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با هدف توسعه ارتباطات علمی ایران با کشور همسایه

ی دانشگا ه علوم پزشکی
امضای تفاهمنامه همکار 
تهران و وزارت سالمت عراق
دکتـر کریمی ،رئیس دانشـگاه و دکتر کـردی ،معاون بینالملل

امـور بینالملـل معاونتهـای درمـان ،غـذا و دارو و بهداشـت

دانشـگاه بـا هـدف توسـعه ارتباطـات و ارائه خدمـات تخصصی

دانشـگاه نیز حضور داشـتند.

و آموزشـی بـه پزشـکان و کادر بهداشـتی و درمانـی عـراق بـا

این نشسـت بـا خوشـامدگویی دکتـر کریمـی ،رئیس دانشـگاه

معـاون مدیریـت سلامت وزارت سلامت ایـن کشـور و هیئت

و نمایـش فیلـم کوتـاه معرفـی ظرفیتهـای دانشـگاه چـون

همـراه دیـدار کردند.

دانشـکدهها ،مراکـز تحقیقاتـی ،بیمارسـتانها و همچنیـن

در دیدار روز دوشـنبه  20فروردین  97در سـتاد مرکزی ،دکتر

دسـتاوردهای بینالمللـی آغـاز شـد.

اکرمی ،مسـئول کمیته راهاندازی شـعبه دانشگاه در عراق ،دکتر

دکتر اکرمی ،مسـئول کمیته راهاندازی شـعبه دانشـگاه در عراق

شـعبانی ،مدیر توسـعه امـور بینالملل معاونـت بینالملل ،دکتر

نیـز ایـن مجموعـه را بهعنـوان قدیمـی و برترین دانشـگاه علوم

عفـت پنـاه ،دکتـر توکلـی و دکتر معینی فر ،مسـئوالن توسـعه

پزشـکی کشـور و ازجملـه پیشـتازان فعالیتهـای بینالمللـی

34

معرفـی کرد و ادامه داد :آموزش دانشـجویان خارجی در مقاطع

وی گفـت :بهعنـوان گام نخسـت همکاریهـا ،عالقهمنـد بـه

مختلف علوم پزشـکی به زبان انگلیسـی انجام میشـود.

آمـوزش گروهی از پرسـتاران ،کادر پزشـکی و پزشـکان کشـور

وی افـزود :ایـن در حالی اسـت کـه به دلیل تعامل ایـن گروه از

عـراق در قالـب دورههـای کوتاهمـدت توسـط دانشـگاه علـوم

دانشـجویان با بیماران ،برگزاری دورههای آموزش زبان فارسـی

پزشـکی تهران هسـتیم.

نیـز موردتوجه قرار گرفته اسـت.

دکتـر  Mohammed Jabour Hawelاظهـار امیـدواری کـرد

دکتـر اکرمـی با اشـاره به اینکـه دانشـگاه علوم پزشـکی تهران

کـه ایـن رویکرد بسترسـاز افزایـش توانمندی کادر بهداشـتی و

موفـق بـه دریافت گواهی اعتباربخشـی بینالمللی شـده اسـت،

درمانـی این کشـور شـود.

اظهـار داشـت :بـا تکیـه بـر اهمیـت گسـترش تعاملات علمی

در ادامه ،مقرر شـد که هیئت وزارت سلامت عراق درخواسـت

و دانشـگاهی برونمـرزی ،ایـن مجموعـه آمادگـی همـکاری در

خـود مبنی بـر برگزاری دورههای کوتاهمدت را همراه با جزئیات

زمینههـای موردتوافـق طرفیـن را دارد.

بهصـورت مکتوب برای معاونت بینالملل دانشـگاه ارسـال کند.

دکتـر کـردی ،معـاون بینالملل دانشـگاه نیز بـه تحصیل 859

بخش پایانی این نشسـت به بررسـی مفاد پیشنویس تفاهمنامه

دانشـجوی خارجی از  45کشـور در دانشـگاه اشـاره کرد و بیان

همکارهـای مشـترک دانشـگاه علـوم پزشـکی تهـران و وزارت

داشـت :بیش از  270نفر از این تعداد را دانشـجویانی از کشـور

بهداشـت عراق اختصـاص یافت و طرفیـن در خصوص مباحثی

عـراق تشـکیل میدهند.

چـون ایجـاد شـعبه بینالملل دانشـگاه ،گردشـگری سلامت با

وی ضمن تأکید بر فراهم بودن بسـترهای الزم برای همکاریها

رویکـرد پذیـرش بیمـاران عراقـی در مراکز خدماتـی و درمانی،

مشـترک علمی دو کشـور در حـوزه علوم پزشـکی ،از دورههای

مدیریـت بیمارسـتانی مطابـق بـا نیـاز طـرف عراقـی ،برپایـی

کوتاهمـدت بهعنـوان یکـی از فرصتهای پیـش رو یاد کرد.

دورههـای آموزشـی پزشـکی و پرسـتاری ،برگـزاری کارگاههای

دکتـر  ،Mohammed Jabour Hawelمعاون مدیریت سلامت

آموزشـی و کنفرانسهای مشـترک و اجرای مشترک پروژههای
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وزارت سلامت عـراق نیـز بـا ابزار خوشـحالی از حضـور در این

تحقیقاتـی بینالمللـی به توافق رسـیدند.

نشسـت ،بـه آمادگـی بـرای همـکاری در زمینههـای علمـی،

ایـن تفاهمنامـه در نهایـت بـه امضـای دکتـر کـردی ،معـاون

و یـــژ ه

آموزشـی و پژوهشـی اشـاره کرد.

بینالملـل دانشـگاه و دکتـر ،Mohammed Jabour Hawel
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اخبـــار

معاون مدیریت سالمت وزارت سالمت عراق رسید.

تعامـل دوجانبه و توسـعه همکاریهای بینالمللی دانسـت.

سـپس هیئت یادشـده با حضور در دانشکده پرستاری و مامایی،

وی بـا معرفـی دکتـر سـادات سـید باقـر مـداح بهعنـوان مادر

با رئیس و برخی از اعضای هیئتعلمی این دانشکده دیدار کرد.

پرسـتاری نویـن ایـران از تئـوری وی در پرسـتاری بـا عنـوان

طـی این نشسـت نیـز ضمن اعلام عالقهمندی دکتـر نیکبخت

مراقبـت بـه تـوان عشـق سـخن گفت.

نصرآبادی ،رئیس دانشـکده پرسـتاری و مامایـی و هیئت وزارت

دکتــر خاطــره ســیالنی ،معــاون بینالملــل دانشــکده بــه ارائــه

بهداشـت عـراق بـرای گسـترش ارتباطـات ،معرفـی جامعـی از

توضیحــات اجمالــی ازجملــه قدمــت دانشــکده پرســتاری و

ظرفیتهـای موجـود انجـام و امـکان بازدیـد از بخشهایـی از

مامایــی تهــران ،دپارتمانهــای آموزشــی دانشــکده ،دورههــای

این دانشـکده فراهم شـد.

کوتاهمــدت آموزشــی ،تعــداد دانشــجویان داخلــی و بینالملــل،
فعالیتهــا ،قابلیــت و امکانــات آموزشــی و تحقیقاتــی دانشــکده

ÁÁتبادلنظـر بر سـر همکاریهای مشـترک
در رشـتههای پرستاری

آموزشــی و تحقیقاتــی در فیلدهــای مختلــف پرســتاری و

معاون مدیرکل بهداشـت عمومی وزارت بهداشـت عراق و هیئت

مامایــی پرداخــت.

همراه دوشـنبه  20فروردینماه از دانشـکده پرسـتاری و مامایی

وی همچنیـن بـا اشـاره به آغـاز بینالمللی سـازی دانشـکده با

تهـران دیدار کرد.

حضور سـه دانشـجو از اربیل عراق در سـال  2011و آمار باالی

در دیدار هیئت  5نفره وزارت بهداشـت کشـور عراق از دانشکده

دانشـجویان عراقـی در دانشـکده پرسـتاری و مامایـی تهـران؛

پرسـتاری و مامایـی تهـران کـه روز دوشـنبه  20فروردینماه با

آمادگـی دانشـکده بـرای جـذب دانشـجو و برگـزاری دورههای

حضور اعضای هیئترئیسـه دانشـکده ،دکتر سـادات سـید باقر

کوتاهمدت آموزشـی مطابق نیازهای کشـور عـراق را اعالم کرد.

مداح ،مادر پرستاری نوین ایران و مدیران گروه آموزشی صورت

در این دیدار همچنین در خصوص پرسـتاری بالینی ،پرسـتاری

گرفـت؛ دکتـر نیکبخت نصرآبـادی ،رئیس دانشـکده ضمن ابراز

جامعـه و زمینههـای همکاری بحث و تبادلنظر شـد.

خرسـندی از حضـور هیئـت عراقـی ،قرابت فرهنگی ،ارزشـی و

در پایـان هیئـت عراقـی از فضای فیزیکـی و امکانات آموزشـی

مذهبی دو کشـور ایران و عراق را فرصتی مناسـب برای برقراری

دانشـکده بازدیـد کردند.

و زمینههــای موجــود بــرای انجــام همکاریهــای متقابــل
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