
 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 فصل هفتم:
 الملل و اعتباربخشیروابط بين

 ان غيرايرانی دانشگاهدانشجوي ▪

 اعتباربخشی ▪

 المللی دانشگاههای بيننامهتفاهم ▪

 المللیجذب اساتيد برجسته بين ▪

 المللیهای بينحضور دانشگاه در برنامه ▪

 المللیهای بينبندیرتبه ▪

 های آموزشی خارج كشورها و مأموريتبورس ▪

 المللیتعامالت علمی در سطح بين ▪

 تبليغات و بازاريابی ▪

 های آموزشیسازی برنامهمتناسبتطبيق و  ▪

 Education IRANطرح  ▪
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 دانشگاه یدانشجويان غيرايران

 

مقطع -واحد محل تحصيل 2-7و  1-7هاي اند كه جدولدر دانشگاه مشغول به تحصيل بوده 1396دانشجوي غيرايراني در پايان سال  928

 دهند.تحصيلي و مليت اين گروه از دانشجويان را نشان مي

 
 مقطع تحصيليو تحصيل محل واحد بر حسب  1396در پايان سال  شاغل به تحصيل غيرايراني دانشجويان -1-7جدول 

 محل تحصيل

 مقطع تحصيلي

 كل
 عالي گواهي كارشناسي

 عمومي بهداشت

(M.P.H.) 

 كارشناسي

 ارشد

 دكتري

 عمومي

 دكتري

 پژوهشي

 دكتري

 تخصصي

(Ph.D.) 

 تكميلي تخصصي دستياري

 تخصص

 )فلوشيپ(

 فوق

 باليني الينيغيرب پيوسته ناپيوسته تخصص

 878 1 3 15 18 90 2 623 79 4 42 1 *المللپرديس بين

 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 پرستاري و مامائيدانشكده 

 32 0 5 13 0 0 0 13 1 0 0 0 پزشكيدانشكده 

 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 پيراپزشكيدانشكده 

 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 يبخشتواندانشكده 

 8 0 0 0 0 1 0 7 0 0 0 0 روسازيدادانشكده 

 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 پزشكيدنداندانشكده 

 928 1 9 28 18 91 2 644 80 4 50 1 كل

  .باشنده تحصيل ميالملل( مشغول بهاي پزشكي، داروسازي و دندانپزشكي پرديس بينها )غير از دانشكدهالملل، در ساير دانشكده*: تعدادي از دانشجويان غيرايراني پرديس بين

 

 بر حسب مليت 1396دانشجويان غيرايراني شاغل به تحصيل در پايان سال  -2-7جدول  

 تعداد مليت رديف  تعداد مليت رديف  تعداد مليت رديف

 1 قرقيزستان 31 122 پاكستان 16 28 اتيوپي 1

 1 كاستاريكا 32 2 تانزانيا 17 2 آذربايجان 2

 1 كامرون 33 1 يلندتا 18 1 استراليا 3

 1 كره جنوبي 34 1 دانمارك 19 1 ياسلواك 4

 1 كنيا 35 6 زيمبابوه 20 63 افغانستان 5

 7 گامبيا 36 1 سريالنكا 21 2 آلمان 6

 29 لبنان 37 3 سودان 22 3 آمريكا 7

 1 ليبريا 38 11 سوريه 23 8 اندونزي 8

 1 مالزي 39 2 سومالي 24 4 انگليس 9

 1 مراكش 40 3 سوئد 25 1 ايرلند 10

 1 مصر 41 1 سيرالئون 26 15 بحرين 11

 1 )برمه( ميانمار 42 303 عراق 27 1 بروندي 12

 90 نيجريه 43 2 عربستان 28 1 بلژيك 13

 152 هند 44 31 غنا 29 6 بنگالدش 14

 1 يمن 45 13 فلسطين 30 1 پاپوآ گينه نو 15
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 یشاعتباربخ
 

 

ريزي جهت انجام المللي دانشگاه عمدتًا متمركز بر برنامهاي بيندر حوزه اعتباربخشي مؤسسه 1396شده طي سال هاي انجامفعاليت

برگ سند جهت بازبيني توسط ارزيابان سازمان اعتباربخش، تهيه و تنظيم  300اعتباربخشي مجدد دانشگاه بوده و به اين منظور حدود 

از فضاها و امکانات مختلف  (ASIC)و طي دو روز انجام و دو نفر از ارزيابان سازمان اسيک  1396آيند در ارديبهشت گرديد. اين فر

هاي قرار گرفت. در اين راستا ارزيابان با گروه هاآندانشکده منتخب مورد ارزيابي  عنوانبهدانشگاه بازديد و دانشکده پرستاري و مامايي 

علمي، کارکنان، شگاه شامل اعضاء هيأتمختلفي از وابستگان دان

دانشجويان و مديران اجرايي مالقات و گفتگو کردند. پس از اتمام 

المللي دانشگاه به مدت چهار فرآيند ارزيابي، گواهي اعتباربخشي بين

هاي در ادامه فعاليت 1396( تمديد شد. طي سال 2017-21سال ديگر )

الملل با تشکيل للي معاونت بينالمهاي قبل، تيم اعتباربخشي بينسال

هاي علوم پزشکي کشور و با دانشگاه الملليبين اعتباربخشي دبيرخانه

داشتن مأموريت از سوي معاونت آموزشي وزارت بهداشت، درمان و 

سايت خود )به آدرس آموزش پزشکي از طريق وب

iqaan.tums.ac.irرساني در خصوص فرآيندهاي ( به اطالع

هاي داوطلب اين المللي و ارائه مشاوره به ديگر دانشگاهناعتباربخشي بي

فايل غني  458الذكر با داشتن بيش از سايت فوقفرآيند پرداخت. وب

صفحه به دو زبان )فارسي/انگليسي( سعي در ارائه اطالعات  169و 

المللي دارد. ها براي انجام فرآيند اعتباربخشي بينمورد نياز دانشگاه

دانشگاه علوم پزشكي و يك دانشگاه  17ست تاكنون الزم به ذکر ا

سايت خارج اين حوزه، تقاضاي خود براي اعتباربخشي را در اين وب

هاي آموزشي، سمينار، ثبت و دبيرخانه نيز از طريق برگزاري کارگاه

هاي متنوع ديگر به ارائه خدمات به ارزيابي دروني و برخي طرح

 رداخته است.هاي داوطلب اعتباربخشي پدانشگاه
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 دانشگاه یالمللبين یهانامهتفاهم
 

توسعه  ،افزايش توانايي ،تشخيص موانع اي از عوامل تأثيرگذار مانندي، مستلزم توجه به مجموعهالمللعرصه بينهمكاري با ديگر بازيگران 

تالش  علوم پزشكي تهران دانشگاه ن منظور،بدي. است گذاري دانشاشتراكبه برايمحيطي همچنين  هاي اطالعات و ارتباطات وزيرساخت

، نقش خود را در مسير الملليبينفعال در عرصه هاي معتبر ها و سازماندانشگاهديگر با  نامه و قراردادتفاهماي كرده تا در چارچوب مجموعه

 تبادل المللي،هاي بينو همكاري ارتباطات هكنندها تسهيلنامهاين تفاهم ايفاء نمايد.به صورتي بهتر گذاري اطالعات و دانش اشتراكبه

 الملليبين محققين براي دانشگاه هايدپارتمان فعاليت با هاي آشناييفرصت ايجاد و مشترك تحقيقاتي هايپروژه توسعه دانشجو، و استاد

 هستند.

 و استاد همچنين تبادل و پژوهش آموزش و هايهزمين در دوجانبه متعددي براي همكاري قراردادهاي و هانامهتفاهم حاضر، حال دانشگاه در

گردد. جزئيات باز مي 1396ها به سال نامهمورد از اين تفاهم 10پنج قاره جهان دارد كه انعقاد  معتبر هايدانشگاه از بسياري با دانشجو

 ارائه شده است. 3-7هاي اخير در جدول نامهتفاهم
 

 1396المللي طي سال ها و مؤسسات بيندانشگاههاي منعقدشده با نامهتفاهم -3-7جدول 

 نامهتعداد تفاهم نامهدانشگاه/ مؤسسه طرف تفاهم كشور رديف

 Heidelberg University 1 آلمان 1

 پرتغال 2
The Coimbra Hospital and University Centre 1 

University of Coimbra 1 

 Altinbas University 2 تركيه 3

 University of Helsinki 1 فنالند 4

 University of Camerino 1 ايتاليا 5

 University of Santiago de Compostela 1 اسپانيا 6

 Semmelweis University 1 مجارستان 7

 University of New South Wales 1 استراليا 8
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هاي به مرحله عملياتي رسيده و برخي همکاري 1396ر، موارد زير در سال تهاي قبلدر سال گذشته و سال مبادله شدههاي نامهاز ميان تفاهم

 گيرد:انجام شده كه برخي از اين موارد در ادامه مورد اشاره قرار مي هاآنعلمي و دانشگاهي نيز در چارچوب 

 

و مدرسه تابستاني نامه دانشگاه ملي پزشکي خارکيف اوکراين: حضور دانشجويان و اساتيد دانشگاه خارکيف در دتفاهم ▪

سازي آموزش عالي و الملليپزشکي و شرکت هيأتي از اساتيد آن دانشگاه در سمينار بينهاي پزشکي و دنداندانشکده

 پزشکي براي پيگيري توافقات همکاريدر دانشکده دندان هاآنحضور 

در دانشکده  Telemedicine and Telepharmacyماهه نامه دانشگاه کامرينو ايتاليا: برگزاري دوره تخصصي ششتفاهم ▪

 مجازي با ارائه مدرک مشترک دو دانشگاه

اي که در حال حاضر بين دو دانشگاه در حال پيگيري است برنامه ترين برنامهنامه دانشگاه مک کواري استراليا: مهمتفاهم ▪

ه در اين راستا اعزام هيأتي از باشد كمي (Cototulle)همکاري دو استاد راهنما براي هدايت مشترک يك رساله دکتري 

شرکت  يبرا يجلسه فراخوان عمومو همچنين برگزاري  Cotutelleدانشگاه براي شرکت در کارگاه مربوط به برنامه 

 شده است.هاي انجاماز جمله فعاليت مندهعالق انيو دانشجو دياسات

بررسي  منظوربهها به آن دانشگاه الملل دانشکدهننامه دانشگاه جيما اتيوپي: اعزام هيأتي متشکل از معاونين بيتفاهم ▪

سازي مذاکرات در حال پيگيري عملياتي ربطیذهاي اکنون نيز دانشکدههاي همکاري مشترک كه همها و زمينهتوانمندي

 باشند.شده ميانجام

ستاري و مامايي در ارديبهشت نفر از اساتيد آن دانشگاه در دانشکده پر 6نامه دانشگاه پزشکي هاينن چين: حضور تفاهم ▪

1396 

نفر از اساتيد آن دانشگاه در دوره آموزشي برگزارشده توسط دانشکده علوم تغذيه  10: حضور کابل يدانشگاه طبنامه تفاهم ▪

 1396شناسي در شهريور و مهر و رژيم

نشکده بهداشت براي پيگيري نفر از اساتيد آن دانشگاه در دا 2لهستان: حضور  کيکوپرن کالسيدانشگاه ننامه تفاهم ▪

 1396برگزاري کارگاه و انجام تحقيقات مشترک در ارديبهشت 

و بازديد  1396عراق: سفر هيأتي از دانشکده پرستاري و مامايي به آن دانشگاه در ارديبهشت  دانشگاه سليمانيهنامه تفاهم ▪

 1396از دانشگاه در مرداد  دانشگاه سليمانيههيأتي از 

پزشکي در آن دانشگاه و سانتياگو دي کمپستال اسپانيا: ايراد سخنراني يک نفر از اساتيد دانشکده دندان شگاهداننامه تفاهم ▪

 شده بين طرفين است.هاي انجامهاي تبادل دانشجو با حمايت مالي اتحاديه اروپا از جمله همکاريهمکاري در يکي از پروژه

هيأتي از دانشگاه سمل وايز  1396آغاز همکاري بين طرفين، در ارديبهشت  ظورمنبهنامه دانشگاه سمل وايز مجارستان: تفاهم ▪

الملل هيأتي متشکل از معاون بين 1396مجارستان در دانشگاه حضور و از انستيتو کانسر بازديد نمودند. همچنين در اسفند 

انشگاه بازديد نمودند که اين دانشگاه و وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي طي سفري به کشور مجارستان از آن د

 نامه بين دو دانشگاه شد.بازديد منجر به نهايي شدن تفاهم
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 یالمللجذب اساتيد برجسته بين

 

استاد مدعو  عنوانبههاي ممتاز آموزشي و پژوهشي با ويژگي الملليبين، پذيرش اساتيد برجسته شده در دانشگاههاي تعريفيكي از سياست

 مشترك، انجام تحقيقات براي تحقيقات، ايجاد بستر مناسبآموزش و تقويت كيفيت از: افزايش و  اندعبارتسياست اين  فاهداست. ا

علمي و محققين دانشگاه با اساتيد و پژوهشگران همكاري اعضاء هيأت هايفرصت ، فراهم آوردنهاي تخصصي در دانشگاهارائه آموزش

 ها.وريااز فنبيشتر وري بهره كسبهاي نوين شيوهدستيابي به نهايتًا  و الملليبينممتاز 

 20از  الملليتن از اساتيد برجسته بين 46تاكنون،  1393هاي آموزشي دانشگاه، از سال ريزي و پيگيري تقاضاهاي دريافتي از گروهبا برنامه

نفر از اين اساتيد  21اند كه جذب رديدهاستاد مدعو جهت همكاري با دانشگاه دعوت گ عنوانبههاي سه ساله كشور جهان براي دوره

 است. 1396شده طي سال جذب الملليحاوي مشخصات اساتيد بين 4-7باشد. جدول مي 1396مربوط به سال 

 
 1396در سال  مدعواستاد  عنوانبهالمللي شده بينجذب دياسات -4-7جدول  

 انميزبواحد  كشور محل وابستگي استاد مدعو نام استاد مدعو رديف

1 Jane Knight University of Toronto المللبينمعاونت  كانادا 

2 Lyndsey Nickels Macquarie University يبخشتوان دانشكده استراليا 

3 Laura Murray Western University يبخشتوان دانشكده كانادا 

4 Michael Nitsche 
Leibniz Research Centre for Working Environment and Human 

Factors in Dortmund 
 يبخشتوان دانشكده آلمان

5 Kathryn Bayles University of Arizona يبخشتوان دانشكده آمريكا 

6 Eiki Satake Emerson College يبخشتوان دانشكده آمريكا 

7 Harry Whitaker Northern Michigan University يبخشتوان دانشكده آمريكا 

8 Yves Joanette Centre de recherche IUGM يبخشتوان دانشكده كانادا 

9 David Libon Rowan University يبخشتوان دانشكده آمريكا 

10 Jubin Abutalebi University San Raffaele يبخشتوان دانشكده ايتاليا 

11 Amir-homayoun Javadi University of Kent يبخشتوان دانشكده انگليس 

12 Fransissco Miguel Gama University of Minho يداروساز دانشكده پرتغال 

13 Heino F. Meyer-Bahlburg New York State Psychiatric Institute يپزشك دانشكده آمريكا 

14 Hossein Ansari University of California يپزشك دانشكده آمريكا 

15 Philippe Bahadoran University of Nice Sophia Antipolis يپزشك دانشكده فرانسه 

16 Alireza Tabatabaie Cambridge Institute of Clinical Sexology يپزشك دانشكده انگليس 

17 Elisabete Weiderpass Cancer Registry of Norway سرطان قاتيتحق مركز سوئد 

18 Mohammad Sadegh 

Namazikhah 
California Dental Association پزشكيدندان دانشكده آمريكا 

19 Merva Soluk Tekkesin University of Istanbul پزشكيدندان دانشكده تركيه 

20 Hakki Sunay Altinbus University پزشكيدندان دانشكده تركيه 

21 Nasrin Asgari University of Southern Denmark قاتيتحق مركز دانمارك M.S. 
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 یالمللبين یهادانشگاه در برنامه حضور

 

المللي بوده و هاي بينهاي همكارينمايد حضور مؤثر در كنسرسيومسازي دنبال ميالملليهايي كه دانشگاه در مسير بينيكي از برنامه

المللي است. هاي بيندر برنامههاي حضور دانشگاه ترين نمونهشود از مهمهايي كه با حمايت اتحاديه اروپا اجرايي ميهمكاري در برنامه

 تاكنون تالش بسياري در اين خصوص صورت پذيرفته كه اهم موارد آن در ادامه آمده است:

 

    

(Erasmus Mundus / Marhaba Project) 
 

علمي و کارشناسان موفق به كسب در سه مرحله اجرا و در قالب آن تعدادي از دانشجويان، اعضاء هيأت 1396تا  1393برنامه مرحبا از سال 

شده در اين طرح هاي ايراني و اروپايي حاضر در اين كنسرسيوم گرديدند. اطالعات مربوط به تبادالت انجامپذيرش و حضور در دانشگاه

 درج شده است. 6-7و  5-7هاي در جدول )مرحله سوم و نهايي طرح( 1396طي سال 

 
 1396در سال مرحبا  المللي( طي مرحله سوم برنامهورودي به دانشگاه علوم پزشكي تهران )ادامه تحصيل يا همكاري بين ساتيد و دانشجويانا -5-7جدول  

 ميزبان كشور مبدأ دانشگاه مبدأ مقطع تحصيلي تعداد علميدانشجو/عضو هيأت رديف

 Universidade de Santiago ارشدكارشناسي 1 ودانشج 1

de Compostela 
 هاي نوين پزشكيدانشكده فناوري اسپانيا

 مركز ملي مطالعات اعتياد انگليس University of Oxford پسادكتري 1 دانشجو 2

 

 1396در سال مرحبا  امهطي مرحله سوم برن يياروپاهاي اساتيد، دانشجويان و كارشناسان اعزامي به دانشگاه -6-7جدول 

 رديف
 دانشجو/عضو

 علمي/كارشناسهيأت
 كشور مقصد دانشگاه مقصد تعداد مقطع تحصيلي و رشته واحد مبدأ

 ايتاليا Cagliari University 1 دكتراي عمومي داروسازي داروسازيدانشكده  دانشجو 1

 ايتاليا Cagliari University 1 كارشناسي پرستاري پرستاري و ماماييدانشكده  دانشجو 2

 Universidade de Santiago 1 كارشناسي پرستاري پرستاري و ماماييدانشكده  دانشجو 3

de Compostela 
 اسپانيا

 دانشجو 4
 هاي نوينفناوريدانشكده 

 پزشكي
 Universidade de Santiago 1 ارشد نانوفناوري پزشكيكارشناسي

de Compostela 
 اسپانيا

 

   

(Erasmus Plus / Capacity Building in the Field of Higher Education, Youth and Sport) 

 

هاي مختلف آموزشي با در زمينهها به اتكاء حمايت مالي اتحاديه اروپا دانشگاه، عالي سازي در آموزشهاي ظرفيتدر چارچوب پروژه

سازي كمك الملليو بينها و مؤسسات در مسير مدرنيزه شدن سازمانبه  ي مشمول اين طرح همچنينها. پروژهنمايندهمکاري مييكديگر 

 .كنندمي
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 توان به موارد زير اشاره كرد:ها مياين پروژه ازجمله

 ايتاليا LAquilaپروژه همکاري با دانشگاه  ❖

به تصويب اتحاديه اروپا رسيده يك  MEDICO (Modernization of health education in Russia and Iran)اين پروژه که با نام 

 عملياتي خواهد شد. 1397قرارداد همکاري براي مدرنيزاسيون آموزش پزشکي در مراکز آموزش عالي ايران و روسيه است و البته در سال 

 Erasmus Plus: KA107اسپانيا در قالب  Santiago de Compostelaپروژه همکاري با دانشگاه  ❖

به آن دانشگاه  (.Ph.D)يک دانشجوي مقطع دکتري تخصصي  1397به امضاء رسيد در سال  1396طي اين پروژه که قرارداد آن در سال 

 اعزام خواهد شد.

 Erasmus Plus: KA107اسپانيا در قالب  Almeriaپروژه همکاري با دانشگاه  ❖

 جوي مقطع کارشناسي رشته فيزيوتراپي به آن دانشگاه اعزام خواهد شد.يک دانش 1397در قالب اين پروژه در سال 

 آلمان Leipzigهاي همكاري با دانشگاه پروژه ❖

 

 آلمان در دو پروژه زير حضور دارد: Leipzigاكنون دانشگاه با همكاري دانشگاه هم

▪ Online Platform for Academic TEaching and Learning (OPATEL) 

 منظوربهتجهيزات مورد نياز  1396هاي مجازي است در سال که هدف آن ايجاد پايگاه يادگيري الکترونيکي جهت آموزشدر اين پروژه 

برداري از پايگاه يادشده با حمايت مالي اتحاديه اروپا خريداري و نصب و کارگاه آموزشي مربوط به آن نيز با شرکت کارشناسان و بهره

 باشد.کشور يونان برگزار شد و ساير مراحل پروژه همچنان در حال پيگيري و اجرا مي Patrasاساتيد دانشگاه در دانشگاه 

▪ Training for Medical Education via innovative e-Technology (MediTec) 

راحي شده در ها طسازي مدلاندازي مرکز آموزش نوآورانه و مشابهاين پروژه كه با هدف مدرنيزه کردن آموزش پزشکي از طريق راه

علمي دانشگاه در کشور اردن برگزار شده مراحل آغازين خود بوده و تاكنون تنها جلسه هماهنگي آن با حضور دو نفر از اعضاء هيأت

 است.

 

 ايتاليا Camerinoپروژه همکاري با دانشگاه  ❖

عمدتًا اعضاء  -کننده شرکت 80ر با حضو Telemedicine and Telepharmacyماهه مجازي در قالب اين پروژه اولين دوره شش

 حضور داشتند. Camerinoتشکيل شد كه در افتتاحيه آن اساتيدي از دانشگاه  1396در ارديبهشت  -علمي هيأت

 نمايد.هاي داخل كشور نيز ايفاء نقش ميكننده دانشگاههماهنگ عنوانبههاي فوق شايان ذكر است كه دانشگاه در تمامي پروژه
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 یالمللبين یهایبندرتبه
 

المللي و همچنين رصد بندي بينالمللي شامل دو محور ارتباط با مؤسسات برجسته رتبههاي بينبنديدر حوزه رتبه 1396هاي سال فعاليت

ت هاي علمي، استناداآموزش، پژوهش، همکاري ازجملهبندي هاي رتبهرتبه و شناسايي نقاط قوت و ضعف دانشگاه در هر يک از شاخص

شناسايي  منظوربهها علمي دانشکده بروندادترين اقدامات سال گذشته، ارزيابي کّمي و کيفي و درآمدهاي صنعتي بوده است. يکي از مهم

شده توسط هاي كسبهاي مرتبط ارائه شده است. رتبهبوده كه بر اساس آن راهکارهايي در هر يک از زمينه هاآننقاط قوت و ضعف 

 است. 7-7شده به شرح جدول هاي اعالمبندين رتبهدانشگاه در آخري

 
 شدهالمللي اعالمهاي بينبنديجايگاه دانشگاه علوم پزشكي تهران در آخرين رتبه -7-7جدول 

ف
ردي

 

 دوره زماني بندينظام رتبه

 شاخص

 رتبه

 جهاني

 رتبه جهاني

 در حوزه علوم پزشكي

 رتبه

 ايمنطقه

 رتبه

 كشوري

1 URAP 
 2 )آسيا( 84 - 426 17-2016

 2 )آسيا( 81 - 414 18-2017

2 SIR 
 2 )خاورميانه( 12 - 432 2016

 2 )خاورميانه( 10 - 404 2017

3 
Times Higher 

Education 
(THE) 

 5 )آسيا( 140-131 - 800-601 2017

 7 )آسيا( 142 - 800-601 2018

4 CWTS Leiden 
 )در حوزه انتشارات(

 اخصدر ش

 ارياثرگذ

(Impact) 

2016 343 - - 3 

2017 329 - - 2 

5 QS 

 - - )پزشكي( 300-251 - 2017

 - - )داروسازي و داروشناسي( 250-201 - 2017

 - - )پزشكي( 300-251 - 2018

 - - )داروسازي و داروشناسي( 200-151 - 2018

6 ISC 2016 - - 

1 

 هاي)بين دانشگاه

علوم پزشكي كشورهاي 

 المي(اس

1 

هاي علوم )بين دانشگاه

 پزشكي كشور(

7 ESI 2017 (Jan.) 
 )مقاالت پُراستناد( 401

 )استنادات مقاالت پُراستناد( 756
- - 

1 

هاي علوم )بين دانشگاه

 پزشكي كشور(
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 خارج كشور یآموزش یهاها و مأموريتبورس
 

علمي و دانشجويان(، مأموريت آموزشي خارج رج كشور )اعضاء هيأتمورد مجوز براي فرصت مطالعاتي خا 220مجموعًا  1396طي سال 

هاي خارج كشور و همكاري واحدها با متخصصان ايراني غيرمقيم صادر گرديده كه تعداد موارد هر يك را در كشور، شركت در همايش

 كنيم.مشاهده مي 8-7جدول 

 
 1396هاي خارج كشور طي سال شصدور مجوز فرصت مطالعاتي، مأموريت آموزشي و هماي -8-7جدول 

 موارد عنوان رديف
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1 

 فرصت

طالعاتي م

خارج 

 كشور

اعضاء 

 علميهيأت
9 6 2           1                   

                 2         4 5   3 14 دانشجويان

2 
مأموريت آموزشي خارج 

 كشور
10 4     1 1         1 1 1       1   

3 
همكاري با متخصصان 

 *غيرمقيم
14     2 3   1 1   1 1     1 1 1 1 1 

 9-7به شرح جدول  173 مايش خارج كشوره 4

 پذيرد.: اين همكاري، ميان واحدهاي مختلف دانشگاه با متخصصان ايراني مقيم ديگر كشورها و در داخل ايران صورت مي*

 

 

درصد(  3/33) نفر 3درصد( داراي مرتبه علمي استاد،  1/11نفر ) 1علمي اعزامي به فرصت مطالعاتي طي سال گذشته، در ميان اعضاء هيأت

هاي خارج كشور را اعضاء كنندگان در همايشدرصد( از شركت 4/84نفر ) 146اند. درصد( نيز استاديار بوده 6/55نفر ) 5دانشيار و 

ي هااند. جزئيات بيشتر همايشدادهدرصد( را هم كاركنان دانشگاه تشكيل مي 5/3نفر ) 6درصد( را دانشجويان و  1/12نفر ) 21علمي، هيأت

 توان مشاهده كرد.مي 11-7تا  9-7هاي خارج كشور را از جدول
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 بر حسب واحد متبوع 1396هاي خارج كشور طي سال كنندگان همايششركت -9-7جدول 

 واحد متبوع رديف
 كنندگانشركت

 درصد تعداد

 7/49 86 دانشكده پزشكي 1

 8/16 29 مراكز تحقيقاتي 2

 8/9 17 دانشكده بهداشت 3

 2/5 9 پزشكيانشكده دنداند 4

 9/2 5 دانشكده پيراپزشكي 5

 9/2 5 هاي نوين پزشكيدانشكده فناوري 6

 3/2 4 دانشكده پرستاري و مامايي 7

 3/2 4 دانشكده داروسازي 8

 8/1 3 پژوهشكده محيط زيست )مركز تحقيقات كيفيت آب( 9

 1/1 2 المللپزشكي پرديس بيندانشكده دندان 10

 1/1 2 ز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكيمرك 11

 1/1 2 مؤسسه تحقيقات سالمت 12

 6/0 1 دانشكده طب ايراني 13

 6/0 1 معاونت تحقيقات و فناوري 14

 6/0 1 ريزي منابع مالي، بودجه و پايش عملكردمديريت برنامه 15

 6/0 1 شناسيدانشكده علوم تغذيه و رژيم 16

 6/0 1 يبخشتواندانشكده  17

 0/100 173 كل

 

 بر حسب منطقه )قاره( برگزاري همايش 1396طي سال  هاي خارج كشوركنندگان در همايششركت -10-7جدول 

 )قاره( برگزاري همايش منطقه رديف
 كنندگانشركت

 درصد تعداد

 0/63 109 اروپا 1

 6/22 39 آسيا 2

 8/9 17 آمريكا 3

 9/2 5 آفريقا 4

 7/1 3 اقيانوسيه 5

 0/100 173 كل

 

 بر حسب نوع مشاركت 1396سال  يكشور طهاي خارج كنندگان در همايششركت -11-7جدول 

 نوع مشاركت رديف
 كنندگانشركت

 درصد تعداد

 1/34 59 پوستر 1

 6/26 46 سخنراني 2

 2/5 9 پوستر الكترونيكي 3

 1/34 59 ساير موارد و نامشخص 4

 0/100 173 كل
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 سازي چهار كنگره و همايش زير صادر گرديد:الملليهمچنين مجوز بين 1396طول سال  در

هاي بنيادي و پزشكي بازساختي }برگزاركننده: معاونت علمي و هاي سلولالمللي علوم و فناوريدومين جشنواره ملي و كنگره بين -1

 بنيادي دانشگاه{هاي هاي سلولستاد توسعه علوم و فناوري -جمهوري فناوري رياست

المللي پرستاري کودکان }برگزاركننده: مرکز طبي کودکان با المللي کودکان و پانزدهمين همايش بينبيست و نهمين همايش بين -2

 همکاري مرکز تحقيقات رشد و تکامل و گروه کودکان{

 هاي نوين پزشکي{ريالمللي نانوپزشکي و نانوايمني }برگزاركننده: دانشکده فناودومين کنفرانس بين -3

 هاي گوارش و کبد{المللي هپاتوپانکراتيکوبيلياري و پيوند کبد تهران }برگزاركننده: پژوهشکده بيماريچهارمين کنگره بين -4

 
 یالمللدر سطح بين یتعامالت علم

 

اند. در المللي را ارائه نمودهي بيندر راستاي تعامالت علم 1396گرفته طي سال آماري از اقدامات صورت 14-7و  13-7، 12-7هاي جدول

درج  12-7مورد بازديد توسط مهمانان خارجي از دانشگاه انجام گرفته كه جزئيات اين بازديدها در جدول  34طول سال گذشته جمعًا 

 گرديده است.

 
 1396طي سال  علوم پزشكي تهران و بازديدهاي مهمانان خارجي از دانشگاه ديدارها -12-7جدول 

ف
ردي

 

 تاريخ بازديد و ديدارعنوان 
 تعداد

 مهمانان

متبوع  سازمان/كشور

 مهمانان

 ارمنستان 1 فروردين 31 هاي علمي و آموزشيبازديد مهمانان خارجي از مركز طبي كودكان در راستاي همكاري 1

 چين 9 ارديبهشت 2 بازديد هيأت اساتيد چيني از مركز تحقيقات علوم و تكنولوژي در پزشكي 2

 ايتاليا و فرانسه 2 ارديبهشت 2 هاي علمي و آموزشيبازديد مهمانان خارجي از مركز طبي كودكان در راستاي همكاري 3

 سازمان ملل 2 ارديبهشت 9 المللي سرطان از مركز تحقيقات سرطانبازديد رئيس آژانس تحقيقات بين 4

 اسپانيا 1 ارديبهشت 26 هاي علمي و آموزشيريبازديد مهمانان خارجي از دانشكده طب ايراني در راستاي همكا 5

 تركيه 9 خرداد 22 بازديد مهمانان خارجي از بيمارستان سينا 6

 بحرين و سازمان ملل 2 تير 12 بازديد مهمانان خارجي از دانشكده پرستاري و مامايي 7

8 
حقيقات علوم و تكنولوژي در بازديد مهمانان خارجي از مجتمع بيمارستاني امام خميني )ره( به دعوت مركز ت

 پزشكي
 سوريه و چين 4 تير 19

 ايتاليا 2 تير 19 المللهاي علمي و آموزشي به دعوت معاونت بينبازديد مهمانان خارجي از دانشگاه در راستاي همكاري 9

 كره جنوبي 9 تير 29 بازديد مهمانان خارجي از دانشكده طب ايراني 10

 نيجريه 1 مرداد 2 پزشكيجريه در تهران از دانشكده دندانبازديد كاردار سفارت ني 11

 عراق 5 مرداد 2 المللبازديد و مالقات مهمانان خارجي با مقامات دانشگاه به دعوت معاونت بين 12

 انگليس 1 مرداد 21 بازديد مهمانان خارجي از بيمارستان شريعتي و پژوهشگاه علوم غدد و متابوليسم و شركت در كارگاه آموزشي 13

 عراق 4 مرداد 23 بازديد مهمانان خارجي از دانشكده پرستاري و مامايي 14

 پرتغال 1 مرداد 24 المللبازديد و مالقات مهمانان خارجي با مقامات دانشگاه به دعوت معاونت بين 15

 ژاپن 4 شهريور 13 عوت وزارت متبوعبازديد هيأت ژاپني از بيمارستان جامع بانوان آرش و مالقات با مسئولين دانشگاه به د 16

 سنگاپور 1 شهريور 13 هاي علمي و آموزشيبازديد مهمانان خارجي از دانشكده پزشكي در راستاي همكاري 17
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 1396ديدارها و بازديدهاي مهمانان خارجي از دانشگاه علوم پزشكي تهران طي سال  -12-7جدول ادامه 

ف
ردي

 

 تاريخ بازديد و ديدارعنوان 
 عدادت

 مهمانان

كشور/سازمان متبوع 

 مهمانان

 آمريكا 1 شهريور 14 بازديد مهمانان خارجي از مركز تحقيقات ايدز ايران 18

 چين 4 شهريور 26 بازديد هيأت چيني از مركز تحقيقات علوم و تكنولوژي در پزشكي 19

 ايرلند 1 مهر 22 و آموزشيهاي علمي بازديد مهمانان خارجي از دانشكده پزشكي در راستاي همكاري 20

21 
هاي علمي و بازديد مهمانان خارجي از بيمارستان شريعتي و پژوهشگاه علوم غدد و متابوليسم در راستاي همكاري

 آموزشي
 فرانسه 1 مهر 27

 بلژيك 2 مهر 30 مجتمع بيمارستاني امام خميني )ره( يآندوسكوپبازديد مهمانان خارجي از بخش  22

 آلمان 1 آبان 13 هاي علمي و آموزشيمانان خارجي از مركز تحقيقات علوم و تكنولوژي در پزشكي در راستاي همكاريبازديد مه 23

 قزاقستان 4 آبان 23 هاي علمي و آموزشيبازديد مهمانان خارجي از مركز تحقيقات علوم و تكنولوژي در پزشكي در راستاي همكاري 24

 تركيه 1 آذر 4 غدد و متابوليسم مجتمع بيمارستاني امام خميني )ره( و شركت در ژورنال كالببازديد مهمانان خارجي از بخش  25

 تايلند 1 آذر 4 هاي علمي و آموزشيبازديد مهمانان خارجي از دانشكده پزشكي در راستاي همكاري 26

 آمريكا 1 آذر 9 المللمعاونت بينهاي علمي و آموزشي به دعوت بازديد مهمانان خارجي از دانشگاه در راستاي همكاري 27

 اوكراين 6 آذر 17 هاي علمي و آموزشيبازديد مهمانان خارجي از دانشكده پزشكي در راستاي همكاري 28

29 
هاي علمي و آموزشي به دعوت بازديد مهمانان خارجي از مجتمع بيمارستاني امام خميني )ره( در راستاي همكاري

 ژي در پزشكيمركز تحقيقات علوم و تكنولو
 آلمان 1 دي 10

 فرانسه 1 دي 27 هاي علمي و آموزشيبازديد مهمانان خارجي از دانشكده پزشكي در راستاي همكاري 30

 روسيه 3 دي 29 هاي علمي و آموزشيبازديد مهمانان خارجي از مركز تحقيقات علوم و تكنولوژي در پزشكي در راستاي همكاري 31

 آمريكا 1 بهمن 23 المللهاي علمي و آموزشي به دعوت معاونت بيني از دانشگاه در راستاي همكاريبازديد مهمانان خارج 32

 آلمان 1 اسفند 12 آموزشي كارگاهبازديد مهمانان خارجي از مركز تحقيقات ايمونولوژي، آسم و آلرژي و شركت در  33

 كانادا 1 اسفند 13 هاي علمي و آموزشيي همكاريبازديد مهمانان خارجي از مؤسسه ملي تحقيقات سالمت در راستا 34
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 1396خارجي طي سال  هاي علمي داراي مدعوينها و همايشها، نشستكارگاه -13-7جدول  

 تاريخ شروع نندهكبرگزار عنوان برنامه رديف
ويزاهاي دريافتي براي 

 كنندگان خارجيشركت
 متبوع مدعوين سازمان/كشور

 بلژيك 1 فروردين 26 مجتمع بيمارستاني امام خميني )ره( وماتو استاتينمعرفي داروي جديد س 1

2 
هاي ي پيشگيري و مبارزه با بيماريالمللبينكارگاه 

 واگيررغي
 بنگالدش وپاكستان  5 فروردين 26 دانشكده بهداشت

 آمريكا وفرانسه  4 بهشتاردي 1 ي كودكانتحقيقات نقص ايمن مركز در پزشكي IVIGنخستين سمپوزيوم كاربرد داروي   3

 انگليس 1 ارديبهشت 4 شناسيدانشكده علوم تغذيه و رژيم كارگاه آموزشي 4

5 
 لتباد سازي آموزش عالي ويالمللبينسمينار 

 آموزشي وهاي علمي همكاري
 30 ارديبهشت 6 المللبينمعاونت 

 ،ايتاليا، انگليس ،آلمان ،فرانسه

 ،استراليا، پرتغال، اسپانيا

 ،سوئيس، كانادا ،رستاناغبل

 كراينواو  مالزي ،چك

6 
هاي تحقيقاتي در زمينه تبادل همكارينشست 

 شناسيحشره
 لهستان 2 ارديبهشت 15 دانشكده بهداشت

 پرتغال وپاكستان  2 ارديبهشت 27 پزشكيدانشكده دندان AOكنگره  7

 يونان 4 بهشتاردي 28 دانشكده پزشكي المللي اپتيككارگاه آموزشي مدرسه بين 8

 افغانستان 11 تير 19 شناسيدانشكده علوم تغذيه و رژيم كارگاه آموزشي 9

 جلسه بررسي راهكارهاي پيشگيري و كنترل ديابت 10
هاي گوارش و پژوهشكده بيماري

 كبد
 ايتاليا 1 تير 28

 كارگاه آموزشي بيماري ليشمانيوز 11
هاي مركز آموزش و پژوهش بيماري

 پوست و جذام
 آمريكا 1 مرداد 2

 ايتاليا 3 مرداد 19 دانشكده بهداشت پنجمين مدرسه تابستاني سالمت عمومي ايران 12

 بازديد و شركت در كارگاه آموزشي 13
بيمارستان شريعتي و پژوهشگاه علوم 

 غدد و متابوليسم
 انگليس 1 مرداد 21

 8 مرداد 28 شتدانشكده بهدا المللي اپيدميولوژيدومين مدرسه تابستاني بين 14
آلمان، اتريش، چين، پاكستان 

 و بلژيك

 ايتاليا 1 شهريور 1 دانشكده پزشكي همايش مهندسي پزشكي 15

 8 شهريور 6 دانشكده پزشكي شناسيكنگره ميكروب 16
فرانسه، ايتاليا، آلمان، آفريقاي 

 جنوبي، اسپانيا و نروژ

17 
هاي علمي و كارگاه آموزشي و تبادل همكاري

 يآموزش
 افغانستان 12 شهريور 13 شناسيدانشكده علوم تغذيه و رژيم

 كارگاه آموزشي تخصصي چاقي 18
بيمارستان شريعتي و پژوهشگاه علوم 

 غدد و متابوليسم
 استراليا 1 مهر 14

 هشتمين سمينار درماتولوژي 19
هاي مركز آموزش و پژوهش بيماري

 پوست و جذام
 فرانسه 4 مهر 16

 فرانسه 4 مهر 19 مركز تحقيقات ايدز ايران عفونت و مديريت پيشرفته بيماري ايدز سمينار كنترل 20

 عراق و مالزي 4 مهر 29 هاي نوين پزشكيدانشكده فناوري المللي نانواليافهمايش بين 21

 سازمان بهداشت جهاني 6 آبان 1 مؤسسه ملي تحقيقات سالمت همايش ارزيابي جامع حوزه سالمت ايران 22

 سوئد، ايرلند، انگليس و هلند 7 آبان 3 مركز طبي كودكان المللي كودكانهمايش بين 23
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 1396هاي علمي داراي مدعوين خارجي طي سال ها و همايشها، نشستكارگاه -13-7جدول ادامه  

 تاريخ شروع كنندهبرگزار عنوان برنامه رديف
ويزاهاي دريافتي براي 

 كنندگان خارجيشركت
 ن متبوع مدعوينكشور/سازما

 اقيانوسيه-المللي پيوند مغز استخوان آسياسمينار بين 24
مركز تحقيقات هماتولوژي، 

 انكولوژي و پيوند مغز استخوان
 23 آبان 5

ايتاليا، آمريكا، انگليس، 

آلمان، چين، ژاپن، سريالنكا، 

 كانادا، مالزي و ميانمار

 نروژ، آمريكا، ژاپن و فرانسه 9 آبان 8 ز تحقيقات پيوند كبدمرك چهارمين كنگره هپاتوبيلياري و پيوند كبد 25

 فرانسه و ايتاليا 4 آبان 30 دانشكده پزشكي كنگره ساالنه پوست رازي 26

 23 آذر 6 هاي نوين پزشكيدانشكده فناوري المللي نانوپزشكيدومين كنفرانس بين 27

عراق، كره جنوبي، آفريقاي 

جنوبي، بلژيك، فرانسه، 

بورگ، گينه، پاكستان لوكزام

 و غنا

28 
افتتاحيه آكادمي ديابت در كشور و نشست 

 هاي آموزشيهمكاري

 بيمارستان شريعتي

 و پژوهشگاه علوم غدد و متابوليسم
 ايتاليا 3 آذر 6

29 
هاي منتقله و تغييرات المللي بيمارياولين كنگره بين

 اقليمي
 7 آذر 11 دانشكده بهداشت

هند،  انگليس، فرانسه، غنا،

 اسپانيا و سازمان ملل

 ايتاليا 1 دي 26 پزشكيدانشكده دندان برگزاري دوره آموزشي ليزر 30

31 
هاي علمي و كارگاه آموزشي و تبادل همكاري

 آموزشي اعتياد
 افغانستان 14 بهمن 6 مركز ملي مطالعات اعتياد

 فنالند 1 اسفند 1 پزشكيدانشكده دندان دهان و اپيدميولوژي سالمتسومين همايش  32

 

 
 1396طي سال  در حوزه اخذ رواديد و تشريفاتگرفته جزئيات اقدامات انجام -14-7 جدول

 تعداد عنوان رديف

 295 دريافت رواديد مدعوين خارجي واحدهاي دانشگاه 1

 545 دريافت ويزاي دانشجويي ورود به كشور 2

 908 سالهدريافت اقامت يك 3

 1186 و مراجعت دانشجويانپيگيري امور خروج  4

 88 مالقاتانجام تشريفات بازديدها و  5
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 یتبليغات و بازارياب
 گردد:هاي مشمول حوزه تبليغات و بازاريابي با دو رويكرد اصلي پيگيري ميفعاليت

 المللي از مجاري مختلفالف( تبليغات در بازارهاي موجود با شناساندن هر چه بيشتر دانشگاه در سطح بين

 ب( شناسايي و ورود به بازارهاي بالقوه

 از: اندعبارت 1396گرفته در اين حوزه طي سال اقدامات صورت

 

 2700شده: تعداد توزيع - (Tips for Prospective Students: Degree)بلندمدت  ي تحصيليهاان دورهيمتقاض راهنماي بروشور  -

شده: تعداد توزيع - (Tips for Prospective Students: Non-Degree) مدتهاي تحصيلي كوتاهدورهان يمتقاض راهنماي بروشور -

1900 

 3000شده: تعداد توزيع - (TUMS Schools Brochure)دانشگاه  هايتبليغاتي دانشكده بروشور -

 3850ه: شدتعداد توزيع - (Degree Programs Matrix)بلندمدت دانشگاه آموزشي  يهابروشور برنامه -

 4000شده: تعداد توزيع - (Non-Degree Programs Matrix)مدت دانشگاه كوتاهآموزشي  يهابروشور برنامه -

 4000شده: تعداد توزيع - (Undergraduate Admission Booklet) يكارشناسمقطع دانشگاه در  يآموزش يهابرنامه كتابچه -

 4000شده: تعداد توزيع - (Graduate Admission Booklet) ياز كارشناس دانشگاه در مقاطع پس يآموزش يهابرنامهكتابچه  -

 3000شده: تعداد توزيع - (?Ready to Join TUMS)بروشور اطالعات مفيد زندگي در ايران و دانشگاه  -

 700شده: تعداد توزيع - (Doctor of Medicine)بروشور رشته پزشكي  -

 700شده: تعداد توزيع - {(TUMS Introduction Brochure {Chinese) ينيدانشگاه به زبان چ يبروشور معرف -

 

 نامه و قرارداد همكاري در حوزه جذب دانشجوها جهت عقد تفاهمسفرا و رايزنان فرهنگي و آموزشي سفارتخانهتن از  19مذاكره با  -

 (1396سال  طيمذاكرات  جلسه 4در قالب برگزاري )

 كشور چندين سفراي حضور با جشني صورتبه ؛ اين مراسم(1396اسفند  15) تهران پزشكي علوم دانشگاه المللبين زاري روزبرگ -

 دهيگرد برگزار دانشگاه الملليبين همچنين دانشجويان و اساتيد دانشگاه، معاونين و رياست ها،سفارتخانه رتبهعالي مسئولين خارجي،

 يافت. بازتاب نيز داخلي هايرسانه برگزاري آن در برخي

 هاي تبليغاتي نمايندگان تبليغ و بازاريابي دانشگاهالملل دانشگاه و بستههاي تبليغاتي براي مهمانان بينتهيه بسته -

ر نماينده د 17المللي در كشورهاي خارجي؛ در حال حاضر دانشگاه با اعطاء امتياز نمايندگي رسمي دانشگاه براي جذب دانشجويان بين -

هاي فعاليت نمايد.كشورهاي مختلف قرارداد همكاري داشته و اين نمايندگان را از طريق ارائه كاالهاي تبليغاتي پشتيباني مي

رساني و معرفي دانشگاه، تهيه لوح فشرده هاي اطالعها و فيلم: تهيه كليپغيرايرانياي در حوزه معرفي دانشگاه به متقاضيان چندرسانه

 معرفي دانشگاه

هاي تبليغاتي با هدف معرفي فعاليت-ايها و مجامع علمي معتبر و در شأن دانشگاه براي حضور غرفهها، سمپوزيومشناسايي نمايشگاه -

 (1396نمايشگاه طي سال  6)شركت در  المللي دانشگاه در بازارهاي پرمخاطب شرق آسيا و اروپابين

 هاي تبليغاتيالملل با ارائه بستهپشتيباني تبليغاتي از سفرهاي مأموريتي معاونت بين -

تهيه در سايت دانشگاه؛ به آن انجمن نمايندگان دانشجويان خارجي و اختصاص صفحه ويژه  اندازيراههاي متفرقه شامل فعاليت -

 ر كشوردانشجويان ورودي جديد در فرودگاه توسط نمايندگان دانشجويي هاز ي؛ استقبال نيبروشور به زبان چو هاي تبليغاتي بسته
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 یآموزش یهابرنامه یسازتطبيق و متناسب

 

ريزي علوم شوراي عالي برنامه 1393هاي آموزشي موجود با نيازهاي دانشجويان غيرايراني، در سال سازي برنامهتطبيق و متناسب منظوربه

هاي آموزشي در سازي برنامهپزشکي معاونت آموزشي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي با تشکيل کميته تطبيق و متناسب

ها با نيازهاي حوزه سالمت مردم کشورهايي است سازي محتواي برنامهها موافقت نمود. اين کميته علمي، مأمور انطباق و متناسبدانشگاه

آموزشي، معاون يا  كه متقاضيان تحصيل در ايران دارند. عالوه بر دبيران شوراهاي آموزشي حوزه معاونت آموزشي وزارتخانه متبوع، معاون

 باشند.الملل و مدير گروه آموزشي دانشگاه پيشنهاددهنده برنامه نيز از اعضاء اين کميته ميمدير بين

هاي آموزشي سازي برنامهبرنامه آموزشي به پيشنهاد دانشگاه علوم پزشكي تهران در كميته تطبيق و متناسب 16تعداد  1396تا پايان سال 

 است. 1396مصوب سال  هاآنمورد از  2كه  مطرح و تصويب گرديده

 
 1396شده در سال سازيهاي آموزشي تطبيق و متناسببرنامه -15-7جدول 

 عنوان رشته تحصيلي مقطع تحصيلي دهندهارائه رديف

 M.Sc. Clinical and Experimental يبخشتواندانشكده  1

Neurolinguistics 

 M.Pharm/Pharm.D. Pharmacy دانشكده داروسازي 2

 
 

 EducationIRANطرح 
 

پس از بررسي  ،از متقاضيان جذب در دانشگاه بخشي است كه یاگونهبههاي داخلي توسط دانشگاه غيرايرانيروند فعلي جذب دانشجويان 

با  ،هاي معتبر جهاندانشگاهدر و اين در حالي است كه  شوندکنار گذاشته مي ،موردنظراوليه به علت عدم دارا بودن شرايط و استانداردهاي 

 طرحانداز، به ابتكار دانشگاه علوم پزشكي تهران چشم . براي تحقق اينآيدموافقت به عمل مي ،پذيرش اکثريت متقاضيان

EducationIRAN بهداشت، درمان و آموزش  ؛امور خارجه تخانهوزارسه اي مشترک ميان در حال حاضر به پروژه ارائه گرديد. اين طرح

مسيري است که . طرح مذكور علوم پزشکي تهران تبديل شده استهاي تهران و دانشگاه و علوم، تحقيقات و فناوري و همچنين کيپزش

 .هاي کشور طي شودبايد با همراهي تمامي دانشگاهنهايتًا 

دانشگاه در سايت آن  46وسط برنامه آموزشي ت 1925و  انددرآمدهدانشگاه كشور به عضويت اين طرح  71تعداد  1396تا پايان سال 

اند كه طي قرار داده موردنظرخود را در صفحه  Application Formدانشگاه نيز  13نامي و دانشگاه اطالعات ثبت 18رساني شده، اطالع

 مورد بازديد داشته است. 163269سال گذشته 
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بروشور  450كارت ويزيت و  150كليت طرح،  بروشور معرفي 300تعداد  EducationIRANبا هدف شناساندن طرح  1396در سال 

برنامه )نمايشگاه، همايش، كارگاه و اجالس( طرح به  6هاي عضو طرح و مراحل پذيرش توزيع و با مشاركت در معرفي دانشگاه

 ها ارائه گرديد.كنندگان آنشركت

 
 1396طي سال  هااز طريق مشاركت در برنامه EducationIRANمعرفي طرح  -16-7جدول 

 زمان برگزاري عنوان برنامه رديف

1 Internationalization of Higher Education Seminar (IHE) 9  ارديبهشت 10و 

 شهريور 22تا  20 (دانشگاه عالمه طباطبائي) سازي آموزش عاليالملليكارگاه بين 2

3 WEBA China Agents Workshops 16  مهر 18تا 

 آبان 7 گذاري ايران و آفريقاهمايش اقتصادي و سرمايه 4

 اسفند 15و  14 الملل دانشگاه علوم پزشكي تهرانروز بين 5

 اسفند 23 هاي علوم پزشكي كشورالملل دانشگاهششمين اجالس كشوري معاونين و مديران حوزه بين 6
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 المللساير اقدامات در حوزه روابط بين

 

الملل دانشگاه ارتقاء روابط بين منظوربهگرفته اين فصل به برخي اقدامات متفرقه صورتعالوه بر مواردي كه مطرح گرديد در انتهاي 

، يالمللمعتبر بين يها و مراکز علممشترک با دانشگاه يهايهمکار نهيالملل در زمشده معاونت بينتحقق اهداف تعريف پردازيم. برايمي

از  اهالملل دانشگبينحوزه اندرکاران دست نمود كهدانشگاه الملل ي براي روابط بيناقدام به انتخاب رابطين 1396اين معاونت در زمستان 

 خواهند نمود. يريگيرا پ يالمللبا مراکز بين يعلم يهايالملل، همکاربين معاونت يهماهنگبا و  اين رابطين قيطر

 
 1396سال  درل دانشگاه الملبينرابطين  -17-7جدول 

 اليتحوزه فع رابطنام  رديف

 (كي)نورد يشمال ياروپا يكشورها دلكاظم زندهدكتر  1

 مجارستان كنامين نيمحمدحسدكتر  2

 و قبرس هيترك يمهدو نينازندكتر  3

 ژاپن ياحير نادردكتر  4

 نيچ مطلق يكاظم رهومنيامدكتر  5

 افغانستان محمدزاده ازيندكتر  6

 كستانيتاج پورحسن غالمرضادكتر  7

 روسيه و قفقاز رضا نمازيدكتر علي 8

 

ها و مراکز المللي با دانشگاهشده در راستاي ايجاد شبکه ارتباطي ميان مراکز آموزشي همکار در عرصه بينيکي ديگر از اقدامات انجام

 17با همراهي  بود. اين سمينار 1396ارديبهشت  10و  9سازي آموزش عالي در روزهاي الملليآموزشي داخل کشور، برگزاري سمينار بين

ها و مراکز آموزش نفر از دانشگاه 600کشور مختلف و مشاركت بيش از  13نفر از  30المللي و حضور نهاد، مؤسسه و دانشگاه ملي و بين

 عالي کشور برگزار شد.

 

حضور دارد.  (M8_Alliance) هشت مانيگروه پ يجهان وميدر کنسرس ايتنها عضو منطقه غرب آس عنوانبهتهران  يدانشگاه علوم پزشک

ي و تهيه دستور کار گذارهدف سياست باكه  سالمت است (World Health Summit)اين گروه برگزارکننده مجمع جهاني سالمت 

رئيس اتحاديه اروپا با حضور همچنين جمهور فرانسه و سال پيش در برلين تحت نظر صدراعظم آلمان، رئيس 10نظام سالمت جهاني از 

 100از ( نظران سالمتالمللي و پژوهشگران و صاحبهاي بينساي سازمانؤ، ركشورها بهداشتيران شامل وز)هزار نفر دو نزديك به 

قاره برگزار  کيماه در  بهشتيدر ارد ههر سالنيز سالمت  يمجمع جهان يانشست منطقه .شودبرگزار مي در مهر ماه هر سال کشور جهان

 نيا زبانيم شيک رهيدر جزو  1398 بهشتيتهران در ارد يگروه هشت، دانشگاه علوم پزشک مانيپ رهيمد تيأاساس مصوبه ه بركه  شوديم

هاي اجرايي، علمي و راهبردي مربوطه تشکيل و کميته 1396در اين راستا در سال خواهد بود.  يخارج انمهم 200از  شينشست با حضور ب

 آغاز به کار نمودند.


