
 

ايشان تحصيالت ابتدايي را.در شهر تهران متولد شد ١٣٣٤دآتر علي عرب خردمند در سال 
و تحصيالت متوسطه را در دبيرستان فردوسي آغاز نموده و در ١٣٣٩در دبستان زيبا در سال 

در ١٣٥٢ايشان تحصيالت عالي خود را در سال. موفق به اخذ مدرك ديپلم گرديد ١٣٥٢سال
التحصيل فارغ ١٣٥٩دانشكدة پزشكي دانشگاه تهران آغاز آرد ودر سال رشته پزشكي 

موفق به اخذ درجة دآتري تخصصي در ١٣٦٧وي در ارائه تحصيالت خود درسال . شدند 
سپس.رشتة جراحي عمومي از دانشكدة پزشكي دانشگاه علوم پزشكي ايران گرديد

ستيك دانشگاه پزشكي علومتخصص خود را در رشتة جراحي ترميمي وپال  تحصيالت فوق
هاي تكميلي جراحي پالستيك و وي دوره. پايان رساند به ١٣٨٠ پزشكي تهران در سال

ايشان اآنون به عنوان عضو.گذراند)آمريكا(ترميمي را در دانشكدة پزشكي دانشگاه ميشيگان
بيمارستان انستيتوآانسر مشغول به ٣دانشيار گروه جراحي دربخش جراحي هيئت علمي و

 .باشند آار مي

  

 ):گذشته تاکنون(سمت های اجرائی 

 ١٣٦١-١٣٦٣اي بهداشت و درمان بوشهر طي سال هاي  مديرعامل سازمان منطقه       .١
  ١٣٦٧ -١٣٦٨اي بهداشت و درمان سمنان طي سال هاي  مديرعامل سازمان منطقه       .٢
 ١٣٦٨-١٣٧٥رئيس دانشگاه علوم پزشكي سمنان طي سال هاي        .٣
 ١٣٦٨ -١٣٧٩رئيس دانشكده پزشكي سمنان طي سال هاي        .٤
 -١٣٨٠ وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي آشور طي سال هاي) معاون سالمت(مشاور بودجه و اعتبارات معاون درمان        .٥

١٣٧٩  
 ١٣٨٠-١٣٨٢سال هاي عامل طي  ريمه خدمات درمانی کشور و قائم مقام مدبيره سازمان يت مدهيأ عضو        .٦
 ١٣٨٣-١٣٨٧معاون پشتيبانی دانشگاه علوم پزشکی تهران طي سال هاي        .٧
 ١٣٨٧- ١٣٨٨مشاور اجرائی رياست دانشگاه علوم پزشکی تهران طي سال هاي        .٨
 تاکنون ١٣٨٨رئيس پرديس بين المللی دانشگاه علوم پزشکی تهران طي سال هاي        .٩

  

  :يف و اختيارات رئيس پرديسوظا

 انتخاب معاونان پرديس و پيشنهاد به دانشگاه جهت صدور حكم       .١
ريزي و توسعه  نظارت بر حسن اجراي امورآموزشي،پژوهشي،فرهنگي،دانشجويي و خدمات حوزه سالمت، اداري و مالي وبرنامه       .٢

 پرديس
 هاي پرديس و هزينه ها اتخاذ تصميم درخصوص تعيين اولويت       .٣
 المللي پرديس هدايت آليه امور علمي و ارتباطات داخلي و بين       .٤
 تعيين راهكارهاي اجرايي پرديس جهت تحقق اهداف دانشگاه       .٥
 هاي پرديس به رئيس دانشگاه ارائه گزارش ساالنه فعاليت       .٦
در چارچوب ضوابط و ...) امور فرهنگي،امور دانشجويي،امور پرسنلي و (پرديس هاي ستادي و متمرآز  آليه فعاليت هدايت       .٧

 هاي دانشگاه دستورالعمل
 هماهنگي واحدهاي مختلف پرديس و پاسخگويي به مراجع دانشگاه       .٨
 در چارچوب ضوابط و مقررات) هيأت علمي،دانشجويان و آارآنان(نظارت بر امور انضباطي پرديس        .٩

  


