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Welcome to Jahrom University of Medical Sciences, where excellence is nurtured, pursued
and celebrated.
We are proud to announce that within a short while of autonomy, JUMS has made remarkable
progress. This university is now playing a leadership role in stimulating medical knowledge
and innovative ideas; a direct contribution to the improvement of health care and medical
treatment in the southern part of the country.
The expansion of JUMS’ infra-structures and recruiting qualified faculties along with using
advanced technology has made it possible for JUMS to be capable of training more number of
international applicants in medical sciences, in addition to Iranian citizens. This progress, to a
great extent, is in debt of generations of students, staff and alumni which have built our
reputation.
We invite international students to join us at JUMS to experience new academic and career
opportunities in a friendly environment and highly supportive society.

پیام مدیر امور بین الملل
به دانشگاه علوم پزشکی جهرم ،جایی که کیفیت برتر پرورش یافته ،دنبال شده و مورد ستایش قرار میگیرد.
خوش آمدید.
ما افتخار داریم اعالم نماییم در زمان کوتاهی که ادارۀ دانشگاه به خودمان محول شده ،دانشگاه علوم پزشکی
جهرم به پیشرفت های زیادی نائل گردیده است .این دانشگاه هم اینک نقشی پیشرو در برانگیختن دانش
پزشکی و ایدههای نوآورانه داشته ،و مستقیماً در امر ارتقای مراقبت های بهداشتی و درمان پزشکی در بخش
جنوبی کشور مشارکت می نماید.
توسعۀ زیر ساخت های دانشگاه علوم پزشکی جهرم و استخدام اساتید شایسته به موازات استفاده از تکنولوژی
پیشرفته ،این توانایی را برای دانشگاه فراهم کرده تا تعداد بیشتری متقاضی بین المللی را عالوه بر شهروندان
ایرانی در حیطۀ علوم پزشکی تربیت نماید .این روند تا حد زیادی مدیون نسل هایی از دانشجویان ،کارمندان
و فارغ التحصیالن است که برای ما اعتبار آفریدند.
ما از دانشجویان بین المللی دعوت میکنیم که در دانشگاه علوم پزشکی جهرم به ما بپیوندند تا فرصتهای
آکادمیک و شغلی جدید را در محیطی دوستانه و جامعهای حمایت کننده تجربه کنند.

