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پنجمین جشن روز بینالملل دانشگاه برگزار شد

ارتباطات علمی بینالمللی؛ بهترین روش
برای شناخت فرهنگها
پنجمین جشن روز بینالملل دانشگاه با حضور رئيس دانشگاه،

 96در موزه تاریخ علوم پزشکی برگزار شد ،ضمن خوشامدگویی

سفرا و نمایندگان کشورهای مختلف برگزار شد

به تمامی حاضران ،دانشگاه علوم پزشکی تهران را از موفقترین

پنجمین جشن روز بینالملل دانشگاه با رویکرد تعامالت بین

دانشگاههای کشور و منطقه معرفی کرد.

فرهنگی ،گسترش ارتباطات علمی و توسعه تفکر بینالمللی

دنفسا ن ف س ا
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سازی در میان استقبال سفرا و نمایندگان کشورهای مختلف،
وزارتخانههای بهداشت و امور خارجه ،اعضای هیئتعلمی و

ÁÁساختن آیندهای روشن برای دانشگاه

معاون بینالملل دانشگاه تصریح کرد :باعث افتخار است که

دانشجویان خارجی دانشگاه برگزار شد.

این دانشگاه در زمينه پزشکی رتبه  279جهانی و در حیطه

به گزارش روابط عمومی معاونت بینالملل ،دکتر کردی ،معاون

پژوهشهای مرتبط با داروسازی و سمشناسی در میان 100

بینالملل دانشگاه در آغاز اين مراسم که روز دوشنبه  14اسفند

دانشگاه برتر دنیا قرار گرفته است.
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دکتر کردی مجموع دانشجویان خارجی دانشگاه را بیش از 750

نیز فعالیتهای دانشگاه علوم پزشکی تهران در جذب بیش از

نفر اعالم کرد و گفت :مفتخرم که امروز دانشگاه علوم پزشکی

 700دانشجوی خارجی را مثبت ارزیابی کرد و این رویکرد را

تهران میزبان دانشجویانی سختکوش و مستعد از  46کشور و

حاصل ایجاد محیطی صلحآمیز برای تحصیل و زندگی دانشجویان

پنج قاره جهان است.

بینالمللی دانست.

وی با اشاره به اینکه تالش همه ما ساختن آیندهای روشن و بهتر

وی بر اهمیت تشکیل شبکه دانشجویان بینالملل تأکید کرد و

برای دانشگاه و ارتقاء سطح بهداشت و سالمت کشور است ،اظهار

افزود :با این راهکار فرصتی برای نشر تجربیات در سطح بینالمللی

داشت :دانشمندان و متخصصان در اقصی نقاط جهان آمادهاند

فراهم خواهد شد.

که حاصل سالها تالش و دستاوردهای علمی خود را در عرصه

دکتر اسدی الری ،قائممقام وزیر بهداشت در امور بینالملل نیز با

بینالمللی به اشتراک بگذراند و این وظیفه ما است که از این

بیان اینکه حضور سفرا و نمایندگان کشورهای مختلف در مراسم

فرصت بهره ببریم.

روز بینالملل دانشگاه علوم پزشکی تهران حاوی پیغامی مهم

معاون بینالملل دانشگاه اظهار امیدواری کرد که با ایجاد محیطی

برای جامعه بینالملل است ،گفت :ظرفیتهای موجود حاکی از

دوستانه و علمی برای کمک به اعتالی هر چه بیشتر دانشگاه در

فراهم بودن شرایط تحصیل دانشجویان خارجی ،کسب تجربیات

سطح جهانی گام برداشته شود.

از دانشمندان و متخصصان ایرانی و بهرهمندی از دستاوردهای

دکتر کردی صحبتهای خود را با تبریک فرارسیدن نوروز  97و

سیستم بهداشت و درمان کشور بیش از هر زمان دیگری است.

یادی از مرحوم پروفسور یلدا ،استاد پیشکسوت و شناخته شده

وی تصریـح کـرد :فعالیتهـای سـالهای اخیـر دانشـگاه علـوم

دانشگاه پایان داد و گفت :ایشان بسیار عالقهمند به ارائه تجربیات

پزشـکی تهـران بـا محوریـت دکتـر عـرب خردمنـد ،معـاون

علمی خود در طول بیش از  85سال زندگی ارزشمندشان بودند

پیشـین بینالملـل دانشـگاه ،ایـن مجموعـه را در میـان سـایر

و همواره راز خوشحالی و خوشبختی را مهربانی به همه انسانها

دانشـگاههای علـوم پزشـکی در حوزههایـی چـون بینالمللـی

میدانستند.

سـازی و اعتباربخشـی سـرآمد کـرده اسـت.
قائممقام وزیر بهداشت در امور بینالملل همچنین تازهترین

ÁÁجذب موفق دانشجویان بینالمللی حاکی از
ایجاد محیطی صلحآمیز است

و بر وجود شرایط مناسب برای همکاری با سایر کشورهای

محمدی ،مدیرکل امور ایرانیان خارج از کشور وزارت امور خارجه

اروپایی تأکید کرد.

تعامالت دانشگاه با نظام آموزش عالی مجارستان را مثبت ارزیابی
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ÁÁجشن روز بینالملل؛ نمادی از ظرفیت
قابلتوجه کشور
دکتـر کریمـی ،رئیـس دانشـگاه نیـز بـا خیرمقـدم بـه تمامـی
مهمانـان از سـفارتخانهها ،وزاتخانههـا و اعضـای هیئتعلمـی و
دانشـجویان خارجی دانشگاه ،گفت :به کشـور ابنسینا ،زکریای
رازی ،حافـظ ،سـعدی و فردوسـی بزرگ خـوش آمدید.
وی جشـن روز بینالملل دانشگاه را نمادی از ظرفیت قابلتوجه
ایران دانسـت و اظهار داشـت :این دانشـگاه دانشـجویانی از 46
کشـور جهـان را در خـود جـای داده و جـای خوشـحالی اسـت
کـه بسـیاری از آنها امـروز در غرفههای نمایشـگاهی در حالی
مالقـات کـردم که به زبان شـیرین فارسـی سـخن میگفتند.
رئیـس دانشـگاه بهتریـن روش بـرای شـناخت فرهنگهـا را
ارتباطـات علمـی بینالمللـی دانسـت و بیـان داشـت :بهعنـوان
دانشـجوی  43سـال پیـش دانشـگاه علـوم پزشـکی تهـران بـه
همـه دانشـجویان بینالمللـی بـرای انتخـاب ایـن دانشـگاه که
یـک قـرن و نیـم پیـش بـه دسـت امیرکبیر بنا گذاشـته شـده،
تبریـک میگویـم.
دکتـر کریمـی از دانشـگاه علـوم پزشـکی تهـران بهعنـوان
دنفسا ن ف س ا
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بزرگتریـن و قدیمیتریـن دانشـگاه علـوم پزشـکی کشـور و
یکـی از بهتریـن مراکـز علمـی منطقـه یـاد کـرد و گفـت :ایـن
مجموعـه بـا برخـورداری از اسـاتید طـراز اول ،فضای آموزشـی

مناسـب ،محیطی بسـیار دوستانه و رئیسـی که خود را همچنان
دانشـجوی این دانشـگاه میداند از آمادگی و شـرایط الزم برای
همکاریهـای بینالمللـی برخـوردار اسـت.
وی بـه سـفر اخیـر خود به جزیـره کیش و دیدار با دانشـجویان
بینالمللـی جدیدالورود دانشـگاه نیز اشـاره کرد و گفت :بسـیار
خوشـحالم که دانشجویان با فرهنگهای مختلف امکان تحصیل
در ایـن مجموعـه را دارنـد و از همـه آنهـا دعـوت میکنـم
ظرفیتهـا و توانمندیهـای دانشـگاه را به دوسـتان خود جهت
تحصیـل معرفی کنند.
رئیـس دانشـگاه در پایـان از زحمـات دکتـر عـرب خردمنـد در
طـول دوران فعالیـت خـود بهعنوان معـاون بینالملل دانشـگاه،
از دکتـر کـردی و همـکاران معاونـت بینالملـل و کمکهـای
بیشـائبه وزارت امور خارجه و نهادهایی دولتی دیگر بهواسـطه
برگـزاری ایـن مراسـم قدردانی کرد.
توضیح اینکه مراسم روز بینالملل دانشگاه با برپایی غرفههای
نمایشگاهی دانشجویان خارجی 11 ،دانشکده زیرمجموعه ،دانشگاه
تهران ،معاونت ،پردیس و کالج بینالملل دانشگاه همراه بود.
دکتـر کریمـی ،رئیـس دانشـگاه بـا همراهـی دکتـر کـردی و
دکتـر عـرب خردمنـد فرصـت حضور در ایـن غرفههـا ،تعامل با
دانشـجویان ،کارکنـان و اسـاتید و ثبـت لحظـات خاطرهانگیز با
آنهـا را بـه دسـت آوردند

