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تکریم و معارفه معاونان پیشین و جدید بینالملل دانشگاه

بینالمللی سازی ،نه یک انتخاب بلکه یک ضرورت
رئیس دانشگاه با اهدای نشان دانشگاه ،از خدمات و تالشهای

این توفیق را داشتیم که در کنار دکتر خردمند بهعنوان بزرگتر،

دکتر علی عرب خردمند قدردانی و دکتر رامین کردی را بهعنوان

بدون آنکه تکلیف باشد از ایشان آموختیم و مراقبت شدیم.

سرپرست جدید معاونت بینالملل معرفی کرد.

وی تربیت نیروی انسانی از طریق رفتار حرفهای و اخالق عملی را

مراسم تکریم علی عرب خردمند ،معاون پیشین و معارفه دکتر

از ویژگیهای دکتر خردمند عنوان کرد و یادآور شد :دکتر خردمند

رامین کردی ،سرپرست جدید معاونت بینالملل دانشگاه ،روز

تکتک افراد معاونت بینالملل را با وسواس و دقت انتخاب کرد

یکشنبه  14آبان  96در سالن اجالس برگزار شد.

و اکنون ما تبدیل به خانواده ایشان شدیم .ایشان همچون یک

در این مراسم دکتر نکوفر ،مدیر اعتباربخشی روابط بینالملل و

پدر رفتار کرد و از خانواده نیز انتظار داشت.

رتبهبندی دانشگاه ،به نمایندگی از خانواده بینالملل دانشگاه،

دکتر نکوفر تغییر نگرش و تفکر نسبت به بینالمللی سازی در

یادگیری از اسوههای علمی را بخش فراموششده آموزههای

دانشگاه را ناشی از شعار دکتر خردمند مبنی بر آنکه «هیچچیز

تخصصی خواند و گفت :ما سربازان بینالمللی سازی دانشگاه،

غیرممکن نیست» خواند و گفت :ایشان از تغییر و انتقاد نمیهراسید
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و این رفتار موجب شد ایدههای خوبی در مجموعه جاری شود.

پسازآن محمدی ،مدیرکل امور ایرانیان خارج از کشور وزارت

وی سپس به جلسه همکاران معاونت بینالملل با دکتر کردی

امور خارجه ،دانشگاه تهران را مرکزی پیشرو در آموزش خواند

اشاره کرد و گفت :سکاندار جدید کشتی بینالملل دانشگاه ،وارث

و گفت :دکتر خردمند در حوزه بینالمللی سازی از خود برندی

مجموعهای است که میتواند بهسرعت به حرکت روبهجلوی خود

بر جای گذاشتهاند و بنیان بسیاری از فعالیتها و همکاریها با

ادامه دهد .خوشبختانه ایشان نیز فردی باتجربه است و امیدواریم

وزارت امور خارجه را بنا نهادهاند.

بتواند منشأ فعالیتهای خوبی در مجموعه شوند.

وی با بیان اینکه جذب  50دانشجوی خارجی سرآغاز حرکتی

ÁÁدانشگاهی پیشرو در بینالمللی سازی

منحصربهفرد در دانشگاه و کشور بود ،تصریح کرد :آن زمان
کسی فکر نمیکرد که در فرصتی کوتاه  800دانشجوی خارجی
از کشورهای مختلف بتوانیم جذب نماییم و قطعاً دانشگاه علوم
پزشکی تهران ،در بینالمللی سازی پیشرو بوده است.
محمدی در ادامه به نقش دکتر خردمند در رشد بینالمللی
دانشگاه اشاره کرد و افزود :وزارت امور خارجه در انجاموظیفه
ذاتی خود آماده همکاری بیشتر با دانشگاه است و شاید اگر دکتر
ظریف بخواهند فردی خوشفکر را کمک کار خود داشته باشند،
حضور دکتر خردمند در کنار ایشان مؤثر باشد.

ÁÁبالندگی نهال بینالملل

سـپس حجتاالسالموالمسـلمین عیسـی زاده ،مسـئول دفتـر
نهـاد نمایندگـی مقـام معظـم رهبری در دانشـگاه ،بـه نیابت از
ن ابآ ن ا ب آ
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هیئترئیسـه ،از همـکاری و زحمـات دکتـر خردمنـد قدردانـی
کـرد و گفـت :نهالـی که روزی توسـط دکتـر الریجانـی و دکتر
دسـتجردی در کیـش کاشـته شـد ،امـروز با دسـتان بـا کفایت
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دکتر خردمند به بالندگی رسیده است.

به مرجعيت علمي و جايگاه آموزش عالي در كشور با نقصانهایی مواجه

وی به مطالبات و دغدغههای مقام معظم رهبری در حوزه

بود که خاطر من را آزرده میکرد.

دانشجویی اشاره کرد و افزود :خوشبختانه دکتر خردمند همواره

وی تصریح کرد :در سال  ،1390با نظر مساعد دکتر الریجانی ،ریاست

با نگاهی خوب و رویی گشاده همکاری مستمری را با دفتر نهاد

وقت دانشگاه و هیئتامنای دانشگاه با شکلگیری معاونت بینالملل

داشتهاند بهگونهای که امروز تعداد قابلتوجهی از دانشجویان

دانشگاه موافقت شد و همزمان با آن اساسنامه مصوب پردیس بینالملل

خارجی در پیادهروی اربعین حضور دارند و این مسئله نشان از

که چندی قبل از آن به تصویب رسیده بود به این معاونت تسری یافت.

تجربه و تالشهای مستمر ایشان دارد.

معاون پیشین بینالملل دانشگاه با اشاره به اینکه در مسیر

حجتاالسالموالمسلمین عیسی زاده ،دغدغههای فرهنگی را با اهمیت

فعالیتهای این معاونت پشتوانهای وجود نداشت و پشتوانه همه

خواند و انتقال فرهنگ ناب ایرانی  -اسالمی را به دانشجویان خارجی

ما ياران صديق و مصمم و مطالعات ميداني و آشنایی با تجارب

مثبت ارزیابی کرد و گفت :خوشحالیم که این جایگاه امروز به دکتر

دانشگاههای موفق دنيا بود ،گفت :امروز اين تفكر و نگرش در

کردی منتقل شده چرا که ایشان نیز فردی با تجربه و سوابق بسیار

آموزش عالي كشور نهادينه شده و عوامل مؤثر در ديگر وزارتخانهها

خوب هستند و برای ایشان آرزوی توفیق میکنیم.

و ارگانهای ذیربط همراه و همسو به مدد اين حركت ملي آمدهاند.

در ادامـه دو دانشـجوی بینالمللـی بـه نمایندگـی از سـوی

دکتر عرب خردمند افزود :اكنون ما در دانشگاه علوم پزشكي تهران

دانشـجویان ،تحصیـل در دانشـگاه تهـران و آشـنایی بـا زبان و

مدعي آشنایی ملیتهای مختلف با فرهنگ و سنن و نظام مقدس

فرهنـگ ایرانـی را موجـب افتخـار خواندنـد.

جمهوري اسالمي ،توسعه زبان فارسي در بين غیرفارسیزبانان،

ÁÁبینالمللی سازی ،حرکتی ملی

دکتر علی عرب خردمند ،معاون پیشین بینالملل دانشگاه نیز صحبتها
خود را با تالوت آیاتی از سوره والعصر آغاز کرد و بیان داشت :از مهرماه

مدعي صدور انقالبمان از طريق اعزام سفيران علمي به اقصی نقاط
دنيا و تحقق اقتصاد مقاومتي در آموزش پزشكي كشور هستيم.

ÁÁضرورت بینالمللی سازی

 1388مسئوليت پردیس بینالملل به اینجانب واگذار شد و باوجود

دکتر رامین کردی ،سرپرست جدید معاونت بینالملل نیز با ابراز

فعالیتهای بزرگی که در این مجموعه بهعنوان عضو کوچکی از دانشگاه

خوشحالی از حضور در جمع خانواده بینالملل دانشگاه ،حرکت در

علوم پزشکی تهران صورت گرفت ،رسالت دانشگاه در جهت دستيابي

مسیر بینالمللی سازی را نه یک انتخاب بلکه یک ضرورت برای

فردی پرانرژی ،جنگنده ،خوشفکر ،پرتالش و البته اتونوم هستند.
وی حرکت بر اساس فکر و برنامه را در شرایط سخت و منابع
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محدود کشور ضروری خواند و گفت :دانشگاه به دلیل تحمیل بار
درمان و پاسخگویی در این حوزه ،قدری تحت فشار است اما در
این شرایط برای پیشرفت دانشگاه ،چارهای جز حرکت به سمت
دانشگاه نسل سوم و چهارم نداریم.
رئیس دانشگاه در ادامه خاطرنشان کرد :امروز دانشگاه علوم پزشکی
تهران محصول تالش انسانهای شریفی است که از سال  1313تاکنون
تالش کردهاند و ما موظفیم که این تالشها را خوب ببینیم و خوب
تحلیل کنیم .مطمئناً دانشگاه تاکنون خردمندهای فراوانی داشته است
و قطعاً خردمندهای جوان زیادی نیز خواهند آمد .نسل قدیم باید به
تربیت مدیر بعدی خود بیندیشید و مدیران جوان خوبی تربیت نماید.
دکتر کریمی ،واگذاری مدیریت به نیروهای جوان و خوشفکر را
مثبت ارزیابی کرد و گفت :امروز زمان آن نیست که فردی 30
نظام آموزشی عالی کشور و دانشگاه علوم پزشکی کشور دانست.
وی با بیان اینکه ،با وجود مرجعیت علمی دانشگاه ،هیئتعلمی
پویا و جایگاه نخست دانشگاه در میان مراکز علمی منطقه به نظر
میرسد دیر به عرصه این رقابت وارد شدهایم ،اظهار داشت :به
نظر میرسد رشد مقولههای آموزشی ،پژوهشی و خدماترسانی
دانشگاه در گرو بینالمللی سازی محقق خواهد شد.
سرپرست جدید معاونت بینالملل دانشگاه راهکار رسیدن به
این هدف را همسو شدن اعضای هیئتعلمی و محققان دانشگاه
با جریان بینالمللی دانشگاه و برخورداری گروههای آموزشی
و پژوهشی از برنامههای مؤثر در حیطه بینالملل عنوان کرد.
وی در پایان یادآور شد :معاونت بینالملل دانشگاه پشتیبان
فعالیتهای این حوزه در معاونتهای ستادی ،دانشکدهها ،مراکز
تحقیقاتی و بیمارستانها است و از هیچ تالشی کوتاهی نخواهد کرد.

ÁÁالزمه پیشرفت ،حرکت به سمت دانشگاه
نسل سوم و چهارم است
رئیس دانشگاه در این مراسم بر ضرورت تربیت مدیران جوان و
واگذاری مدیریت به آنها برای کسب تجربه تأکید کرد.
دکتر کریمی ،از مجموعه بینالملل بهعنوان خانوادهای در دل خانواده
ن ابآ ن ا ب آ
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بزرگ دانشگاه یاد کرد و گفت :شاید از حدود  30سال پیش در اولین
سفر علمی خارجی که با دکتر خردمند همراه بودم ،بهنوعی بینالمللی
سازی در خون ایشان جریان داشت .ایشان با وجود سن و سال خود،

سال در یک دانشکده ریاست کند .بنده در پست ریاست مرکز
قلب نیز همواره دغدغهام این بود که چگونه با ظرافت پست را به
نسل بعدی واگذار کنم تا آنها نیز در عرصه بیایند و این موقعیت
را تجربه کنند؛ بنابراین جابهجایی مدیران به معنای خداحافظی
نیست و ما تصمیم نداریم از خانه خود خداحافظی کنیم.
رئیسدانشگاه سپس به صحبتهایدانشجویان مبنی بر یتیم شدن پس
از دکتر خردمند اشاره کرد و گفت :دانشگاه بزرگتر از آن است که کسی
در آن یتیم شود .خوشبختانه امروز در دانشگاه پدران بسیاری داریم که در
جایگاههای مختلف جابهجا میشوند و این به معنای یتیم شدن نیست.
وی با بیان اینکه احساس دکتر خردمند را امروز درک میکنم
چراکه بنده نیز مرکز قلب تهران را از صفر راهاندازی کردهام و
قطعاً احساس مشابهی دارم ،تصریح کرد :ما هیچگاه انتظار و توقعی
برای قدردانی و تشکر نداریم که البته این نافع مسئولیت دیگران
برای قدردانی نیست اما با شناختی که از دکتر خردمند دارم
میدانم که ایشان با صداقت کارکردهاند و افرادی که با دلسوزی
کار میکنند همیشه نگراناند ،بنایی که نهادهاند خراب نشود.
وی گفت :به دکتر خردمند این نوید را میدهم که دکتر کردی
نیز فردی باسابقه و آشنا با محیطهای دانشجویی و بینالمللی
است .ایشان قدری از ما جوانتر هستند و در کوهنوردی نیز
همواره پیشتاز بودند لذا امیدوارم سبالنها و دماوندهای معاونت
بینالملل را نیز بهخوبی طی کنند.
دکتر کریمی در پایان یادآور شد :چه خوب است که افراد همچون
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دکتر خردمند ،زمانی مجموعه را ترک کنند که در اوج هستند

خوانساری و دکتر علی عرب خردمند به ترتیب مسئولیت روابط

و نهال آنها به بر نشسته و فعالیتهای خوبی در مجموعه انجام

بینالملل و سپس معاونت بینالملل دانشگاه را بر عهده داشتند.

دادهاند .به ایشان توصیه میکنم که همانند بنده در دانشگاه

ایـن معاونـت از سـال  1367با عنـوان روابط بینالملـل فعاليت

بمانند تا خاک دانشگاه را طوطیای چشم کنیم.

خـود را در زمينـه اعـزام دانشـجو بـه خارج از کشـور آغـاز کرد

در پایان با اهداء الواح و هدایا از زحمات دکتر خردمند قدردانی

و سـپس بـا گسـترش امـور محولـه و بهکارگیـری سياسـتهاي

شد .همچنین حکم انتصاب دکتر رامین کردی بهعنوان دومین

جديـد بـرای برقـراري هر چه بيشـتر ارتباط با دانشـگاههاي داخل

سرپرست جدید معاونت بینالملل که  6آبان  96از سوی دکتر

و خـارج کشـور ،به مديريـت روابط بين دانشـگاهي ،امور بینالملل

کریمی رئیس دانشگاه صادر شده بود ،به ایشان اعطا شد.

و سـمينارها تغییـر نـام یافـت .سـرانجام در بهـار  1391تبدیل به

توضیح اینکه پیشازاین ،دکتر مرضیه وحید دستجردی ،دکتر قاضی

معاونت بينالملل دانشـگاه شـد.

