
 تاریخچه دانشگاه علوم پزشکی ایران       

 ۱۳۵۲دانشگاه علوم پزشکی ایران  برای اولین بار با عنوان مرکز پزشکی بین المللی ایرران در مررداد لرا  

آغاز و اولرین وادرد مرکرز  ۱۳۵۳ریزی اولیه در مورد نحوه کار مرکز از اوالط لا  برنامه .گذاری شد پایه

آوری چندین هزار مرکز بود که فعالیت خود را شروع و در مدت کمتر از دو لا  با جمع کتابخانهپزشکی، 

با مرکز  ماهوارهمستقیم از طریق  های علوم پزشکی و ارتباطنسخه مجله علمی و کتابهای مختلف در شاخه

  .المللی قرار گرفتف مراکز مهم اطالعات پزشکی در لطح بیندر ردی آمریکااطالعات پزشکی 

به عنوان کتابخانه و مرکز اطالعات منطقره ولریع مدیترانره  جهانی بهداشت لازمانلپس این مرکز تولط 

شرورای صرد و لرومین نشسرت منتخب یر  کمیسیونشرقی تعیین گردید. همچنین بر الاس تصمیمات 

پزشکی و  دانشکدهیس ، مرکز پزشکی بین المللی ایران مجاز به تأل۱۳۵4/۵/6مورخ  گسترش آموزش عالی

و  پیراپزشرکیپرلتاری در علوم  دانشکدهو  علوم پایه پزشکیتلف های مخعلوم پزشکی در رشته دانشکده

  .گردید بهداشتیمدیریت مولسات پزشکی و 

فعالیت بالینی و درمانی را، با تنها بیمارلتان وابسته به خود به نام کلینی   ۱۳۵4مرکز پزشکی ایران در لا  

تشکیل دانشرکده هرای پرلرتاری و پیراپزشرکی، بررای  ایرانشهر)بیمارلتان شهید رهنمون ( آغاز و پس از

تالیس مقاطع تحصیلی کارشنالی و کارشنالی ارشرد پرلرتاری در لره رشرته بانر  خون،رادیولرو ی و 

دانشگاه ، دانشگاه هارواردزمان با آغاز همکاری هم ۱۳۵۵آزمایشگاه در لطح کارشنالی اقدام شد. در لا  

ریزی آموزشی و فعالیتهای عمرانی، تعیرین فاراها، ترأمین تجهیرزات و ، عمالً برنامهدانشگاه کرنلو  کلمبیا

دانشکده پزشکی تالیس گردید که یکری از بهتررین  ۱۳۵6در لا   الزم صورت گرفت و نیروهای انسانی 

 واددهای درمانی زمان خود به شمار میرفت.

پس از انقالب شکوهمند الالمی و نیز انقالب فرهنگی فعالیت های مرکز پزشرکی برین المللری ایرران در  

ری شدن دوره کوتاه فترت و تصرویب تالریس به طور محدود تداوم و نهایتاً با لپ ۱۳6۱-6۳طو  لالهای 

از ادغام  ۱۳6۵در لا   آموزش پزشکیدانشگاههای علوم پزشکی تحت پوشش وزارت بهداشت ، درمان و 

 ایررانعلروم پزشرکی  دانشرگاهی رلماً تحت عنوان در مرکز پزشک آموزش عالیو مؤلسه  دانشکدهچند 

 .فعالیت خود را ادامه داد
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های علوم پزشکی برتر هم اکنون نیز دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران جزو دانشگاه

لرالری کور کنهای مختلف آن در شود و رقابت قابل توجهی برای ورود به رشتهکشور محسوب می

 .وجود دارد
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