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در راستای ارتقای بین المللی سازی دانشگاه، تعامل سازنده و مؤثر 

در عرصه بین المللی و ایجاد روابط حسنه با سایر کشورهای دنیا 

و با تأکید بر مسائل آموزشی و به منظور توسعه جذب دانشجویان 

بین المللی، مراسم روز بین الملل دانشگاه برگزار شد.

در مراسم روز بین الملل و دیدار با سفرا و نمایندگان کشورهاي 

خارجي که دوشنبه 16 اسفند 95 با حضور دکتر کمال خرازی، 

رئیس شورای راهبردی روابط خارجی ایران در تاالر ابن سینا دانشکده 

پزشکي برگزار شد، معاون بین الملل دانشگاه ضمن خیرمقدم به 

سفرا، نمایندگان وزارت امور خارجه، اساتید و دانشجویان گفت: 

دانشگاه علوم پزشکی تهران با عزم راسخ به دنبال ایفای نقش 

خود در دست یابی مرجعیت علمی کشور است.

وی افزود: تاریخ کشور ایران که یکی از قدیمی ترین تمدن های 

با علم و دانش عجین بوده است. تاریخ،  از دیرباز  بشری است 

اکتشافات متعددی در علوم پزشکی را دستاورد مستقیم پژوهشگران 

و دانشمندان ایران می داند.

دکتـر عـرب خردمنـد، در ادامـه بابیان اینکـه تأثیـر ایرانیان بر 

پیشـرفت زندگی بشـر بر هیچ کسی پوشـیده نیست، خاطرنشان 

کـرد: پیامبـران و امامان بلندمرتبـه در علوم دینی مـا تعلیمات 

با تأکید بر افزایش تبادل ارتباطات علمی و پزشکی در عرصه های بین المللی

مراسم روز بین الملل برای چهارمین سال در 
دانشگاه برگزار شد
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مؤثری در حوزه دانش و علوم پزشکی داشته اند.

معاون بین الملل دانشگاه گفت: دانشگاه علوم پزشکی تهران با 

عزم راسخ به دنبال ایفای سهم خود در تحقق مرجعیت علمی 

کشور است و در راستای دستیابی به مرجعیت علمی دانشگاه 

و  استاد  تبادل  علم،  تولید  درزمینٔه  فعالیت های چشمگیری 

دانشجو، ارتقاء برنامه های آموزشی و تأسیس شعب بین الملل به 

انجام رسانده است.

دانشجویان  تاش  با  است  امید  کرد:  پایان خاطرنشان  در  وی 

به  تهران  پزشکی  علوم  دانشگاه  مؤثر  عوامل  تداوم  و  اساتید  و 

موفقیت های چشمگیری دست یابد و در مسیر رشد و اعتای 

کشور حرکت کند.

Á  انجام کارها، موتور رعایت معفویت در 
موفقیت هاى پیایی است

اقتصاد  و  بین الملل  مطالعات  بخش  رئیس  بی نیاز  علی  سپس 

امور خارجه ضمن خوشامدگویی به سفرا و دانشجویان  وزارت 

خارجی به کتاب علم و اسرار نوشته سید حسین نصر اشاره ای 

کرد و گفت: در این کتاب معرفت در شرق جهان من جمله ایران 

نسبت داده شده و دیگر مکاتب دیگر نیز از این ناحیه نشأت گرفته 

و متفاوت بادانشی است که در غرب وجود دارد.

وی افزود: دانشی که در شرق وجود دارد همراه باخرد است که 

بخشی از وجود ما و توأم با معنویت است معنویت نیز ارتباطی 

مستقیم با روح دارد و روح بخشی از وجود ماست.

علی بی نیاز بابیان اینکه، وقتی غرب به اوج شکوفایی خود رسید 

تازه به جایی رسیده ه بود که ما سال ها پیش آغاز کرده بودیم 

یعنی دوران صفوی. دورانی که مذهب شیعه نهادینه شد و علوم 

پزشکی در ایران به اوج خود رسید. امروز ما به جایی رسیده ایم 

که دیگران باید از ما بیاموزند.

ما  برای  کارها همیشه  انجام  در  معنویت  گفت:  پایان  در  وی 

اولویت بوده و هست آیا همیشه با چاقوی جراحی می توان کاری 

ایجاد معنویت جراحی کرد؟  به غیراز  را می توان  آیا روح  کرد؟ 

انجام کارها.  این نوآوری در دین ما است و موتور موفقیت در 

ایران همیشه پیشتاز امر موفقیت در جهان به خصوص پزشکی 

و سامت بوده و هست.

Á  جذب دانشجوى خارجی، تصاحب بخشی از
بازار بزرگ آموزش عالی در دنیا

پس ازآن، دکتر جعفریان رییس دانشگاه، ضمن خیرمقدم و ابراز 

خرسـندی از برگزاری چهارمین مراسـم روز بین الملل دانشـگاه 

گفـت: از تمامـی شـما عزیزان سپاسـگزارم که ایـن فرصت را به 
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مـا دادیـد که بـا شـما ارتباط برقـرار کنیـم و بگوییـم که 670 

دانشـجو از 37 کشـور جهـان دانشـگاه علوم پزشـکی تهـران را 

برگزیده اند. تحصیـل  بـرای 

دکتـر جعفریـان بابیـان این کـه آمـوزش عالـی بـا یـک رقابـت 

بین المللی بسـیار جدی روبرو اسـت گفت: با جذب دانشـجویان 

خارجـی، ظرفیت آموزش عالی زیاد می شـود و همه دانشـگاه ها 

خواسـتار آن هسـتند کـه از کشـورهای دیگـر دانشـجو جـذب 

کننـد؛ بنابرایـن بـرای جـذب دانشـجویان خارجـی، بـا رقبـای 

بسـیار سـختی مواجـه هسـتیم و ازآنجایی که در ایـران این کار 

به تازگـی انجـام می شـود، شـاید برای سـایرین قابل باور نباشـد.

رییـس دانشـگاه افـزود: اگـر تعـداد دانشـجویان بین الملـل رقم 

باالیـی نـدارد بـه ایـن دلیل اسـت که جـذب دانشـجو به تازگی 

در ایـران و بـرای بین المللـی کـردن آمـوزش عالـی آغازشـده 

و بسـیار خرسـندیم کـه بخشـی از بـازار بـزرگ آمـوزش عالـی 

محسـوب می شـویم.

دکتـر جعفریـان بابیـان اینکـه، از 7 سـال گذشـته تاش هـای 

فراوانـی بـرای جذب دانشـجوی خارجی صـورت گرفته، تصریح 

کـرد: شـروع کار بسـیار پیشـرفت خوبـی داشـت به طوری کـه 

پیش بینـی می شـود تا 5 سـال آینـده رقم دانشـجویان خارجی 

در دانشـگاه بـه هـزار تـن برسـد البتـه ایـن هـدف تا سـال 97 

شمسـی، محقـق خواهد شـد.

دکتر جعفریان ادامه داد: این دانشگاه، با داشتن 11 دانشکده، 

بیمارستان های متعدد، مراکز بهداشتی، مؤسسات پژوهشی، 15 

هزار کارمند، دپارتمان های مختلف و بیش از هزار عضو هیئت علمی 

بستر مناسبی برای آموزش عالی ایجاد کرده تا تجارب خود را 

گسترش داده و به اشتراک بگذارد.

رییس دانشگاه افزود: امیدوارم که فعالیت های مسیر بین المللی 

ارتقای  به  بین المللی،  جایگاه  بر کسب  عاوه  دانشگاه،  سازی 

فرآیندهای دانشگاه نیز کمک کند. چراکه برای بین المللی شدن 

باالتر  کنونی  از وضعیت  را  استانداردهای خود  از  بسیاری  باید 

ببریم که این یک هدف جدی است؛ یعنی تنها جذب دانشجوی 

خارجی مهم نیست بلکه این مهم است که دانشجوی خارجی این 

دانشگاه را برای تحصیل انتخاب کند و از تحصیل در آن راضی 

باشد و درنهایت با رضایت ازاینجا خارج شود. این بدان معنا است 

که باید استانداردهای خود را ارتقاء دهیم که البته دانشجویان 

ایرانی نیز به همان اندازه دانشجویان خارجی، از مزایای این ارتقاء 

بهره مند می شوند.

دکتـر جعفریـان در پایـان بابیـان این کـه در علـوم پزشـکی، 

ظرفیت هایـی داریم که از بسـیاری از کشـورهای پیشـرفته دنیا 

کمتـر نیسـت گفت: بـا توجه به علـم غنی ایران در داروسـازی، 
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پزشـکی، پرسـتاری و طـب سـنتی امیـدوارم بتوانیـم تعامـات 

قوی تـری بـا دیگـر کشـورهای جهـان داشـته باشـیم.

Á  ایران در کشور دانشجویان خارجی سنیر 
خود با5فد

دکتـر خرازی رئیس شـورای راهبردی روابط خارجـی ایران نیز 

ضمـن خیرمقـدم به سـفرا و دانشـجویان و شـرکت کنندگان در 

مراسـم روز بین الملـل دانشـگاه، گفـت: علوم پزشـکی در ایران 

دارای پیشینه دیرینه ای است و از حدود 800 سال پیش قدمت 

دارد. درگذشـته دانشـجویان و علمای بی شـماری به ایران سـفر 

می کردنـد تـا علـوم پزشـکی را نـزد اسـاتید بلندمرتبـه ایرانـی 

فرابگیرنـد پـس بین المللـی سـازی در ایـران مبحـث جدیـدی 

نیسـت و بـه دوران گذشـته برمی گردد.

و  بزرگ ترین  از  یکی  تهران  پزشکی  علوم  دانشگاه  افزود:  وی 

که  می آید  به شمار  منطقه  و  ایران  دانشگاه های  قدیمی ترین 

امیدوارم شما دانشجویان با تحصیل در این دانشگاه و آشنایی 

بافرهنگ و تمدن ایرانی سفرای ما در کشور خود باشید.

دکتـر خـرازی ادامـه داد: با بـه وجود آمـدن علـوم و تکنولوژی 

جدیـد در دنیـا انقابـی در ایـن حـوزه پدیـد آمده کـه می توان 

بـه علـوم شـناختی، ارتباطـی و نانـو اشـاره کـرد کـه درواقـع 

رشـته هایی هسـتند کـه از درون یکدیگـر نشـأت می گیرنـد و 

منجـر بـه زندگـی بهتر بشـر می شـوند.

وی با اشاره به پیشرفت علوم شناختی در ایران گفت: در کشور ما 

نیز تاش های مختلفی برای توسعه علوم و فناوری های شناختی 

صورت گرفته و شورایی نیز در این زمینه تشکیل شده است تا بتوانیم 

این علوم را در دانشگاه ها و دانشکده های پزشکی گسترش دهیم.

وی خاطرنشان کرد: تحوالت جدیدی در علوم مغز و علوم شناختی 

در حال رخ دادن است و تکنولوژی هایی که در اختیار دانشمندان 

ما قرار دارد که می توانند نقشه مغز را با آن ترسیم کنند که این 

حوزه جدیدی از مطالعات جهان است و سرمایه گذاری های وسیعی 

نیز در این حوزه صورت گرفته است.

دبیر ستاد توسعه علوم و فناوری های شناختی در پایان گفت: با 

ترسیم نقشه مغز، چشم انداز جدیدی خصوصًا در درمان اختاالت 

ذهنی به وجود آمده است.

توضیـح این کـه در مراسـم روز بین الملـل، همچـون سـال های 

و  دانشـجویان خارجـی، صنایع دسـتي  بـا همـکاری  گذشـته، 

نمادهاي فرهنگي 51 کشـور دنیـا در غرفه های آن ها در معرض 

دیـد شـرکت کنندگان قـرار گرفـت و در پایـان لوح یادبـود روز 

بین الملـل سـال 1395 بـه امضای دکتر خـرازی، علـی بی نیاز، 

دکتـر جعفریـان و دکتر خردمند رسـید.

تجلیل از مسئوالن فرهنگی و فعاالن حوزه نماز

مسئله فرهنگ با قلب و روح انسان ها سروکار دارد


