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سال پيشينه موثر در زمينه آموزش و پژوهش و در راستاي پاسخ به تقاضاي  ٧٠دانشگاه علوم پزشكي تهران، با پشتوانه بيش از 

بلندمدت علمي، آموزشي و روزافزون داوطلبان تحصيالت عالي در داخل و خارج از آشور و با توجه به برنامه هاي راهبردي 

اين پرديس تجلي حضور جدي دانشگاه علوم پزشكي تهران . پژوهشي خود، پرديس بين المللي آيش را راه اندازي نموده است

آه به مرواريد خليج فارس شهرت -محل اصلي اين پرديس، جزيره زيباي مرجاني آيش . در عرصه هاي بين المللي خواهد بود

پرديس بين المللي آيش دانشگاه علوم پزشكي .ذبه هاي توريستي و تجاري فراواني را نيز دارا مي باشدمي باشد آه جا -دارد

تهران، مطابق اهداف راهبردي آالن و بلند مدت خود در داخل و خارج از آشور توسعه پيدا خواهد نمود و زمينه جذب داوطلبان 

بر مبناي همين رويكرد، . محور مي باشند، فراهم مي سازد-ه تقاضاداخلي و متقاضيان خارجي را براي تحصيل در رشته هايي آ

رشته هايي جديد در اين پرديس راه اندازي خواهند شد تا پاسخگوي نيازهاي جامعه داخل و خارج آشور در زمينه تامين نيروهاي 

دهاي آموزشي و پژوهشي بين متخصص با آيفيت باشد، بنابراين پرديس بين المللي آيش دانشگاهي آامال آيفي با استاندار

المللي است آه با تربيت فارغ التحصيالن آارامد و تاثيرگذار، در عرصه هاي بين المللي به رقابت با ساير دانشگاه هاي دنيا خواهد 

آادر علمي پرديس بين المللي آيش را در فاز اول اعضاي هيات علمي باسابقه دانشگاه علوم پزشكي تهران و ساير .پرداخت

نشگاه هاي معتبر ايران و نيز اساتيد مدعو خارجي از دانشگاه هاي معتبر دنيا شكل داده اند و در مراحل بعدي اين پرديس دا

اين آادر . اعضاي هيات علمي مستقل خود را از بين بهترين فارغ التحصيالن دانشگاهي از داخل و خارج آشور جذب خواهد نمود

اي و آارشناسي ارشد به دانشجويان اين پرديس ارائه مي  در دوره هاي دآتري حرفه علمي خدمات آموزشي و پژوهشي خود را

عالوه بر اين پرديس آيش امكانات رفاهي و خدمات و تسهيالت ورزشي و فوق برنامه ويژه اي را براي دانشجويان خود . آنند

دانشگاه علوم پزشكي تهران به آنان اعطا پس از اتمام دوران تحصيل دانشجويان اين پرديس، مدرك رسمي .فراهم ساخته است

دريافت اين مدرك، زمينه هاي حضور تاثير گذار اين فارغ التحصيالن را در . خواهد شد آه داراي اعتبار و شهرت بين المللي است

اطع تحصيلي عرصه هاي تخصصي داخل و خارج آشور آماده نموده و در آنار آن زمينه ادامه تحصيل اين فارغ التحصيالن را در مق

 .باالتر فراهم مي سازد

 


