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 الملل هاي دانشگاه در حوزه بين اهم فعاليت
 

 :ست ازا الملل عبارت هاي دانشگاه در حوزه بين اهم فعاليت

  المللي  اي و بين منطقه سطحهاي مختلف پزشكي در  و ارائه خدمات وابسته به گروه ،پژوهشي و هاي آموزشي در راستاي توسعه فعاليتحركت 

 المللي اي و بين منطقه سطحدانشگاهي در  اهاي فر ها و پروژه در جهت جلب مشاركت و همكاري در طرح ريزي و مديريت، گذاري، برنامه استسي 

 المللي هاي آموزشي و تحقيقاتي مشترك در سطح بين و و اجراي پروژهد و دانشجهاي تعريف شده در جهت تبادل استا پيگيري وظايف و مأموريت 

 و ارتقاء اعتباربخشي به مدارك و مدارج علمي  ،هاي مختلف پزشكي المللي آموزش و پژوهش در گروه دستيابي به استانداردهاي بين

 هاي معتبر دنيا و همچنين صدور مدارك مشترك با دانشگاه آموختگان دانش

 

 

 

 المللي هاي بين بندي رتبه
 

را به خود اختصاص داده و به دنبال كاهش كشوري المللي رتبه اول تا سوم  هاي بين بندي هاي اخير در اكثر رتبه دانشگاه علوم پزشكي تهران طي سال

شده  ارائه 11-1سال اخير در قالب جدول هاي دو  بندي هاي كسب شده دانشگاه در آخرين رتبه باشد. رتبه  اي و جهاني خود مي منطقه هاي بندي رتبه

 است.
 

 المللي هاي بين بندي آخرين وضعيت دانشگاه علوم پزشكي تهران در رتبه -11-1جدول

 سال بندي كننده مؤسسه رتبه رديف
 رتبه

 كشوري اي منطقه جهاني

1 URAP 
 3 ]در آسيا[ 79 [161]در حوزه علوم پزشكي:  427 2012

 3 آسيا[]در  71 378 2013

2 SIR 
2012 402 - 3 

2013 348 - 3 

3 Webometrics 2014 615 12 ]2 ]در خاورميانه 

4 Thomson Reuters 2013 - 62 ]در آسيا[ - 

5 
CWTS Leiden 
 ]در حوزه انتشارات[

2013 497 - 5 

2014 746 - 12 

6 QS 2014  :1 - [301-400]در حوزه علوم پزشكي 

7 ISC 2012 - -   :[1]در حوزه علوم پزشكي 
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 هاي آموزشي خارج كشور ها و مأموريت بورس
 

نفر( و شركت در  10نفر(، مأموريت آموزشي خارج كشور ) 16نفر مجوز براي فرصت مطالعاتي خارج كشور) 230، مجموعاً براي 1392طي سال 

 صادر شد. زيرنفر( به شرح جدول  204هاي خارج كشور ) همايش

 

 1392طي سال به تفكيك دانشكده و مراكز تحقيقاتي هاي خارج كشور  صدور مجوز فرصت مطالعاتي، مأموريت آموزشي و همايش -11-2جدول

 عنوان رديف
 مراكز دانشكده

 تحقيقاتي
 مجموع

 پيراپزشكي بهداشت داروسازي پزشكي

 16 2 2 2 1 9 مطالعاتي خارج كشور فرصت 1

 10 2 - 2 3 3 خارج كشورمأموريت آموزشي  2

 204 (11-3به شرح جدول) شركت در همايش خارج كشور 3

 

 10ها را دانشجويان و  آندرصد(  5/24نفر) 50علمي،  هاي خارج از كشور را اعضاء هيأت كنندگان در همايش درصد( از شركت 6/70نفر) 144

 اند.  داده درصد( را هم كاركنان دانشگاه تشكيل مي9/4نفر)

 

 1392هاي خارج كشور بر حسب واحد متبوع طي سال  كنندگان همايش شركت -11-3جدول

 واحد متبوع رديف
 كنندگان شركت

 درصد تعداد

 0/42 86 دانشكده پزشكي 1

 3/11 23 دانشكده بهداشت 2

 8/8 18 دانشكده پرستاري و مامايي 3

 4/4 9 دانشكده دندانپزشكي 4

 4/3 7 دانشكده داروسازي 5

 5/2 5 دانشكده پيراپزشكي 6

 5/2 5 هاي نوين پزشكي دانشكده فناوري 7

 5/1 3 دانشكده توانبخشي 8

 0/1 2 الملل دانشكده پزشكي پرديس بين 9

 0/1 2 شناسي دانشكده علوم تغذيه و رژيم 10

 0/1 2 دانشكده مجازي 11

 5/0 1 الملل دانشكده دندانپزشكي پرديس بين 12

 5/0 1 طب سنتيدانشكده  13

 6/18 38 مراكز تحقيقاتي 14

 0/1 2 ساير 15

 100 204 كل
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 1392هاي خارج كشور بر حسب منطقه)قاره( برگزاري همايش طي سال  كنندگان در همايش شركت -11-4جدول

 منطقه)قاره( برگزاري همايش رديف
 كنندگان شركت

 درصد تعداد

 9/3 8 آفريقا 1

 7/12 26 آمريكا 2

 4/30 62 آسيا 3

 1/48 98 اروپا 4

 9/4 10 اقيانوسيه 5

 100 204 كل

 

 

 1392هاي خارج كشور بر حسب نوع مشاركت طي سال  كنندگان در همايش شركت -11-5جدول 

 نوع مشاركت رديف
 كنندگان شركت

 درصد تعداد

 6/69 142 پوستر 1

 5/27 56 سخنراني 2

 9/2 6 الكترونيكيپوستر  3

 100 204 كل

 

 

 المللي سطح بين در تبليغات و بازاريابي
 

 گردد: با دو رويكرد اصلي پيگيري ميالمللي  در سطح بينهاي حوزه تبليغات و بازاريابي دانشگاه  فعاليت

 مختلف المللي از مجاريالف( تبليغات در بازارهاي موجود با شناساندن هر چه بيشتر دانشگاه در سطح بين

 ب( شناسايي و ورود به بازارهاي بالقوه
 

 

 عبارتند از: 1392گرفته در اين حوزه طي سال  اهم اقدامات صورت

 نامه همكاري در حوزه جذب دانشجوها جهت عقد تفاهممذاكره با سفرا و رايزنان فرهنگي و آموزشي سفارتخانه 

  نسخه كتاب معرفي دانشگاه 2000انتشار و توزيع(International Student Prospectus 2014)  

  آينده دانشجويان راهنماي نسخه بروشور 5000انتشار و توزيع(Tips for Prospective Students) 

  دانشگاه هاي دانشكده نسخه بروشور 1000انتشار(TUMS Schools Brochure)  نسخه آن 500و توزيع 

 بر روي سايت دانشگاه الكترونيكي معرفي بارگذاري بروشور(About TUMS) براي اطالع رساني 
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 المللي تعامالت علمي در سطح بين
 

 .اند ارائه نمودهالمللي را  در راستاي تعامالت علمي بين 1392گرفته طي سال  ( آماري از اقدامات صورت11-7( و )11-6جداول)
 

 1392المللي طي سال  هاي علمي بين ها و همايش ها، نشست كارگاه-11-6جدول

 برگزاري زمان عنوان برنامه رديف
 هاي دريافتي برايويزاتعداد 

 كنندگان خارجي شركت

 هاي پكيج

 اهدايي

 2 2 ارديبهشت 15-7 و رفتارهاي پرخطر HIV/AIDSنويسي علمي در زمينه  كارگاه مقاله 1

2 
 همكاري علمي در پروژه تحقيقاتي

 هاي پيوندي مركز تحقيقات بانك اعضاء و فرآوري
 4 4 خرداد 5-ارديبهشت 31

 33 33 مهر 29-26 تحقيقات فلورايدالمللي  بينويكمين همايش  سي  3

4 
 همكاري علمي در پروژه تحقيقاتي مشترك)با ژاپن(

 مركز تحقيقات ضايعات مغزي و نخاعي
 1 1 ماه 6آذر به مدت  15

 1 1 دي 28-21 كارگاه آموزشي سونوگرافي در رژيونال آنستري و درمان درد 5

6 
 همكاري علمي در پروژه تحقيقاتي درمان سالك نوع لوپوئيد

 مركز تحقيقات پوست و جذام
 1 1 اسفند 9-بهمن 25

 1 1 اسفند 3-بهمن 26 كارگاه ارزيابي اقتصادي و تحليل تصميم در نظام سالمت 7

 10 10 اسفند 1-بهمن 30 المللي ايمني نانو اولين همايش بين 8

 4 4 اسفند 8 -5 هاي نوين دارورساني سامانهششمين همايش  9

 10 10 اسفند 9-7 چهارمين كنگره پزشكي قانوني 10

 

 1392گرفته براي تسهيل مبادالت علمي طي سال  جزئيات اقدامات انجام -11-7جدول
 تعداد عنوان رديف

 70 دريافت رواديد مدعوين واحدهاي دانشگاه 1

 65 كشوردريافت ويزاي دانشجويي ورود به  2

 72 ساله دريافت اقامت يك 3

 95 هاي ذيربط پيگيري حضوري و ارائه مدارك به وزارتخانه 4

 82 پيگيري امور خروج و مراجعت دانشجويان 5

 32 ها انجام تشريفات بازديدها و مالقات 6

 13 الملل دانشگاه به مدعوين خارجي ارسال دعوتنامه رسمي معاون بين 7

 

 

 المللي بين هاي نامه توافقها و  نامه تفاهم

هاي علمي مشترك و غيره با  هاي تحقيقاتي و برنامه ههايي چون تبادل استاد و دانشجو، اجراي پروژ همكاري در زمينه نامه توافقنامه و انعقاد  مبادله تفاهم

 تجارب هاي خارجي و انتقال الملل، دريافت گرنت بين سطح محققين در مشاركت زمينه نمودن المللي، فراهم بين ارتباطات تسهيل و برقرارياهداف 

 ها و پتانسيل علمي موجود در دانشگاه است.  كارهاي مؤثر براي ارائه توانمندي مجموعه راه وكشور جز داخل به علمي

حيطه  دوجانبه درهمكاري جاري متعددي براي  هاي نامه تفاهمهاي فعال و  توافقنامه 1392سال دانشگاه علوم پزشكي تهران در 

كشور جهان و  30پژوهشي -و مؤسسه آموزشيدانشگاه  60علمي و دانشجو با بيش از  هيأت ءهاي تبادل اعضا و برنامه آموزش، پژوهش

 داشته است.11-8سطح تمامي پنج قاره دنيا به شرح جدول در 
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 1392پزشكي تهران در سال با دانشگاه علوم  توافق و تفاهمها و مؤسسات خارجي طرف  دانشگاه -11-8جدول 
 نام دانشگاه/مؤسسه كشور رديف

 دانشگاه پزشكي وين اتريش 1

 دانشگاه پزشكي دولتي ايروان ارمنستان 2

 دانشگاه سيدني و سالمت ملبورن، يونيت استور ليور استراليا 3

 آكادمي جهاني كليه انگلستان 4

 اياالت متحده آمريكا 5

 دانشگاه نيومكزيكو

 مديسين آمريكا تله انجمن

 دانشكده پزشكي هاروارد

 موسسه آلرژي و ايمونولوژي الجوال

 دانشگاه راك فلر

 دانشگاه واشنگتن

 انجمن اورولوژي آمريكا

 مؤسسه بشردوستانه هاروارد

 كالج پزشكي وين كرنل

 ]وابسته به سازمان ملل متحد[(UNDP)برنامه عمران ملل متحد

 ايتاليا 6

 دانشگاه فرارا

 دانشگاه پروجا

 دپارتمان روان دانشگاه تريسته

 دانشگاه ناپولي فردريكو

 *�دپارتمان ايمونولوژي دانشگاه علوم پزشكي باكو آذربايجان 7

 دانشگاه پرتوريا آفريقاي جنوبي 8

 آلمان 9

 دانشگاه فري بورگ

 بيمارستان دانشگاه فري بورگ

 پزشكي هانوفردانشكده 

 دانشگاه آخن

 المللي علوم اعصاب هانوفر انستيتو بين

Christliches Krankenhaus Quakenbruck-Abteilung fur Gefabchirurgie 

 �دانشكده تحقيقاتي بيوپزشكي هانوفر

 �دانشگاه وورتسبرگ

 �دانشگاه دوسلدروف Heinrich Heineبيمارستان 

 برزيل 10
 *�دانشگاه فدرال سائوپائولو

 *�مادل مركز تشخيص و تحقيقات جفري

 بالروس 11

 آكادمي پزشكي بالروس

 انستيتو بيوارگانيك شيمي آكادمي ملي علوم بالروس

 مركز ملي تحقيقات ايمونولوژي، آنكولوژي و هماتولوژي كودكان بالروس

 دانشگاه گنت بلژيك 12

 پزشكي كينگ ادوارد الهوردانشگاه  پاكستان 13

 *�تپه دانشگاه حاج تركيه 14

 دانشگاه طب چيني پكن چين 15

 به امضاء رسيده است. 1392نامه با اين مؤسسه در سال  : تفاهم*  
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 1392ها و مؤسسات خارجي طرف توافق و تفاهم با دانشگاه علوم پزشكي تهران در سال  دانشگاه -11-8ادامه جدول  

 نام دانشگاه/مؤسسه كشور رديف

 آكادمي دولتي پزشكي داغستان روسيه 16

 ژاپن 17
 *�مركز تشخيصي پاتولوژيك

 *�انستيتو پزشكي از راه دور

 انستيتو كارولينسكا سوئد 18

 سوئيس 19

 دانشگاه ژنو

 شده هاي فراموش مؤسسه دارو براي بيماري

 ملل متحد[]وابسته به سازمان (WHO)سازمان بهداشت جهاني

 ]وابسته به سازمان ملل متحد[(UNAIDS)برنامه مشترك ملل متحد در زمينه ايدز

 بيمارستان دانشگاه باسل

 عراق 20
 اي عراق دولت منطقه

 دانشگاه سليمانيه

 عربستان سعودي 21
 هاي اسالمي[ بانك توسعه اسالمي]وابسته به سازمان همكاري

 مديترانه شرقيپيوند مغز استخوان 

 فرانسه 22

 دانشگاه فرنچ كمته

 المللي تحقيقات سرطان]وابسته به سازمان بهداشت جهاني[ آژانس بين

 �دانشگاه بوردو

 فنالند 23
 دانشگاه هلسينكي

 انستيتو طب شغلي فنالند

 كلينيك خواب و هوشياري بيمارستان غربي تورنتو كانادا 24

 يادبود بهداشت كودكانانستيتو  لهستان 25

 *� Asia Metropolitanدانشگاه  مالزي 26

 دانشگاه سمل ويز مجارستان 27

 هلند 28

 دانشگاه رادبود

 دانشگاه گرونينگن

 دانشگاه پزشكي ليدن

 دانشگاه اميتي هند 29

 بيمارستان كودكان آقاسوفيا يونان 30

 امضاء رسيده است.به  1392نامه با اين مؤسسه در سال  : تفاهم*
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 المللي اعتباربخشي بين
المللتي اعتباربخشتي ستازمان     به دنبال موفقيتت دانشتگاه علتوم پزشتكي تهتران در اختذ گواهينامته بتين        

Accreditation Services for International Colleges(ASIC) زمتتان بتتا روز   هتتم

و كشتف  ، دانشگاه در امتداد فعاليت متذكور و بته منظتور    [1392ارديبهشت  11]گراميداشت مقام استاد

تضتمين كيفيتت و    شتبكه تأستيس  بته  ، اقتدام  ضتعف همچنين شناخت و رفع نقاط نقاط قوت و تقويت 

المللي دانشتگاه در   اعتباربخشي بيننيز سند در همين راستا نمود كه  (IQAAN)المللي اعتباربخشي بين

 . شدتصويب  30/10/1392به تاريخ ت رئيسه أچهاردهمين جلسه دوره چهارم هي

 المللي، كميتته تخصصتي   ستاد اعتباربخشي بينالمللي دانشگاه متشكل از سه ركن  شبكه اعتباربخشي بين

 عمليتتاتيبرنامتته و  استتت هتتا هتتاي اعتباربخشتتي در دانشتتكده  هتتا و كتتارگروه معاونتتتاعتباربخشتتي در 

 .استر نظر گرفته شده سال د 4براي المللي دانشگاه  اعتباربخشي بين

آن بتوده،  هاي بهبود بر استاس نتتايج    انجام خودارزيابي و سپس تدوين برنامهشامل سال نخست، برنامه  

يتي  اجراستازي و   ، پيتاده نخستت مرحلته  حاصل از هاي بهبود  ها و برنامه سياست هاي دوم و سوم در سال

دانشتگاه  است تتا  يند خودارزيابي آفرنيز انجام مجدد در سال چهارم خواهد شد و گام پاياني اين برنامه 

هاي تخصصي  يندهاي آن بر عهده كميتهآزيرفر ويند خودارزيابي آاجراي فر آماده شود. (Reaccreditation)مرحله اعتباربخشي مجددبراي ورود به 

( برگزار 11-9ي ستادي و محيطي مرتبط به شرح جدول)ها توجيهي براي معاونت-در هر حوزه يك كارگاه آموزشي، 1392در سال كه  ها است معاونت

 گرديد.
 

 1392توجيهي اعتباربخشي طي سال -هاي آموزشي كارگاه-11-9جدول
 عملكرد تاريخ برگزاري محور مباحث مطرح در كارگاه رديف

 ساعت-نفر 40 05/03/1392 آموزشاعتباربخشي در حوزه  1

 ساعت-نفر 60 12/03/1392 اعتباربخشي در حوزه منابع و پشتيباني 2

 ساعت-نفر 20 26/03/1392 اعتباربخشي در حوزه پژوهش و فناوري 3

 ساعت-نفر 40 02/04/1392 اعتباربخشي در حوزه دانشجويي 4

 ساعت-نفر 30 18/04/1392 الملل اعتباربخشي در حوزه امور بين 5

 

 الملل دانشجويان پرديس بين
اي، تكميلي  ، دكتراي حرفهMPHارشد،  هاي كارشناسي، كارشناسي اندازي شد. اين واحد در دوره راه 1386سال الملل دانشگاه، در  پرديس بين

 نمايد. خدمات آموزشي و پژوهشي ارائه مي PhDدكتراي تخصص)فلوشيپ(، دستياري تخصصي و 

، داروسازي و دندانپزشكي پرديس، مركز تحصيالت هاي پزشكي الملل شامل: ستاد مركزي، شعبه جزيره كيش، دانشكده ساختار تشكيالتي پرديس بين

الملل را در حال حاضر اعضاء مجرب  ادر علمي پرديس بينكباشد. عمده  تكميلي و برخي مراكز همكار مانند بيمارستان ضيائيان، بيمارستان بهارلو مي

 دهند.  دانشگاه علوم پزشكي تهران تشكيل مي علمي هيأت
 

 دانشجويان شاغل به تحصيل:
اندكه اين تعداد در مقايسه  الملل دانشگاه، شاغل به تحصيل بوده دانشجوي ايراني و خارجي در پرديس بين 1144در مجموع  1392-93ي ليسال تحصطي 

 درصد رشد داشته است.  1/8با دانشجويان شاغلين به تحصيل در سال تحصيلي قبل، 
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 1392-93بر حسب جنسيت طي سال تحصيلي الملل  دانشجويان شاغل به تحصيل پرديس بين -11-10جدول

 جنسيت
 توزيع دانشجويان

 درصد تعداد

 1/70 802 زن

 9/29 342 مرد

 0/100 1144 كل
 

 

درصد بوده  9/10با  PhDدكتراي  درصد و پس از آن دانشجويان مقطع 7/83بيشترين سهم از دانشجويان، متعلق به دانشجويان مقطع دكتراي عمومي با 

 اند. داده الملل را تشكيل مي درصد از دانشجويان پرديس بين 4/5است و مقاطع ديگر، مجموعاً 
 

 1392-93الملل بر حسب مقطع تحصيلي طي سال تحصيلي  دانشجويان شاغل به تحصيل پرديس بين -11-11جدول 

 مقطع تحصيلي رديف

 توزيع دانشجويان

 درصد تعداد
 [ كل ]درصد

 مرد زن كل مرد زن

 7/83 7/23 3/76 958 227 731 دكتراي عمومي 1

 5/0 3/83 7/16 6 5 1 دستياري تخصصي]غيرباليني[ 2

 1/0 0/100 0/0 1 1 0 دستياري تخصصي باليني 3

 PhD 52 73 125 6/41 4/58 9/10دكتراي   4

 2/0 0/0 0/100 2 0 2 دكتراي تخصصي پژوهشي 5

 3/0 7/66 3/33 3 2 1 تخصص)فلوشيپ(تكميلي  6

 4/2 9/67 1/32 28 19 9 ارشد كارشناسي 7

 5 14 19 3/26 7/73 7/1 (MPH)گواهي عالي بهداشت عمومي 8

 2/0 0/50 0/50 2 1 1 كارشناسي]پيوسته[ 9

 0/100 9/29 1/70 1144 342 802 مجموع

 

 اند. داده عمومي در بين كل اين دانشجويان و همچنين هر سه رشته تحصيلي را زنان تشكيل ميدرصد دانشجويان مقطع دكتراي  70حداقل 
 

 1392-93الملل بر حسب رشته تحصيلي طي سال تحصيلي  دانشجويان دكتراي عمومي شاغل به تحصيل پرديس بين -11-12جدول 

 رشته تحصيلي رديف

 توزيع دانشجويان

 درصد تعداد
 [ كل ]درصد

 مرد زن كل مرد زن

 1/39 1/30 9/69 375 113 262 پزشكي]عمومي[ 1

 4/28 9/12 1/87 272 35 237 داروسازي]عمومي[ 2

 5/32 4/25 6/74 311 79 232 دندانپزشكي]عمومي[ 3

 0/100 7/23 3/76 958 227 731 كل
 

تكميلي تخصص)فلوشيپ(  دورهنفر در  3هاي قلب و عروق،  ليني رشته بيماريدر مقطع دستياري تخصصي باالملل  از دانشجويان پرديس بيننفر  1

شاغل به تحصيل هاي راديولوژي و هوشبري  رشتهنفر هم در مقطع كارشناسي]پيوسته[  2تني و  هاي ايمپلنت دنداني، جراحي سرطان و طب روان رشته

 اند. بوده
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  PhDارشد، دستياري تخصصي]غيرباليني[ و دكتراي تخصصي دانشجويان شاغل به تحصيل مقاطع كارشناسي -11-13جدول 

 1392-93الملل بر حسب رشته تحصيلي طي سال تحصيلي  پرديس بين
 مجموع PhDدكتراي  دستياري تخصصي ارشد كارشناسي رشته تحصيلي رديف

 4 4 0 0 آمار زيستي 1

 1 0 0 1 آموزش بهداشت 2

 6 6 0 0 آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت 3

 5 4 0 1 اپيدميولوژي 4

 1 0 1 0 اندودانتيكس 5

 1 0 0 1 انفورماتيك پزشكي 6

 2 1 0 1 شناسي پزشكي انگل 7

 4 2 0 2 شناسي پزشكي ايمني 8

 2 2 0 0 شناسي پزشكي باكتري 9

 2 0 0 2 بيوتكنولوژي 10

 2 2 0 0 بيوتكنولوژي پزشكي 11

 2 2 0 0 بيولوژي توليدمثل 12

 11 8 0 3 پرستاري 13

 2 0 2 0 پروتز دنداني 14

 2 2 0 0 پزشكي مولكولي 15

 1 1 0 0 تحليل كنترل دارو 16

 1 0 1 0 جراحي فك و صورت 17

 1 0 0 1 شناسي پزشكي و مبارزه با ناقلين حشره 18

 4 4 0 0 شناسي و مبارزه با ناقلين حشره 19

 1 0 0 1 شناسي آزمايشگاهي و بانك خون خون 20

 1 0 1 0 داروسازي باليني 21

 1 0 1 0 راديولوژي 22

 9 9 0 0 ژنتيك پزشكي 23

 4 4 0 0 ها سالمت در باليا و فوريت 24

 1 1 0 0 شناسي و داروشناسي سم 25

 4 4 0 0 گذاري سالمت سياست 26

 3 3 0 0 علوم اعصاب 28

 1 0 0 1 علوم تشريحي 29

 18 13 0 5 علوم تغذيه 30

 6 6 0 0 فارماكولوژي 31

 4 3 0 1 فيزيك پزشكي 32

 5 3 0 2 فيزيوتراپي 33

 5 5 0 0 فيزيولوژي 34

 2 2 0 0 شناسي پزشكي قارچ 35

 2 0 0 2 مامايي 36

�
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  PhDارشد، دستياري تخصصي]غيرباليني[ و دكتراي تخصصي دانشجويان شاغل به تحصيل مقاطع كارشناسي -11-13ادامه جدول 

 1392-93الملل بر حسب رشته تحصيلي طي سال تحصيلي  بينپرديس 
 مجموع PhDدكتراي  دستياري تخصصي ارشد كارشناسي رشته تحصيلي رديف

 10 8 0 2 مديريت خدمات بهداشتي و درماني 37

 2 2 0 0 مطالعات اعتياد 38

 1 1 0 0 مواد دنداني 39

 2 2 0 0 مهندسي بافت 40

 6 6 0 0 اي مهندسي بهداشت حرفه 41

 5 5 0 0 مهندسي بهداشت محيط 42

 1 1 0 0 مهندسي پزشكي)بيوالكتريك( 43

 2 1 0 1 شناسي ميكروب 44

 3 2 0 1 نانوفناوري پزشكي 45

 6 6 0 0 شناسي ويروس 46

 159 125 6 28 كل

 

�

 1392-93طي سال تحصيلي الملل بر حسب زمان ورود به دانشگاه  دانشجويان شاغل به تحصيل پرديس بين -11-14جدول 

 رديف
 ورود به دانشگاه

 توزيع دانشجويان

 درصد تعداد
 درصد

 مرد زن مجموع مرد زن نيمسال سال

 2/11 7/22 3/77 128 29 99 دوم 1386 1

 3/12 0/22 0/78 141 31 110 دوم 1387 2

 8/8 8/22 2/77 101 23 78 دوم 1388 3

4 1389 
 3/0 0/0 0/100 3 0 3 اول

 8/12 5/24 5/75 147 36 111 دوم

5 1390 
 2/1 9/42 1/57 14 6 8 اول

 4/14 1/20 9/79 164 33 131 دوم

6 1391 
 0/2 0/87 0/13 23 20 3 اول

 7/17 6/41 4/58 202 84 118 دوم

7 1392 
 1/2 3/83 7/16 24 20 4 اول

 2/17 5/30 5/69 197 60 137 دوم

 100 9/29 1/70 1144 342 802 كل

 

 شده: دانشجويان پذيرفته
 80ها زن و  درصد( از آن 8/63نفر) 141اند كه  الملل پذيرفته شده نفر براي ادامه تحصيل در پرديس بين 221مجموعاً ، 1392-9ي ليسال تحصدر طول 

نفر براي دستياري تخصصي  1و جراحي سرطان، هاي ايمپلنت دنداني  نفر براي دوره تكميلي تخصص)فلوشيپ( رشته 2اند:  درصد( مرد بوده 2/36نفر)

نفر براي دوره  7هاي اندودانتيكس، پروتز دنداني و راديولوژي،  نفر براي دستياري تخصصي]غيرباليني[ رشته 3هاي قلب و عروق،  باليني رشته بيماري

 .بعدبه شرح جداول  PhDدكتراي  و ارشد، دكتراي عمومي نفر نيز براي مقاطع كارشناسي 208و  (MPH)گواهي عالي بهداشت عمومي
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 1392-93الملل بر حسب مقطع تحصيلي طي سال تحصيلي  شدگان پرديس بين پذيرفته -11-15جدول

 مقطع تحصيلي رديف

 توزيع دانشجويان

 درصد تعداد
 درصد

 مرد زن مجموع مرد زن

 2/74 2/26 8/73 164 43 121 دكتراي عمومي 1

 PhD 16 23 39 0/41 0/59 6/17دكتراي   2

 9/0 0/100 0/0 2 2 0 تكميلي تخصص)فلوشيپ( 3

 4/1 0/100 0/0 3 3 0 دستياري تخصصي]غيرباليني[ 4

 4/0 0/100 0/0 1 1 0 دستياري تخصصي باليني 5

 3/2 0/80 0/20 5 4 1 ارشد كارشناسي 6

7 MPH 3 4 7 9/42 1/57 2/3 

 0/100 2/36 8/63 221 80 141 كل

 

 1392-93الملل بر حسب رشته تحصيلي طي سال تحصيلي  شدگان مقطع دكتراي عمومي پرديس بين پذيرفته -11-16جدول 

ف
ردي

 

 رشته تحصيلي

 توزيع دانشجويان

 درصد تعداد
 درصد

 مرد زن مجموع مرد زن

 9/40 3/31 7/68 67 21 46 پزشكي]عمومي[ 1

 8/26 6/13 4/86 44 6 38 داروسازي]عمومي[ 2

 3/32 2/30 8/69 53 16 37 دندانپزشكي]عمومي[ 3

 0/100 2/26 8/73 164 43 121 كل

 

 1392-93الملل بر حسب رشته تحصيلي طي سال تحصيلي  پرديس بين PhDدكتراي  ارشد و شدگان مقاطع كارشناسي پذيرفته -11-17جدول 
 مجموع PhDدكتراي  ارشد كارشناسي رشته تحصيلي رديف

 1 1 0 بهداشت و ارتقاء سالمتآموزش  1

 3 2 1 اپيدميولوژي 2

 1 1 0 شناسي پزشكي ايمني 3

 1 1 0 بيوتكنولوژي پزشكي 4

 2 2 0 بيولوژي توليدمثل 5

 1 1 0 پرستاري 6

 1 1 0 تحليل كنترل دارو 7

 1 0 1 شناسي پزشكي و مبارزه با ناقلين حشره 8

 1 1 0 شناسي و مبارزه با ناقلين حشره 9

 1 0 1 شناسي آزمايشگاهي و بانك خون خون 10

 2 2 0 ژنتيك پزشكي 11

 1 1 0 ها سالمت در باليا و فوريت 12

 1 1 0 شناسي و داروشناسي سم 13

 1 1 0 گذاري سالمت سياست 14
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 1392-93الملل بر حسب رشته تحصيلي طي سال تحصيلي  پرديس بين PhDدكتراي  ارشد و شدگان مقاطع كارشناسي پذيرفته -11-17ادامه جدول 
 مجموع PhDدكتراي  ارشد كارشناسي رشته تحصيلي رديف

 1 1 0 علوم اعصاب 15

 3 3 0 علوم تغذيه 16

 3 3 0 فيزيك پزشكي 17

 1 1 0 فيزيوتراپي 18

 2 2 0 شناسي پزشكي قارچ 19

 4 3 1 مديريت خدمات بهداشتي و درماني 20

 1 1 0 مواد دنداني 21

 2 2 0 مهندسي بافت 22

 1 1 0 اي مهندسي بهداشت حرفه 23

 1 1 0 مهندسي بهداشت محيط 24

 1 1 0 مهندسي پزشكي)بيوالكتريك( 25

 1 1 0 شناسي ميكروب 26

 2 1 1 نانوفناوري پزشكي 27

 3 3 0 شناسي ويروس 28

 44 39 5 كل

 

 :آموختگان دانش
جدول الملل در  پرديس بين آموختگان دانشها و مقاطع تحصيلي  داشته است. رشته آموخته دانشنفر  21تعداد  1391-92الملل دانشگاه در سال تحصيلي  پرديس بين

 .ارائه شده است 18-11

 1391-92الملل بر حسب رشته و مقطع و تحصيلي طي سال تحصيلي  پرديس بين آموختگان دانش -11-18جدول 

 رشته تحصيلي رديف
 مقطع تحصيلي

 PhDدكتراي  دكتراي عمومي ارشد كارشناسي كارشناسي ناپيوسته

 0 0 0 2 پرتودرماني 1

 1 0 8 0 پرستاري 2

 0 5 0 0 داروسازي 3

 0 0 5 0 علوم تغذيه 4

 1 5 13 2 كل
 

 الملل دانشجويان خارجي پرديس بين
 دانشجويان خارجي شاغل به تحصيل:

درصد(  6/28نفر) 28ها مرد و  درصد( از آن 4/71نفر) 70اند كه  الملل مشغول به تحصيل بوده در پرديس بين 1392-93نفر دانشجوي خارجي طي سال تحصيلي  98

داي از اين، سهم دانشجويان درصد داشته و ج 1/44افزايشي معادل  1391-92الملل در مقايسه با سال تحصيلي  اند. تعداد دانشجويان خارجي پرديس بين زن بوده

نفر  2الملل تاكنون تنها  درصد ارتقاء يافته است. پرديس بين 6/8درصد در سال قبل به  4/6الملل هم از  خارجي از كل دانشجويان شاغل به تحصيل پرديس بين

( 11-19اند. جدول) شده آموخته دانشته رشته پرتودرماني از مقطع كارشناسي ناپيوس 1391-92خارجي داشته كه هر دو زن بوده و در سال تحصيلي  آموخته دانش

الملل به ترتيب متعلق به كشورهاي عراق، پاكستان و  دهد. بيشترين سهم از دانشجويان خارجي پرديس بين تعداد دانشجويان خارجي را به تفكيك مليت نشان مي

 اند. شده ان خارجي را شامل ميدرصد از دانشجوي 5/59اتيوپي بوده و دانشجويان اين كشورها مجموعاً 
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 1392-93الملل بر حسب مليت طي سال تحصيلي  دانشجويان خارجي شاغل به تحصيل در پرديس بين -11-19جدول 

 كشور رديف
 تعداد

 درصد
 مجموع مرد زن

 1/6 6 2 4 افغانستان 1

 0/2 2 2 0 بنگالدش 2

 0/2 2 2 0 كامرون 3

 0/1 1 1 0 جيبوتي 4

 3/12 12 11 1 اتيوپي 5

 1/3 3 3 0 غنا 6

 0/1 1 1 0 كامبيا 7

 1/3 3 2 1 هندوستان 8

 6/24 24 14 10 عراق 9

 0/2 2 2 0 كنيا 10

 0/1 1 1 0 لبنان 11

 2/7 7 5 2 نيجريه 12

 6/22 22 13 9 پاكستان 13

 0/2 2 2 0 فلسطين 14

 0/1 1 1 0 سودان 15

 0/1 1 1 0 سوريه 16

 0/2 2 2 0 تاجيكستان 17

 0/1 1 1 0 تانزانيا 18

 0/2 2 1 1 تركيه 19

 0/2 2 2 0 اوگاندا 20

 0/1 1 1 0 انگلستان 21

 0/100 98 70 28 كل
 

 

 دانشجو در دوره گواهي عالي بهداشت 19اند.  كرده هاي راديولوژي و هوشبري تحصيل مي نفر دانشجو خارجي در مقطع كارشناسي]پيوسته[ رشته 2

دانشجو در رشته دندانپزشكي[،  4دانشجو در رشته داروسازي و  1دانشجو در رشته پزشكي،  10دانشجو در مقطع دكتراي عمومي] 15، (MPH)عمومي

دانشجو در مقطع  2هاي قلب و عروق،  دانشجو در مقطع دستياري تخصصي باليني رشته بيماري 1دانشجو در مقطع دكتراي تخصصي پژوهشي،  2

و دستياري  PhDارشد، دكتراي  دانشجو خارجي هم در مقاطع كارشناسي 57هاي ايمپلنت دنداني و جراحي سرطان و  خصص)فلوشيپ( رشتهتكميلي ت

خالصه شده ( 11-20جدول)در هاي مختلف تحصيلي  رشتههر يك از تعداد دانشجويان مقاطع اخير در اند.  رباليني[ شاغل به تحصيل بودهتخصصي]غي

 .است
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 الملل رديس بينو دستياري تخصصي]غيرباليني[ پ PhDارشد، دكتراي  مقاطع كارشناسيدانشجويان خارجي شاغل به تحصيل در  -11-20 جدول

 1392-93طي سال تحصيلي  بر حسب رشته تحصيلي 
 مجموع دستياري تخصصي]غيرباليني[ PhDدكتراي   ارشد كارشناسي رشته تحصيلي رديف

 1 0 1 0 آمار زيستي 1

 1 0 0 1 آموزش بهداشت 2

 1 0 1 0 اپيدميولوژي 3

 1 1 0 0 اندودانتيكس 4

 1 0 0 1 انفورماتيك پزشكي 5

 1 0 0 1 شناسي انگل 6

 3 0 1 2 شناسي پزشكي ايمني 7

 2 0 0 2 بيوتكنولوژي 8

 1 0 1 0 بيوتكنولوژي پزشكي 9

 8 0 5 3 پرستاري 10

 2 2 0 0 پروتز دنداني 11

 1 0 1 0 كنترل داروتحليل  12

 1 1 0 0 جراحي فك و صورت 13

 1 0 0 1 شناسي پزشكي و مبارزه با ناقلين حشره 14

 1 0 0 1 شناسي آزمايشگاهي و بانك خون خون 15

 1 1 0 0 داروسازي باليني 16

 1 1 0 0 راديولوژي 17

 2 0 2 0 ها سالمت در باليا و فوريت 18

 1 0 1 0 شناسي و داروشناسي سم 19

 2 0 2 0 گذاري سالمت سياست 20

 2 0 1 1 علوم تغذيه 21

 1 0 0 1 علوم تشريحي 22

 3 0 3 0 فارماكولوژي 23

 2 0 1 1 فيزيك پزشكي 24

 2 0 0 2 فيزيوتراپي 25

 3 0 3 0 فيزيولوژي 26

 2 0 0 2 مامائي 27

 3 0 1 2 مديريت خدمات بهداشتي و درماني 28

 1 0 1 0 مواد دنداني 29

 1 0 1 0 مهندسي بهداشت محيط 30

 1 0 0 1 شناسي ميكروب 31

 1 0 0 1 نانوفناوري پزشكي 32

 2 0 2 0 شناسي ويروس 33

 57 6 28 23 كل

 

دانشجو برداشته شد كه اين تعداد در سال  11با پذيرش  1390-91الملل، از سال تحصيلي  گام نخست براي پذيرش دانشجويان خارجي در پرديس بين

 ادامه يافت. ( 11-21به شرح جدول )دانشجوي خارجي ديگر نفر  32و  55با پذيرش  1392-93و  1391-92تحصيلي 
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 1392-93طي سال تحصيلي  زمان ورود به دانشگاهالملل بر حسب  غل به تحصيل در پرديس بيندانشجويان خارجي شا -11-21 جدول

 ورود به دانشگاه

 مجموع مقطع تحصيلي

 كارشناسي

 ]پيوسته[
MPH 

 كارشناسي

 ارشد

 دكتراي

 عمومي
 دكتراي

PhD 

 دكتري

 تخصصي

 پژوهشي

 دستياري

 تخصصي

 ]غيرباليني[

 دستياري

 تخصصي

 باليني

 تكميلي

 تخصص

 )فلوشيپ(
 درصد تعداد

 نيمسال سال

1390 
 1/7 7 0 0 0 2 3 0 2 0 0 اول

 1/4 4 0 0 0 0 1 3 0 0 0 دوم

1391 
 4/21 21 0 0 0 0 10 0 10 1 0 اول

 7/34 34 0 0 3 0 5 6 7 11 2 دوم

1392 
 3/13 13 1 1 3 0 4 2 2 0 0 اول

 4/19 19 1 0 0 0 5 4 2 7 0 دوم

 0/100 98 2 1 6 2 28 15 23 19 2 كل
 

 پذيرش دانشجويان خارجي:
گردد. طي  ها از طريق طي فرآيندي مشخص، پيگيري و در صورت داشتن شرايط، قطعي مي الملل متعاقب دريافت درخواست آن پذيرش دانشجويان خارجي در پرديس بين

 تفر از متقاضيان داراي مدارك كامل، پرونده تشكيل شد. 392خارجي تحصيل دريافت و براي  مورد درخواست پذيرش از سوي متقاضيان 1777، جمعاً 1392سال 

 2/12نفر) 216ها بيشترين سهم متعلق به عراق با  اند و پس از آن داده الملل را تشكيل مي درصد( بيشترين متقاضيان خارجي تحصيل در پرديس بين 2/18نفر) 324ها با  پاكستاني

اند كه جمعاً در  درصد بوده 3كشور اتيوپي، غنا، هند و افغانستان كشورهاي داراي سهم باالي  4كشور فوق به اضافه  3درصد( بوده است.  9/10نفر) 194با درصد( و نيجريه 

درصدي تعداد  38تقاضيان)به رغم كاهش اند. جايگاه كشور عراق نسبت به سال قبل آن با افزايشي بيش از دو برابري در تعداد م شده درصد متقاضيان را شامل مي 60حدود 

درصد( را  3/78نفر) 1391را زنان و  1392درصد( از متقاضيان خارجي تحصيل طي سال  7/21نفر) 386كل متقاضيان در اين سال( از رتبه پنجم به رتبه دوم ارتقاء يافته است.

 دهد. ( تعداد متقاضيان را براي هر مقطع تحصيلي نشان مي11-23( مليت اين متقاضيان و جدول)11-22اند. جدول) داده مردان تشكيل مي

 

 1392الملل بر حسب مليت طي سال  متقاضيان خارجي تحصيل در پرديس بين -11-22جدول 
 درصد تعداد كشور رديف درصد تعداد كشور رديف

 7/1 31 تانزانيا 15 2/18 324 پاكستان 1

 7/1 30 سودان 16 2/12 216 عراق 2

 3/1 23 سومالي 17 9/10 194 نيجريه 3

 1/1 19 كامرون 18 8/5 103 اتيوپي 4

 0/1 18 لبنان 19 9/4 87 غنا 5

 0/1 18 نپال 20 7/3 65 هندوستان 6

 9/0 16 زيمبابوه 21 4/3 60 افغانستان 7

 8/0 15 اندونزي 22 5/2 45 يمن 8

 7/0 13 بحرين 23 3/2 41 بنگالدش 9

 7/0 13 زامبيا 24 1/2 37 مصر 10

 6/0 10 گامبيا 25 1/2 37 اوگاندا 11

 6/0 10 روآندا 26 7/1 31 كنيا 12

 6/14 259 *ساير 27 7/1 31 فلسطين 13

 0/100 1777 مجموع 7/1 31 سوريه 14

     نفر متقاضي 10* :كشورهاي با كمتر از 
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 1392الملل بر حسب مقطع تحصيلي مورد تقاضا طي سال  بينمتقاضيان خارجي تحصيل در پرديس  -11-23 جدول

 درصد تعداد مقطع تحصيلي مورد تقاضا براي تحصيل رديف

1 MD 501 2/28 

2 Masters 482 1/27 

3 PhD 247 9/13 

4 Specialty 134 5/7 

5 BSc 83 5/5 

6 DDS 66 7/4 

7 Fellowship 42 7/3 

8 PharmD 39 4/2 

9 Short-Term Courses 33 2/2 

10 Research, Observership, etc. 22 9/1 

11 Subspecialty 17 2/1 

12 Medical Elective 8 0/1 

13 Post Doc 6 4/0 

14 Others(Not specified, …) 97 3/0 

 0/100 1777 كل
 

 

 

 1392الملل بر حسب محل مورد تقاضا طي سال  متقاضيان خارجي تحصيل در پرديس بين -11-24 جدول
 درصد تعداد دانشكده مورد تقاضا براي تحصيل رديف

 7/10 190 بهداشت 1

 1/3 55 پرستاري و مامايي 2

 5/43 774 پزشكي 3

 8/2 49 پيراپزشكي 4

 2/1 22 توانبخشي 5

 8/8 156 داروسازي 6

 6/8 153 دندانپزشكي 7

 6/0 10 طب سنتي 8

 5/1 27 شناسي علوم تغذيه و رژيم 9

 9/2 51 هاي نوين پزشكي فناوري 10

 3/16 290 ساير)نامشخص و...( 11

 0/100 1777 كل
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 1392گرفته جهت پذيرش دانشجويان خارجي طي سال  هاي انجام فعاليت -11-25 جدول
 تعداد عنوان رديف

 1777 هاي پذيرش درخواست 1

 392 هاي تشكيل و بررسي شده در مرحله اول ارزيابي پرونده 2

 392 ها( شده به مرحله دوم ارزيابي)شوراي بررسي پرونده هاي ارسال پرونده 3

 280 شده به مرحله سوم ارزيابي)طرح در كميته جذب( هاي ارسال پرونده 4

 28 تشكيل جلسه كميته جذب 5

 ها در كميته جذب ارزيابي پروندهنتايج  6

 219 تأييدشده

 15 ردشده

 8 پيشنهاد براي طرح مجدد

 6 نيازمند بررسي بيشتر

  *248 جمع

 اند. شده در كميته جذب تكراري بوده هاي طرح مورد از پرونده 32: * 

 

 

درصد(  1/9نفر) 20درصد( و اتيوپي با  7/18نفر) 41درصد(، عراق با  4/22نفر) 49بيشترين سهم مربوط به سه كشور پاكستان با  ،شده نفر پذيرفته 219از 

سال  شدگان خارجي طي ( تعداد پذيرفته11-26جدول) اند. الملل بوده شدگان خارجي پرديس بين بوده است كه اين افراد به تنهايي بيش از نصف پذيرفته

 دهد. نشان ميبه تفكيك محل پذيرش،  را 1392

 
 1392الملل بر حسب محل پذيرش طي سال  شدگان خارجي پرديس بين پذيرفته -11-26 جدول

 درصد تعداد محل پذيرش رديف

 4/38 84 دانشكده پزشكي 1

 1/20 44 دانشكده بهداشت 2

 2/13 29 دانشكده دندانپزشكي 3

 9/5 13 دانشكده داروسازي 4

 9/5 13 هاي نوين دانشكده فناوري 5

 0/5 11 دانشكده پيراپزشكي 6

 0/5 11 دانشكده پرستاري و مامايي 7

 3/2 5 شناسي دانشكده علوم تغذيه و رژيم 8

 5/0 1 دانشكده توانبخشي 9

 7/3 8 ها و...( ساير)مراكز تحقيقاتي و بيمارستان 10

 0/100 219 كل
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 1392طي سال  شده الملل بر حسب مقطع تحصيلي پذيرش شدگان خارجي پرديس بين پذيرفته -11-27 جدول
 درصد تعداد مقطع تحصيلي رديف

1 PhD 59 9/26 

2 MD 38 3/17 

3 Specialty 35 0/16 

4 MSc 30 7/13 

5 Master 25 4/11 

6 DDS 11 0/5 

7 Fellowship 6 7/2 

8 BSc 6 7/2 

9 PharmD 3 4/1 

10 PostDoc 2 9/0 

11 Internship 1 5/0 

12 Short-Term Courses 1 5/0 

13 Subspecialty 1 5/0 

14 3-Month Observership 1 5/0 

 0/100 219 كل

 

 

 

 هاي جامع آزمون
 

. عملكرد دانشجويان شددر محل شعبه كيش برگزار  1392الملل دانشگاه طي دو نوبت شهريور و اسفند  آزمون جامع علوم پايه دانشجويان پرديس بين

 باشد. ( مي11-28الملل در اين آزمون به شرح جدول) پرديس بين

 

 لالمل ]شهريور و اسفند[ دانشجويان پرديس بين 1392پايه پزشكي سال اينترني( و علوم  كارورزي)پره نتايج تجميعي آزمون جامع پيش -11-28 جدول

 عنوان

 رشته تحصيلي

 كل
 پزشكي عمومي

 دندانپزشكي عمومي

 )آزمون علوم پايه(

 داروسازي عمومي

 )آزمون علوم پايه(
 آزمون

 كارورزي پيش

 آزمون

 علوم پايه

 178 47 48 49 34 كننده در آزمون تعداد دانشجويان شركت

 166 43 47 43 33 شده تعداد دانشجويان قبول

 3/93 5/91 9/97 8/87 1/97 )درصد( ميزان قبولي
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 الملل علمي و مدرسين پرديس بين هيأت
 
 

برد.  علمي دانشگاه علوم پزشكي تهران به صورت بالقوه جهت امر تدريس بهره مي الملل در روند جاري آموزشي خود از تمامي اعضاء هيأت پرديس بين

ي پرديس نفر متعلق به دانشكده دندانپزشك 17نفر متعلق به دانشكده پزشكي و  19)نفر  36شامل  1392الملل در سال  علمي اختصاصي پرديس بين هيأت

 ست از:ا عبارت (الملل بين
 

 1392الملل در سال  علمي اختصاصي پرديس بين جنسيت اعضاء هيأت -11-29 جدول

 دانشكده رديف
  درصد تعداد

 مرد زن كل مرد زن

 4/68 6/31 19 13 6 الملل پزشكي پرديس بين 1

 8/11 2/88 17 2 15 الملل دندانپزشكي پرديس بين 2

 7/41 3/58 36 15 21 كل

 

 

 1392الملل در سال  علمي اختصاصي پرديس بين مرتبه علمي اعضاء هيأت -11-30 جدول

 دانشكده رديف
  درصد مرتبه علمي

 دانشيار استاديار كل دانشيار استاديار

 3/5 7/94 19 1 18 الملل پزشكي پرديس بين 1

 9/5 1/94 17 1 16 الملل دندانپزشكي پرديس بين 2

 6/5 4/94 36 2 34 كل

 

 

 1392الملل در سال  علمي اختصاصي پرديس بين مدرك تحصيلي اعضاء هيأت -11-31 جدول

 دانشكده رديف

  درصد مدرك تحصيلي

 دكتراي

PhD 

 دكتراي

 تخصص

 دكتراي

 تخصص فوق
 دكتراي كل

PhD 

 دكتراي

 تخصص

 دكتراي

 تخصص فوق

 3/26 0/0 7/73 19 5 0 14 الملل پزشكي پرديس بين 1

 0/0 8/11 2/88 17 0 2 15 الملل دندانپزشكي پرديس بين 2

 9/13 6/5 5/80 36 5 2 29 كل

 

 است. برده براي تدريس بهره ميدانشگاه علمي  نفر هيأت 603الملل مجموعاً از  پرديس بين 1392طي سال توضيح اينكه 
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 الملل پرديس بين اداري و آموزشي هاي مجموعه
 

ساختمان واقع در تهران  4الملل، مركب از يك ساختمان مستقل واقع در جزيره كيش]شعبه كيش[ و  آموزشي در اختيار پرديس بين-هاي اداري مجموعه

جموعه هاي داروسازي و دندانپزشكي، يك ساختمان مستقل در بيمارستان ضيائيان متعلق به دانشكده پزشكي و م دو ساختمان مستقل متعلق به دانشكده)

( مشخصات 11-33الذكر و از جدول) هاي فوق ( مشخصات كلي مجموعه11-32باشد. از جدول) مي( متعلق به دانشكده پزشكي در بيمارستان بهارلو

 توان مشاهده كرد. ها را مي فضاها و امكانات آموزشي داخل اين مجموعه

 

 1392طي سال الملل  هاي در اختيار پرديس بين مشخصات كلي مجموعه -11-32 جدول

 نام واحد
 سال

 برداري اوليه بهره

 مساحت زمين

 ]مترمربع[

 زيربنا

 ]مترمربع[

 تعداد

 طبقات

 نوع

 تصرف

 اجاره 2 3700 3700 1386 شعبه كيش

 مالكيت 4 480 120 1390 دانشكده پزشكي]بيمارستان ضيائيان[

 مالكيت 2 468 - 1389 دانشكده پزشكي]بيمارستان بهارلو[

 مالكيت 2  2000  2700 1340 داروسازيدانشكده 

 مالكيت 4 9000 9000 1389 دانشكده دندانپزشكي

 

 1392فضاها و امكانات آموزشي]مورد استفاده دانشجويان[ در سال  -11-33 جدول

 فضاهاي مورد استفاده

 براي آموزش

 شعبه كيش
 دانشكده پزشكي

 ]بيمارستان ضيائيان[

 دانشكده پزشكي

 بهارلو[]بيمارستان 
 دانشكده داروسازي دانشكده دندانپزشكي

 تعداد
 مساحت كل

 ]مترمربع[
 تعداد

 مساحت كل

 ]مترمربع[
 تعداد

 مساحت كل

 ]مترمربع[
 تعداد

 مساحت كل

 ]مترمربع[
 تعداد

 مساحت كل

 ]مترمربع[

 - - - - 29 1 74 2 30 1 نفر ظرفيت 25كالس تا 

 210 3 5/158 4 5/44 1 84 2 374 6 نفر ظرفيت 50تا 26كالس 

 - - - - 5/82 1 - - - - نفر ظرفيت 100تا  51كالس 

 - - - - - - - - - - نفر به باال 100كالس با ظرفيت 

 120 1 - - 200 1 110 1 100 1 تئاتر و سالن اجتماعات آمفي

 - - 30 1 170 3 - - - - اتاق كار عملي و تجربي)پراتيك(

 - - - - - - - - 55 1 سالن تشريح

 700 4 - - - - - - 164 2 آزمايشگاه

 40 1 38 1 100 1 64 1 100 1 كتابخانه

 - - - - - - - - 70 1 البراتور زبان

 35 1 25 1 - - - - - - كارگاه]يا اتاق مجهز به رايانه[

 - - - - كتابخانه 0 كتابخانه 0 48 2 سالن مطالعه

 24 1 33 2 115 1 30 1 26 1 نمازخانه
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 الملل پرديس بين اي امكانات كتابخانه
 

 توان ديد. ( مي11-34را از جدول)الملل دانشگاه  پرديس بيناي در دسترس دانشجويان و اساتيد  جزئيات منابع و امكانات كتابخانه

 

 1392در سال  الملل دانشگاه پرديس بين اي قابل استفاده امكانات كتابخانه -11-34 جدول

 شعبه كيش عنوان رديف
 دانشكده پزشكي

 ]بيمارستان ضيائيان[

 دانشكده پزشكي

 ]بيمارستان بهارلو[

دانشكده 

 دندانپزشكي

دانشكده 

 داروسازي

 282 152 570 496 134 تعداد عناوين كتب تخصصي فارسي 1

 195 177 1168 366 80 تعداد عناوين كتب تخصصي غيرفارسي 2

 491 925 970 615 2016 تعداد كتب تخصصي فارسي]جلد/دوره[ 3

 441 387 1320 469 915 تعداد كتب تخصصي غيرفارسي]جلد/دوره[ 4

 - - 16 22 - تعداد عناوين مجالت آبونه فارسي 5

 14 10 - تعداد عناوين مجالت آبونه غيرفارسي 6
16 

 CDبه صورت 
- 

 33 13 10 37 10 تعداد عناوين كتب مرجع فارسي 7

 77 39 189 205 30 غيرفارسيتعداد عناوين كتب مرجع  8

 - - 14 - - هاي موجود در آرشيو نامه تعداد پايان 9

 بلي بلي بلي بلي بلي اي اي به صورت رايانه ارائه خدمات كتابخانه 10

 خير امكان تكثير مراجع درخواستي در كتابخانه 11
امكان پرينت فايلهاي 

 درخواستي
 خير

تنها امكان پرينت 

 مقاالت
 بلي

 42 هاي اطالعاتي در دسترس تعداد بانك 12

 اطالعاتي هاي بانك

 قابل دسترس از

 طريق شبكه ديجيتال

 دانشگاه

 اطالعاتي هاي بانك

 قابل دسترس از

 طريق شبكه ديجيتال

 دانشگاه

 هاي بانك

 اطالعاتي

 قابل دسترس از

طريق شبكه 

 ديجيتال

 دانشگاه

20 

 155 202 35 397 370 (E-Books)كتب مجازي در دسترس 13

 145 178 411 99 504 تعداد اعضاء كتابخانه 14

 15 12 25 11 31 ظرفيت سالن مطالعه 15

 3 3 7 3 6 تعداد رايانه فعال در كتابخانه 16

 1 1 2 1 2 تعداد كاركنان فني كتابخانه 17
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 الملل اسكان دانشجويان پرديس بين
 

به تحصيل در  شاغلدوست]تهران[ براي اسكان دانشجويان  سه مجموعه خوابگاهي سارا]جزيره كيش[، ميرزاي شيرازي و شهيد حجت، 1392در سال 

 گرفته است. الملل دانشگاه مورد استفاده قرار مي پرديس بين
 

 1392الملل طي سال  هاي خوابگاهي دانشجويان پرديس بين مجموعه -11-35 جدول

 گروه هدف نام خوابگاه رديف
 سال شروع

 برداري بهره
 تلفن تماس نشاني محل وقوع

 ها]مترمربع[ مساحت محوطه

 عمومي

 )مشاعات(

 اختصاصي

 )قابل سكونت(
 كل

 سارا 1
 دانشجويان

 دختر
1387 

 صدف، نبش 1جزيره كيش، فاز 

 خيابان خراساني و خيابان شريعتي

(0764) 

4454395 
14069 5686 19755 

 شيرازيميرزاي  2
 دانشجويان

 خارجي دختر
1390 

 تهران، خيابان ميرزاي شيرازي،

 55خيابان شهيدخدري، پالك 

(021) 

88340435 
1077 1440 2517 

3 
 شهيد

 دوست حجت

 دانشجويان

 خارجي پسر
1391 

 تهران، خيابان فلسطين جنوبي،كوچه

 6دوست، پالك  شهيد حجت

(021) 

88953255 
780 1520 2300 

 

 1392الملل در سال  هاي خوابگاهي پرديس بين مشخصات كلي مجموعه -11-36 جدول

 نام خوابگاه رديف
 تعداد

 طبقات

 تعداد

 واحد كل

 تعداد واحد

 برداري در حال بهره

 مساحت مسكوني

 ]مترمربع[

 ظرفيت نهايي

 ]نفر[

 سرانه مسكوني

 ]مترمربع[

 ساكنين

 خوابگاه

 كامپيوتر

 فعال

 54 160 7/32 174 5686 44 54 17 بلوك[ 2سارا]در  1

 5 17 6/20 70 1440 15 15 5 ميرزاي شيرازي 2

 20 56 4/23 65 1520 19 19 5 دوست شهيد حجت 3
 

 1392الملل در سال  هاي خوابگاهي پرديس بين امكانات و تسهيالت مجموعه -11-37 جدول

 عنوان رديف
 دوست خوابگاه حجت شيرازيخوابگاه ميرزاي  خوابگاه سارا

 توضيحات وضعيت توضيحات وضعيت توضيحات وضعيت

 Networkو   Wireless  Wireless  Wireless دسترسي به اينترنت 1

       آسانسور 2

       برق اضطراري 3

       سرويس اياب و ذهاب 4

 مترمربع 50عبادتگاه با مساحت       نمازخانه 5

       اتاق اورژانس 6

       كتابخانه 7

 روزي شبانه      سايت كامپيوتري 8

       سرويس سلف 9

 مترمربع 45با مساحت       سالن ورزشي 10

       بوفه دانشجويي 11

       سامانه كنترل تردد 12

 


