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 دانشگاه علوم پزشکی تهران محترم پيام رئيس

 

اند و  ای را از سراسر جهان گرد هم آورده اند و دانشمندان پرآوازه مراکز آکادميک ایران در طول تاریخ نقش خاستگاه علم را داشته
به تحقيقات علمی اند و در سراسر تاریخ  های دانشمندان ایرانی تغذیه کرده این مراکز علمی از نظریه. اند به هم پيوند داده

بعضی ازکتب پزشکی معتبر در سطح جهانی به . اند مختلف پرداخته، و حوزۀ تحقيقات پزشکی را بسيار گسترش داده
کتاب فردوس الحکمه نوشتۀ ابن طبری، کتاب : توان از موارد زیر نام برد برای مثال می. دانشمندان و پزشکان ایرانی تعلق دارد

، نوشتۀ ابو علی سينا، و  کتاب )رساله در نبض(مد زکریای رازی، کتابهای قانون، و اندر دانش رگ الجدری و الحصبه نوشتۀ مح
 .سموم نوشتۀ القرطبی

خصوصی و تحت نظارت دولت قرار  های متعددی در ایران وجود دارند که یا خصوصی و یا دولتی هستند، یا نيمه امروزه، دانشگاه
شاید برای مخاطبان خارجی ما جالب توجه باشد که . پردازند به ارائۀ مدارک عالی می های پزشکی همۀ آنها در رشته. دارند

 ، ١٩٨٥اما از سال . آوری قرار دارند های دولتی و غيرپزشکی ایران تحت نظارت مستقيم وزارت علوم، تحقيقات، و فن دانشگاه
وزارت بهداشت، درمان، و آموزش پزشکی قرار گرفته  های مرتبطه به پزشکی ، بر عهدۀ مسئوليت آموزش در زمينۀ علوم و رشته

 .است

های پزشکی و پيراپزشکی تحت نظارت وزارت بهداشت، درمان، و آموزش پزشکی، باعث شده است  قرار گرفتن آموزش در رشته
ها،  ر این زمينهو همچنين، باعث شده است که د تری به عمل آید از منابع علمی و عملی کشور در زمينۀ پزشکی استفادۀ بهينه

، در پی مصوبۀ مجلس، دانشکدۀ علوم پزشکی تهران از ١٣٦٤در سال . سطح بهداشت، درمان، آموزش، و تحقيق بسيار باال رود
 .دانشگاه تهران جدا شد

مرکز  ٨مرکز تحقيقاتی،  ٧٥بيمارستان،  ٢٦دانشکده،  ١٢پرستيژترین دانشگاه پزشکی، با  دانشگاه علوم پزشکی تهران با
برنامۀ تحصيلی در  ٢٤٢کتابخانه، و  ٤٨دانشجو،  ١٦٦٠٠اعضای هيئت علمی،  ١٩٨٢استان مختلف،  ٨وزشی و تحقيقاتی در آم

به عنوان  کنند، دانشگاه علوم پزشکی تهران را شگاه که در کنکور سراسری شرکت میداوطلبان ورود به دان. سطح کارشناسی
 .کنند اولين گزینه انتخاب می

در . بی که در بارۀ تاریخ و فعاليتهای دانشگاه علوم پزشکی تهران با شما در ميان گذاشتم، برایتان جالب بوده باشداميدوارم مطال
ای پربار از یادگيری  دگيری و اکتشاف را ترغيب و تجربهحال حاضر دانشگاه ما دانشگاهی بسيار پویاست، دانشگاهی است که یا

آورد دانشگاه علوم پزشکی تهران به آرمانهای خود پایبند است و -دان فراهم میمطالب علمی غنی برای دانشجویان و استا
 .پایبند خواهد ماند و به طور مستمر تالش خواهد کرد تا نيازهای دانشجویان و جامعۀ ایران را برآورده کند



است که از ما، درخشانترین ستاره توانایی ما برای  باال بردن استانداردها، هم برای دانشجویان و هم برای جامعه، همان چيزی 
تر کردن دانشگاه علوم پزشکی تهران، و پربارتر  کنم تا در قوی از شما دعوت می. در آسمان پرستارۀ علمی در ایران ساخته است

 .توانيم تغييراتی مهم به وجود آوریم به همراه هم، می. ساختن جامعه به ما کمک کنيد

                                                                                                              

                                                                                                                      

 باقر الریجانی                                                                                                                          

 وکرینولوژی و پزشکی داخلیفوق تخصص در اند                                                                                             
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