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  چكيده
دانشگاه علوم . امروزه دانشجويان خارجي تاثير بسزايي بر روي رتبه دانشگاه در سطح جهاني دارند :زمينه و هدف

ميزان رضايت دانشجويان از خدماتي كه دريافت . پزشكي تهران نيز اقدام به جذب دانشجوي خارجي نموده است
حاضر تعيين ميزان رضايتمندي دانشجويان خارجي دانشگاه علوم پزشكي هدف پژوهش . نمايند، حائز اهميت است مي

 .باشدتهران از شرايط و امكانات موجود در دانشگاه مي

جامعه پژوهش، دانشجويان . انجام شد 1392پژوهش حاضر توصيفي بود كه به صورت مقطعي در سال  :روش بررسي
ابزار پژوهش، . گيري به شيوه نمونه در دسترس انجام شدنمونه .خارجي پذيرش آزاد دانشگاه علوم پزشكي تهران بودند

برآورد گرديد و روايي آن نيز به تاييد گروه  97/0ساخته بود كه پايايي آن با استفاده از آلفاي كرونباخ ي محقق پرسش نامه
  .استخراج گرديد Excelافزار آمار مورد نظر توسط نرم. متخصصان رسيد

 10درصد از دانشجويان از خدمات ارائه شده راضي و كامالً راضي و نزديك به  70ن داد كه نزديك به نتايج نشا: ها يافته
ترين مشكل عنوان  هاي آموزش زبان فارسي به عنوان مهم محل تشكيل كالس. درصد نيز ناراضي و كامالً ناراضي بودند

  . بيشترين ميزان رضايت نيز از معيار آموزش و يادگيري بدست آمد. شد
توان اند، ميبا توجه به اينكه بيش از نيمي از دانشجويان خارجي از عملكرد دانشگاه اظهار رضايتمندي داشته :گيري نتيجه

هايي كه دانشگاه در  اگرچه نسبت به حيطه. بخش عمل كرده استاي رضايتگونهنتيجه گرفت كه دانشگاه در اين زمينه به
هاي آتي نيز ضروري تمركز بر نقاط قوت جهت توسعه. بايد توجه بيشتري نشان دادآن امتيازات كمتري كسب كرده است 

  .است
  سازيالملليدانشجوي خارجي، رضايتمندي، دانشگاه علوم پزشكي تهران، بين :هاي كليدي واژه
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 مقدمه

ها در كشور ام با گسترش دانشگاهامروزه همگ     
ايران، بوضوح افزايش تعداد دانشجويان در مقاطع 

همچنين اهميت . شود مختلف تحصيلي مشاهده مي
 ت ـدادن به جذب دانشجوي خارجي نيز موضوعي اس

 
 

  ، تهران، ايرانتهران يپزشك علوم دانشگاه ،يپزشك دانشكدهگروه جراحي عمومي،  اريدانش 1
  ، تهران، ايرانتهران يپزشك علوم دانشگاه زبان، مركز ارياستاد 2
 ،يالملل نيب امور توسعه تيريمدواحد  كتابداري و اطالع رساني پزشكي، ارشد كارشناس 3

  ، تهران، ايرانتهران يپزشك علوم دانشگاه الملل، نيب معاونت

  
 

ي گذشته در ايران رخ داده است و  كه در دهه
هاي كانات و ظرفيتهاي مختلف برحسب امدانشگاه

همچنين رشد . اندخود اقدام به اين امر نموده
ي ارتباطات اجتماعي، نظام آموزش عالي را با  فزاينده

به معني همكاري و شريك شدن  –المللي شدن بين
المللي شدن برخي از مزاياي بين. )1(روبرو كرده است

ارتقاي هويت ملي و ابزار : آموزش عالي عبارتند از
فرهنگ ملي، رشد پيوندهاي اقتصادي، رشدمعرفي 

 : نويسنده مسئول * 

 ؛  طناز آزادي

گاه علوم پزشكي دانش معاونت بين اللمل 
  تهران

Email : 
Ta-azadi@farabi.tums.ac.ir 

  پژوهشي مقاله
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رقابت اقتصادي، معرفي علم به عنوان منبع اقتصادي،  
گسترش امنيت ملي و ارتقاي تفاهم و درك متقابل 

  . )2(الملليبين
 ها و دري دانشگاه با نگاهي به فرآيند توسعه     
نظر  ي آن توسعه علوم مختلف در ايران، و با در نتيجه

المللي و  هاي اين مراكز در بستر بينگرفتن فعاليت
باشد، جذب  جهاني كه از ملزومات توسعه كشور مي

آموختگان اين  نتيجه تعداد دانش دانشجو و در
از آغاز . )3(اي داشته استها رشد فزايندهدانشگاه

ي بيست و يكم تعداد دانشجويان خارجي جهان  سده
ند به انام كرده هاي آموزش عالي ثبتكه در برنامه

اي كه تعداد گونهاست، به  ميزان دو برابر افزايش يافته
دانشجويان خارجي از بيش از دو ميليون نفر در سال 

افزايش  2011به چهار ميليون نفر در سال  2000
در نقشه جامع علمي كشور، دو مورد . )4(داشته است
المللي شدن آموزش عالي  هاي محوري بيناز ارزش

ام بخش با محيط جهاني و تعامل فعال و اله
فرآيندهاي توسعه علم و فناوري در جهان، و تاكيد بر 

هاي پيش مداري ناظر بر توجه به فرصترويكرد برون
رو در جهان و كشورهاي اسالمي، مشاركت علمي و 
فناوري فعال با جهان اسالم و ساير كشورها بيان شده 

همچنين در برخي از موارد مطرح شده  .)5(است
المللي شدن  مه پنجم توسعه درخصوص بينبرنا

آموزش عالي ايجاد و تقويت مراكز علمي، تحقيقاتي و 
المللي و با امكانات خاص فناوري توانمند در تراز بين

هاي مختلف علوم و فنون بنيادي و راهبردي در شاخه
افزايش  با به كارگيري نخبگان و دانشمندان،

در داخل و  هاي مطالعاتي اعضاي هيات علمي فرصت
خارج، گسترش ارتباطات علمي با مراكز و نهادهاي 

- المللي از طريق راهآموزشي و تحقيقاتي معتبر بين

هاي هاي مشترك، برگزاري دوره اندازي دانشگاه
هاي پژوهشي آموزشي مشترك و اجراي مشترك طرح

و تبادل استاد و دانشجو با كشورهاي ديگر آورده شده 
د ط اين برنامه صريحاً اشاره بن 20است و در ماده 

شود بخشي ها اجازه داده مي شده است كه به دانشگاه
از ظرفيت آموزشي خود را از طريق پذيرش 

لذا . دانشجوي خارجي با دريافت شهريه تكميل كنند
توانند نسبت به تاسيس شعب هاي كشور مي دانشگاه

صورت خودگردان و با دريافت  درخارج كشور به
  . )6(وطلبان اقدام كنندشهريه از دا

 با توجه به تاكيد مندرج در اسناد مذكور در     
المللي آموزش و پژوهش، معاونت خصوص بعد بين

 1389الملل دانشگاه علوم پزشكي تهران از سال بين
اقدام به جذب دانشجوي خارجي در راستاي 

المللي نموده و توانسته است استانداردهاي بين
سطح علوم پزشكي در كشور ايران آموزش عالي را در 

  . با تحولي بزرگ روبرو كند
چالشي كه بعد از جذب دانشجوي خارجي نمايان      
شود، كيفيت آموزش دانشجوياني است كه پس از مي

فراغت از تحصيل قرار است به كشورشان بازگشته و 
همچنين شوك فرهنگي موضوع ديگري . خدمت كنند

احساس گم گشتگي  است كه براي توصيف استرس و
دهد رود و زماني رخ ميدانشجويان خارجي به كار مي

كه دانشجو در محيطي كامالً متفاوت از كشورش با 
مشكالت برقراري ارتباط، حتي بعد از گذشت زمان 

محيط آموزشي، شرايط . شودبسيار، مواجه مي
اجتماعي و فرهنگي جامعه، افسردگي، كمبود تفريح، 

مچنين مسائل مالي ممكن است كمبود استراحت و ه
بنابراين، اگرچه دانشجويان . وضعيت آنان را بدتر كند

ها و مشكالت بسياري را تحمل  خارجي سختي
  .  )7(كنند، اما مجبور به غلبه بر آن هستند مي

تحقيقي در  2013سموعي و همكاران در سال      
ي نيازها و مشكالت دانشجويان خارجي دانشگاه  زمينه

ي  پزشكي اصفهان انجام دادند كه شش حوزهعلوم 
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آموزش، روان شناسي، ارتباطات، خانواده، اقتصاد و 
آنها پي بردند كه . شدفرهنگي اجتماعي را شامل مي

بيشترين سهم مشكالت دانشجويان خارجي در 
نتايج . ي اجتماعي، فرهنگي و ارتباطات است زمينه

حجم  درصد از دانشجويان از 64آنها نشان داد كه 
درصد دچار  58باالي مطالب آموزشي ناراضي بودند، 

 56درصد نيز دچار افسردگي بودند،  58اضطراب و 
درصد از مشكل  54درصد از كمبود حمايت روحي، 

درصد نيز از مشكل در  54در برقراري ارتباط و 
 72يان در اين م. اعتماد به ايرانيان شكايت داشتند

  .)7(درصد نيز دلتنگ وطن بودند
الملل كشور آموزش بين ي در پژوهشي كه موسسه     

به منظور بررسي ميزان رضايت  2010استراليا در سال 
دانشجويان خارجي از زندگي و تحصيل در اين كشور 

دانشگاه استراليا  34پرسش نامه از  36,308انجام داد، 
در اين تحقيق، ميزان رضايت . آوري شدجمع

دمات ارائه شده در هنگام دانشجويان از اطالعات و خ
درصد، تجربه زندگي در استراليا  86ورود به كشور 

 درصد و خدمات 84درصد، تحصيل در استراليا  86
موركاني شمس. )8(درصد بود 86پشتيباني ارائه شده 

به بررسي كيفيت  1391-92وند در سال و معارف
زندگي تحصيلي دانشجويان خارجي در دانشگاه شهيد 

استفاده از پرسش نامه محقق ساخته بهشتي با 
هاي نتايج تحقيق آنها نشان داد كه مولفه. پرداختند

كيفيت زندگي شامل پژوهش، خدمات فرهنگي 
ورزشي، خدمات پزشكي و مشاوره، تجهيزات علمي 
پژوهشي، تسهيالت مالي، تغذيه، خوابگاه دانشجويي، 
انسجام اجتماعي و مسير پيشرفت در اين دانشگاه از 

نيز  2004در سال . )9(يستلوبيت الزم برخوردار نمط
گزارش سنجش رضايتمندي  Limerick دانشگاه

دانشجويان خود را كه شامل دانشجويان داخلي و 
در اين گزارش، ميزان . شد، منتشر كردخارجي مي

 94دانشجويي در اين دانشگاه رضايتمندي از زندگي 
ايت ، رض)راضي شامل دو سطح راضي و كامالً(درصد

درصد و دوره  60از خدمات پشتيباني بيش از 
 9اين درحالي است كه حدود . درصد بود 80آموزشي 

درصد از دانشجويان از دوره آموزشي خود ناراضي 
نام دانشجويان و ي ثبت همچنين در زمينه. بودند

درصد از دانشجويان اعالم رضايت و  78ها، راهنمايي
  .)10(يا رضايت كامل كردند

ي دانشجوي  هاي پذيرندهدر اين راستا دانشگاه     
شناخت . خارجي مسئوليت سنگيني را بر عهده دارند

 ريزي، سرمايهو تعريف مشكالت دانشجويان، برنامه
گذاري و تالش براي به حداقل رساندن اين 
مشكالت، همچنين ارتقاي سطح خدمات و تسهيالت 

 هاي اصلي اينآموزشي و غيرآموزشي از ماموريت
آيد كه خود افزايش رضايت ها به حساب ميدانشگاه

  .اين دانشجويان را به دنبال دارد
ي نيازهاي دانشجويان خارجي در  مطالعه     
هاي گوناگون آموزشي و غير آن، كمك بسياري  حوزه

به شناخت بهتر و بيشتر ايشان در ارتباط با اين 
هاي اي از اين مطالعات، بررسينمونه. كندها مي حوزه

شايان ذكر . سنجش رضايتمندي دانشجويان است
است كه دو دانشگاه علوم پزشكي تهران و علوم 

ادغام و سپس در  1389پزشكي ايران در آبان ماه سال 
اين . از يكديگر جدا شدند 1392فروردين ماه سال 
هاي مختلف آموزشي، پژوهشي و موضوع نيز بر زمينه

هاي مذكور را و حوزهرفاهي دانشجويان تاثيرگذار بود 
هاي فراواني مواجه نمود كه نتايج آن در اين  با چالش

با توجه به توضيحات . مطالعه نيز منعكس شده است
فوق، هدف از انجام اين مطالعه، تعيين ميزان رضايت 
دانشجويان خارجي مشغول به تحصيل در دانشگاه 

نتايج اين پژوهش . باشدعلوم پزشكي تهران مي
ضمن مشخص كردن نقاط قوت و ضعف تواند  مي
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عملكرد دانشگاه در اين زمينه، جهت اصالح و ارتقاي 
عملكرد و كنترل دانشگاه  ريزي و نقاط قوت وبرنامه

  .و بهبود نقاط ضعف موثر واقع شود
  

  روش بررسي
پژوهش حاضر از نوع كاربردي است كه به روش      

ابزار گردآوري اطالعات . توصيفي انجام گرفت
سش نامه محقق ساخته و جامعه پژوهش نمونه در پر

روايي پرسش نامه توسط اعضاي هيات . دسترس بود
علمي مجرب و متخصص و آشنا با موضوع در 
. دانشگاه علوم پزشكي تهران مورد تاييد قرار گرفت

پايايي آن نيز توسط آلفاي كرونباخ محاسبه و مقدار 
  .برآورد گرديد 97/0

يزان رضايتمندي دانشجويان به منظور سنجش م     
ي دانشجويان خارجي مشغول به  خارجي، به كليه

رساني شد و پرسش نامه تدوين شده تحصيل اطالع
نفر توزيع  52به زبان انگليسي به صورت چاپي بين 

پرسش نامه در خوابگاه  43شد كه از اين تعداد، 
 3پرسش نامه در خوابگاه دختران و تعداد  6پسران، 

اختيار افراد غير ساكن خوابگاه قرار  در پرسش نامه
نامه تكميل و برگشت  پرسش 42نهايت  در. گرفت

را نشان % 80داده شد كه ميزان پاسخگويي بيش از 
  .دادمي

هاي معتبر منتشر شده با بررسي منابع و پژوهش     
المللي و مقايسه و الگوبرداري از در سطح ملي و بين

ه سنجش رضايتمندي آنها، پرسش نامه محقق ساخت
دانشجويان خارجي، در هشت حوزه اصلي شامل 

نام، آموزش و يادگيري، آموزش فرآيند پذيرش و ثبت
رساني، تجهيزات زبان فارسي، كتابخانه و اطالع

، تجهيزات )IT(دانشگاه، تجهيزات فناوري اطالعات
ورزشي و تجهيزات محل اقامت طراحي شد كه هر 

هاي جنبه. شدمل ميهايي را شاحوزه نيز بخش

آموزشي، پژوهشي، دانشجويي، رفاهي، خدمات و نيز 
رفتار كاركنان دانشگاه در اين هشت حوزه گنجانده 

 .شد

آموزش و  سوال، 17 نام بافرآيند پذيرش و ثبت     
سوال،  6سوال، آموزش زبان فارسي با  9يادگيري با 

گاه سوال، تجهيزات دانش 10رساني با كتابخانه و اطالع
در ) IT(سوال، تجهيزات فناوري اطالعات 6 با

 سوال و در 5سوال، تجهيزات ورزشي با  4دانشكده با 
. سوال ارزيابي شد 10نهايت تجهيزات محل اقامت با 

به منظور ارزيابي، از مقياس ليكرت استفاده شد كه 
ناراضي، ناراضي،  به ترتيب بيانگر كامالً 5تا  1اعداد 

اطالعات در . باشدراضي مي مالًنظر، راضي و كابي
هاي مورد نياز از  وارد شد و گزارش Excelافزار نرم

  .آن استخراج گرديد
  

  هايافته
از دانشجويان % 71در زمان اجراي اين پژوهش،      

از آنان را زنان تشكيل % 29خارجي را مردان و 
در بازه  كنندگانبيشترين گروه سني شركت. دادند مي

. درصد قرار داشت 31سال به ميزان  30تا  26سني 
. نيمي از دانشجويان مجرد و نيمي ديگر متاهل بودند

كشور شامل اتيوپي، غنا، هند، عراق،  12دانشجويان 
نيجريه، پاكستان، سودان، تاجيكستان، اوگاندا، 
افغانستان، بنگالدش و كامرون پرسش نامه را تكميل 

انشكده د 9دانشجويان در . كرده و عودت دادند
هاي نوين پزشكي، پيراپزشكي، توانبخشي، فناوري

دندانپزشكي، پزشكي، پرستاري و مامايي، تغذيه، 
 45. داروسازي و بهداشت مشغول به تحصيل بودند

درصد  29درصد از شركت كنندگان در مقطع دكترا، 
درصد  MPH ،5درصد  17كارشناسي ارشد، 

ر درصد د 2درصد پزشكي عمومي و  2كارشناسي، 
دانشجوياني كه بين يك . مقطع تخصص قرار داشتند
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گذشت بيشترين تا دو سال از شروع به تحصيلشان مي
درصد آمار را به خود  69دهندگان بودند و گروه پاسخ

  .اختصاص دادند

  
 رضايت دانشجويان خارجي به تفكيك معيارها(%) ميزان: 1 جدول

نظري  ناراضي كامالً ناراضي
راضي كامالً راضي ندارم  معيار بدون پاسخ 

24/3  74/5  82/8  79/31  45/48  96/1 نامفرآيند پذيرش و ثبت   

46/3  29/5  58/10  59/33  65/43  43/3  آموزش و يادگيري 
8/11  74/6  3/12  01/23  01/23  41/23  آموزش زبان فارسي 

98/0  66/6  52/29  52/29  66/26  66/6 رسانيكتابخانه و اطالع   

59/1  76/6  92/9  93/32  23/45  57/3  تجهيزات دانشگاه 
99/2  97/5  8/23  16/29  73/32  35/5  تجهيزات فناوري اطالعات در دانشكده 
45/1  04/9  66/26  38/22  09/28  38/12  تجهيزات ورزشي 
64/2  71/5  57/8  9/26  47/50  71/5  تجهيزات محل اقامت 

  
دهد بيشترين آمار نارضايتي  نشان مي 1جدول      

درصد  54/18يار آموزش زبان فارسي با مربوط به مع
دانشجويان خارجي از معيار فرآيند پذيرش و . بود

درصد آرا، بيشترين  24/88نام با تخصيص ثبت
  .رضايت را داشتند
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قابل مشاهده است،  1ز نمودار همانطور كه ا     
درصد از دانشجويان خارجي دانشگاه  40قريب به 

علوم پزشكي تهران از خدمات ارائه شده در زمينه 
ها رضايت آموزش، پژوهش، رفاهي و ساير زمينه

عالوه بر اين، آن رضايت نسبي از . اندكامل داشته
درصد در دومين جايگاه قرار  30خدمات با حدود 

درصد از دانشجويان نسبت به  15حدود . تگرفته اس
 25/6نارضايتي . اند سواالت ارائه شده بدون نظر بوده

درصد آمار را به  23/3درصد و نارضايتي كامل تنها 
  . خود اختصاص داده است

  
  بحث

ي عمده ارائه شد و  در اين مطالعه، هشت حوزه     
ميزان رضايت دانشجويان خارجي از اين هشت حوزه 

در يك بررسي كلي از نتايج به دست . ي گرديدبررس
درصد از دانشجويان  70آمده، مشخص شد كه حدود 

در مجموع اين هشت حوزه رضايت داشتند و تنها 
 . درصد از آنان اعالم نارضايتي كردند 48/9

ها ارائه شد، باالترين همانگونه كه در بخش يافته     
زش زبان ميزان نارضايتي دانشجويان از معيار آمو

ي اهميت آموزش  فارسي بود كه اين امر نشان دهنده
زبان فارسي براي دانشجويان خارجي و در عين حال 

 تقريباً. عدم رضايت ايشان از شرايط موجود است
تمامي دانشجويان از مسافت بين موسسه تا دانشگاه 

اي كه اكثر آنها دوره ثبت نام گونهاند، بهشكايت داشته
همچنين تداخل زمان . كامل نگذراندند شده را به طور

هاي موسسه و دانشگاه، از ديگر علل ترك كالس
تعداد كثيري از . كالس آموزش زبان فارسي بوده است

دانشجويان، خواستار تشكيل كالس در مكاني نزديك 
لذا بازنگري در فرآيند، . خوابگاه يا دانشگاه بودند

خصوص از ريزي مجدد در اين گيري و برنامهتصميم
ي آموزش،  در حوزه. اهميت بااليي برخوردار است

عدم تخصيص وقت كافي براي دانشجويان خارجي 
توسط استادان، همچنين تعداد كم استادان در يك 

  سـهايي در توانايي تدريگروه آموزشي، وجود كاستي
به زبان انگليسي توسط استادان، فرآيند بسيار  

هاي پژوهشي از گير تصويب پروپوزال و طرح وقت
. كنندگان بود ترين موارد ذكر شده توسط شركتمهم

در اين  2013پژوهش سموعي و همكاران در سال 
حوزه نيز نشانگر عدم رضايت دانشجويان خارجي 

رساني، درخصوص معيار كتابخانه و اطالع). 7(بود
تهيه بروشورهايي كه شامل معرفي كتابخانه و منابع 

ه از منابع آن است از جمله موجود و چگونگي استفاد
در پژوهش . تقاضاهاي دانشجويان خارجي بود

ميزان  2010الملل استراليا در سال موسسه آموزش بين
درصد گزارش  85رضايت از خدمات كتابخانه 

در خصوص تجهيزات دانشگاه، دانشجويان ). 8(شد
ي دفترچه راهنما براي هر دانشكده و  خواستار ارائه

هاي موجود در آن، ها و بخشگروه معرفي و جايابي
نصب تابلوهاي راهنما به زبان انگليسي، تخصيص 
فضاي بيشتر جهت تشكيل كالس و اختصاص تعداد 

  .بيشتر رايانه بودند
با دقت در معيار تجهيزات محل اقامت نيز كه      

دست آورد، به نظر باالترين درصد ميزان رضايت را به
ها و تجهيزات ر خوابگاهرسد خدمات ارائه شده دمي

مورد رضايت  تعبيه شده در اين مكان، كامالً
در پژوهش موسسه آموزش . دانشجويان قرار دارد

 80الملل استراليا نيز معيار فوق به ميزان رضايت بين
، درحالي كه اين ميزان در )8(درصد گزارش شد

در پژوهش ). 10(درصد بود Limerick 94دانشگاه 
بگاه به دانشجويان متاهل، اتاق حاضر، تخصيص خوا

مجزا براي دانشجويان مقطع دكترا، تكميل تجهيزات 
ترين  سالن ورزشي و تجهيزات اورژانسي از مهم

همچنين آنها تقاضا . هاي دانشجويان بوددرخواست
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هاي منظمي با داشتند كه مقام مسئول، مالقات
  .ها داشته باشنددانشجويان در محل خوابگاه

  
 يگيرنتيجه

رسد با توجه به نتايج به دست آمده، به نظر مي     
2حدود 

3
از دانشجويان خارجي دانشگاه از خدمات  

. الملل رضايت دارندارائه شده در حوزه معاونت بين
المللي سازي آموزش عالي نظر به اهميت فزاينده بين

سي كليه در ايران الزم است تا مديران مربوط، به برر
موارد ذكر شده توسط دانشجويان بپردازند و 

هاي مرتبط با موضوعات مطروحه را ريزي برنامه
توان به از جمله اين موارد مي. مدنظر قرار دهند

هاي آموزش زبان فارسي در محل تشكيل كالس

ترين مشكل  خوابگاه دانشجويان كه به عنوان مهم
ن ـتاي ايـراسر د. ردـدانشجويان نام برده شد، اشاره ك

هاي متناوب در نظرسنجي: شودپژوهش پيشنهاد مي
هاي زماني منظم اجرا شده و ميزان رضايت بازه

هاي ريزيدانشجويان پس از اعمال تغييرات و برنامه
 .جديد سنجيده شود

 
  تشكر و قدرداني

دانند تا از  خود الزم مي نويسندگان اين مقاله بر     
اه علوم پزشكي تهران و دانشجويان خارجي دانشگ

كليه همكاران و اساتيد بزرگواري كه با نظرات 
ارزشمند خود، در انجام اين پژوهش ياري نمودند، 

  .قدرداني نمايند
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Abstract 

 
Background and Aim: Today universities admit International Students as 
well as national students. Tehran University of Medical Sciences has been also 
started admitting International Students in regards of its Internationalization aims. 
Student’s satisfaction is of high importance in order to gain the given goals. The 
purpose of this study was to evaluate the satisfaction of International students of 
TUMS.  
Materials and Methods: This was a descriptive study. The target group 
was international students of TUMS, the participants were selected through 
availability sampling. The research instrument was researcher-made questionnaire 
which the reliability calculated as 0.97 by Chronbach’s alpha. The data was 
analysied by Microsoft Excell version 2010.   
Results: The overall satisfaction of the students was 70% (satisfied and 
completely satisfied) while the overall dissatisfaction was 10% (dissatisfied and 
completely dissatisfied).  
Conclusion: Given satisfaction of more than half of the International students, 
TUMS has performed reasonably. Based on the results obtained in this research the 
university may pay attention to the fields reported as dissatisfied. 
Key words: International Students, Satisfaction, Tehran University of Medical 
Sciences 
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