
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 :دهمفصل 

  الملل الملل   ننييببحوزه حوزه 
 الملل نيب سيپرد انيدانشجو 

 هيپا علوم جامع آزمون 

 الملل نيب سيپرد نيمدرس 

 الملل نيب سيپرد منابع و امكانات 

 يآموزش و يادار امكانات و فضاها 

 يو خوابگاه يا کتابخانه امكانات 

 ياعتباربخش 

 ها يبند رتبهو رتبه دانشگاه در  يالملل نيب يها يدبن رتبه 

 کشور خارج يآموزش يها تيمأمور و ها بورس 

 دانشگاه يالمللنيب يقراردادها و هانامهتفاهم 

 يالملل نيب سطح در يعلم تعامالت 
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اعزام )يدوره فرصت مطالعات يها نهيدر زم "لالمل نيروابط ب" عنوانتحت  يت واحديبا محور 1367از سال الملل  نيدانشگاه در حوزه ب يها تيفعال

 يداخل يها شيهما يا، برگزاره شيپ(، دوره بورس بلندمدت، شرکت و ارائه مقاله در همايمدت)فلوش ، دوره بورس کوتاه(دانشجو به خارج از کشور

و  يبرقرارمنظور  بهد يجد يها استيسگرفتن  شيدر پبا گسترش امور محوله و در ادامه آغاز و  يليتحص يها هيدييتأن صدور يهمچنو  يالملل نيو ب

طبق و طور منسجم  به "نارهايالملل و سم ني، امور ب يدانشگاه نيت روابط بيريمد" ،داخل و خارج کشور يها با دانشگاه يعلم کردن ارتباطات نهينهاد

 يل شورايداخل و خارج کشور را با تشک يآموزش يها تيامور مربوط به مأمور يوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشک يصادره از سو يها نامه نيآئ

 .نمود يم يراهبر يقاتيها و مراکز تحق از دانشکدهيبورس دانشگاه و برحسب ن

اقدام به بسط  ،ديز رسين سه دانشگاهيرئ أتيهد ييبه تأکه  ييها ن دستورالعمليدانشگاه، با تدو استيم ريتحت نظارت مستق 1385از سال ت مذکور يريمد

مراکز ها و  دانشکده يبرا يعنوان ستاد به ،يالملل نيگسترش ارتباطات ب يبرا ييها نامه با انعقاد تفاهم يالملل نيب يها نهيمذکور نموده و در زم يها تيفعال

 داد.ت يفعالادامه  انداز دانشگاه ل به چشميجهت ن يقاتيتحق

و  ي، پژوهشيآموزش يك واحدهايکاي يمنسجم و حرکت هدفمند و همسو يزير برنامه يدر راستا يکپارچگيانسجام و جاد يابا هدف  1391در بهار 

 د:يل گرديل تشکيذ يها تيشگاه با اهم فعالدان الملل نيمعاونت ب، يالملل نيو تعامل ب ير تعاليدانشگاه در مس يدرمان

 

  يالملل نيو ب يا در سطح منطقه يمختلف پزشک يها و ارائه خدمات وابسته به گروه يپژوهش و يآموزش يها تيتوسعه فعال يدر راستاحرکت 

 ؛کشور يو فرهنگ ي، اجتماعيصادتوسعه اقت يها برنامه ؛ست سالهيانداز ب ف شده در سند چشميتعر ياندازها و چشمتحقق اهداف به منظور 

 جامعه دانش محورك يبه ك شدن ينزدتهران و  يدانشگاه علوم پزشک ياهداف نقشه جامع علم

 يفرادانشگاه يها ها و پروژه در طرح يدر جهت جلب مشارکت و همکار يالملل نين بينو يها ت بر مدليريو مد يزير ، برنامهيگذار استيس 

 يللالم نيو ب يا منطقه در سطح

 استفاده از  يبر مبنا آن يمرز و گسترش برون يالملل نيب يها تيتوسعه فعالبه منظور مختلف دانشگاه  ين واحدهايمابيشبکه ف يو اجرا ياحطر

 يمجاز يفضا

 استاد و  آن در جهت تبادل يياجرا يها الملل دانشگاه و تداوم برنامه نيس بيف شده در اساسنامه پرديتعر يها تيف و مأموريوظا يريگيپ

 يالملل نيمشترك در سطح ب يقاتيو تحق يآموزش يها پروژه يو و اجرادانشج

 يبه مدارك و مدارج علم ياعتباربخش يو ارتقا يمختلف پزشک يها آموزش و پژوهش در گروه يالملل نيب يبه استانداردها يابيدست 

 ايمعتبر دن يها با دانشگاهن صدور مدارك مشترك يالن و همچنيالتحص فارغ

 گر امور مرتبطيو د يروابط دانشگاه ،الملل نيس، امور بيپرد يياجرا يها تيرانجام مأمو 

  

 يندهايك از فرآيو محاسبه عملکرد معاونت در هر  ييق شناسايباشد از طر يم 1391سال  يالملل ط نيمعاونت ب ين گزارش که مشتمل بر کارکردهايا

 ارائه خواهد شد. الملل نيمعاونت ب يحوزه ستادو  الملل نيس بيردپ ه و در چارچوب دو بخشيآن ته يجار ياتيعمل
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د. ساختار يگرد يانداز راه 1386سال در  ،باشد يم يالملل  نيب يها تهران در عرصه يدانشگاه علوم پزشک يالملل دانشگاه که نماد حضور جد نيس بيپرد

س؛ مرکز يپرد يو دندانپزشک ي، داروسازيپزشک يها ؛ دانشکده1ام کرجيش و پيره کي؛ شعب جزيتاد مرکزالملل شامل: س نيس بيپرد يالتيتشک

 باشد.  يمارستان بهارلو و...[ ميان، بيائيمارستان ضيمراکز همکار]ب يو برخ يليالت تکميتحص

 رگذاريتأثالن کارآمد و يالتحص  ت فارغيو پژوهش به تربآموزش  يالملل نيب ياستانداردها ياست که بر مبنا يك واحد دانشگاهيالملل  نيس بيپرد

الملل را  نيس بيپرد يادر علم. ککرده است يگذار ا را هدفيدن يها ر دانشگاهيو رقابت با سا يالملل نيب يها ها، حضور در عرصه ن حوزهيپرداخته و در ا

از  يد مدعو خارجياسات يريکارگ ه، بيمراحل بعد يدهند که برا يل ميتهران تشک يدانشگاه علوم پزشک يعلم أتيهمجرب  ياعضادر حال حاضر 

ن يباشد. ا يز مدنظر ميداخل و خارج کشور ن يالن دانشگاهيالتحص ن فارغين بهتريمستقل از ب يعلم أتيه ياعضاز جذب يا و نيمعتبر دن يها دانشگاه

 يو پژوهش يخدمات آموزش PhD يدکتراو  يتخصص ياريپ، دستيفلوش، يا حرفه  يدکترا، MPHارشد،  ي، کارشناسيکارشناس يها واحد در دوره

ان خود يدانشجو يز برايرا ن يا ژهيو خدمات فوق برنامه و يالت ورزشي، تسهيالملل دانشگاه، امکانات رفاه نيس بين پرديد. عالوه بر اينما يارائه م

به آنان  "تهران يدانشگاه علوم پزشک"عنوان  يدارا يز مدرك رسميالملل ن نيس بيان در پرديل دانشجويفراهم ساخته است. پس از اتمام دوران تحص

 اعطاء خواهد شد.

 الملل نيس بيان پرديدانشجو
 م پرداخت.يالملل خواه نيس بيل پرديالتحص شده و فارغ رفتهيل، پذيان شاغل به تحصيات آمار دانشجوين قسمت به ارائه جزئيدر ا

 ليان شاغل به تحصيدانشجو
ل در ين به تحصياس با شاغلين تعداد در قياند که ا کرده يل ميالملل دانشگاه تحص نيس بيدانشجو در پرد 1058در مجموع  1391-92 يليتحص سال يط

ل را ارائه يان شاغل به تحصياز دانشجو يشتريب يات آماري( جزئ10-7( تا )10-1رشد داشته است. جداول) درصد 9/18زان يقبل آن به م يليسال تحص

 ند.ينما يم
 

 الملل نيس بيل پرديان شاغل به تحصيدانشجو -10-1جدول 

 تيبر حسب جنس 1391-92 يليسال تحص يط

 تيجنس فيرد
 انيع دانشجويتوز

 درصد تعداد

 7/71 759 زن 1

 3/28 299 مرد 2

 100 1058 کل
 

 
ن سهم يشترياند. ب داده يل ميرا زنان تشک يلين هر سه رشته تحصيمچنان و هين دانشجوين کل ايدر ب يعموم  يدکتراان مقطع يدانشجو درصد 70حداقل 

بوده  درصد 7/8با  PhD يتخصص  يدکتراان مقطع يو پس از آن دانشجو درصد 9/86با  يعموم  يدکتراان مقطع يان، متعلق به دانشجوياز دانشجو

 يبهداشت عموم يعال يه و گواهي، علوم تغذيپرستار يها ب در رشتهيرتان به تين دانشجويشتري، بيعموم  يدکترااست. پس از سه رشته مشمول مقطع 

 اند. کرده يل ميتحص
                                                                                 

1
 ، به اين دانشگاه واگذار گرديد.1392شعبه پيام كرج پس از انتزاع مجدد دانشگاه علوم پزشكي ايران در سال  - 
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 يليبر حسب مقطع تحص 1391-92 يليسال تحص يطالملل نيس بيل پردين شاغل به تحصايدانشجو  -10-2جدول 

 يليمقطع تحص فيرد

 انيع دانشجويتوز

 درصد تعداد
 درصد

 مرد زن مجموع مرد زن

 9/86 7/23 3/76 919 218 701 يعموم  يدکترا 1

 36 56 92 1/39 9/60 7/8 (PhD)يتخصص  يدکترا 2

 2/0 0/0 0/100 2  2 يپژوهش يتخصص  يدکترا 3

 0/0 0/0 0/100 1  1 پيفلوش 4

 7/2 4/46 6/53 28 13 15 ارشد يکارشناس 5

6 MPH 2 11 13 4/15 6/84 2/1 

 3/0 3/33 7/66 3 1 2 وسته[ي]پيکارشناس 7

 100 - - 1058 299 759 کل

 
 

 

 الملل نيس بيل پرديشاغل به تحص يعموم  يان دکترايدانشجو  -10-3جدول 

 يليبر حسب رشته تحص 1391-92 يليسال تحص يط

 يليرشته تحص فيرد

 انيع دانشجويتوز

 درصد تعداد
 درصد

 مرد زن مجموع مرد زن

 2/44 0/30 0/70 406 122 284 يعموم يپزشک 1

 2/25 1/12 9/87 232 28 204 يعموم يداروساز 2

 6/30 2/24 8/75 281 68 213 يعموم يدندانپزشک 3

 100 - - 919 218 701 کل

 
 

 يليبر حسب رشته تحص 1391-92 يليسال تحص يالملل ط نيس بيپرد وستهيپ  يکارشناس در مقطعل يان شاغل به تحصيدانشجو -10-4جدول 

 مجموع وسته[ي]پ يکارشناس يليحصرشته ت فيرد

 1 1 يپرتو درمان 1

 1 1 يولوژيراد 2

 1 1 يهوشبر 3

 1058 3 کل
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 يليبر حسب رشته تحص 1391-92 يليسال تحص يالملل ط نيس بيپرد ارشد يو کارشناس MPH در مقطعل يان شاغل به تحصيدانشجو -10-5جدول 
 مجموع ارشد يکارشناس MPH يليرشته تحص فيرد

 2 2   يوتکنولوژيب 1

 7 7   يپرستار 2

 1 1   ژهيو يها مراقبت يپرستار 3

 6 6   هيعلوم  تغذ 4

 1 1   يحيعلوم تشر 5

 1 1   يك پزشکيزيف 6

 1 1   يوتراپيزيف 7

 13   13 يبهداشت عموم يعال يگواه 8

 2 2   ييماما 9

 1 1   يو درمان يت خدمات بهداشتيريمد 10

 1 1   يشناس کروبيم 11

 41 28 13 کل

 
 الملل نيس بيپرد پيو فلوش يپژوهش يتخصص ي، دکتراPh.D يدکترا در مقطعل يان شاغل به تحصيدانشجو -10-6جدول 

 يليبر حسب رشته تحص 1391-92 يليسال تحص يط 
 مجموع پيفلوش يپژوهش يتخصص يدکترا PhD يدکترا يليرشته تحص فيرد

 1     1 يوتکنولوژيب 1

 10     10 يپرستار 2

 2     2 يمولکول يپزشک 3

 3     3 نيو مبارزه باناقل يشناس حشره 4

 2     2 ينيبال يشناس روان 5

 7     7 يك پزشکيژنت 6

 3     3 ها تيا و فوريسالمت در بال 7

 2     2 سالمت يگذار استيس 8

 1 1     يتن طب روان 9

 10     10 هيعلوم  تغذ 10

 2     2 علوم اعصاب 11

 5     5 يفارماکولوژ 12

 2     2 يوتراپيزيف 13

 4     4 يولوژيزيف 14

 1     1 يکاردرمان 15

 8     8 يو درمان يت خدمات بهداشتيريمد 16

 2     2 اديمطالعات اعت 17

 5     5 يا بهداشت حرفه يمهندس 18

 4     4 طيبهداشت مح يمهندس 19

 1     1 يپزشک يرنانوفناو 20

 3     3 يشناس روسيو 21

 2   2   [يپژوهش]در علوم پزشک 22

 80 1 2 77 کل
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 بر حسب زمان ورود به دانشگاه 1391-92 يليسال تحص يط الملل نيس بيل پرديان شاغل به تحصيدانشجو -10-7جدول 

يرد
 ف

 ورود به دانشگاه
 انيع دانشجويتوز

 درصد تعداد
 درصد

 مرد زن مجموع مرد زن مسالين سال

 7/14 4/22 6/77 156 35 121 دوم 1386 1

 1/14 8/22 2/77 149 34 115 دوم 1387 2

3 1388 
 1/0 0/0 0/100 1  1 اول

 2/14 0/26 0/74 150 39 111 دوم

4 1389 
 0/1 0/20 0/80 10 2 8 اول

 4/18 6/24 4/75 195 48 147 دوم

5 1390 
 2/1 2/46 8/53 13 6 7 اول

 6/15 6/20 4/79 165 34 131 دوم

6 1391 
 9/1 0/85 0/15 20 17 3 اول

 8/18 2/42 8/57 199 84 115 دوم

 100 - - 1058 299 759 کل

 

 

 رفته شدهيان پذيدانشجو
الملل  نيس بيل در پرديادامه تحص يبرا نفر 219مجموعاً  1391-92 يليسال تحصز مشخص است در طول يف جدول فوق نين رديگونه که از آخر همان

در  يشتريات بيتوان به جزئ ي( م10-9( و )10-8اند. از جداول) ( مرد بودهدرصد 1/46نفر) 101زن و  ها آن( از درصد 9/53نفر) 118اند که  رفته شدهيپذ

 افت.يان دست ين دانشجويخصوص تعداد ا
 

 يليبر حسب مقطع تحص 1391-92 يليسال تحص يطالملل  نيس بيرفته شده در پرديان پذيدانشجو -10-8جدول 

يرد
 ف

 يليمقطع تحص

 انيع دانشجويتوز

 درصد تعداد
 درصد

 مرد زن مجموع مرد زن

 4/64 9/31 1/68 141 45 96 يعموم  يدکترا 1

 15 31 46 6/32 4/67 0/21 (PhD)يتخصص  يدکترا 2

 5/0  0/100 1  1 پيفلوش 3

 3/7 2/81 8/18 16 13 3 ارشد يکارشناس 4

5 MPH 2 11 13 4/15 6/84 9/5 

 9/0 0/50 0/50 2 1 1 وسته[ي]پيکارشناس 6

 100 - - 219 101 118 کل
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 يليبر حسب رشته تحص 1391-92 يليسال تحص يالملل ط نيس بيرفته شده در مقاطع مختلف پرديان پذيدانشجو  -10-9جدول 

يرد
 ف

 يليرشته تحص
 يکارشناس

 وسته[ي]پ
MPH 

 يکارشناس

 ارشد

  يدکترا

 يعموم

 يدکترا

PhD 
 مجموع پيفلوش

 2   2         يستيآمار ز 1

 1       1     آموزش بهداشت 2

 2   2         سالمت يآموزش بهداشت و ارتقا 3

 1   1         يولوژيدمياپ 4

 1       1     يك پزشکيانفورمات 5

 2   1   1     يشناس انگل 6

 3   1   2     يپزشک يشناس يمنيا 7

 3   1   2     يوتکنولوژيب 8

 3   1   2     يپرستار 9

 1       1     ژهيو يها مراقبت يپرستار 10

 2   2         يمولکول يپزشک 11

 1   1         نيومبارزه باناقل يشناس حشره 12

 1           1 يولوژيراد 13

 3   3         يك پزشکيژنت 14

 3   3         ها تيا و فوريسالمت در بال 15

 1   1         سالمت يگذار  استيس 16

 1 1           يتن طب روان 17

 6   5   1     هيعلوم  تغذ 18

 2   2         علوم اعصاب 19

 1       1     يحيعلوم تشر 20

 2   2         يفارماکولوژ 21

 1       1     يك پزشکيزيف 22

 3   2   1     يوتراپيزيف 23

 2   2         يولوژيزيف 24

 1   1         يکاردرمان 25

 13         13   يبهداشت عموم يعال يگواه 26

 3   2   1     يو درمان يت خدمات بهداشتيريمد 27

 2   2         اديمطالعات اعت 28

 2   2         يا بهداشت حرفه يمهندس 29

 4   4         طيبهداشت مح يمهندس 30

 1       1     يشناس کروبيم 31

 1   1         يپزشک ينانوفناور 32

 2   2         يشناس روسيو 33

 1           1 يهوشبر 34

 58     58       [ي]عموميپزشک 35

 41     41       [ي]عموميداروساز 36

 42     42       [ي]عموميدندانپزشک 37

 کل
 219 1 46 141 16 13 2 تعداد

  9/0 9/5 3/7 4/64 0/21 5/0 100درصد
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 النيالتحص فارغ
اند.  کرده يل ميارشد تحص يکارشناس يليدر مقطع تحص يل داشته که همگيالتحص نفر فارغ 10تعداد  1390-91 يليالملل در سال تحص نيس بيپرد

 يليالتحص شدن مراحل فارغ ييبر بودن انجام و نها ]با توجه به زمان. توان مشاهده کرد ي( م10-10ر را از جدول)الن مذکويالتحص فارغ يليتحص يها رشته

الن هر سال يالتحص فارغ يبه آمار قطع يابين دستيباشد بنابرا يم يستم معاونت آموزشيدانشجو در س يليالتحص آن ثبت فارغ يان که انتهايدانشجو

الن سال يالتحص توان آمار فارغ يم يبوده و در سال جار يليك سال تحصيش از يب يا يشدن دوره زمان يازمند سپريذکور، نستم ميق سياز طر يليتحص

 ت محاسبه و ارائه نمود[يرا به قطع 1390-91 يليتحص

 

 يليبر حسب مقطع و رشته تحص 1390-91 يليسال تحص يالملل ط نيس بيالن پرديالتحص فارغ -10-10جدول 

يرد
 ف

 يليرشته تحص يليطع تحصمق
 انيتعداد دانشجو

 مجموع مرد زن

 ارشد يکارشناس 1

 3 1 2 يدرمان يت خدمات بهداشتيريمد

 1 1   يولوژيدمياپ

 2 1 1 آموزش بهداشت

 4 1 3 هيدر تغذ يعلوم بهداشت

 10 4 6 کل
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 الملل نيس بيپرد يان خارجيدانشجو
 15مرد و  ها آن( از درصد 1/74نفر) 43اند که  ل بودهيالملل مشغول به تحص نيس بيدر پرد 1391-92 يليسال تحص يط يخارج يدانشجو 58

ان آمار ياند. در ادامه به ب داده يل ميالملل را تشک نيس بيان پرديکل دانشجو درصد 5/5 يخارج ين تعداد دانشجوياند. ا گر زن بودهي( ددرصد9/25نفر)

ن ياز ب يليالتحص الملل تاکنون فارغ نيس بيم پرداخت]پرديالملل خواه نيس بيرفته شده در پرديل و پذيشاغل به تحص يان خارجياز دانشجو ياتيو جزئ

ان را برحسب رشته و ين دانشجوي( ا10-12ت و جدول)يك هر مليرا به تفک يان خارجي( تعداد دانشجو10-11نداشته است[. جدول) يان خارجيدانشجو

 د.ده ينشان م يليمقطع تحص

 
 تيبر حسب مل 1391-92 يليسال تحص يط الملل نيس بيل در پرديشاغل به تحص يان خارجيدانشجو -10-11جدول 

 کشور فيرد
 تعداد

 درصد
 مجموع مرد زن

1 Afghanistan 5 3 8 7/13 

2 Bangladesh  2 2 5/3 

3 Cameroon  2 2 5/3 

4 Djibouti  1 1 7/1 

5 Ethiopia 1 8 9 5/15 

6 India 1 1 2 5/3 

7 Iraq 2 5 7 0/12 

8 Kenya  2 2 5/3 

9 Nigeria 1 5 6 3/10 

10 Pakistan 2 7 9 5/15 

11 Palestine  1 1 7/1 

12 Sudan  1 1 7/1 

13 Tajikistan  2 2 5/3 

14 Tanzania  1 1 7/1 

15 Turkey 1 1 2 5/3 

16 Uganda  1 1 7/1 

17 United Arab Emirates 2  2 5/3 

 100 58 43 15 کل

 

 

 

 



الملل حوزه بین: دهمفصل   دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تهران 
   1391سال سالنامه آماري 

 مديريت آمار و فناوري اطالعات دانشگاه

 stat@tums.ac.ir پست الكترونيك: 81633102 تلفن: ،دوم طبقهتهران، بلوار كشاورز، نبش خيابان قدس، ساختمان مركزي دانشگاه علوم پزشکی تهران،  نشاني:
428 

 

 يليبر حسب رشته تحص 1391-92 يليسال تحص يالملل ط نيس بيل در پرديشاغل به تحص يان خارجيدانشجو -10-12جدول 

يرد
 ف

 يليرشته تحص
 يکارشناس

 وسته[ي]پ
MPH 

 يکارشناس

 ارشد

  يدکترا

 يعموم
  يدکترا

PhD 

 يتخصصيدکترا

 يپژوهش
 مجموع

 1     يستيآمار ز 1
 

1 

  1   موزش بهداشتآ 2
  

1 

 1     يولوژيدمياپ 3
 

1 

  1   يك پزشکيانفورمات 4
  

1 

  1   يشناس انگل 5
  

1 

 1  2   يپزشک يشناس يمنيا 6
 

3 

  2   يوتکنولوژيب 7
  

2 

    1 يپرتو درمان 8
  

1 

 4  2   يپرستار 9
 

6 

  1   ژهيو يها مراقبت يپرستار 10
  

1 

    1 يولوژيراد 11
  

1 

 1     ها تيا و فوريسالمت در بال 12
 

1 

 1     سالمت يگذار استيس 13
 

1 

 1  1   هيعلوم تغذ 14
 

2 

  1   يحيعلوم تشر 15
  

1 

 2     يفارماکولوژ 16
 

2 

  1   يك پزشکيزيف 17
  

1 

  1   يوتراپيزيف 18
  

1 

 2     يولوژيزيف 19
 

2 

   13  يبهداشت عموم يعال يگواه 20
  

13 

  2   يمامائ 21
  

2 

  1   يو درمان يت خدمات بهداشتيريمد 22
  

1 

 1     طيبهداشت مح يمهندس 23
 

1 

  1   يشناس کروبيم 24
  

1 

 1     يشناس روسيو 25
 

1 

    1 يهوشبر 26
  

1 

     [يپژوهش]در علوم پزشک 27
 

2 2 

 5    [ي]عموميپزشک 28
  

5 

 1    [ي]عموميدندانپزشک 29
  

1 

 کل
 58 2 16 6 18 13 3 تعداد

  2/5 4/22 0/31 3/10 6/27 5/3 100درصد

 

 يليدانشجو برداشته شد که در سال تحص 12رش يبا پذ 1390-91 يليالملل، از سال تحص نيس بيدر پرد يان خارجيرش دانشجويپذ يگام نخست برا

گذشته سبب  يليسال تحص ين الملل طيس بيپرد يان خارجيدر تعداد دانشجورا  يبرابر 8/4 يگر، رشديد يخارج يدانشجو 46رش يبا پذ 92-1391

 افت.يمختلف دست  يها دوره يورود يان خارجيتوان به تعداد دانشجو ي( م10-13د. از جدول)يگرد



خدمات بهداشتي درماني تهران دانشگاه علوم پزشكي و                                                                                                                                                     الملل                     حوزه بین: دهمفصل 

    1391سال سالنامه آماري                                                                                                                                                                                                                                           

 مديريت آمار و فناوري اطالعات دانشگاه

  stat@tums.ac.ir پست الكترونيك: 81633102 تلفن: ،دوم طبقهتهران، بلوار كشاورز، نبش خيابان قدس، ساختمان مركزي دانشگاه علوم پزشکی تهران،  :نشاني
429 

 

 انشگاهزمان ورود به دبر حسب  1391-92 يليسال تحص يالملل ط نيس بيل در پرديشاغل به تحص يان خارجيدانشجو -10-13جدول 

يرد
 ف

 يکارشناس ورود به دانشگاه

 وسته[ي]پ
MPH 

 يکارشناس

 ارشد

  يدکترا

 يعموم
  يدکترا

PhD 

 يتخصص يدکترا

 يپژوهش

 مجموع

 درصد تعداد
 مسالين سال

1 1390 
 1/12 7 2 3  2   اول

 1 3   1 دوم
 

5 6/8 

2 1391 
 8  9 1  اول

 
18 0/31 

 4 3 7 12 2 دوم
 

28 3/48 

 100 58 2 16 6 18 13 3 کل

 

 هيآزمون جامع علوم پا
و  يجاد هماهنگيان و به منظور ايدانشجو يسطح علم ياست که با هدف ارتقا ي، آزمونيعموم  يدکترامقطع  يبرا يه پزشکيآزمون جامع علوم پا

انجام  يزير برنامه يعال يشورا يو گروه پزشک ينقالب فرهنگا يبر اساس مصوبات ستاد عال يعلوم پزشک يها ت آموزش دانشگاهيفيدر ک يکنواختي

د. يش برگزار گرديره کيدر محل شعبه جز 1391ور و اسفند يدو نوبت شهر يالملل دانشگاه ط نيس بيان پرديه دانشجوي. آزمون جامع علوم پارديپذ يم

الملل در  نيس بيان پرديز حضور داشتند. عملکرد دانشجويراز نيش يم پزشکالملل دانشگاه علو نيس بيان پردين آزمون دانشجويالزم به ذکر است که در ا

 باشد. ي( م10-14ن آزمون به شرح جدول)يا
 

 لالمل نيس بيان پرديور و اسفند[ دانشجوي]شهر1391ه سال يآزمون جامع علوم پا يعيج تجمينتا -10-14جدول 

 عنوان

 يليرشته تحص

 يپزشک کل

 يعموم

 يدندانپزشک

 يعموم

 ياروسازد

 يعموم

 213 41 67 105 کننده در آزمون ان شرکتيتعداد دانشجو

 189 38 64 87 شده ان قبوليتعداد دانشجو

 7/88 7/92 5/95 9/82 يزان قبوليم

 

 

 الملل نيس بين پرديمدرس

 يأت علميبه ه يسازمان يها اختصاص پستساختار و  ينکه طراحيست دو نکته را مد نظر داشت: اول ايبا يالملل م نيس بيپرد يأت علميدر خصوص ه

 يخود از تمام يآموزش يز همانند روند جاريت نيالملل در نها نيس بياً پرديبوده؛ ثان ييالملل هنوز در مراحل ابتدا نيس بيپرد يدر قالب چارت سازمان

 رد. س بهره خواهد بيتهران به صورت بالقوه جهت امر تدر يدانشگاه علوم پزشک يعلم أتيه ياعضا

 يآن، ارائه و مبنا ياختصاص يأت علميآمار ه يبه جا "سيس در پرديشاغل به تدر يأت علميه"رسد که آمار  يتر به نظر م حين مقدمه، صحيبا ا

نفر با مدرك  15شامل  1391الملل در سال  نيس بيپرد ياختصاص يأت علميهها در نظر گرفته شود اما قبل از آن قابل ذکر است که  ليتحل

نفر از  1باشند.  يالملل م نيس بيپرد يمتعلق به دانشكده دندانپزشك يمرد بوده که همگ 1زن و  14به شمول  يتخصص  يدکترا يليصتح

 دهد. يرا نشان م ها آن يلي( رشته تحص10-15جدول) اند. ار بودهيه استادينفر بق 14ار و يدانش ها آن
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 1391الملل در سال  نيس بيپرد ياصاختص يأت علميه ياعضا يليرشته تحص  -10-15جدول 

 تعداد يليرشته تحص فيرد

 1 فك و صورت يشناس بيآس 1

 5 کسياندودانت 2

 1 يپاتولوژ 3

 1 يدندان يپروتزها 4

 1 يودنتولوژيپر 5

 1 فك، دهان و صورت يجراح 6

 3 يميترم يدندانپزشک 7

 1 کودکان يدندانپزشک 8

 1 دهان، فك و صورت يولوژيراد 9

 15 کل
 

 برده است.  يم  س بهرهيتدر يبرا يأت علمينفر ه 603الملل مجموعاً از  نيس بيپرد 1391سال  يط
 

 الملل نيس بيامكانات و منابع پرد

ته ار داشيان در اختياسکان دانشجو يبرا يمجموعه خوابگاه 3و  يآموزش يها تيفعال يبرا يآموزش-يمجموعه ادار 5الملل  نيس بيپرد 1391در سال 

 1391سال  يالملل ط نيس بيتابعه پرد يواحدها يو آموزش ي، فضاها و امکانات ادارها ناساختم يبه مشخصات کل ين قسمت، ابتدا نگاهياست. در ا

ار يدر اخت يخوابگاه يها ز به مجموعهيت نيم داد و در نهايان را ارائه خواهيدانشجو يقابل استفاده برا يا  کتابخانهم انداخت سپس امکانات يخواه

 م.يپرداز يالملل م نيس بيپرد
 

 يو آموزش يفضاها و امكانات ادار

ساختمان واقع در تهران  4ش[ و يش]شعبه کيره کيك ساختمان مستقل واقع در جزيالملل، مرکب از  نيس بيار پرديدر اخت يآموزش-يادار يها مجموعه

و  يان متعلق به دانشکده پزشکيائيمارستان ضيك ساختمان مستقل در بي، يو دندانپزشک يداروساز يها به شمول دو ساختمان مستقل متعلق به دانشکده

 باشد. يمارستان بهارلو ميدر ب يمجموعه متعلق به دانشکده پزشک

 يشو آموز يب مشخصات فضاها و امکانات اداري( به ترت10-18( و )10-17الذکر و از جداول) فوق يها مجموعه ي( مشخصات کل10-16از جدول) 

 توان مشاهده کرد. يها را م ن مجموعهيداخل ا
 1391سال  يالملل ط نيس بيار پرديدر اخت يها مجموعه يمشخصات کل  -10-16جدول 

 نام واحد فيرد
 سال

 هياول يبردار بهره

 نيمساحت زم

 ]مترمربع[

 ربنايز

 ]مترمربع[

 تعداد

 طبقات

 نوع

 تصرف

 اجاره 2 3700 3700 1386 شيشعبه ک 1

 تيمالک 4 480 120 1390 ان[يائيمارستان ضي]بيده پزشکدانشک 2

 تيمالک 2 468 - 1389 مارستان بهارلو[ي]بيدانشکده پزشک 3

 تيمالک 2  2000  2700 1340 يدانشکده داروساز 4

 تيمالک 4 9000 9000 1389 يدانشکده دندانپزشک 5
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 1391در سال  ]مورد استفاده کارکنان[يفضاها و امکانات ادار -10-17جدول 

 نام واحد فيرد
 ياتاق ادار

 شنيپارت يدارا

 ياعضااتاق 

 يأت علميه

 وتر ويمرکز کامپ

 زات شبکهياتاق تجه

 شيشعبه ک 1
 اتاق 5 تعداد

 مترمربع 159
 اتاق 1
 مترمربع 25

 اتاق 1
 مساحت کل مترمربع 38

 ان[يائيمارستان ضي]بيدانشکده پزشک 2
 اتاق 1 تعداد

 مترمربع 92
- 

 وتريعدد کامپ 3
 مساحت کل مستقر در کتابخانه

 مارستان بهارلو[ي]بيدانشکده پزشک 3
 اتاق 3 تعداد

 مترمربع 70
 اتاق 5
 مترمربع 17

 وتريعدد کامپ 7
 مساحت کل مستقر در کتابخانه

 يدانشکده داروساز 4
 اتاق 4 تعداد

 مترمربع 170
- 

 اتاق 1
 مساحت کل مترمربع 35

 يدانشکده دندانپزشک 5
 اتاق 10 تعداد

 مترمربع 150
 اتاق 6
 مترمربع 124

 اتاق 2
 مساحت کل مترمربع 21

 

 

 1391ان[ در سال ي]مورد استفاده دانشجويفضاها وامکانات آموزش  -10-18جدول 

يرد
 ف

 مورد استفاده يفضاها

 آموزش يبرا

 شيشعبه ک
 يدانشکده پزشک

 [انيائيمارستان ضيب]

 يده پزشکدانشک

 [مارستان بهارلويب]

 دانشکده 

 يدندانپزشک

 دانشکده 

 يداروساز

 تعداد
 مساحت کل

 ]مترمربع[
 تعداد

 مساحت کل
 ]مترمربع[

 تعداد
 مساحت کل

 ]مترمربع[
 تعداد

 مساحت کل

 ]مترمربع[
 تعداد

 مساحت کل
 ]مترمربع[

 - - - - 29 1 74 2 30 1 تينفر ظرف 25کالس تا  1

 210 3 5/158 4 5/44 1 84 2 374 6 تينفر ظرف 50تا 26کالس  2

 - - - - 5/82 1 - - - - تينفر ظرف 100تا  51کالس  3

 - - - - - - - - - - نفر به باال 100ت يکالس با ظرف 4

 120 1 - - 200 1 110 1 100 1 تئاتر و سالن اجتماعات يآمف 5

 - - 30 1 170 3 - - - - ك(ي)پراتيو تجرب ياتاق کار عمل 6

 - - - - - - - - 55 1 حيسالن تشر 7

 700 4 - - - - - - 164 2 شگاهيآزما 8

 40 1 38 1 100 1 64 1 100 1 کتابخانه 9

 - - - - - - - - 70 1 البراتور زبان 10

 35 1 25 1 - - - - - - انه[يا اتاق مجهز به رايکارگاه] 11

 - - - - کتابخانه 0 کتابخانه 0 48 2 سالن مطالعه 12

 24 1 33 2 115 1 30 1 26 1 نمازخانه 13
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 يا کتابخانهامكانات 

 د.يتوان د ي( م10-19د را از جدول)يان و اساتيدر دسترس دانشجو يا  کتابخانهات منابع و امکانات يجزئ

 

 1391قابل استفاده در سال  يا امکانات کتابخانه -10-19جدول 

 شيشعبه ک عنوان فيرد
 يدانشکده پزشک

 [انيائيمارستان ضيب]

 يدانشکده پزشک

 [مارستان بهارلويب]

دانشکده 

 يدندانپزشک

دانشکده 

 يداروساز

 282 152 570 496 134 يفارس ين کتب تخصصيتعداد عناو 1

 195 177 1168 366 80 ير فارسيغ ين کتب تخصصيتعداد عناو 2

 491 925 970 615 2016 ]جلد/دوره[يفارس يتعداد کتب تخصص 3

 441 387 1320 469 915 ]جلد/دوره[ير فارسيغ يتعداد کتب تخصص 4

 - - 16 22 - ين مجالت آبونه فارسيتعداد عناو 5

 14 10 - يرفارسين مجالت آبونه غيتعداد عناو 6
16 

 CDبه صورت 
- 

 33 13 10 37 10 ين کتب مرجع فارسيتعداد عناو 7

 77 39 189 205 30 يرفارسين کتب مرجع غيتعداد عناو 8

 - - 14 - - ويموجود در آرش يها نامه انيتعداد پا 9

 يبل يبل يبل يبل يبل يا انهيرابه صورت  يا کتابخانهارائه خدمات  10

 ريخ در کتابخانه ير مراجع درخواستيامکان تکث 11
 يلهاينت فايامکان پر

 يدرخواست
 ريخ

تنها امکان 

 نت مقاالتيپر
 يبل

 42 در دسترس ياطالعات يها تعداد بانك 12

 ياطالعات يها بانك

 قابل دسترس از

 تاليجيق شبکه ديطر

 دانشگاه

 ياطالعات يها بانك

 قابل دسترس از

 تاليجيق شبکه ديطر

 دانشگاه

 ياطالعات يبانکها

 قابل دسترس از

ق شبکه يطر

 تاليجيد

 دانشگاه

20 

 155 202 35 397 370 (E-Books)در دسترس يکتب مجاز 13

 145 178 411 99 504 کتابخانه ياعضاتعداد  14

 15 12 25 11 31 ت سالن مطالعهيظرف 15

 3 3 7 3 6 انه فعال در کتابخانهيتعداد را 16

 1 1 2 1 2 کتابخانه يتعداد کارکنان فن 17
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 يخوابگاه يها مجموعه

ل در يبه تحص شاغلان ياسکان دانشجو ين[ برادوست]تهرا د حجتيو شه يرازيش يرزايش[، ميره کيسارا]جز يسه مجموعه خوابگاه 1391در سال 

 گرفته است. يالملل دانشگاه مورد استفاده قرار م نيس بيپرد
 

 1391سال  يالملل ط نيس بيان پرديدانشجو يخوابگاه يها مجموعه -10-20جدول 

يرد
 ف

 گروه هدف نام خوابگاه
 سال شروع

 يبردار بهره
 تلفن تماس محل وقوع ينشان

 ترمربع[ها]م مساحت محوطه

 يعموم

 )مشاعات(

 ياختصاص

 )قابل سکونت(
 کل

 سارا 1
 انيدانشجو

 دختر
1387 

 صدف، نبش 1ش، فاز يره کيجز

 يعتيابان شريو خ يابان خراسانيخ

(0764) 

4454395 
14069 5686 19755 

 يرازيش يرزايم 2
 انيدانشجو

 دختر يخارج
1390 

 ،يرازيش يرزايابان ميتهران، خ

 55، پالك يدرد خيابان شهيخ

(021) 

88341208 
1077 1440 2517 

3 
 ديشه

 دوست حجت

 انيدانشجو

 پسر يخارج
1391 

 ، کوچهين جنوبيابان فلسطيتهران، خ

 6دوست، پالك  د حجتيشه

(021) 

88953255 
780 1520 2300 

 

 

 1391الملل در سال  نيس بيپرد يخوابگاه يها مجموعه يمشخصات کل  -10-21جدول 

يرد
 ف

 بگاهنام خوا
 تعداد

 طبقات

 تعداد

 واحد کل

 تعداد واحد

 يبردار در حال بهره

 يمساحت مسکون

 ]مترمربع[

 ييت نهايظرف

 ]نفر[

 يسرانه مسکون

 ]مترمربع[

 نيساکن

 خوابگاه

 وتريکامپ

 فعال

 54 140 7/32 174 5686 44 54 17 بلوك[ 2سارا]در  1

 5 14 6/20 70 1440 15 15 5 يرازيش يرزايم 2

 20 44 4/23 65 1520 19 19 5 دوست د حجتيشه 3
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 يان دارد. دانشگاه علوم پزشکيجر يان خارجيو جذب دانشجو يالملل نيحضور در عرصه ب يمعتبر جهان برا يها ن دانشگاهيب يديرقابت تنگاتنگ و شد

ست ساله يانداز ب ل به اهداف سند چشمين يکشور در راستا ين دانشگاه علوم پزشکيش از هفتاد سال سابقه درخشان و به عنوان برتريز به پشتوانه بين تهران

ن دانشگاه يده است. ايالملل را شدت بخش نيب يها شتر در عرصهيخود جهت حضور هر چه ب يها تيو همسو با برنامه پنج ساله پنجم توسعه کشور، فعال

ان يرش دانشجوياست. جذب و پذ يان خارجيالملل و مشخصاً جذب دانشجو نيورود به عرصه ب يکشور برا يعلوم پزشک يها شتاز دانشگاهياکنون پ

 د.ي( آغاز گرد1389)بهمن  2011ه يافته از فوري مشخص و سازمان يدر قالب سازوکارها يخارج

، کسب يجهان يها يبند گاه دانشگاه در رتبهيجا ياست: ارتقا يا شده فيالزامات مشخص و تعر يبرخن يازمند تأميالملل ن نيورود به عرصه ب

از  عملکرد سال  ييان آمارهاين بخش را به بيو... . ا يالملل نيب يها و قراردادها نامه ، انعقاد تفاهميابيغات و بازاري، تبليمعتبر اعتباربخش يها نامهيگواه

 م.يا الذکر اختصاص داده فوق يمحورها يل دانشگاه در راستاالمل نيمعاونت ب 1391

 

 يابيغات و بازاريتبل
 گردد: يم ميتقس يبه دو حوزه اصل يابيغات و بازاريمشمول حوزه تبل يها تيفعال

 

 مختلف ياز مجار يالمللنيشتر دانشگاه در سطح بيموجود با شناساندن هر چه ب يغات در بازارهايالف( تبل

 بالقوه يو ورود به بازارها ييب( شناسا

 

 رد:يپذيانجام م ليذ يها تي؛ فعالموجود يبازارها در حوزه -الف

 رش يل پذيتسه يهاستميس يت و طراحيات سايمحتو يروزرسانبهOnline از طر[ن يق پورتال آناليدانشجوApplication] 

  نسخه کتابچه  3000انتشارProspectus از آن: يع بخشيبه صورت چندزبانه و توز ها اندپارتمها و دانشگاه، دانشکده يمعرف 

  مستقر در تهران يخارج يسفارتخانه 89کتابچه به  490ارسال 

 (10-22به شرح جدول) يکشور خارج 12 يها برام کتابچهيارسال مستق 
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 1391در سال  يخارج يبه کشورها Prospectus يها ارسال کتابچه  -10-22جدول 

 وه ارساليش عدادت کننده افتيدر فيرد

  يها و مجامع علم کننده در کنگره ان شرکتيد و دانشجويق اساتياز طر 10 آلمان -دانشگاه هانوفر  1

 يها و مجامع علم کننده در کنگره ان شرکتيد و دانشجويق اساتياز طر 5 کايآمر -ز ينو يليدانشگاه ا 2

 يها و مجامع علم کننده در کنگره ان شرکتيدانشجود و يق اساتياز طر 10 اياسترال -نزلند يدانشگاه کوئ 3

 اند نموده يل ميالملل تحص نيس بيآن کشور که در پرد يان بوميق دانشجوياز طر 20 افغانستان 4

 يها و مجامع علم کننده در کنگره ان شرکتيد و دانشجويق اساتياز طر 5 ايتاليا -الن يران در ميا يکنسولگر 5

 اند نموده يل ميالملل تحص نيس بيآن کشور که در پرد يان بوميق دانشجوياز طر 10 پاکستان 6

 يها و مجامع علم کننده در کنگره ان شرکتيد و دانشجويق اساتياز طر 8 هيترک -ر يدانشگاه ازم 7

 يها و مجامع علم کننده در کنگره ان شرکتيد و دانشجويق اساتياز طر 5 عراق -ه يمانيدانشگاه سل 8

 يها و مجامع علم کننده در کنگره ان شرکتيد و دانشجويق اساتياز طر 8 فرانسه -اه سوربون دانشگ 9

 يها و مجامع علم کننده در کنگره ان شرکتيد و دانشجويق اساتياز طر 5 يکره جنوب -دانشگاه سئول  10

 يها و مجامع علم رهکننده در کنگ ان شرکتيد و دانشجويق اساتياز طر 5 يمالز -دانشگاه کواالالمپور  11

 هيجرينده جذب دانشگاه در نيق نماياز طر 15 هيجرين 12
 

 الملل دانشگاهنيس بين دانشجو در پرديشتريب يکشور دارا 16 يبا حضور سفرا يهيجلسات توج يبرگزار 

 يالملل نيان در سطح بيد جذب دانشجويت پربازديسا وب 100ش از يغات در بيانجام تبل 

 دانشگاه  ندهيندگان آيران و نمايالملل]به عنوان سف نيس بيل در پرديشاغل به تحص يان خارجيدانشجو يمند تيرضا يارتقا تمرکز بر حوزه

، يفرهنگ يها مراسم يهمچون برگزار ياز طُرق مختلف Viral Marketingو  Word of Mouthوه يغات به شيتبلدر کشور خود[ با هدف 

و  ياقدامات اصالح ياز جوامع هدف برا يافتيدر ين بازخوردهايو... . همچن يورزش يها تيلدا، فعالي، شب يدالي، جشن سال نو مينوروز يها جشن

 ده است.يد استفاده گرديجد يهانيکمپ يز طراحين

 

 باشند:يق در حال اجرا ميمشخص و دق يبند زمان يو ط يزيرل با برنامهي؛ اقدامات ذديبالقوه و جد يبازارهاورود به  در حوزه -ب

 در حوزه جذب دانشجو ينامه و قرارداد همکارها جهت عقد تفاهمسفارتخانه يو آموزش يزنان فرهنگيمذاکره با سفرا و را 

 جذب دانشجو در کشورها و  يندگينما يضوابط مربوطه به منظور اعطات يبا رعامتضمن شأن دانشگاه و  ييانعقاد قراردادها يتالش برا

جه آن يقا متمرکز بوده که نتيانه و آفريا تا خاورميشرق آس يياين محور، بر حوزه جغرافيگرفته در ا مذاکرات صورت؛ تاکنون مختلف ييايمناطق جغراف

ك دفتر فعال در دانشگاه يه[ و مصر به اضافه يمانيه، عراق]سليجرير[، نيپاکستان، هندوستان]جامووکشم يدر کشورها يندگياز نمايامت 5 يز اعطاين

 است. ييکايو آمر يياروپا يجاً هم در حال گسترش به حوزه کشورهايمان[ بوده و تدرهامبورگ]آل

 يها تيفعال يبا هدف معرف يغاتيتبل-ياحضور غرفه يمعتبر و در شأن دانشگاه برا يها و مجامع علموميها، سمپوزشگاهينما ييشناسا 

 ا و اروپايپرمخاطب شرق آس يدانشگاه در بازارها يالملل نيب

 يجذب دانشجو در کشورها يها يندگيق نمايغات چهره به چهره از طريباال: تبل يبا تعداد متقاض يدر کشورها يطيغات محيم تبلانجا 

 ع بروشور در دانشگاه هامبورگيه و توزيجريدر ن يو زبان بوم يسيبه زبان انگل يا غات روزنامهيپاکستان، هندوستان، عراق و مصر؛ تبل
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 ياعتباربخش
 Accreditation Services for[ با حضور بازرس 1392بهشت يارد 11]داشت روز استاد يمزمان با گرام، ه1391انجام شده در سال  يها يريگيبا پ

International Colleges(ASIC) ياز سوسال  4مدت  يبرادانشگاه و  ءطااع تهران يبه دانشگاه علوم پزشک ياعتباربخش يالملل نينامه بيگواه 

 د.ت شناخته شيفيباک ياعتبار در ارائه خدمات آموزش يدارا ASIC سازمان

 معاونت ساله انجام شده در كي ه مطالعاتيبر پا .باشد يم يالملل نيدر سطح ب انيبه دانشجو يالزمه ارائه خدمات آموزش ياعتباربخشنامه يگواهکسب  

که اعتبار خود آن مؤسسه  معتبر ياعتباربخش ك مؤسسهيملل به منظور انتخاب ال نيب سيصورت گرفته در پرد ين مطالعات قبليهمچن و دانشگاه الملل نيب

 Accreditation Services forباشد سرانجام مؤسسه  گرفته قبول قرار مورد ياعتباربخش و تيفيک نيتضم يجهان يها انسازم يز از سوين

International Colleges(ASIC) گرفت قرار ياعتباربخش يکسب گواه يبرا يريگيپ يمبنا و دانشگاه ياعتباربخش  تهيکم توافق مورد . 
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 ها: يبند ن رتبهيو رتبه دانشگاه در آخر يالملل نيب يها يبند رتبه

 الملل نيمعاونت ب يريگ بوده که پس از شکلالملل دانشگاه  نيحوزه ب، يالملل نيدانشگاه توسط مؤسسات ب يبند رتبهامور مربوط به  يمتول 1389از سال 

 .ديف گردين معاونت تعريا يها ژهين امر جزء کارويا يريگيز پين 1391در سال 

شهرت و  يکه دارا يالملل نيبها در سطح  دانشگاه يبند رتبهمختلف  يها ستميس ين مؤسسات متصدياز مهمتر يبرخبا الملل  نيگذشته معاونت ب در سال

 ست:نموده ا ينه هستند همکارين زميدر ا يالملل نياعتبار ب
 QS World University Ranking 

 Thompson Reuters 

 Academic Ranking of World Universities(Shanghai Jiao Tong University) 

 University Ranking by Academic Performance (URAP) 

 Scimago Institutions Rankings(SIR)  

 Essential Science Indicators(ESI)  

 Islamic World Science Citation Center (ISC)  
  

 

 مختلف انجام گرفته است: يها الذکر و تحت شمول سرفصل در تعامل با مؤسسات فوق يگوناگون يها تيستا فعالن رايدر ا
 

 ها ارها و شاخصيو استخراج مع يبند رتبه يها انسازم يمطالعه و بررس 

 يبند رتبه يها ستميش رتبه دانشگاه در سيپا  

 يبند رتبه يها ارها و شاخصيمستمر مع يابيارز 

 يبند رتبه يها شنامهل پرسيتکم  

 هانجام مکاتبات الزم 

 

 

 URAP (University Ranking by Academic Performance) يبند رتبه دانشگاه در نظام رتبه -10-23جدول 

 يرتبه کشور يا  رتبه منطقه يدر حوزه پزشک يرتبه جهان يرتبه جهان يالديسال م

2013 378 - 71 3 

2012 427 161 79 3 
 

 

 SIR (SCIMAGO) يبند رتبه دانشگاه در نظام رتبه -10-24جدول 

 يرتبه کشور يا رتبه منطقه يرتبه جهان يالديسال م

2013 348 6 3 

2012 402 7  3 
 

 

 (WEBOMETRICSکس )يوبومتر يبند رتبه دانشگاه در نظام رتبه -10-25جدول 

 يرتبه کشور انهيخاورمدر رتبه  يرتبه جهان يالديسال م

2013 612 10  2 

2012 657 17  2 
 

http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=ISC&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCgQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.isc.gov.ir%2F&ei=MHvJUfqHIIikPdrlgagI&usg=AFQjCNF3xydDwqXcUEOD7NfSIY8NCmluLQ&bvm=bv.48293060,d.ZWU
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 THOMSON  يبند رتبه دانشگاه در نظام رتبه -10-26جدول 

 ييايآس يها ن دانشگاهيرتبه در ب يالديسال م

2013 62 

 

 

 Leiden (CWTS)  يبند رتبه دانشگاه در نظام رتبه -10-27جدول 

 يرتبه کشور يرتبه جهان يالديسال م

 نتشاراترتبه اول در شاخص نسبت ا 497 2013

 

 

 

 

 خارج کشور يآموزش يها تيها و مأمور بورس

ده که تعداد موارد هر يش خارج کشور صادر گردي، بورس و همايت آموزشي، مأموريفرصت مطالعات يمورد مجوز برا 275مجموعاً  1391سال  يط

 .قابل مشاهد است( 10-28ك در جدول)ي
 

 

 1391سال  يکشور ط خارج يآموزش يها تيها و مأمور بورس -10-28جدول 

 عملکرد عنوان فيرد

 15 خارج کشور يمطالعات فرصت 1

 10 خارج کشور يت آموزشيمأمور 2

 1 بورس خارج کشور 3

 249 خارج کشور يها شيهما 4

 ل به داخل شده است.ي: تبد 

 

 

اند.  داده يل ميان تشکي( را دانشجودرصد 5/12نفر) 31و  يعلم أتيه ياعضاخارج کشور را  يها شيکنندگان در هما ( از شرکتدرصد 5/87نفر) 218

 توان مشاهده کرد. ي( م10-31( تا )10-29خارج کشور را از جداول) يها شيشتر همايات بيجزئ
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 بر حسب واحد متبوع 1391سال  يخارج کشور ط يها شيکنندگان هما شرکت -10-29جدول 

 واحد متبوع فيرد
 کنندگان شرکت

 درصد تعداد

 7/50 126 يدانشکده پزشک 1

 5/16 41 دانشکده بهداشت 2

 2/7 18 يقاتيمراکز تحق 3

 4/6 16 ييو ماما يدانشکده پرستار 4

 0/6 15 يدانشکده داروساز 5

 6/5 14 يدانشکده دندانپزشک 6

 8/2 7 يراپزشکيدانشکده پ 7

 0/2 5 يدانشکده توانبخش 8

 2/1 3 يپزشک يرسان ت و اطالعيريدانشکده مد 9

 4/0 1 ين پزشکينو يها يدانشکده فناور 10

 2/1 3 ريسا 11

 100 249 کل

 

 

 شيهما يبر حسب منطقه)قاره( برگزار 1391سال  يخارج کشور ط يها شيکنندگان در هما شرکت  -10-30جدول 

 شيهما يمنطقه)قاره( برگزار فيرد
 کنندگان شرکت

 درصد تعداد

 6/56 141 اروپا 1

 0/31 77 ايآس 2

 6/9 24 کايآمر 3

 6/1 4 هيانوسياق 4

 2/1 3 قايآفر 5

 100 249 کل

 

 

 بر حسب نوع مشارکت 1391سال  يخارج کشورط يها شيکنندگان در هما شرکت  -10-31جدول 

 نوع مشارکت فيرد
 کنندگان شرکت

 درصد تعداد

 3/23 58 يسخنران 1

 1/69 172 پوستر 2

 6/7 19 عدم ارائه مقاله 3

 100 249 کل
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 دانشگاه يالملل نيب يها و قراردادها نامه تفاهم

و  يعلم أتيه ياعضاتبادل  يها و برنامه طه آموزش، پژوهشيح دوجانبه در يهمکار يبرا ييها تهران در حال حاضر توافقنامه يدانشگاه علوم پزشک

 ا دارد.يج قاره دنسطح  پندر  يپژوهش-يو مؤسسه آموزشدانشگاه  40ش از يدانشجو با ب
 

 1391تهران در سال  يطرف قرارداد با  دانشگاه علوم پزشک يخارج يپژوهش-يها و مؤسسات آموزش دانشگاه -10-32جدول 

 ينام مؤسسه آموزش کشور فيرد ينام مؤسسه آموزش کشور فيرد

 روانيا يدولت يدانشگاه پزشک ارمنستان 1

 هلند 16

 دانشگاه رادبود

 نگنيدانشگاه گرون وريت استور ليونيو سالمت ملبورن،  يدنيگاه سدانش اياسترال 2

 دنيل يدانشگاه پزشک نيو يدانشگاه پزشک شيرتا 3

 بالروس 4

 نگ ادوارد الهوريک يدانشگاه پزشک پاکستان 17 بالروس يپزشک يآکادم

 يميك شيوارگانيتو بيستيان

 علوم بالروس يمل يآکادم
 بود بهداشت کودکاناديتو يستيان لهستان 18

 داغستان يپزشک يدولت يآکادم هيروس 19 دانشگاه گنت كيبلژ 5

 تورنتو يمارستان غربيب ياريك خواب و هوشينيکل کانادا 6
20 

 عربستان

 يصعود

 يبانك توسعه اسالم

 يترانه شرقيوند مغز استخوان مديپ پکن ينيدانشگاه طب چ نيچ 7

 21 هيکل يجهان يآکادم انگلستان 8
 يقايآفر

 يجنوب
 ايدانشگاه پرتور

 فنالند 9
 نسکايتو کاروليستيان سوئد 22 ينکيدانشگاه هلس

 فنالند يتو طب شغليستيان

 سيسوئ 23

 دانشگاه ژنو

 فرانسه 10
 فراموش شده يها يماريب يمؤسسه دارو برا دانشگاه فرنچ کمته 

  WHO UNAIDSقات سرطان يتحق يالملل نيآژانس ب

 آلمان 11

 مارستان دانشگاه باسليب بورگ يدانشگاه فر

 هانوفر يدانشکده پزشک

24 

 االتيا

 متحده

 کايآمر

 کويو مکزيدانشگاه ن

 کاين آمريسيانجمن تله مد دانشگاه آخن

 هاروارد يدانشکده پزشک علوم اعصاب هانوفر يالملل نيتو بيستيان

Christliches Krankenhaus Quakenbruck-

Abteilung fur Gefabchirurgie 
 الجوال يمونولوژيو ا يموسسه آلرژ

 دانشگاه راك فلر ايمارستان کودکان آقا سوفيب وناني 12

 دانشگاه واشنگتن زيدانشگاه سمل و مجارستان 13

 عراق 14
 عراق يا دولت منطقه

 کايآمر يانجمن اورولوژ
 هيمانيدانشگاه سل

 ايتاليا 15

 دانشگاه فرارا
 مؤسسه بشردوستانه هاروارد

 دانشگاه پروجا

 ستهيدپارتمان روان دانشگاه تر
 ن کرنليو يکالج پزشک

 کويفردر يدانشگاه ناپول
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 يالملل نيدر سطح ب يتعامالت علم
 اند. دهير کشيرا به تصو يالملل نيب يتعامالت علم يدر راستا 1391سال  ياز اقدامات صورت گرفته ط ي( آمار5-35( و )5-34(، )5-33جداول)

 

 1391سال  يط يالملل نيب يعلم يها شيها و هما کارگاه -10-33جدول 

يرد
 ف

 يبرگزار زمان عنوان برنامه
 يبرا يافتيدر يهازايو

 يکنندگان خارج شرکت

 يها جيپک

 يياهدا

 4 4 مهر 13-11 کارگاه سرطان دهانه رحم 1

 3 3 مهر 20-17 ننوجوانا کودکان و يهاماريب يروانپزشک يالملل نيش بين همايپنجم 2

 20 20 مهر 21-19 زريل و ييبايز ،پوست يالملل نيکنگره ب 3

 2 2 مهر 24-20 کودکان يهايماريب يالملل نيش بين همايام-24 4

 1 1 مهر 28-26 يشناس روسيکنگره و 5

 10 10 آبان 4-1 رانيدز در ايپژوهش ا يلالمل نين کنگره بيانه و اولين کنگره ساليپنجم 6

 2 2 آبان 19-17 ينيه و بالين کنگره علوم اعصاب پاينخست 7

 1 1 آبان 19 ستيآگمون يدرمان نگهدارنده با داروها يکارگاه و دوره آموزش 8

 3 3 آذر 10-7 گوارش و کبد يهايمارين کنگره بيدوازدهم 9

 7 - يد 28-26 نيشگاه و باليش آزمايهما 10

 4 - بهمن 9-8 ماريب يمنيو ا ينيت باليحاکم يالملل نيب يين گردهماياول 11

 8 8 اسفند 3-1 ي، آسم و آلرژيمونولوژين کنگره ايدوم 12

 2 2 اسفند 5-3 ياخالق پزشک يالملل نين کنگره بيسوم 13

 

ن يگر مدعويد يزا برايمورد و 62الملل و  نيس بيل در پرديتحصشاغل به  يان خارجيدانشجو يزا برايمورد و 131جمعاً تعداد  1391در طول سال 

 د.يمختلف دانشگاه اخذ گرد يواحدها
 1391سال  ياز دانشگاه ط يهمانان خارجيم يدهايها و بازد مالقات  -10-34جدول 

 زمان دارهايدها و ديبازد فيرد
 همانانيم

 يخارج

 يهازايو

 يافتيدر

 - 2 خرداد 20 روزبه مارستانيب از ينيآرژانت انروانپزشکد يبازد 1

 - 25 خرداد 21 يعات نخاعياز مرکز ضا يد گروه پزشکان مصريبازد 2

 - 1 خرداد 22 س دانشگاهيبا رئ يآگر تريمالقات پ 3

4 
 از وزارت بهداشت همانيم يگروه تونسد يبازد

 ييدارو يها فرآورده يها يرشد فناورمحب و مرکز  مارستانيب
 - 6 خرداد 23

5 
 ،تهران کودکان، مرکز قلب ي، مرکز طبييو ماما ياز دانشکده پرستار کردستان عراقو درمان  ن بهداشتيد مسئوليبازد

 يخ علوم پزشکيتار موزه)ره( و ينيخم مارستان امامياورژانس ب
 - 10 خرداد 24-25

 - 29 ريت 21-4 )ره(ينيخم مارستان امامياورژانس ب و تهران کودکان، مرکز قلب يکردستان عراق از مرکز طب يان پرستاريد دانشجويبازد 6

 - 1 ريت 26  الملل دانشگاه نيس و معاون بيبا رئ لتونيپروفسور هممالقات  7

 - 2 ريت 27 الملل دانشگاه  نيه[ با معاون بيل]ترکيك[ و دکتر تانيمالقات دکتر جوزف آنه]بلژ 8

 - 15 ريت 28 )ره(ينيتان امام خممارسيب ياعضاوند ياز بانك پ يمنيد گروه يبازد 9

 2 2 آبان 30-28 يبند و رتبه يالملل، اعتباربخش نيت روابط بيرياز مد يسيانگلهمانان يد ميبازد 10

 1 1 يد 9-2 يبند و رتبه يالملل، اعتباربخش نيت روابط بيرياز مد يکيهمان بلژيد ميبازد 11

 - 5 اسفند 6 قلب تهرانه از مرکز يون روسير بهداشت فدراسيد وزيبازد 12

 - 9 اسفند 7 يخارج يهاندگان کشوريبا سفرا و نما ن دانشگاهينشست مسئول 13

 - 2 اسفند 15 دانشگاه يدر جلسه اعتباربخش يسين انگليشرکت مدعو 15
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 1391سال  يط يل مبادالت علميتسه يات اقدامات انجام گرفته برايجزئ -10-35جدول 

 تعداد عنوان فيرد

 45 ك سالهيافت اقامت يرد 1

 90 ربطيذ يها و ارائه مدارك به وزارتخانه يحضور يريگيپ 2

 12 انيامور خروج و مراجعت دانشجو يريگيپ 3

 37 ها دها و مالقاتيفات بازديانجام تشر 4

 مورد 10حداقل  ژهيو يه خبرهايته 5

 34 دارهايجلسات و د يبرگزار 6

 13 ها شيهما يبرگزار 7

 37 ياخبار فارسد يتول 8

 48 يسيد اخبار انگليتول 9

 مورد 500ازش يب ها ه و انتشار عکس از برنامهيته 10

 6 يسيه به زبان انگليه و انتشار اطالعيته 11

 مورد 20ازش يب يالملل نيخاص و گزارشات ب يه خبرهايته 12

 44 ين خارجيالملل دانشگاه به مدعو نيمعاون ب يارسال دعوتنامه رسم 13

 67 جيپک ياهدا 14
  

 يان خارجيرش دانشجويپذ
و در صورت  يريگيپند مرتبط يفرآ يق طيها از طر آن يست کتبافت درخوايتهران، متعاقب در يدر دانشگاه علوم پزشک يان خارجيرش دانشجويپذ

د. يه و ارسال گرديها ته آن يمورد پاسخ برا 4805افت شد که يل دريميمورد ا 5895جمعاً  1391سال  ينه طين زميگردد. در ا يم يط قطعيداشتن شرا

 ده شده است.ير کشي( به تصو10-36در جدول) 1391سال  يط يان خارجيرش دانشجويند پذيفرآ يريگيپ يخالصه عملکرد اقدامات صورت گرفته برا
 

 1391سال  يط يان خارجيرش دانشجويانجام گرفته جهت پذ يها تيفعال -10-36جدول 

 عدادت عنوان فيرد

 2865 انيمتقاض يل پرونده برايرش و تشکيافت درخواست پذيدر 1

 1250 يابيدر مرحله اول ارز يقابل بررس يها پرونده 2

 284 ها( پرونده يبررس ي)شورايابيقابل ارسال به مرحله دوم ارز يها پرونده 3

 190 ته جذب(ي)کميابيقابل ارسال به مرحله سوم ارز يها پرونده 4

 18 جذب يها تهيجلسه کم ليتشک 5

 180 جذب يها تهيد شده در کمييتأ يها پرونده 6

 

ل يدرصد( را مردان تشک 0/77نفر) 2206را زنان و  1391سال  يتهران ط يل در دانشگاه علوم پزشکيتحص يان خارجيدرصد( از متقاض 0/23نفر) 659

 يدرصد( متقاض 0/41نفر) 1174اند  و باالتر را داشته MPHارشد،  يح کارشناسل در سطيدرصد( درخواست ادامه تحص 6/52نفر) 1506اند.  داده يم

ت ي( مل10-37نامشخص بوده است. جدول) يز مقطع درخواستيدرصد( ن 4/6نفر) 185 يبوده و برا يعموم  يو دکترا يل در دوره کارشناسيتحص

 دهد. يش ميان مذکور را نمايمتقاض
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 تيبر حسب مل 1391سال  يتهران ط يل در دانشگاه علوم پزشکيتحص يان خارجيمتقاض -10-37جدول 

 تعداد کشور فيرد تعداد کشور فيرد تعداد کشور فيرد تعداد کشور فيرد

1 Afghanistan 53 28 Djibouti 1 55 Malawi 35 82 South Korea 3 

2 Albania 2 29 Dominica 1 56 Malaysia 5 83 South Sudan 4 

3 Algeria 3 30 Egypt 51 57 Maldives 1 84 Sri Lanka 15 

4 Antarctica 1 31 Eritrea 9 58 Mali 2 85 Sudan 55 

5 Armenia 1 32 Ethiopia 174 59 Mauritius 3 86 Swaziland 5 

6 Australia 1 33 Gambia 14 60 Moldova 1 87 Sweden 2 

7 Azerbaijan 1 34 Germany 2 61 Mozambique 2 88 Syria 15 

8 Bahrain 52 35 Ghana 221 62 Myanmar 2 89 Tajikistan 3 

9 Bangladesh 55 36 Guinea 1 63 Namibia 8 90 Tanzania 77 

10 Barbados 1 37 Guyana 1 64 Nepal 15 91 Thailand 3 

11 Belize 2 38 Haiti 2 65 New Zealand 1 92 Togo 1 

12 Benin 2 39 Hungary 1 66 Niger 1 93 Tonga 1 

13 Bhutan 2 40 India 71 67 Nigeria 294 94 Tunisia 2 

14 Bosnia and 

Herzegovina 
3 41 Indonesia 34 68 Oman 4 95 Turkey 2 

15 Botswana 9 42 Iran 64 69 Pakistan 479 96 Uganda 99 

16 Brazil 1 43 Iraq 103 70 Palestine 60 97 United Arab 

Emirates 
7 

17 Burkina Faso 2 44 Italy 3 71 Papua New 

Guinea 
2 98 United 

Kingdom 
3 

18 Burundi 3 45 Ivory Coast 1 72 Philippines 4 99 United 

States 
2 

19 Cambodia 1 46 Jamaica 5 73 Romania 3 100 Uzbekistan 6 

20 Cameroon 41 47 Jordan 10 74 Russian 

Federation 
4 101 Vanuatu 2 

21 
Central 

African 

Republic 

1 48 Kenya 99 75 Rwanda 39 102 Yemen 60 

22 Chad 1 49 Kuwait 4 76 Saint Lucia 1 103 Zambia 21 

23 China 4 50 Lebanon 8 77 Saudi Arabia 61 104 Zimbabwe 30 

24 Colombia 1 51 Lesotho 3 78 Serbia 7 105 Other 196 

25 Congo 4 52 Liberia 17 79 Sierra Leone 13 106 - - 

26 Costa Rica 1 53 Libya 9 80 Somalia 39 107 - - 

27 Denmark 1 54 Madagascar 1 81 South Africa 6 2865 کل 

 



الملل حوزه بین: دهمفصل   دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تهران 
   1391سال سالنامه آماري 

 مديريت آمار و فناوري اطالعات دانشگاه

 stat@tums.ac.ir پست الكترونيك: 81633102 تلفن: ،دوم طبقهتهران، بلوار كشاورز، نبش خيابان قدس، ساختمان مركزي دانشگاه علوم پزشکی تهران،  نشاني:
444 

ن يشتريها ب و پس از آن اند داده يل ميتهران را تشک يل در دانشگاه علوم پزشکيتحص يان خارجين متقاضيشتريدرصد( ب 7/16نفر) 479ها با  يپاکستان

ا و ي، کنيوپيکشور عراق، ات 4کشور فوق به اضافه  3درصد( بوده است.  7/7نفر) 221درصد( و غنا با  3/10نفر) 294ه با يجريسهم متعلق به کشور ن

 يان خارجي( تعداد متقاض10-38جدول) شوند. يان را شامل ميش از نصف متقاضياند که جمعاً ب درصد بوده 3 يسهم باال يدارا ياوگاندا کشورها

 دهد. يها نشان م رش آنيمحل پذ يها ك  دانشکدهيرا به تفک 1391سال   يرفته شده طيپذ

 

 

 رشيك محل پذيبه تفک 1391سال  يرفته شده طيپذ يان خارجيمتقاض  -10-38جدول 

 يليمقطع تحص تعداد رشيمحل پذ فيرد

1 School of Allied Medical Sciences 2 

BSc & MD 

2 School of Dentistry(International Campus) 3 

3 School of Health 2 

4 School of Medicine(International Campus) 31 

5 School of Pharmacy(International Campus) 1 

6 School of Advanced Technologies in Medicine 5 

MSc & MPH 

7 School of Allied Medicine Sciences 4 

8 School of Dentistry(International Campus) 2 

9 School of Health 26 

10 School of Medicine(International Campus) 19 

11 School of Nursing and Midwifery 5 

12 School of Rehabilitation 1 

13 School of Advanced Technologies in Medicine 9 

PhD 

14 School of Nutrition 2 

15 School of Dentistry(International Campus) 2 

16 School of Health 18 

17 School of Medicine(International Campus) 24 

18 School of Nursing and Midwifery 2 

19 School of Pharmacy(International Campus) 17 

20 School of Dentistry(International Campus) 3 
Postdoctoral, 

Residency & 

Specialty 

21 School of Medicine(International Campus) 1 

22 Brain & Spinal Injury Repair Research Center 1 

 - 180 کل

 
 يبر معرف يمبن يکيالملل، نامه الکترون نيس بيل در پرديتحص يرجان خايد معرف متقاضياسات يبه تمام 1391ن در فاصله آبان ماه تا اسفند ماه يهمچن

ل ارسال يميا 348نه ين زميد. در ايارسال گرد يعلم يها يمنظور همکار ها به و دعوت از آن يالملل نيب يها تير گسترش فعاليدانشگاه و عزم آن در مس

 شدند. يبا دانشگاه به حوزه مرتبط معرف يهمکار يبرا ليتما يدارا يد خارجيد و اساتيافت گرديمورد پاسخ مثبت در 11که 
 


