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 را تهران پزشکی علوم دانشگاه الملل بين پرديس تا آمدند هم گرد محققان و استادان از فعال و پویا گروهی ،١٣٨٦ سال در
 به را جهانيان چشم و بگشایند پزشکی رشتۀ روی به را جدیدی افقهای که بود این آنها اصلی هدف. کنند اندازی راه و تأسيس

 مطمئنًا و کنند می تالش هدف این به رسيدن برای هنوز آنها. کنند باز ایثارگرانه و نوعدوستانه رشتۀ این العادۀ خارق پيشرفتهای
 متعهد همکارانم، با همگام شدم، انتخاب الملل بين پرديس ریاست به من که زمانی از. داشت برنخواهند دست تالش از هرگز
 .نکنم درنگ ای لحظه اهداف این به رسيدن تا که ام شده

 تاثير زدن تخمين. اخير سالهای در مخصوصًا است، شده تبدیل دنيا سراسر در داغ موضوعی به گلوباليزیشن یا سازی جهانی
 تحصيالت و پرورش و آموزش بر سازی جهانی اثر. غيرممکن که نگویيم گرا البته است دشوار بسيار ما، زندگی در سازی جهانی

 به دانش امروزه. نماند محدود منطقه آن به جغرافيایی منطقۀ یک دانش است شده باعث و است بوده عظيم بسيار دانشگاهی
 تا بکنيم را خود تالش حداکثر باید ما. اند شده تر گسترده نيز ما افقهای آن، تبع به. شناسد نمی مرز و حّد کلمه واقعی معنای
 نياز تعليم، در. برسد جهانی استانداردهای سطح به ما یادگيری و یاددهی و پرورش، و آموزش تربيت، و تعليم که شویم مطمئن
 کمک ها تکنولوژی ترین پيشرفته و آخرین از آن، دروس تدریس برای و باشيم، داشته قوی و مستحکم درسی برنامۀ یک که داریم

 نيز یادگيری در. ببریم بهره جهان کشورهای دیگر و ایران در شده انجام تحقيقات معتبرترین و جدیدترین از باید همچنين، و بگيریم،
 رتبه اهميت ترتيب به را خود اهداف باشد قرار اگر الملل، بين پرديس در. یابيم دست تعالی و توانایی حداکثر به تا کنيم تالش باید
 :بگوئيم چنين توانيم می کنيم، بندی

 .دیگر کشورهای های دانشگاه و ایران های دانشگاه بين همکاری ترفيع و تقویت -

 .المللی بين سطح در محققان و دانشمندان تبادل افزایش -

 .جهانی سطح در استانداردهایی با منطقه، در" سالمت شهر" یک تأسيس -

 .خارجی دانشجویان جذب - 

 زیر های رشته در دانشجویان این. است نفر ٧٨١ اند، کرده نام ثبت الملل بين پرديس در که دانشجویانی تعداد امروز، به تا
 در دکتری دانشجوی ٧٥ همچنين،. داروسازی در نفر ١٤٨ و دندانپزشکی، در نفر ١٩١ پزشکی، رشتۀ در ٣٦٧: کنند می تحصيل
 .داریم عمومی بهداشت و تغذیه های رشته



 اختصاص خارجی دانشجویان به را نام ثبت و پذیرش برای خود ظرفيت% ٥٠ ما، پزشکی دانشکدۀ که برسانم اطالع به مفتخرم
 دانشجو دنيا نقاط همۀ از ما. هستند ایران از غير کشورهایی شهروند که شود می گفته افرادی به خارجی دانشجوی. است داده
 .کنيم می افتخار خود، جمع در دانشجویان این داشتن به و پذیریم می

 نمائيد یاری ما به خود، سازندۀ پيشنهادات و نظرات با اميدوارم همچنين، و ببرید را استفاده نهایت ما سایت وب از بتوانيد اميدوارم
 دیدن ما دانشکده از که دارید تمایل اگر. سازیم پرمحتواتر را آن مطالب و آسانتر، را آن از استفاده دهيم، ارتقا را سایت وب این تا

 این بر حاکم جّو با و کنيد، مالقات نزدیک از ما دانشکدۀ دانشمندان و محققان و علمی، هيئت اعضای و استادان با و نمائيد
 .بگيرید تماس ما با حتمًا شوید، آشنا دانشکده
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