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  الملل دانشگاهالملل دانشگاه  پردیس بینپردیس بین
 

راه اندازي نموده است. اين پرديس تجلي حضور جدي دانشگاه علوم پزشكي تهران در  1386سال الملل دانشگاه را در  دانشگاه علوم پزشكي تهران، پرديس بين

هاي پزشكي،  هاي جزيره كيش و پيام كرج، دانشكده امل: ستاد مركزي، شعبهالملل دانشگاه ش المللي خواهد بود. ساختار تشكيالتي پرديس بين  هاي بين عرصه

المللي است كه با تربيت  الملل، دانشگاهي كامالً كيفي با استانداردهاي آموزشي و پژوهشي بين پرديس بين باشد. داروسازي و دندانپزشكي و مراكز وابسته مي

الملل را در قدم اول اعضاي  ادر علمي پرديس بينت. كهاي دنيا خواهد پرداخ المللي به رقابت با ساير دانشگاه بين هاي ، در عرصهرگذاريتأثالتحصيالن كارآمد و  فارغ

عدي اند و در مراحل ب هاي معتبر دنيا شكل داده هاي معتبر ايران و نيز اساتيد مدعو خارجي از دانشگاه علمي با سابقه دانشگاه علوم پزشكي تهران و ساير دانشگاه أتيه

التحصيالن دانشگاهي از داخل و خارج كشور جذب خواهد نمود. اين كادر علمي خدمات آموزشي و  علمي مستقل خود را از بهترين فارغ أتيهاين پرديس اعضاي 

عالوه بر اين پرديس دانشگاه  كنند. و تخصصي به دانشجويان اين پرديس ارائه مي Ph.D يدكتراي، كارشناسي ارشد و  هاي دكتراي حرفه پژوهشي خود را در دوره

اي را براي دانشجويان خود فراهم ساخته است. پس از اتمام دوران تحصيل دانشجويان اين پرديس،  امكانات رفاهي و خدمات و تسهيالت ورزشي و فوق برنامه ويژه

 لمللي است.ا مدرك رسمي دانشگاه علوم پزشكي تهران به آنان اعطا خواهد شد كه داراي اعتبار و شهرت بين

 

 الملل دانشگاه: دانشجویان پردیس بین
سال آمار دانشجويان پرديس بين الملل دانشگاه )كيش( طي  طور كه در فصل آموزش اشاره شد؛ بر اساس اطالعات دريافتي از معاونت آموزش دانشگاه  همان

 به شرح زير بوده است: 1390

 گاه:الملل دانش پردیس بینر دانشجویان شاغل به تحصیل د
 نفر 3اند كه از اين تعداد  الملل دانشگاه مشغول به تحصيل بوده به صورت آموزش آزاد در پرديس بين نفر 890در مجموع  1390- 91ي ليسال تحصطي 

كرج و  ( در شعبه پيامدرصد 18/16) نفر 144دانشجوي شاغل به تحصيل در اين پرديس،  نفر 890( دانشجوي خارجي هستند. از مجموع درصد 34/0)

 باشد. اند. اطالعات بيشتر به شرح جدول زير مي ( در شعبه كيش به تحصيل اشتغال داشتهدرصد 82/83) نفر 746

 
 1390-91ي ليسال تحصالملل دانشگاه بر حسب جنسيت در  دانشجويان مشغول به تحصيل در پرديس بين -10-1جدول 

 شعبه
 درصد تعداد

 ↓كل ←مرد ←زن كل مرد زن

 18/16 17/29 83/70 144 42 102 پيام كرج

 82/83 92/22 08/77 746 171 575 كيش

 00/100 93/23 07/76 890 213 677 كل
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 1390-91الملل دانشگاه طي سال  توزيع فراواني دانشجويان شاغل به تحصيل در پرديس بين -10-2جدول 

 مجموع Ph.D دكتراي يعموم يدكترا ارشد يكارشناس ليتحصي رشته شعبه

 پيام كرج

 2 0 0 2 آموزش بهداشت

 1 1 0 0 آموزش پزشكي

 16 3 0 13 پرستاري

 116 0 116 0 عمومي پزشكي

 1 1 0 0 حشره شناسي و مبارزه با ناقلين

 3 3 0 0 روانشناسي باليني

 4 4 0 0 يمديريت خدمات بهداشتي و درمان

 1 1 0 0 مهندسي بهداشت محيط

 144 13 116 15 مجموع پيام كرج

 كيش

 3 2 0 1 اپيدميولوژي

 2 2 0 0 آمار زيستي

 5 3 0 2 آموزش بهداشت

 2 2 0 0 باكتري شناسي

 6 6 0 0 پرستاري

 249 0 249 0 عمومي پزشكي

 1 1 0 0 نيحشره شناسي و مبارزه با ناقل

 198 0 198 0 عمومي داروسازي

 241 0 241 0 عمومي دندانپزشكي

 4 4 0 0 ژنتيك پزشكي

 1 1 0 0 سياستگذاري سالمت

 18 5 0 13 علوم تغذيه

 2 0 0 2 علوم بهداشتي در تغذيه

 3 3 0 0 فارماكولوژي

 2 2 0 0 فيزيولوژي

 3 3 0 0 يخدمات بهداشتي و درمانمديريت 

 3 3 0 0 اي مهندسي بهداشت حرفه

 1 1 0 0 مهندسي بهداشت محيط

 2 0 0 2 مامايي

 746 38 688 20 مجموع شعبه كيش

 890 51 804 35 جمع كل
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 الملل دانشگاه: بین دانشجویان پذیرفته شده در پردیس
هاي پيام  هاي مربوطه به تفكيك شعبه دانشجو پذيرفته است كه آمار رشته نفر 188الملل دانشگاه  در مجموع پرديس بين 1390-91ي ليسال تحصطي 

 كرج و كيش به شرح جدول زير است. 
 1390-91ي ليال تحصسالملل دانشگاه )شعبه كيش( طي  شده در پرديس بين دانشجويان پذيرفته -10-3جدول 
 مجموع (Ph.Dدكتراي ) دكتراي عمومي كارشناسي ارشد تحصيلي رشته شعبه

 پيام كرج

 1 1 0 0 آموزش پزشكي

 2 0 2 0 پزشكي عمومي

 1 1 0 0 حشره شناسي و مبارزه با ناقلين

 1 1 0 0 مهندسي بهداشت محيط

 5 3 2 0 مجموع شعبه پيام كرج

 كيش

 1 1 0 0 اپيدميولوژي

 2 2 0 0 آمار زيستي

 1 1 0 0 آموزش بهداشت

 2 2 0 0 باكتري شناسي

 4 4 0 0 پرستاري

 57 0 57 0 پزشكي عمومي

 53 0 53 0 داروسازي عمومي

 49 0 49 0 دندانپزشكي عمومي

 2 2 0 0 ژنتيك پزشكي

 1 0 0 1 تغذيهم علو

 4 4 0 0 علوم تغذيه

 1 1 0 0 فارماكولوژي

 2 0 0 2 مائيما

 2 2 0 0 مديريت خدمات بهداشتي و درماني

 1 1 0 0 اي مهندسي بهداشت حرفه

 1 1 0 0 مهندسي بهداشت محيط

 183 21 159 3 مجموع شعبه كيش

 188 24 161 3 الملل دانشگاه مجموع پرديس بين

 الملل دانشگاه : آموختگان پردیس بین توزیع دانش
در شعبه  نفر 3در شعبه كيش و  نفر 5التحصيل داشته است كه از اين تعداد  دانشجوي فارغ نفر 8الملل دانشگاه  پرديس بين 1389-90ي ليسال تحصطي 

 اند. پيام كرج تحصيالت خود را در مقطع مورد نظر به اتمام رسانده

 1389-90فكيك مقطع تحصيلي در سال دانشگاه بر حسب رشته تحصيلي و به ت الملل نيبآموختگان پرديس  توزيع دانش -10-4جدول 
 مجموع تعداد مقطع كارشناسي ارشد رشته تحصيلي شعبه

 3 3 3 مديريت خدمات بهداشتي درماني پيام كرج

 كيش

 1 1 اپيدميولوژي

 2 2 آموزش بهداشت 5

 2 2 علوم بهداشتي در تغذيه

 8 8 8 الملل مجموع پرديس بين
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 الملل دانشگاه: آزمون جامع علوم پایه پردیس بین
يت آموزش در كليه امتحان جامع علوم پايه پزشكي، داروسازي و دندانپزشكي، آزموني است كه به منظور ارتقاء سطح علمي علوم پايه و هماهنگي و يكنواختي كيف

. دوره امتحان جامع علوم پايه رديپذ يمريزي انجام دانشگاه هاي علوم پزشكي بر اساس مصوبه ستاد عالي انقالب فرهنگي و مصوبه گروه پزشكي شوراي عالي برنامه 

الملل دانشگاه علوم پزشكي تهران )شعبه جزيره كيش(  در محل پرديس بين 1390الملل دانشگاه علوم پزشكي تهران در شهريور و اسفند  براي دانشجويان پرديس بين

ن الملل دانشگاه علوم پزشكي تهرا ل دانشگاه علوم پزشكي شيراز در محل شعبه پرديس بينالمل زمان با شركت دانشجويان پرديس بين برگزار گرديد. اين آزمون هم

  :باشد يمكيش( برگزار شد. نتايج آزمون به شرح ذيل )

 
 (1390شهريور و اسفند ماه ل )دانشجويان پرديس بين المل 1390نتايج آزمون جامع علوم پايه سال  -10-5جدول 

 يرشته داروساز ينپزشكرشته دندا يرشته پزشك عنوان

 27 40 74 شركت كننده در آزمون يدانشجو تعداد

 24 32 55 هيدر دو دوره آزمون جامع علوم پا يقبول تعداد

 88/88 00/80 32/74 يدرصد قبول
  

 الملل دانشگاه: آمار بازدیدکنندگان از پرتال الکترونیک پردیس بین
 الملل علوم پزشكي تهران و كاربران فعال پرتال الكترونيك پرديس بين بار مراجعهآمار تعداد بازديدكنندگان،  -10-6جدول 

 1390تا پایان اسفند ماه سال  1390سال از ابتدای 
 تعداد عنوان رديف

 772،840 بار مراجعه كل بازديد از صفحات پرتال 1

 492،702 90بار مراجعه بازديد از پرتال در سال  2

 1،347 زانهمتوسط بار مراجعه رو 3

 28،191 از صفحات پرتال بار مراجعه اعضاي سايت 4
 

 الملل دانشگاه آمار بار مراجعه بازديد كاربران فعال و كاربران ميهمان از پرتال الكترونيك پرديس بين -10-7جدول 

 سرانه مراجعه درصد فراواني نسبي بار مراجعه بار مراجعه تعداد كاربر عنوان نوع كاربري رديف

1 

 كاربران فعال

 35 25/5 25874 741 كاربر دانشجو

 4 47/0 2317 575 كاربر اوليا 2

 5008 28/17 85129 17 مديريتي-كاربر اداري 3

 293 00/77 379382 1296 كاربر ميهمان كاربران ميهمان 4

 - 00/100 492702 2629 تعداد كل
 

 الملل دانشگاه محيط انگليسي پرتال الكترونيك پرديس بيندر )پذيرش(  Applicationsعداد بار مراجعه بازديد از بخش آمار ت -10-8جدول 

 تعداد صفحه عنوان فيرد

 7،495 سيدر پرد ليتحص انيمتقاض يو راهنما دستورالعمل صفحه 1

 14،795 ها پرسشنامه ها و ات فرمصفح 2

 3،055 هياطالعات مربوط به شهر صفحه 3

 7،503 يدوره عموم انيدانشجو يبرا ازيمدارك مورد ن صفحه 4

 2،936 يليتكم التيدوره تحص انيدانشجو يبرا ازيمدارك مورد ن صفحه 5

 35،784 مجموع
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 :الملل دانشگاه ی پردیس بینها خوابگاه
 الملل دانشگاه در نظر گرفته شده است. رديس بينبه تحصيل در پ دختر شاغلدو خوابگاه سارا و ميرزاي شيرازي براي اسكان دانشجويان 
 مشخصات عمومي مجتمع خوابگاهي سارا -10-9جدول 

 نام خوابگاه
 ظرفيت

 )نفر(

سال شروع بهره 

 برداري
 تلفن تماس نشاني

مساحت فضاهاي 

 متر مربع() يعموم

مساحت فضاهاي 

 متر مربع() ياختصاص

 1387 220 سارا
ابان نبش خي -صدف 1فاز  -جزيره كيش 

 خراساني و خيابان شريعتي

4454395-0764

4454395-0764 
14069 5686 

ميرزاي 

 شيرازي
70 1390 

خيابان شهيد  -خيابان ميرزاي شيرازي-تهران

 55خدري پالك 
88341208-021 2177 1232 

 

 

 ردیس کیش()پخوابگاه سارا 

ها شامل دو ساختمان  ك از برجي هر باشد كه يم يواحد 5 4سه برج ر خود شامل يگ گانه شهرك صدف، با طرح چشميگوهر سارا يمجتمع مسكون

 ير و متفاوت واحدها در هر طبقه امكان انتخاب را در سطحينظ يمتر مربع و چشم انداز ب  208تا   64باشد. تنوع متراژ واحدها از  يهفت طبقه و ده طبقه م

 يها ن برجياز برتر يكيمختلف،  يليرش دانشجو در مقاطع تحصيو پذالملل  بينس يپرد سيسأتهران با ت يدانشگاه علوم پزشك ع فراهم آورده است.يوس

 ده است.يخوابگاه برگز يان متقاضياسكان دانشجو يسارا را برا يمجتمع مسكون

ان و يه دانشجويتغذت اسكان و ياز جمله كمك به وضع يان و ارائه خدمات رفاهيل دانشجويادامه تحص يط مناسب برايبه منظور فراهم آوردن شرا

 متر 5686 يمسكونسارا را با مساحت  ي، مجتمع خوابگاهالملل دانشگاه بين سيپرد 1387سال  يان طيامور مربوط به دانشجو بين يو هماهنگ يزير برنامه

 اه در اين مجتمع ساكن هستند. الملل دانشگ شعبه كيش پرديس بينل يان دختر مشغول به تحصيدانشجو نفر از 174قرار داد.  يمربع مورد بهره بردار
 

 مشخصات عمومي مجتمع خوابگاهي سارا به تفكيك واحدها -10-10جدول 

 يتعداد واحد مسكون تعداد طبقات نام بلوك
 يمساحت مسكون

 )متر مربع(
 وتر فعاليتعداد كامپ

 24 2309 24 7 1بلوك 

 30 3377 30 10 2بلوك 

 54 5686 54 17 مجموع
 

 امكانات و تجهيزات مجتمع خوابگاهي سارا -10-11جدول 

 دسترسي

 به اينترنت

 نوع

 دسترسي به اينترنت
 سرويس اياب و ذهاب برق اضطراري آسانسور

 ندارد دارد ندارد دارد ندارد دارد بي سيم ندارد دارد

  ٭  ٭  ٭ ٭  ٭
 

 افضاهاي عمومي مجتمع خوابگاهي سار -10-12جدول 

 *سامانه كنترل تردد بوفه سالن ورزشي سلف سرويس كتابخانه نمازخانه

 ندارد دارد ندارد دارد ندارد دارد ندارد دارد ندارد دارد ندارد دارد

  ٭  ٭  ٭  ٭  ٭  ٭
 .شدون تغذيه در اين خوابگاه راه اندازي پرتال الكترونيك اتوماسي 11/9/1390سامانه كنترل تردد مكانيزه خوابگاه و در تاريخ  1390در دهه اول مهر ماه  *
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 در مجتمع خوابگاهي سارا ها بلوكسرانه متراژ مسكوني قابل ارائه به ازاي هر نفر به تفكيك انواع  -10-13جدول 

 تعداد كل واحد ساختمان
 مساحت مسكوني

 )متر مربع(

 تعداد واحدهاي

 قابل ارائه 

 ظرفيت اصلي

 )نفر(

 سرانه متراژ

 )مترمربع(

 52/37 90 21 3377 30 ده طبقه

 49/27 84 23 2309 24 هفت طبقه

 68/32 174 44 5686 54 جمع كل

  
 جدول توزيع ظرفيت اسكان در مجتمع خوابگاهي سارا -10-14جدول 

 تعداد )نفر( افراد استفاده كننده

  84 دانشجويان دختر ساكن در ساختمان هفت طبقه مجتمع خوابگاهي سارا

  72 دختر ساكن در ساختمان ده طبقه مجتمع خوابگاهي سارادانشجويان 

  18 پرسنل ساكن در مجتمع خوابگاهي سارا

  0 ظرفيت خالي از واحدهاي قابل ارائه در مجتمع خوابگاهي سارا

 174 مجموع

 

 خوابگاه میرزای شیرازی

از طبقات  كيهر  كه باشد يم يواحد 15ك ساختمان پنج طبقه يشامل الملل  بينس يردپ يان خارجي، با هدف اسكان دانشجويرازيش يرزايخوابگاه م

دسته از  نيا يآرام و مجهز برا يطيمتر مربع امكان اسكان را در مح  104تا   92. تنوع متراژ واحدها از دارندواحد سه خوابه  1واحد دوخوابه و  2شامل 

ل و ارائه خدمات يادامه تحص يط مناسب برايدانشگاه به منظور فراهم آوردن شراالملل  بينس ي، پرد1390ز سال ييدر پا. ان فراهم آورده استيدانشجو

ان، خوابگاه ين امور مربوط به دانشجويماب يف يو هماهنگ يزيان و برنامه ريت اسكان دانشجوياز جمله كمك به وضع يان خارجيبه دانشجو يرفاه

با ن مجتمعي. اه استقرار داد يمترمربع مورد بهره بردار 525به مساحت  ينيدر زم و 1232مساحت مسكوني ، 2517ي را با مساحت كل رازيش يرزايم

  ل بوده است.يمشغول به تحصدختر  يخارج يدانشجو 9 يراي، در حال حاضر پذنفر 70بالقوه  تيظرف

 
 ي شيرازيسرانه متراژ مسكوني قابل ارائه به ازاي هر نفر در خوابگاه ميرزا -10-15جدول 

 تعداد

 طبقات 

 تعداد

 كل واحد 

 مساحت مسكوني

 )متر مربع( 

 تعداد واحدهاي

 قابل ارائه 

 ظرفيت اصلي

 )نفر( 

 سرانه متراژ

 )متر مربع( 

 60/17 70 15 1232 15 پنج طبقه

 


