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 دانشگاه غير ايرانیدانشجويان 

مقطع -واحد محل تحصیل 2-8و  1-8هاي  اند كه جدول در دانشگاه مشغول به تحصیل بوده 1395در پایان سال  غیر ایرانیدانشجوي  765

 دهند. ملیت این گروه از دانشجویان را نشان می تحصیلی و
 

 واحد محل تحصیل و مقطع تحصیلی برحسب 1395شاغل به تحصیل در پایان سال  غیر ایرانیدانشجویان  -1-8جدول 

 محل تحصیل

 مقطع تحصیلی

 كل
 عالی گواهی كارشناسی

 عمومی بهداشت
(MPH) 

 كارشناسی

 ارشد

 دكتري

 عمومی

 دكتري

 پژوهشی

 دكتري

 تخصصی

(PhD) 

 تكمیلی تخصصی دستیاري

 تخصص

 )فلوشیپ(

 فوق

 بالینی غیر بالینی پیوسته ناپیوسته تخصص

 708 1 3 16 10 77 1 492 73 7 27 1 الملل پردیس بین

 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 پرستاري و مامائیدانشكده 

 35 0 5 11 0 0 0 18 1 0 0 0 پزشكیدانشكده 

 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 پزشكیپیرادانشكده 

 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 بخشی تواندانشكده 

 6 0 0 0 0 1 0 5 0 0 0 0 داروسازيدانشكده 

 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 پزشكی دنداندانشكده 

 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 شناسی علوم تغذیه و رژیمدانشكده 

 765 1 8 27 10 78 1 517 75 7 40 1 كل

 

 ملیت برحسب 1395شاغل به تحصیل در پایان سال  غیر ایرانیدانشجویان  -2-8جدول 

 تعداد ملیت ردیف تعداد ملیت ردیف تعداد ملیت ردیف

 2 كنیا 27 1 تایلند 14 24 اتیوپی 1

 6 گامبیا 28 7 زیمبابوه 15 2 ذربایجانآ 2

 21 لبنان 29 1 سریالنكا 16 1 اسلواكی 3

 1 مراكش 30 3 سودان 17 47 افغانستان 4

 1 مصر 31 12 سوریه 18 4 اندونزي 5

 1 موزامبیك 32 2 سومالی 19 4 سیانگل 6

 1 میانمار 33 2 سوئد 20 2 مریكاآ 7

 1 نپال 34 322 عراق 21 1 ایرلند 8

 64 نیجریه 35 2 عربستان 22 13 بحرین 9

 84 هند 36 23 غنا 23 1 بلژیك 10

 2 یمن 37 14 فلسطین 24 5 بنگالدش 11

 1 قرقیزستان 25 83 پاكستان 12
 765 كل

 1 كاستاریكا 26 3 تانزانیا 13
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 یاعتباربخش

 

 
 

عمدتاً بر شناسایی نقاط قوت و ضعف موجود در  1395المللی دانشگاه در سال  اي بین شده در حوزه اعتباربخشی مؤسسه هاي انجام فعالیت

الملل،  گانه ریاست، آموزش، پژوهش، بین هاي شش ها در هر یك از حوزه بندي ضعف هاي مربوطه و اولویت مسیر اجراي شاخص

ریزي منابع )منابع و پشتیبانی( بوده است. در همین  دانشجویی و همچنین توسعه مدیریت و برنامه

المللی دانشگاه و چهار  شبكه تضمین كیفیت و اعتباربخشی بین 1راستا یك جلسه در سطح نخست

ها نیز تهیه  . حاصل این تالشبرگزار شدساعت( نیز در سطح كارشناسی -نفر 80جلسه )حدود 

 هاي بهبود در آینده ها باید از طریق طرح دار بوده كه هر یك از حوزه فهرستی از اقدامات اولویت

 پیگیري نمایند.

 

شگاه ریزي جهت انجام اعتباربخشی مجدد دان ترین اقدامات سال گذشته، برنامه یكی دیگر از مهم

برگ سند جهت بازبینی توسط ارزیابان  300بوده است كه به این منظور، حدود  1396در بهار 

روي دانشگاه در  پیش كالن فرآیندهاي 3-8، تهیه و تنظیم گردید. جدول اعتبار بخشسازمان 

 .دهد میاعتباربخشی مجدد را نشان  مسیر
 

 

 مجدد یاعتباربخش ریدانشگاه در مس يرو شیپ كالن فرآیندهاي -3-8جدول 

 بازه زمانی عنوان فرآیند ردیف

 (1396سال نخست ) هاي خودارزیابی ارزیابی درونی مبتنی بر شاخص 1

 (1397سال دوم ) هاي بهبود تدوین/ بازنگري طرح 2

 (1398سال سوم ) هاي بهبود سازي طرح پیاده 3

 (1399) سال چهارم خودارزیابی مجدد و آمادگی براي ارزیابی بیرونی 4
 

نیز كه  iqaan.tums.ac.irدانشگاه به آدرس  المللی بین اعتباربخشی و كیفیت تضمین شبكه دبیرخانه سایت ، وب1395همچنین در سال 

رسانی در خصوص فرآیندهاي اعتباربخشی و ارائه مشاوره به دیگر  نمایندگی معاونت آموزشی وزارت متبوع را جهت اطالع زمان هم

روزرسانی شد و تاكنون  صفحه دو زبانه )فارسی/انگلیسی( به 270فایل غنی و  400دار است با بیش از  وطلبِ این فرآیند عهدههاي دا دانشگاه

 اند. سایت ثبت كرده دانشگاه علوم پزشكی و یك دانشگاه خارج از این حوزه، تقاضاي خود جهت اعتباربخشی را در این وب 10

                                                                                 
توسعه  ،آموزش ،تحقيقات و فناوري ينمعاون ؛الملل دانشگاه )دبير ستاد( معاون بين ؛يس ستاد(ئيس دانشگاه )رئر از: اند عبارتاست كه اعضاء آن المللي دانشگاه  ستاد اعتباربخشي بين شبكه،سطح نخست  -1

 الملل و با حكم رئيس دانشگاه علمي به پيشنهاد معاون بين تأسه نفر عضو هي عالوه به بندي دانشگاه الملل، اعتباربخشي، و رتبه مدير روابط بين ؛دانشجويي دانشگاه و منابع ريزي مديريت و برنامه
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 اهدانشگ یالملل بين یها نامه تفاهم

 

توسعه  ،افزایش توانایی ،تشخیص موانع اي از عوامل تأثیرگذار مانند ی، مستلزم توجه به مجموعهالملل عرصه بینهمكاري با دیگر بازیگران 

 علوم پزشكی تهران دانشگاه بدین منظور،. است دانش گذاري به اشتراک برايمحیطی همچنین  هاي اطالعات و ارتباطات و زیرساخت

، نقش خود را المللی بینفعال در عرصه هاي معتبر  ها و سازمان دانشگاهدیگر با  نامه و قرارداد تفاهماي  در چارچوب مجموعه تالش كرده تا

 المللی، هاي بین و همكاري ارتباطات كننده ها تسهیل نامه این تفاهم ایفاء نماید.بهتر  به صورتیاطالعات و دانش  گذاري به اشتراکدر مسیر 

 محققین براي دانشگاه هاي دپارتمان فعالیت با هاي آشنایی فرصت ایجاد و مشترک تحقیقاتی هاي پروژه توسعه دانشجو، و داستا تبادل

 هستند. المللی بین

 و استاد همچنین تبادل و پژوهش آموزش و هاي زمینه در دوجانبه متعددي براي همكاري قراردادهاي و ها نامه تفاهم حاضر، حال دانشگاه در

. جزئیات گردد یبازم 1395ها به سال  نامه مورد از این تفاهم 18پنج قاره جهان دارد كه انعقاد  معتبر هاي دانشگاه از بسیاري با شجودان

 ارائه شده است. 4-8هاي اخیر در جدول  نامه تفاهم
 

 1395المللی طی سال  ها و مؤسسات بین هاي منعقدشده با دانشگاه نامه تفاهم -4-8جدول 

 نامه دانشگاه/ مؤسسه طرف تفاهم كشور فردی

 وزارت امور خارجه و بازرگانی مجارستان 1

 آلمان 2

 دانشگاه گوتینگن

 دانشكده پزشكی هانوفر

 المللی علوم اعصاب هانوفر مؤسسه بین

 پزشكی نواحی گرمسیر -مؤسسه برنهارد ناخت 

 دانشگاه سانتیاگو د كمپوستال اسپانیا 3

 دانشگاه پزشكی پالودیو انبلغارست 4

 AP-HP فرانسه 5

 ایتالیا 6
 دانشگاه كامرینو

 دانشگاه جنووا

 دانشگاه ملی پزشكی حاركیف اوكراین 7

 دانشگاه مك كواري استرالیا 8

 دانشگاه آلستر ایرلند 9

 دانشگاه پزشكی هاولر عراق 10

 دانشگاه جیما اتیوپی 11

 دانشگاه پوترا مالزي مالزي 12

 كمپانی وایرومد كره جنوبی 13

 دانشگاه پزشكی هاینن چین 14
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هاااي علماای و دانشااگاهی نیااز در    ، مااوارد زیاار بااه مرحلااه عملیاااتی رساایده و برخاای همكاااري    مبادلااه شااده هاااي  نامااه از میااان تفاااهم 

 گیرد:  قرار می مورداشارهكه برخی از این موارد در ادامه  شده انجام ها آنچارچوب 

 

 علمی، برگزاري  امه دانشگاه سانتیاگو د كمپوستال اسپانیا: انجام چندین نوبت بازدید توسط مسئولین و اعضاء هیأتن تفاهم

 است. مابین فیشده  هاي انجام همكاري ازجملهكنفرانس  تله صورت بههاي علمی حضوري و  ها و كارگاه سخنرانی

 نامه سازمان  تفاهمAssistance Publique-Hopitaux de Paris  فرانسه: همكاري با این سازمان در شكل چند نوبت

 المللی بوده است.  بازدید، مذاكره و انجام مشاوره در زمینه اعتباربخشی بین

 اندازي دوره تخصصی  اكنون دو دانشگاه در حال پیگیري راه نامه دانشگاه كامرینو ایتالیا: هم تفاهمTelemedicine  در

 باشند. دانشگاه علوم پزشكی تهران می

 هاي علمی اعضاء  دوجانبه، انجام سخنرانی صورت گرفتهنامه دانشگاه ملی پزشكی حاركیف اوكراین: بازدیدهاي  تفاهم

پزشكی براي دانشجویان دانشگاه حاركیف در  ریزي براي برگزاري دو مدرسه تابستانی پزشكی و دندان علمی و برنامه هیأت

 همكاري بین دو دانشگاه است. هاي دانشگاه علوم پزشكی تهران از جنبه

 اي كه فعالً بین دو دانشگاه در حال پیگیري است برنامه همكاري دو  ترین برنامه نامه دانشگاه مك كواري استرالیا: مهم تفاهم

 . استدانشجو  (Cototulle)استاد راهنما براي هدایت مشترک رساله دكتري 

 اي به  در حال پیگیري از همكاري بین دو دانشگاه، ارائه خدمات مشاورهترین بخش  نامه دانشگاه جیما اتیوپی: مهم تفاهم

 هاي تخصصی است.  اندازي رشته علمی و مسئولین دانشگاه جهت راه دانشگاه جیما توسط اعضاء هیأت

 مدت براي دانشجویان هاي كوتاه نامه دانشگاه پزشكی هاینن چین: همكاري دو دانشگاه در خصوص برگزاري دوره تفاهم 

 موارد در حال پیگیري است. ازجملهپرستاري و مامایی 

 

 

 

 

 
 یالملل جذب اساتيد برجسته بين

 

استاد مدعو  عنوان بههاي ممتاز آموزشی و پژوهشی  با ویژگی المللی بین، پذیرش اساتید برجسته شده در دانشگاه هاي تعریف یكی از سیاست

 مشترک، انجام تحقیقات براي تحقیقات، ایجاد بستر مناسبآموزش و ویت كیفیت تقاز: افزایش و  اند عبارتاین سیاست  فاهداست. ا

علمی و محققین دانشگاه با اساتید و پژوهشگران  همكاري اعضاء هیأت هاي فرصت ، فراهم آوردنهاي تخصصی در دانشگاه ارائه آموزش

 ها. وريااز فنر بیشتوري  بهره كسبهاي نوین  دستیابی به شیوهنهایتاً  و المللی بینممتاز 

 15از  المللی تن از اساتید برجسته بین 25تاكنون،  1393هاي آموزشی دانشگاه، از سال  ریزي و پیگیري تقاضاهاي دریافتی از گروه با برنامه

مربوط به  نفر از این اساتید 13اند كه جذب  استاد مدعو جهت همكاري با دانشگاه دعوت گردیده عنوان بهكشور جهان براي مدت سه سال 

 است. 1395شده طی سال  جذب المللی حاوي مشخصات اساتید بین 5-8. جدول است 1395سال 
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 1395سال  - مدعواستاد  عنوان بهالمللی  شده بین جذب دیاسات -5-8جدول 

 دانشكده میزبان كشور محل وابستگی استاد مدعو نام استاد مدعو ردیف

1 Cliff Rosendahl  دانشكده پزشكی ایاسترال دنزلنیكوئدانشگاه 

2 Simon Clark  دانشكده پزشكی ایاسترال نزلندیكوئدانشگاه 

3 Imad About پزشكی دانشكده دندان فرانسه یدانشگاه مارس 

4 Josette Camilleri پزشكی دانشكده دندان مالت دانشگاه مالت 

5 Kerstin Galler پزشكی اندانشكده دند آلمان رجنبرگ یمارستانیدانشگاه ب 

6 Kishor Gulabivala پزشكی دانشكده دندان انگلیس لندن یكالج دانشگاه 

7 Sanjay Miglani پزشكی دانشكده دندان هند ایلیم ایجام یدانشگاه اسالم 

8 Gordon Ferns یشناس میو رژ هیدانشكده علوم تغذ انگلیس دانشگاه سوسكس 

9 Sean Strain یشناس میو رژ هیده علوم تغذدانشك رلندیا دانشگاه اولستر 

10 Parmjit S. Panesar یشناس میو رژ هیدانشكده علوم تغذ هند مدیدانشگاه د 

11 Michael Nelson یشناس میو رژ هیدانشكده علوم تغذ انگلیس لندن نگیكالج ك 

12 Alexander G. Haslberger یشناس میو رژ هیدانشكده علوم تغذ شیاتر نایدانشگاه و 

13 Fernando Salgado Blanco یدانشكده طب سنت ایاسپان دي كامپوستال اگویدانشگاه سانت 

 

 

 

 

 یالملل بين یها دانشگاه در برنامه
 

المللی است.  هاي بین هاي همكاري نماید حضور مؤثر در كنسرسیوم دنبال می المللی سازي بینهایی كه دانشگاه در مسیر  یكی از برنامه

 در این خصوص صورت پذیرفته كه اهم موارد آن در ادامه آمده است: تاكنون تالش بسیاري

 

 

 مرحبا: برنامه

 یلیتكم التیتحص نهیدر زم یالملل بین يو همكار برنامه تبادل دانشجو و استاد

(Erasmus Mundus / Marhaba Project) 

المللی  هاي بین هاي حضور دانشگاه در برنامه ترین نمونه همشود از م هایی كه با حمایت اتحادیه اروپا اجرا می همكاري دانشگاه در برنامه

است. گفتنی است كه در مرحله اول و دوم این برنامه، تعدادي از دانشجویان ما موفق به كسب پذیرش براي گذراندن بخشی از تحصیالت 

شده طی  تكمیلی در خصوص تبادالت انجامهاي معتبر اروپایی حاضر در كنسرسیوم اروپایی مرحبا گردیدند. اطالعات  خود در دانشگاه

اكنون در مرحله پذیرش اولیه قرار  است. مرحله سوم این برنامه، هم شده درج 7-8و  6-8هاي  ( این طرح در جدول1395مرحله دوم )سال 

 دارد.
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 :هاي آموزش، پرورش، جوانان و ورزش نهيدر زمسازي  پروژه ظرفيت

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

 :آلمان Leipzigهاي همكاري با دانشگاه  پروژه

هاي موجود در اتحادیه اروپا را هموار نموده است. در  برداري از دیگر فرصت حضور در پروژه مرحبا، مسیر حركت دانشگاه براي بهره

قرار  موردتوجهو جوانان را  یلیتكم التیتحص نهیدر زم مابین فی يهمكارهاي عضو، كشور ،ي در آموزشساز تیظرف هاي پروژهچارچوب 

 ی. انواع خاصدهند قرار می موردحمایت المللی سازي بینشدن و  زهیمدرن ریها و مؤسسات را در مس سازمان، ها پروژههمچنین این . دهند می

اكنون دانشگاه با  هم د.نكن می یبانیاهداف پروژه باشند پشت يدر راستا كه تیدرصوررا  بین دانشگاهیتبادالت  ي همساز تیهاي ظرف از پروژه

 آلمان در دو پروژه زیر حضور دارد: Leipzigهمكاري دانشگاه 

 

 Online Platform for Academic Teaching and Learning (OPATEL) 

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

 

 كننده داخل كشور نیز برگزیده شده است. هماهنگ عنوان بهاست كه دانشگاه در هر دو پروژه فوق  ذكر شایان
 

 1395سال  -مرحبا  المللی( طی مرحله دوم برنامه ورودي به دانشگاه علوم پزشكی تهران )ادامه تحصیل یا همكاري بین ساتید و دانشجویانا -6-8جدول 

 میزبان كشور مبدأ دانشگاه مبدأ مقطع تحصیلی تعداد علمی تدانشجو/عضو هیأ ردیف

 دانشكده پزشكی پرتغال دانشگاه مینهو Ph.D 1 دانشجو 1

 هاي نوین پزشكی دانشكده فناوري اسپانیا كامپوستال يد اگویدانشگاه سانت Post Doc 1 دانشجو 2

 دانشكده طب سنتی اسپانیا كامپوستال يد اگویدانشگاه سانت - 1 علمی عضو هیأت 1 3
 

 

 

 1395سال  -مرحبا  طی مرحله دوم برنامه ییاروپاهاي  اساتید، دانشجویان و كارشناسان اعزامی به دانشگاه -7-8جدول 

 ردیف
 دانشجو/عضو

 علمی/كارشناس هیأت
 كشور مقصد دانشگاه مقصد تعداد مقطع تحصیلی و رشته واحد مبدأ

 اسپانیا كامپوستال يد اگویدانشگاه سانت 1 - دانشكده طب سنتی علمی عضو هیأت 1

 اسپانیا كامپوستال يد اگویدانشگاه سانت 1 - دانشكده پزشكی علمی عضو هیأت 2

 اسپانیا آلمریادانشگاه  1 - الملل معاونت بین كارشناس 3

 پانیااس كامپوستال يد اگویدانشگاه سانت 3 پزشكی دكتري عمومی دندان پزشكی دانشكده دندان دانشجو 4

 اسپانیا كامپوستال يد اگویدانشگاه سانت 3 دكتري عمومی پزشكی دانشكده پزشكی دانشجو 5

 ایتالیا كالیاريدانشگاه  3 كارشناسی پرستاري دانشكده پرستاري و مامایی دانشجو 6

 دانشجو 7
 هاي دانشكده فناوري

 پزشكی نوین

تخصصی پزشكی  دكتري

 مولكولی
 اسپانیا مپوستالكا يد اگویدانشگاه سانت 1

 دانشجو 8
 هاي دانشكده فناوري

 پزشكی نوین

 تخصصی مطالعات دكتري

 اعتیاد
 اسپانیا دانشگاه آلمریا 1
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 یالملل بين یها یبند رتبه
 است. 8-8شده به شرح جدول  هاي اعالم بندي شده توسط دانشگاه علوم پزشكی تهران در آخرین رتبه هاي كسب رتبه

 

 شده المللي اعالم هاي بين بندي انشگاه علوم پزشكي تهران در آخرين رتبهجايگاه د -8-8جدول 

 دوره زماني بندي نظام رتبه رديف
 رتبه

 جهاني
 رتبه جهاني

 در حوزه علوم پزشكي
 رتبه
 اي منطقه

 رتبه
 كشوري

1 URAP 

 2 )آسيا( 62 - 353 15-2014

 2 )آسيا( 68 - 388 16-2015

 2 )آسيا( 84 - 426 17-2016

2 SIR 
 2 )خاورميانه( 11 - 451 2015

 2 )خاورميانه( 12 - 432 2016

3 Times Higher Education 
(THE) 

 - )آسيا( 83 - - 2014

 )آسيا( 110-101 - 600-501 16-2015

3 
هاي صنعتي اميركبير  )به همراه دانشگاه

-600و صنعتي اصفهان رده جهاني 

 را كسب نمود( 501

 )آسيا( 140-131 - 800-601 17-2016

3 
هاي صنعتي اميركبير،  )به همراه دانشگاه

نصیرالدین  صنعتي اصفهان، خواجه

طوسي، دانشگاه شيراز و دانشگاه تهران 

 را كسب نمود( 601-800رده جهاني 

4 
CWTS Leiden 

 )در حوزه انتشارات( 

 در شاخص

 اثرگذاري

(Impact) 

2014 746 - - 12 

2015 735 - - 12 

2016 343 - - 3 

5 QS 

2014 - 400-301 - - 

2015 - 
250-201 

 )پزشكي(
- - 

2015 - 
150-101 

 )داروسازي و داروشناسي(
- - 

2016  
300-251 

 )پزشکي(
- - 

2016  
250-201 

 )داروسازي و داروشناسي(
- - 

6 ISC 2016 - - 

1 
 هاي )بين دانشگاه

علوم پزشكي كشورهاي 

 اسالمي(

1 
 هاي علوم پزشكي كشور( )بين دانشگاه

7 ESI 2017 (Jan.) 
 )بر اساس تعداد مقاالت پر استناد( 401

 اساس استنادات مقاالت پر استناد( )بر 756
- 

1 
 هاي علوم پزشكي كشور( )بين دانشگاه
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 خارج كشور یآموزش یها ها و مأموريت بورس
 

علمی و دانشجویان(، مأموریت آموزشی خارج  طالعاتی خارج كشور )اعضاء هیأتمورد مجوز براي فرصت م 159مجموعاً  1395طی سال 

هاي خارج كشور و همچنین همكاري واحدها با متخصصان ایرانی غیرمقیم صادر گردیده كه تعداد موارد هر  كشور، شركت در همایش

 كنیم. مشاهده می 9-8یك را در جدول 
 

 1395هاي خارج كشور طی سال  ریت آموزشی و همایشصدور مجوز فرصت مطالعاتی، مأمو -9-8جدول 

 موارد عنوان ردیف

 ذینفع برحسبتعداد موارد 

كی
زش

ده پ
شك

دان
كی 

زش
راپ

ه پی
كد

انش
د
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و م
ي 
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شك

دان
 

ده 
شك

دان
وان

ت
 

شی
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زي 
سا
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 دا
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یم 
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 و 

ذیه
 تغ

وم
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شك

دان
 

سی
شنا

 

ده 
شك

دان
ور

فنا
 يها ي

كی
زش

ن پ
نوی

 

یقا
حق

ز ت
رك

م
دز

ت ای
وما 

 تر
ت

یقا
حق

ز ت
رك

م
 

سم
ولی

متاب
 و 

دد
م غ

علو
اه 

شگ
وه

پژ
 

1 
مطالعاتی خارج  فرصت

 كشور

 1 1   1 1    13 17 علمی اعضاء هیأت

    2 1 1    3 7 دانشجویان

    1  1    7 9 مأموریت آموزشی خارج كشور 2

   1 2  1 1 1 2  8 *همكاري با متخصصان غیرمقیم 3

 10-8به شرح جدول  118 همایش خارج كشور 4
 پذیرد. : این همكاري، میان واحدهاي مختلف دانشگاه با متخصصان ایرانی مقیم دیگر كشورها و در داخل ایران صورت می*

 

درصد(  1/47نفر ) 8درصد( داراي مرتبه علمی استاد،  4/29نفر ) 5علمی اعزامی به فرصت مطالعاتی طی سال گذشته،  در میان اعضاء هیأت

هاي خارج كشور را اعضاء  كنندگان در همایش درصد( از شركت 0/78نفر ) 92اند.  درصد( نیز استادیار بوده 5/23نفر ) 4انشیار و د

اند. جزئیات بیشتر  داده درصد( را هم كاركنان دانشگاه تشكیل می 1/5نفر ) 6درصد( را دانشجویان و  9/16نفر ) 20علمی،  هیأت

 توان مشاهده كرد. می 12-8تا  10-8هاي  از جدولهاي خارج كشور را  همایش
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 واحد متبوع برحسب 1395هاي خارج كشور طی سال  كنندگان همایش شركت -10-8جدول 

 واحد متبوع ردیف
 كنندگان شركت

 درصد تعداد

 8/39 47 دانشكده پزشكی 1

 5/19 23 دانشكده بهداشت 2

 0/17 20 مراكز تحقیقاتی 3

 9/5 7 پزشكی ه دنداندانشكد 4

 2/4 5 دانشكده پرستاري و مامائی 5

 4/3 4 دانشكده پیراپزشكی 6

 5/2 3 دانشكده داروسازي 7

 5/2 3 هاي نوین پزشكی دانشكده فناوري 8

 7/1 2 الملل پزشكی پردیس بین دانشكده دندان 9

 7/1 2 دانشكده مجازي 10

 9/0 1 شناسی دانشكده علوم تغذیه و رژیم 11

 9/0 1 مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكی 12

 0/100 118 كل

 

 

 منطقه )قاره( برگزاري همایش برحسب 1395هاي خارج كشور طی سال  كنندگان در همایش شركت -11-8جدول 

 منطقه )قاره( برگزاري همایش ردیف
 كنندگان شركت

 درصد تعداد

 5/63 75 اروپا 1

 6/24 29 آسیا 2

 9/11 14 ریكاآم 3

 0/100 118 كل

 

 نوع مشاركت برحسب 1395هاي خارج كشور طی سال  كنندگان در همایش شركت -12-8جدول 

 نوع مشاركت ردیف
 كنندگان شركت

 درصد تعداد

 0/50 59 پوستر 1

 1/38 45 سخنرانی 2

 9/11 14 پوستر الكترونیكی 3

 0/100 118 كل
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 كنگره و همايش زير صادر گرديد: 7 المللی سازي بينز همچنين مجو در طول سال 

 

 (برگزاركننده: مركز تحقیقات ضایعات مغزي و نخاعی پژوهشكده بازتوانی عصبی)المللی جراحی مغز و اعصاب  هفتمین كنگره بین -1

 (ایران برگزاركننده: انجمن علمی بهداشت محیط)المللی بهداشت محیط و توسعه پایدار  اولین همایش بین -2

 (برگزاركننده: مركز تحقیقات ایمونولوژي،آسم و آلرژي ایران) آسم و آلرژيالمللی  بینسومین همایش  -3

 (مركز طبی كودكان -برگزاركننده: مركز تحقیقات رشد و تكامل نوزادان ) المللی پرستاري كودكان اولین كنگره بین -4

 (شناسی برگزاركننده: دانشكده علوم تغذیه و رژیم) المللی تغذیه ایران دومین كنگره بین -5

 (هاي مغز و اعصاب گروه بیماري -برگزاركننده: بیمارستان سینا ) المللی صرع سیزدهمین كنگره بین -6

اي ه برگزاركننده: ستاد توسعه علوم و فناوري) پزشكی بازساختی هاي بنیادي و هاي سلول المللی علوم و فناوري دومین كنگره بین -7

 (هاي بنیادي دانشگاه سلول
 

 

 

 

 یالملل در سطح بين یتعامالت علم
 

اند. در  المللی را ارائه نموده در راستاي تعامالت علمی بین 1395طی سال  صورت گرفتهآماري از اقدامات  15-8و  14-8، 13-8هاي  جدول

درج  13-8ام گرفته كه جزئیات این بازدیدها در جدول مورد بازدید توسط مهمانان خارجی از دانشگاه انج 54طول سال گذشته جمعاً 

 برابر( افزایش یافته است. 3/2( به بیش از دو برابر )1394گردیده است. این تعداد بازدید نسبت به سال ماقبل آن )

 
 1395دیدارها و بازدیدهاي مهمانان خارجی از دانشگاه علوم پزشكی تهران طی سال  -13-8جدول 

ف
ردی

 

 تاریخ دید و دیداربازعنوان 
 تعداد

 مهمانان
 كشور متبوع مهمانان

 آلمان 4 فروردین 14 هاي علمی و آموزشی بازدید مهمانان خارجی از دانشكده پزشكی در راستاي همكاري 1

 آلمان 1 فروردین 22 هاي علمی و آموزشی بازدید مهمانان خارجی از دانشكده پزشكی در راستاي همكاري 2

 انگلیس و تركیه 2 فروردین 24 هاي علمی و آموزشی ان خارجی از دانشكده پزشكی در راستاي همكاريبازدید مهمان 3

 كره 1 فروردین 29 هاي علمی و آموزشی در راستاي همكاري سنتیبازدید مهمانان خارجی از دانشكده طب  4

5 
هاي علمی و آموزشی به  ستاي همكاريبازدید هیأت دانشگاه سانتیاگو دكمپوستال اسپانیا از مراكز دانشگاه در را

 الملل دعوت معاونت بین
 اسپانیا 16 فروردین 29

 5 اردیبهشت 2 هاي علمی و آموزشی بازدید مهمانان خارجی از دانشكده پزشكی در راستاي همكاري 6
آلمان، انگلیس، ایتالیا و 

 فرانسه

 بلغارستان 5 اردیبهشت 14 پزشكی از دانشكده دندان Plovdivبازدید سفیر بلغارستان در تهران و هیأت دانشگاه پزشكی  7

8 
بازدید هیأت بیمارستان دانشگاه ملی سئول از مركز قلب تهران و مالقات با ریاست محترم دانشگاه به دعوت 

 الملل معاونت بین
 كره 15 اردیبهشت 14

 استرالیا و نیوزلند 3 اردیبهشت 16 ینی )ره( به دعوت دانشكده پزشكیبازدید مهمانان خارجی از بیمارستان رازي و مجتمع بیمارستانی امام خم 9
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 1395دیدارها و بازدیدهاي مهمانان خارجی از دانشگاه علوم پزشكی تهران طی سال  -13-8جدول 

ف
ردی

 

 تاریخ دید و دیداربازعنوان 
 تعداد

 مهمانان
 كشور متبوع مهمانان

 ایتالیا 3 اردیبهشت 16 هاي علمی و آموزشی الملل در راستاي همكاري بازدید مهمانان خارجی از معاونت بین 10

 اوكراین 3 اردیبهشت 24 و آموزشی هاي علمی الملل در راستاي همكاري بازدید رئیس و هیأت دانشگاه خاركف اوكراین از معاونت بین 11

 كانادا 2 خرداد 1 بازدید مهمانان خارجی از بیمارستان انستیتو كانسر 12

 عراق و اسپانیا 5 خرداد 1 هاي علمی و آموزشی الملل در راستاي همكاري بازدید مهمانان خارجی از معاونت بین 13

 تاجیكستان 2 خرداد 16 ت دانشكده پزشكیبازدید مهمانان خارجی از مركز طبی كودكان به دعو 14

 فیلیپین، لبنان و تركیه 4 خرداد 24 بازدید مهمانان خارجی از مركز طبی كودكان به دعوت دانشكده پزشكی 15

 ژاپن 1 خرداد 25 بازدید مهمانان خارجی از مركز تحقیقات علوم و تكنولوژي در پزشكی 16

 یونان 4 تیر 29 قات علوم و تكنولوژي در پزشكیبازدید مهمانان خارجی از مركز تحقی 17

 آمریكا 2 مرداد 1 هاي علمی و آموزشی الملل در راستاي همكاري بازدید دو نفر از اساتید دانشگاه شیكاگو آمریكا از معاونت بین 18

 تاجیكستان 1 مرداد 4 بازدید مهمانان خارجی از مجتمع بیمارستانی امام خمینی )ره( به دعوت دانشكده پزشكی 19

20 
هاي پوست و جذام در راستاي  بازدید مسئوالن دانشگاه اوهایو آمریكا از مركز آموزش و پژوهش بیماري

 هاي علمی و پژوهشی همكاري
 آمریكا 4 مرداد 21

 هاي مختلفكشور 25 شهریور 13 شناسی بازدید مهمانان خارجی از برخی مراكز دانشگاه به دعوت دانشكده علوم تغذیه و رژیم 21

22 
نامه  ها علمی و انعقاد تفاهم انگلیس از دانشگاه در راستاي تبادل همكاري U.C.Lبازدید مسئوالن دانشگاه 

 همكاري به دعوت دانشكده بهداشت
 انگلیس 1 شهریور 24

 تایوان و كره 3 مهر 17 بازدید مهمانان خارجی از مركز تحقیقات علوم و تكنولوژي در پزشكی 23

24 
هاي علمی و  دید مهمانان خارجی از مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكی در راستاي تبادل همكاريباز

 آموزشی
 انگلیس و آلمان 2 مهر 25

 سوئیس 1 آبان 4 بازدید مهمانان خارجی از مركز تحقیقات علوم و تكنولوژي در پزشكی 25

 فرانسه 1 آبان 4 هاي علمی و آموزشی شناسی در راستاي تبادل همكاري یمبازدید مهمانان خارجی از دانشكده علوم تغذیه و رژ 26

 ایتالیا 4 آبان 5 هاي علمی و آموزشی بازدید مهمانان خارجی از دانشكده بهداشت در راستاي تبادل همكاري 27

 اسپانیا 1 نآبا 16 هاي علمی و آموزشی بازدید مهمانان خارجی از دانشكده پزشكی در راستاي تبادل همكاري 28

 تاجیكستان 1 آبان 17 شركت در دوره آموزشی و بازدید از مركز طبی كودكان به دعوت دانشكده پزشكی 29

 مالزي 13 آبان 17 مالزي از مركز قلب تهران و دانشكده پزشكی به دعوت دانشكده پزشكی U.P.Mبازدید هیأت دانشگاه  30

 كوبا 3 آبان 22 علوم و تكنولوژي در پزشكیبازدید مهمانان خارجی از مركز تحقیقات  31

32 
هاي علمی و آموزشی به دعوت  بازدید مهمانان خارجی از مركز طبی كودكان در راستاي تبادل همكاري

 دانشكده پزشكی
 تونس 1 آبان 23

 اتیوپی 3 آبان 30 هاي علمی و آموزشی بازدید مهمانان خارجی از دانشكده پیراپزشكی در راستاي تبادل همكاري 33

 انگلیس 1 آذر 15 بازدید مهمانان خارجی از مركز طبی كودكان 34

 چین 5 آذر 20 بازدید مهمانان خارجی از مركز تحقیقات علوم و تكنولوژي در پزشكی 35

 ایتالیا 1 آذر 20 بازدید مهمانان خارجی از بیمارستان ولیعصر )عج( 36

 آلمان 1 آذر 28 علوم و تكنولوژي در پزشكی بازدید مهمانان خارجی از مركز تحقیقات 37

 چین 8 آذر 28 بازدید مهمانان خارجی از دانشكده طب سنتی 38

 كویت 1 دي 5 شركت در دوره آموزشی و بازدید از مجتمع بیمارستانی امام خمینی )ره( 39

 ایتالیا 1 دي 19 بازدید مهمانان خارجی از بیمارستان ولیعصر )عج( به دعوت دانشكده پزشكی 40

 اسپانیا 1 بهمن 1 هاي علمی و آموزشی بازدید مهمانان خارجی از دانشكده طب سنتی در راستاي همكاري 41
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 1395دیدارها و بازدیدهاي مهمانان خارجی از دانشگاه علوم پزشكی تهران طی سال  -13-8جدول 

ف
ردی

 

 تاریخ دید و دیداربازعنوان 
 تعداد

 مهمانان
 كشور متبوع مهمانان

42 
هاي گوارش و كبد در راستاي  المللی تحقیقات سرطان از پژوهشكده بیماري بازدید محققین ارشد آژانس بین

  بین دانشگاهیهاي علمی و آموزشی  همكاري
 رانسهف 2 بهمن 10

 ایتالیا 1 بهمن 11 هاي علمی و آموزشی بازدید مهمانان خارجی از دانشكده بهداشت در راستاي همكاري 43

 فرانسه 1 بهمن 17 هاي علمی و آموزشی بازدید مهمانان خارجی از دانشكده پزشكی در راستاي همكاري 44

 آلمان 1 بهمن 21 پزشكیبازدید مهمانان خارجی از مركز طبی كودكان به دعوت دانشكده  45

46 
به  بین دانشگاهیهاي علمی و آموزشی  بازدید مهمانان خارجی از مركز طبی كودكان در راستاي همكاري

 دعوت دانشكده پزشكی
 برزیل و آلمان 5 بهمن 25

 اسپانیا 1 بهمن 26 بازدید مهمانان خارجی از مركز طبی كودكان به دعوت دانشكده پزشكی 47

 18 بهمن 30 همانان خارجی از مركز طبی كودكان به دعوت دانشكده پزشكیبازدید م 48
كشورهاي مختلف در 

 اروپا و آمریكا

49 
هاي علمی و آموزشی به دعوت دانشكده  بازدید مهمانان خارجی از مركز طبی كودكان در راستاي همكاري

 پزشكی
 آمریكا 3 بهمن 30

 هلند 1 اسفند 2 هاي علمی و آموزشی ملل در راستاي همكاريال بازدید مهمانان خارجی از معاونت بین 50

 عراق 2 اسفند 2 هاي علمی و آموزشی بازدید مهمانان خارجی از دانشكده پرستاري و مامائی در راستاي همكاري 51

 افغانستان 5 فنداس 6 هاي علمی و آموزشی شناسی در راستاي همكاري بازدید مهمانان خارجی از دانشكده علوم تغذیه و رژیم 52

 آلمان 4 اسفند 8 بازدید مهمانان خارجی از مركز تحقیقات علوم و تكنولوژي در پزشكی 53

 مصر 2 اسفند 18 بازدید مهمانان خارجی از مركز تحقیقات ایدز 54

 

 1395هاي علمی داراي مدعوین خارجی طی سال  ها و همایش ها، نشست كارگاه -14-8جدول 

ف
ردی

 

 تاریخ شروع كنندهبرگزار هعنوان برنام

ویزاهاي دریافتی براي 

كنندگان  شركت

 خارجی

 كشور متبوع مدعوین

 آلمان 4 فروردین 14 دانشكده پزشكی كارگاه آموزشی ارولوژي اطفال 1

2 
اي راینولوژي و جراحی پالستیك  ششمین كنگره خاورمیانه

 صورت

مجتمع بیمارستانی امیراعلم 

 )گروه گوش و حلق و بینی(
 16 فروردین 22

آلمان، آمریكا، انگلیس، استرالیا، 

 ایتالیا، بلژیك، لبنان و كره

 المللی پوست، زیبایی و لیزر كنگره بین 3
مركز آموزش و پژوهش 

 هاي پوست و جذام بیماري
 43 فروردین 22

آلمان، عراق، تونس، آفریقاي 

جنوبی، اردن، هند، آمریكا، 

ن، استرالیا، لبنان، فرانسه، آرژانتی

برزیل، گواتماال، مراكش و 

 نیجریه

 آمریكا، آلمان، ایتالیا و انگلیس 6 اردیبهشت 3 مركز تحقیقات نقص ایمنی المللی نقص ایمنی هشتمین كنگره بین 4

 آمریكا 1 اردیبهشت 4 دانشكده بهداشت همایش توسعه پایدار سالمت 5

6 
برگزاري كارگاه آموزشی در همایش كشوري آموزش 

 پزشكی

ركز مطالعات و توسعه م

 آموزش علوم پزشكی
 آمریكا 1 اردیبهشت 5

 كارگاه آموزشی 7
مركز آموزش و پژوهش 

 هاي پوست و جذام بیماري
 بنگالدش 2 اردیبهشت 20
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 1395هاي علمی داراي مدعوین خارجی طی سال  ها و همایش ها، نشست كارگاه -14-8جدول 

ف
ردی

 

 تاریخ شروع كنندهبرگزار هعنوان برنام

ویزاهاي دریافتی براي 

كنندگان  شركت

 خارجی

 كشور متبوع مدعوین

 هلند و انگلیس 3 اردیبهشت 28 مركز تصویربرداري كارگاه تصویربرداري 8

 شناسی و كنترل عفونت كارگاه آموزشی میكروب 9
یمارستانی امام خمینی مجتمع ب

 )ره(
 هلند 2 خرداد 1

 تاجیكستان 2 خرداد 16 دانشكده پزشكی كارگاه آموزشی و بازدید از مركز طبی كودكان 10

 لهستان 2 خرداد 25 دانشكده بهداشت هاي ساركوفاژیده كارگاه تحقیقاتی در زمینه شناسایی مگس 11

 8 مرداد 1 الملل معاونت بین همایش كشوري آموزش پزشكی 12
، آلمان، سیانگلهند، فرانسه، 

 مالت و نروژ

 11 مرداد 2 دانشكده بهداشت المللی مدیریت بیمارستانی هشتمین همایش بین 13
انگلیس، اردن، فیلیپین، فرانسه، 

 هلند، آلمان و پاكستان

 تاجیكستان 1 مرداد 4 دانشكده پزشكی دوره پژوهشی كلینیك درد 14

 تركیه، نیجریه و اتیوپی )استاد( 3 مرداد 21 دانشكده بهداشت المللی سالمت عمومی ابستانی بینچهارمین مدرسه ت 15

 )استاد( 8 شهریور 1 دانشكده بهداشت مدرسه تابستانی اپیدمیولوژي 16
، بلژیك، آلمان و یاسلواك

 اتریش

 المللی تغذیه دومین كنگره بین 17
دانشكده علوم تغذیه و 

 شناسی رژیم
 25 رشهریو 13

كشورهاي مختلف در اروپا و 

 آمریكا

 اولین سمپوزیوم كاربردهاي مهندسی پزشكی 18
هاي نوین  دانشكده فناوري

 پزشكی
 آمریكا 3 مهر 6

 نروژ و سوئد 5 مهر 22 مركز تحقیقات سرطان كارگاه آموزشی برنامه ملی كنترل سرطان 19

 هند 1 مهر 26 ركز تحقیقات روماتولوژيم المللی انجمن روماتولوژي ایران دومین كنگره بین 20

 المللی كودكان همایش بین 21
مركز تحقیقات رشد و تكامل 

 كودكان
 6 مهر 28

 ایتالیا، آمریكا، استرالیا،

 آفریقاي جنوبی و انگلیس

 10 آبان 1 دانشكده بهداشت المللی بهداشت محیط و توسعه پایدار اولین همایش بین 22
 ، ژاپن، آلمان وكنگ هنگ

 سوئیس

 فرانسه، آلمان، آمریكا و هند 7 آبان 11 دانشكده پزشكی كنگره پوست رازي 23

 افغانستان و پاكستان 10 آبان 14 مركز ملی مطالعات اعتیاد كارگاه آموزشی سرنگ و سوزن 24

هاي علمی  اولین همایش جهانی آموزش و پژوهش 25

(USERN) 
 18 آبان 15 دانشكده پزشكی

در اروپا و كشورهاي مختلف 

 آمریكا

 تاجیكستان 1 آبان 17 دانشكده پزشكی دوره آموزشی 26

 ، آلمان و ایتالیاكرواسیمقدونیه،  4 آبان 18 پزشكی دانشكده دندان كارگاه آموزشی بازسازي بافت نرم و سخت 27

 آمریكا 1 آبان 26 دانشكده پزشكی كارگاه آموزشی سالمت روان كودک 28

 دانمارک و مجارستان 2 آذر 2 مركز تحقیقات نفرولوژي يكنفرانس نفرولوژ 29

 كانادا 1 آذر 15 مؤسسه ملی تحقیقات سالمت گیري مبتنی بر شواهد كنگره تصمیم 30

 المللی مبارزه با سوءتغذیه هفدهمین كنگره بین 31
دانشكده علوم تغذیه و 

 شناسی رژیم
 21 آذر 15

كشورهاي مختلف در اروپا و 

 آمریكا
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 1395هاي علمی داراي مدعوین خارجی طی سال  ها و همایش ها، نشست كارگاه -14-8جدول 

ف
ردی

 

 تاریخ شروع كنندهبرگزار هعنوان برنام

ویزاهاي دریافتی براي 

كنندگان  شركت

 خارجی

 كشور متبوع مدعوین

 كره 2 آذر 19 مركز تحقیقات نفرولوژي گاه آموزشی نفرولوژيكار 32

 پرتغال 1 آذر 21 مركز طبی كودكان كارگاه آموزشی 33

34 
دوره آموزشی و بازدید از مجتمع بیمارستانی امام خمینی 

 )ره(

مجتمع بیمارستانی امام خمینی 

 )ره(
 كویت 1 دي 5

 ایتالیا، آلمان و عمان 17 دي 18 ایران انجمن پپتید المللی پپتید دومین سمینار بین 35

36 
هاي نسل جدید تعیین توالی ژنی  سمینار علمی كاربرد روش

(NGS) در بیمارستان یاس 
 هند 2 دي 27 دانشكده پزشكی

 IVIGسمپوزیوم كاربردي داروي  37
مركز تحقیقات ایمونولوژي، 

 آسم و آلرژي
 آمریكا 3 بهمن 26

 آسم و آلرژيالمللی  سومین همایش بین 38
مركز تحقیقات ایمونولوژي، 

 آسم و آلرژي
 13 بهمن 27

ژاپن، فرانسه، ایتالیا، انگلیس، 

 آلمان، مراكش و كویت

 سمپوزیوم سالك 39
مركز آموزش و پژوهش 

 هاي پوست و جذام بیماري
 ژاپن، كانادا و آمریكا 3 اسفند 2

 

 1395روادید و تشریفات طی سال گرفته در حوزه اخذ  جزئیات اقدامات انجام -15-8جدول 

 تعداد عنوان ردیف

 259 دریافت روادید مدعوین خارجی واحدهاي دانشگاه 1

 560 دریافت ویزاي دانشجویی ورود به كشور 2

 758 ساله دریافت اقامت یك 3

 1015 پیگیري امور خروج و مراجعت دانشجویان 4

 54 مالقاتانجام تشریفات بازدیدها و  5
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 یليغات و بازاريابتب

 

 گردد: هاي حوزه تبلیغات و بازاریابی با دو رویكرد اصلی پیگیري می فعالیت

 المللی از مجاري مختلفالف( تبلیغات در بازارهاي موجود با شناساندن هر چه بیشتر دانشگاه در سطح بین

 ب( شناسایی و ورود به بازارهاي بالقوه

 

 از: اند عبارت 1395سال  در این حوزه طی صورت گرفتهاقدامات 

 :چاپ و توزيع نشريات

 آینده  دانشجویان راهنماي بروشور(Tips for Prospective Students) - 2700شده:  تعداد توزیع 

 دانشگاه  هاي تبلیغاتی دانشكده بروشور(TUMS Schools Brochure) - 3000شده:  تعداد توزیع 

 هاي بلندمدت دانشگاه بروشور برنامه(Degree Program Matrix) - 3850شده:  تعداد توزیع 

 مدت دانشگاه هاي كوتاهبروشور برنامه(Non-Degree Program Matrix) - 4000شده:  تعداد توزیع 

  بروشور تاریخچه دانشگاه(TUMS History) - 950شده:  تعداد توزیع 

  بروشور اطالعات مفید زندگی در ایران و دانشگاه(Ready to Join TUMS?) - 2000شده:  تعداد توزیع 

  بروشور رشته پزشكی(Doctor of Medicine) - 300شده:  تعداد توزیع 

 

 :ها و رويدادهاي تبليغی فعاليت

 نامه و قرارداد همكاري در حوزه جذب دانشجو ها جهت عقد تفاهممذاكره با سفرا و رایزنان فرهنگی و آموزشی سفارتخانه

 (1395مورد در سال  3)

  سفراي حضور با جشنی صورت به (؛ این مراسم1395اسفند  17و  16تهران ) پزشكی علوم دانشگاه الملل بین روزبرگزاري 

 المللی بین همچنین دانشجویان و اساتید دانشگاه، معاونین و ریاست ها، سفارتخانه رتبه عالی مسئولین خارجی، كشور چندین

 یافت. بازتاب نیز داخلی هاي رسانه برگزاري آن در برخی كه برگزار شد دانشگاه

 هاي تبلیغاتی نمایندگان تبلیغ و بازاریابی دانشگاه الملل دانشگاه و بسته هاي تبلیغاتی براي مهمانان بین تهیه بسته 

 15المللی در كشورهاي خارجی؛ در حال حاضر دانشگاه با  اعطاء امتیاز نمایندگی رسمی دانشگاه براي جذب دانشجویان بین 

 نماید. كشورهاي مختلف قرارداد همكاري داشته و این نمایندگان را از طریق ارائه كاالهاي تبلیغاتی پشتیبانی می نماینده در

 رسانی و معرفی  هاي اطالع ها و فیلم : تهیه كلیپغیر ایرانیاي در حوزه معرفی دانشگاه به متقاضیان  هاي چندرسانه فعالیت

 دانشگاه، تهیه لوح فشرده معرفی دانشگاه

 تبلیغاتی با هدف معرفی -ايها و مجامع علمی معتبر و در شأن دانشگاه براي حضور غرفهها، سمپوزیومشناسایی نمایشگاه

 (1395نمایشگاه طی سال  5المللی دانشگاه در بازارهاي پرمخاطب شرق آسیا و اروپا )شركت در هاي بین فعالیت

 هاي تبلیغاتی الملل با ارائه بسته پشتیبانی تبلیغاتی از سفرهاي مأموریتی معاونت بین 



   

    1395سالنامه آماري دانشگاه در سال  

  الملل و اعتبار بخشي روابط بين: هشتمفصل    
 

 

 

 

 مديريت آمار و فناوري اطالعات
 stat@tums.ac.ir پست الكترونيك: 81633102 تلفن:دوم،  طبقهتهران،  یدرمان یبهداشتاختمان مركزي دانشگاه علوم پزشکی و خدمات ورز، نبش خيابان قدس، ساتهران، بلوار كش نشاني:

542 

 

 یآموزش یها برنامه یساز تطبيق و متناسب
 

ریزي علوم  شوراي عالی برنامه 1395، در سال غیر ایرانیهاي آموزشی موجود با نیازهاي دانشجویان  سازي برنامه تطبیق و متناسب منظور به

ها موافقت نمود.  هاي آموزشی در دانشگاه سازي برنامه طبیق و متناسبپزشكی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی با تشكیل كمیته ت

ها با نیازهاي حوزه سالمت مردم كشورهایی است كه متقاضیان تحصیل در  سازي محتواي برنامه این كمیته علمی، مأمور انطباق و متناسب

الملل و مدیر  ه متبوع، معاون آموزشی، معاون یا مدیر بینایران دارند. عالوه بر دبیران شوراهاي آموزشی حوزه معاونت آموزشی وزارتخان

 باشند. گروه آموزشی دانشگاه پیشنهاددهنده برنامه نیز از اعضاء این كمیته می

هاي  سازي برنامه برنامه آموزشی به پیشنهاد دانشگاه علوم پزشكی تهران در كمیته تطبیق و متناسب 4تعداد  1395در این خصوص طی سال 

 .استبرنامه دیگر نیز در دست اقدام  12مطرح و تصویب گردید و آموزشی 
 

 1395شده طی سال   سازي هاي آموزشی تطبیق و متناسب برنامه -16-8جدول 

 رشته تحصیلی مقطع تحصیلی دهنده ارائه ردیف

 PhD دانشكده پیراپزشكی 1
Hematology and Blood 

Transfusion 

 MSc دانشكده پیراپزشكی 2
Infection Prevention and 

Control 

 MSc بخشی تواندانشكده  3
Clinical and Experimental 

Neurolinguistics 

 MPharm Pharmacy دانشكده داروسازي 4
 

 
 EducationIRAN طرح

 

پس از بررسی  ،شگاهاز متقاضیان جذب در دان بخشی است كه اي گونه بههاي داخلی  توسط دانشگاه غیر ایرانیروند فعلی جذب دانشجویان 

 ،هاي معتبر جهان در دانشگاهو این در حالی است كه  شوند كنار گذاشته می ،موردنظراولیه به علت عدم دارا بودن شرایط و استانداردهاي 

 طرحانداز، به ابتكار دانشگاه علوم پزشكی تهران  چشم . براي تحقق اینآید موافقت به عمل می ،با پذیرش اكثریت متقاضیان

EducationIRAN بهداشت، درمان و  ؛امور خارجه تخانهوزارسه اي مشترک میان  در حال حاضر به پروژه ارائه گردید. این طرح

مسیري . طرح مذكور علوم پزشكی تهران تبدیل شده استهاي تهران و  دانشگاه و علوم، تحقیقات و فناوري و همچنین آموزش پزشكی

 .هاي كشور طی شود امی دانشگاهباید با همراهی تمنهایتاً است كه 

دانشگاه در سایت آن  46برنامه آموزشی توسط  269. اند درآمدهدانشگاه كشور به عضویت این طرح  67تعداد  1395تا پایان سال 

اند كه  قرار داده موردنظرخود را در صفحه  Application Formدانشگاه نیز  12نامی و  دانشگاه، اطالعات ثبت 16رسانی شده،  اطالع

 مورد بازدید داشته است. 162340طی سال گذشته 

 


