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 المللمعاونت بين -3فصل
شجو به خارج از   «المللروابط بيناداره » با عنوان 1367سال  معاونت از نيا فعاليت خود را در زمينه اعزام دان

شگگگركت و ارائه مقاله در      ، بلندمدت   و مدت دوره بورس كوتاه ، كشگگگور تحت عنوان دوره فرصگگگت مطالعاتي    

 تي تحصگگگيلي آغاز نمود و پس از آن فعال   هاي ييديه  المللي و تأ هاي داخلي و بين برگزاري همايش ، ها همايش 

 از وزشگگي داخل و خارج كشگگور ضگگمن تشگگكيل شگگوراي بورس دانشگگگاه ادامه داد. هاي آمخود را با مأموريت

براي  الملليبين هاينامهانعقاد تفاهم، تأييد هيأت رئيسه دانشگاه   موردهايي با تدوين دستورالعمل  1385سال 

شكده  سر گرديد  حقيقاتيها و مراكز تدان سوي  با هدف 1391بهار در .مي شي  يهم شي  ، واحدهاي آموز و پژوه

هاي ذيل تشكيل  الملل دانشگاه با اهم فعاليت معاونت بين، يالمللبين تتعامالارتقاء  در جهتدرماني دانشگاه  

شم    :ديگرد سند چ ساله و برنامه   تالش در جهت تحقق اهداف  ست  صادي   انداز بي سعه اقت اجتماعي و ، هاي تو

شكي تهران         شگاه علوم پز شه جامع علمي دان شور و اهداف نق سته به گروه فرهنگي ك هاي و ارائه خدمات واب

المللي هاي نوين بينمدل ايريزي برگذاري و برنامهسياست  ، المللياي و بينح منطقهومختلف پزشكي در سط  

اجراي شبكه توسعه   ، المللياي و بينح منطقهوفرادانشگاهي در سط  اي هدر جلب مشاركت و همكاري در طرح 

شگاه و بهره المللي بين هاي بينفعاليت سترش برون  واحدهاي مختلف دان ضاي مجازي براي گ مرزي مندي از ف

هاي الملل دانشگگگاه و تداوم برنامهشگگده در اسگگاسگگنامه پرديس بينهاي تدوينپيگيري وظايف و مأموريت، آن

هاي آموزشگگي و تحقيقاتي مشگگترك در سگگطح  تبادل اسگگتاد و دانشگگجو و اجراي پروژه مسگگيراجرايي آن در 

 ءهاي مختلف پزشگگگكي و ارتقاالمللي آموزش و پژوهش در گروهدسگگگتيابي به اسگگگتانداردهاي بين، الملليبين

هاي معتبر آموختگان و همچنين صدور مدارك مشترك با دانشگاهاعتباربخشي به مدارك و مدارج علمي دانش

 . دنيا

سگگگازي الملليمديريت بين  ، لملل اها و واحدهاي زير اسگگگت: كالج بين    اكنون اين معاونت شگگگامل مديريت     هم

سازي بين ، الكترونيك ساني مديريت توانمند سعه امور بين ، المللي نيروي ان سعه  ، المللمديريت تو مديريت تو

شتيباني و همچنين مديريت روابط بين  شكده منابع و پ سازي الملل؛ دان پزشكي و دندانپزشكي و نيز   ، هاي دارو

 الملل.فرهنگي ذيل مجموعه پرديس بين -وييپژوهشي و دانشج، هاي آموزشيمعاونت

 المللمعاونت آموزشي پرديس بين
 مدتهاي آموزشي كوتاهدوره  (الف

ها به صورت شود. برخي از اين برنامهبه دانشجو گواهي اتمام دوره اعطاء مي، مدتكوتاههاي آموزشي  برنامهدر 

اند. تعداد متقاضگگيان آنها نيز از دو كشگگور آلمان و اوكراين بوده مشگگترك با چند دانشگگكده اجرا و بيشگگترين  

ها تعداد دانشجويان موفق به گذراندن اين دوره، 1-3 جدولدر  1398ها در سالها و متقاضيان اين دورهبرنامه

 ها در پايانالمللي شگگاغل به تحصگگيل اين دوره و تعداد دانشگگجويان بين 2-3 جدولدر  1398سگگال در طول

 آمده است. 3-3 جدولنيز در  1398سال
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 1398سالدر شده جهت پذيرش دانشجو مدت ارائههاي آموزشي كوتاهبرنامه -1-3جدول
 رديف نوع دوره تعداد برنامه تعداد متقاضي

 1 مدتكوتاه يآموزش يهادوره 37 86

 2 پسادكترا 6 7

 3 روتيشن باليني 22 81

 4 مدرسه تابستاني 6 85

 5 ساير 21 29

 جمع 92 288

 1398مدت در سالهاي آموزشي كوتاهموفق به اخذ گواهي از برنامه انيدانشجو -2-3جدول

 تعداد نوع دوره رديف

 79 روتيشن باليني 1
 74 مدتدوره آموزشي كوتاه 2
 85 مدرسه تابستاني 3
 27 ساير 4

 265 جمع

 1398سال مدت در پايانشاغل به تحصيل به تفکيك نوع برنامه آموزشي كوتاه انيدانشجو-3-3جدول
 رديف دوره آموزشي تعداد

 1 مدتدوره آموزشي كوتاه 11

 2 روتيشن باليني 5

 3 پسادكترا 3

 جمع 19

 هاي آموزشي بلندمدتدوره (ب

هايي كه در   شگگگود. برنامه  در نهايت به دريافت مدرك تحصگگگيلي منجر مي       هاي آموزشگگگي بلندمدت    برنامه  

سط  1398سال  شجويان بين معاونت بين تو شده    المللي اطالعالملل جهت پذيرش دان ساني    4-3 جدولدر ر

 آمده است.

 1398شده در سالبلندمدت اعالمآموزشي  هايبرنامه -4-3جدول
 رديف دهندهواحد ارائه تعداد مقاطع تعداد رشته

 1 دانشكده بهداشت 5 20
 2 دانشكده پرستاري و مامايي 3 9
 3 دانشكده پزشكي 7 52

 4 دانشكده پيراپزشكي 3 14

 5 دانشكده توانبخشي 3 5

 6 دانشكده داروسازي 4 12

 7 دندانپزشكيدانشكده  7 17

 8 ايرانيدانشكده طب  1 1

 9 شناسيدانشكده علوم تغذيه و رژيم 2 4

 10 هاي نوين پزشكيدانشكده فناوري 2 7

 11 دانشكده مجازي 1 1

 12 ها و مراكز تحقيقاتيپژوهشكده 1 1

 جمع 39 143
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بلندمدت دانشگاه علوم پزشكي تهران در هاي آموزشي المللي شاغل به تحصيل در دورهتعداد دانشجويان بين

 را در قسمت بعد ارائه خواهيم كرد. 1398سال پايان

 مشغول تحصيلالمللي بين دانشجويان (ج

 841برابر  1398سال  المللي شاغل به تحصيل در دانشگاه علوم پزشكي تهران در پايان     تعداد دانشجويان بين 

 اند. الملل دانشگاه جذب شدهنفر آنها از طريق سيستم پذيرش معاونت بين 790( كه 5-3 جدول) نفر بوده
 1398سال برحسب جنسيت در پايان مشغول تحصيل انيدانشجو -5-3 جدول

 ↓درصد تعداد جنسيت

 7/51 435 مرد

 3/48 406 زن

 100 841 جمع

 

شجويان   شجويان ايراني انتقالي از خارج كشور نيز براي گذراندن دوره  ، الملليبينعالوه بر دان نياز هاي پيشدان

شگگوند كه تعداد اين دانشگگجويان در الملل دانشگگگاه پذيرش ميالملل در پرديس بينخود از طريق معاونت بين

ست  53برابر  1398سال  شكي    49) نفر ا شكده دندانپز شكده دا  3، نفر در دان سازي و  نفر در دان نفر هم  1رو

 اند.( مرد بوده%3/28) نفر 15زن و ، ( از اين دانشجويان%7/71) نفر 38اند(. كردهدانشكده پزشكي تحصيل مي
 1398سال ي و جنسيت در پايانليمقطع تحصبه تفکيك  مشغول تحصيل انيدانشجو -6-3 جدول

 مقطع تحصيلي
 درصد تعداد

 كل مرد زن كل مرد زن هاي آموزشيبرنامه

 2/65 4/45 6/54 548 249 299 3 دكتراي عمومي

 1/11 3/61 7/38 93 57 36 31 ارشدكارشناسي

PhD 31 13 62 75 3/17 7/82 9/8 

 3/7 2/67 8/32 61 41 20 24 دستياري تخصصي

 9/5 0/32 0/68 50 16 34 6 كارشناسي

 4/1 7/66 3/33 12 8 4 8 فلوشيپ

MPH 1 0 1 1 0/0 0/100 1/0 

 1/0 0/100 0/0 1 1 0 1 پژوهشيدكتراي

 0/100 7/51 3/48 ▪841 435 406 105 جمع

 المللي شاغل به تحصيل در دانشگاه به شمول دانشجويان ايراني انتقالي از خارج كشور: كل دانشجويان بين▪

 1398سال برحسب محل تحصيل و جنسيت در پايان مشغول تحصيل انيدانشجو -7-3 جدول

 محل تحصيل
 درصد تعداد

 كل مرد زن كل مرد زن

 8/62 9/48 1/51 528 258 270 دانشكده پزشكي

 5/10 9/48 1/51 88 43 45 دانشكده دندانپزشكي

 2/6 9/26 1/73 52 14 38 ييدانشكده پرستاري و ماما

 1/5 1/65 9/34 43 28 15 دانشكده پيراپزشكي

 9/4 8/48 2/51 41 20 21 دانشكده داروسازي

 7/3 9/83 1/16 31 26 5 دانشكده توانبخشي

 5/2 4/71 6/28 21 15 6 دانشكده بهداشت
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 محل تحصيل
 درصد تعداد

 كل مرد زن كل مرد زن

 1/2 8/77 2/22 18 14 4 شناسيدانشكده علوم تغذيه و رژيم

 8/1 7/86 3/13 15 13 2 هاي نوين پزشكيدانشكده فناوري

 2/0 0/100 0/0 2 2 0 دانشكده طب ايراني

 1/0 0/100 0/0 1 1 0 دانشكده مجازي

 1/0 0/100 0/0 1 1 0 (پژوهشيدكتراي) پژوهشكده گوارش و كبد

 0/100 7/51 3/48 841 435 406 جمع

 
 1398سال به تفکيك دانشکده و مقطع تحصيلي در پايان مشغول تحصيل انيدانشجو -8-3 جدول

 MPH كارشناسي محل تحصيل
 كارشناسي

 ارشد

 دكتراي 

 عمومي

 دكتراي 

 پژوهشي
PhD  جمع فلوشيپ 

 21 0 0 17 0 0 3 1 0 بهداشتدانشكده 

 52 0 0 7 0 0 15 0 30 ييپرستاري و مامادانشكده 

 528 10 53 16 0 441 8 0 0 پزشكيدانشكده 

 43   7 0 0 24 0 12 پيراپزشكيدانشكده 

 31 0 0 7 0 0 17 0 7 توانبخشيدانشكده 

 41 2 0 4 0 34 1 0 0 داروسازيدانشكده 

 88 0 8 0 0 73 6 0 1 دندانپزشكيدانشكده 

 2 0 0 2 0 0 0 0 0 طب ايرانيدانشكده 

 18 0 0 8 0 0 10 0 0 شناسيعلوم تغذيه و رژيمدانشكده 

 15 0 0 7 0 0 8 0 0 پزشكي هاي نوينفناوريدانشكده 

 1 0 0 0 0 0 1 0 0 مجازيدانشكده 

 وكبد پژوهشكده گوارش

 (پژوهشيدكتراي) 
0 0 0 0 1 0 0 0 1 

 841 12 61 75 1 548 93 1 50 جمع

 1398-99شده در سال تحصيلي پذيرفتهالمللي بيندانشجويان  (د

 نفر 69اند كه در دانشگگگاه پذيرفته شگگده  1398-99المللي در سگگال تحصگگيلي  دانشگگجوي بين167

   اند.( مرد بودهدرصد7/58) نفرشان 98( از آنها زن و درصد3/41)

 1398-99شده برحسب مقطع تحصيلي در سال تحصيلي پذيرفته انيدانشجو -9-3 جدول

 مقطع تحصيلي
 درصد تعداد

 كل مرد زن كل مرد زن

 1/52 9/52 1/47 87 46 41 دكتراي عمومي

 1/25 3/64 7/35 42 27 15 ارشدكارشناسي

 8/10 2/72 8/27 18 13 5 دستياري تخصصي

PhD 4 7 11 4/36 6/63 6/6 

 0/3 0/40 0/60 5 2 3 كارشناسي

 4/2 0/75 0/25 4 3 1 فلوشيپ

 0/100 7/58 3/41 167 98 69 جمع
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 1398-99تحصيل در سال تحصيلي شده برحسب محلان پذيرفتهيدانشجو -10-3 جدول
 جمع مرد زن دانشكده() محل تحصيل

 3 2 1 بهداشت

 10 3 7 ييپرستاري و ماما

 95 52 43 پزشكي

 21 14 7 پيراپزشكي

 10 8 2 توانبخشي

 10 8 2 داروسازي

 12 7 5 دندانپزشكي

 1 1 0 طب ايراني

 3 1 2 شناسيعلوم تغذيه و رژيم

 1 1 0 هاي نوين پزشكيفناوري

 1 1 0 مجازي

 167 98 69 جمع

 1398-99ي در سال تحصيلي ليتحصمقطعشده برحسب محل و پذيرفتهان يدانشجو -11-3 جدول

 MPH دانشكده
 كارشناسي

 ارشد

 دكتراي

 عمومي
PhD 

 دستياري

 تخصصي
 جمع فلوشيپ

 3 0 0 2 0 1 0 بهداشت

 10 0 0 1 0 6 0 ييپرستاري و ماما

 95 2 17 3 71 2 0 پزشكي

 21 0 0 0 0 20 0 پيراپزشكي

 10 0 0 1 0 9 0 توانبخشي

 10 2 0 0 7 1 0 داروسازي

 12 0 1 0 9 1 0 دندانپزشكي

 1 0 0 1 0 0 0 طب ايراني

 3 0 0 2 0 1 0 شناسيعلوم تغذيه و رژيم

 1 0 0 1 0 0 0 هاي نوين پزشكيفناوري

 1 0 0 0 0 1 0 مجازي

 167 4 18 11 87 42 0 جمع

 

 الملليآموختگان بينهـ( دانش

اند كه  التحصيل شده  فارغدانشگاه علوم پزشكي تهران   المللي از بيندانشجوي   367تعداد  1398-99تحصيلي  ل سا در 

صيلي( در  دوره) آموختگانتعداد اين دانشجزئيات  هاي بعدي آورده جدولهاي بلندمدت منتهي به مدرك تح

 شده است.

 1398-99سال تحصيلي المللي برحسب دانشکده در آموختگان بيندانش -12-3 جدول

 دانشكده
 درصد تعداد

 كل مرد زن كل مرد زن

 3/25 0/71 0/29 93 66 27 پزشكي

 6/19 2/79 8/20 72 57 15 بهداشت
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 دانشكده
 درصد تعداد

 كل مرد زن كل مرد زن

 1/16 7/84 3/15 59 50 9 پيراپزشكي

 5/15 8/36 2/63 57 21 36 ييپرستاري و ماما

 6/7 7/60 3/39 28 17 11 دندانپزشكي

 6/4 6/70 4/29 17 12 5 داروسازي

 4/4 8/68 3/31 16 11 5 توانبخشي

 5/3 3/92 7/7 13 12 1 هاي نوين پزشكيفناوري

 3/3 3/83 7/16 12 10 2 شناسيعلوم تغذيه و رژيم

 0/100 8/69 2/30 367 256 111 جمع

 1398-99سال تحصيلي ي و جنسيت در ليمقطع تحصالمللي برحسب آموختگان بيندانش -13-3 جدول

 جمع مرد زن مقطع تحصيلي

 2 1 1 كارداني

 57 27 30 كارشناسي

MPH 9 26 35 

 119 96 23 ارشدكارشناسي

 39 22 17 دكتراي عمومي

PhD 18 50 68 

 30 19 11 دستياري تخصصي

 16 15 1 فلوشيپ

 1 0 1 تخصصفوق

 367 256 111 جمع

 1398-99سال تحصيلي ي در ليمقطع تحصالمللي برحسب دانشکده و به تفکيك آموختگان بيندانش -14-3 جدول

 جمع تخصصفوق فلوشيپ تخصصي دستياري PhD دكتراي عمومي ارشدكارشناسي MPH كارشناسي كارداني دانشكده

 72    22  10 35 4 1 بهداشت

 57    8  24  25  ييپرستاري و ماما

 93 1 13 21 8 32 18    پزشكي

 59    1  36  22  پيراپزشكي

 16    3  7  6  توانبخشي

 17    13 4     داروسازي

 28  3 9 4 3 8   1 دندانپزشكي

 12    6  6    شناسيعلوم تغذيه و رژيم

 13    3  10    هاي نوين پزشكيفناوري

 367 1 16 30 68 39 119 35 57 2 جمع

 

 هاي علوم پايه و كارورزينتايج آزمون ( و

، هاي پزشگگگكي المللي مقطع دكتراي عمومي رشگگگته كارورزي دانشگگگجويان بين  هاي علوم پايه و پيش   نتايج آزمون 

سال     سازي و دندانپزشكي در  ست   1398دارو شرح جداول آتي ا سفند   ريزيهاي برنامهآزمون) به  به  98شده براي ا

 اند(.ار نشدهدليل شيوع ويروس كرونا برگز
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 1398رشته پزشکي در سال كارورزيپيش و پايه علوم هايآزمون در كنندهشركت انيدانشجو -15 -3 جدول

 شدهقبول نفرات
 كنندهشركت كل نفرات

 متقاضي شركت() 
 زمان برگزاري آزمون نوع آزمون

 علوم پايه نفر 74 نفر 47
 98 شهريور

 كارورزيپيش نفر 3 نفر 3
 98اسفند  علوم پايه نفر 73 -

 1398سال پايه رشته دندانپزشکي در علوم هايآزمون در كنندهشركت انيدانشجو -16-3 جدول

 شدهقبول نفرات
 كنندهشركت كل نفرات

 متقاضي شركت() 
 زمان برگزاري آزمون

 98 شهريور نفر15 نفر3

 98آذر  نفر4 نفر2

 98اسفند  نفر9 -

 

 1398سال پايه دندانپزشکي در علوم هايآزمون در كنندهشركت المللدانشجويان ايراني پرديس بين -17-3 جدول

 شدهقبول نفرات
 كنندهشركت كل نفرات

 متقاضي شركت() 
 زمان برگزاري آزمون

 98 شهريور نفر18 نفر12

 98آذر  نفر2 نفر2

 98اسفند  نفر15 -

 

صوب        شي م سازي نيز طبق برنامه آموز شته دارو شكي وزارت  شوراي عالي برنامه  21/06/1395در ر ريزي علوم پز

شت  شجويان پس از گذراندن  ، بهدا شرايط آزمون جامع مي  180دان شجوي    واحد واجد  شوند كه تاكنون هيچ دان

هيچكدام از دانشجويان ايراني نيز در آزمون علوم پايه شركت  98سال نشده و درالمللي واجد شرايط اين آزمون بين

 اند.نداشته

 هاي آموزشيسازي برنامهدبيرخانه تطبيق و متناسب
اتباع  يازهايبه ن ييپاسخگو  ريكشور و در مس   يعلوم پزشك  يهادانشگاه  يساز يالمللبين اموردر  عيبه منظور تسر 

 يسگاز و متناسگگب قيتطب تهيكم»عنوان  ي بازيربرنامه يتخصگگصگگ تهيكم كي، رانيادر  ليتحصگگ يمتقاضگگ يخارج

 يازهايمتناسگگب با ن يليتحصگگ هاييرشگگته/مقطع يتمام ژهيوو المللي دانشگگجويان بين يبرا «يآموزشگگي هابرنامه

تشكيل   يعلوم پزشك  يزيربرنامه يعال يشورا  يآموزش  يهابرنامه نيو در قالب چارچوب تدو يالمللبين انيمتقاض 

به كشور   يعلوم پزشك  يهادانشگاه  يشنهاد يپ يآموزش  يهادر مورد برنامه يريگميو تصم  ينسبت به بررس  شد تا  

در  1398هاي كميته فوق در سالخالصه فعاليت .دينما يگيرالمللي تصميم دانشجويان بين  رشيجذب و پذ منظور

 آمده است. 18-3 جدول

 1398شده در كميته در سالهاي ارزيابيخالصه برنامه -18-3 جدول
 دانشكده رشته تحصيلي مقطع

 هامشترك تمام دانشكده (Life Science) علوم زيستي كارشناسي

 دانشكده پزشكي MBBS دكتري عمومي
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 المللمعاونت پژوهشي پرديس بين
 هاي تحقيقاتيها و طرحنامهپايان

شجويي كه نياز به هزينه نامهبرخي پايان سقف مصوب پايان  هاي دان هاي آن مقطع خاص دارند نامهاي باالتر از 

گردند تا الملل نيز تصگگويب ميبينبه طور جداگانه در قالب يك طرح پژوهشگگي در معاونت پژوهشگگي پرديس 

ها نامهپذير باشد. آمار اين پايان هاي مصوب حوزه پژوهشي نيز براي آنها امكان  امكان اختصاص اعتبار از بودجه 

 هاي آتي مورد توجه است.ريزي براي سالبا هدف برنامه

 1398الملل در سالنشجويان پرديس بينهاي پژوهشي داها و طرحنامهپايان -19-3 جدول

 عنوان رديف
زبان ) دانشجويان ايراني

 فارسي(

 الملليدانشجويان بين

 زبان انگليسي()
 جمع

 51 38 13 شدههاي دفاعنامهپايان 1

 41 41 0 هانامهانعقاد قرارداد پايان 2

 22 12 10 يافتههاي پژوهشي پايانطرح 3

 14 13 1 پژوهشيهاي قرارداد طرح 4

 1398الملل به تفکيك مقطع تحصيلي در سالهاي پرديس بيننامهپايان -20-3 جدول

 مقطع تحصيلي رديف
 هانامهانعقاد قرارداد پايان شدههاي دفاعنامهپايان

دانشجويان ايراني 

 )زبان فارسي(
المللي دانشجويان بين

 انگليسي()زبان 
دانشجويان ايراني 

 )زبان فارسي(
المللي دانشجويان بين

 )زبان انگليسي(

 27 0 18 0 ارشدكارشناسي 1

2 Ph.D. 13 14 0 9 

 3 0 1 0 دستياري باليني 3

 2 0 5 0 پژوهشيدكتراي 4

 41 0 38 13 جمع

 
 1398الملل به تفکيك مقطع تحصيلي در سالدانشجويان پرديس بينهاي پژوهشي طرح -21-3 جدول

 مقطع تحصيلي رديف

 هاي پژوهشيانعقاد قرارداد طرح يافتههاي پژوهشي پايانطرح

دانشجويان ايراني 

 )زبان فارسي(

المللي دانشجويان بين

 )زبان انگليسي(

دانشجويان ايراني 

 )زبان فارسي(

المللي دانشجويان بين

 ن انگليسي()زبا

 6 0 4 0 ارشدكارشناسي 1

2 Ph.D 10 6 1 7 

 0 0 2 0 دستياري باليني 3

 0 0 0 0 پژوهشيدكتراي 4
 13 1 12 10 جمع

 

 دانشگاه *الملليتعداد مقاالت بين -22-3جدول 

 المللي درمقاالت بين

 1397سال

المللي در مقاالت بين

 1398سال

نسبت به  1398المللي در سالمقاالت بينرشد 

 سال قبل

1110 1407 27% 
 اي كه داراي حداقل يك نويسنده غيرايراني باشد.مقاله * 
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 1398در سال PubMedو  ISIشده در شده در مجالت ايندكسمقاالت چاپ -23-3جدول 

 مقطع تحصيلي رديف
 مقطع تحصيلي

 مقاالتتعداد كل 
 ارشدكارشناسي دكتراي تخصصي

 7 0 7 المللدانشجويان ايراني پرديس بين 1

 63 3 60 المللالمللي پرديس بيندانشجويان بين 2

 70 3 67 جمع

 

 1398الملل در سالهاي برگزارشده توسط معاونت پژوهشي پرديس بينكارگاه-24-3جدول 

 كنندهتعداد شركت تعداد ساعات زمان برگزاري عنوان رديف

1 International Grant 
Writing 

 16 16 شهريور  4و  3

 28 16 آذر  27و  26

 المللمعاونت دانشجويي و فرهنگي پرديس بين
 هاي خوابگاهيمجموعه

، نرگس، دوستشهيد حجت، ميرزاي شيرازي، مجموعه خوابگاهي سارا }جزيره كيش{ 9تعداد  1398در سال

الملل دانشگاه مورد  براي اسكان دانشجويان شاغل به تحصيل در پرديس بين    نيلو و دمشق  ، مريم، كوثر، رازي

ست   ستفاده قرار گرفته ا شبكه بي  كليه خوابگاه. ا سيله  س  سيم به اينترنت مجهز مي ها به و شند.  اير مشخصات و   با

 است. 25-3ها به شرح جدول امكانات خوابگاه

 

 برنامه و تسهيالت رفاهي دانشجوييهاي فوقفعاليت

 باشد.مي 26-3 جدولبه شرح  98سال در برنامه و رفاه دانشجويانشده در حوزه فوقهاي انجاماهم فعاليت
 

 1398در سال المللپرديس بين يهاخوابگاه امکانات مشخصات و -25-3 جدول

 دمشق نيلو مريم كوثر رازي ميرزاي شيرازي حجت دوست نرگس سارا خوابگاه

 5 5 6 5 5 5 17 تعداد طبقات
دو بلوك و هر 

 طبقه 4بلوك 

دو بلوك و هر 

 طبقه 5بلوك 

 30 26 10 15 12 10 19 15 52 تعداد واحد

   500 1275 890 1200 1520 1440 5686 مساحت

 172 208 50 110 80 100 92 78 204 ظرفيت نهايي

متوسط 

 ساكنين/ نفر
97 65 80 78 42 90 35 171 46 

  ✓  ✓ -  ✓  ✓ -  ✓  ✓  ✓ آسانسور
 - -  ✓ - - - - -  ✓ برق اضطراري

  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓ نمازخانه
  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓ اتاق اورژانس
  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓ سالن مطالعه

  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓سايت 
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 دمشق نيلو مريم كوثر رازي ميرزاي شيرازي حجت دوست نرگس سارا خوابگاه

 كامپيوتر

 - 10 - 11 5 5 10 5 6 تعداد رايانه

  ✓  ✓ ---  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓ سالن ورزشي

 

 1398مذهبي و ورزشي( در سال، فرهنگي) برنامههاي فوقتسهيالت رفاهي دانشجويي و فعاليت -26-3 جدول

 توضيح تعداد سرفصل و عنوان فعاليت

  نفر 51ميانگين  هزينه مسكنكمك
  نفر 50 حساب بانكيافتتاح 

  نفر 90 آزمايشات و واكسيناسيون

  نفر 391 ارجاع دانشجويان به بيمارستان

  نفر 150 امور تغذيه دانشجويان خارجي

  نفر 26 دانشجويان خارجي ايبيمه مسئوليت حرفه

  نفر 154 التحصيلي دانشجويان ايرانيانجام امور فارغ
  نفر 208 يخارج انيسالمت دانشجو مهيب هيتسو تيانجام امور وضع

  درخواست 47 وام دانشجويان ايراني

  مورد 16 كار دانشجويي

 خوابگاه و ستاد 5در  برنامه 42 هاي مناسبتي و مذهبيريزي و برگزاري مراسم و برنامهبرنامه

هاي فرهنگي جشنواره، هاريزي و برگزاري و مشاركت در برگزاري برنامهبرنامه

 دانشگاهيقات درونو مساب
 جشنواره دانشجويي ابن سينا 1

 كنندهنفر شركت 202 مورد 5 برگزاري اردوهاي دانشجويي

  1 المللتهيه و تنظيم تقويم فرهنگي معاونت دانشجويي و فرهنگي پرديس بين

 بنر 52گالري تصاوير و  32، خبر 127درج  سايت 1 روزرساني سايت فارسي معاونت دانشجويي و فرهنگيتأمين محتوا و به

  سايت 1 روزرساني سايت انگليسي معاونت دانشجويي و فرهنگيتأمين محتوا و به

 جلسه 8 الملل دانشگاهتشكيل جلسات كميته اجرايي شوراي فرهنگي بين
هاي ريزي و سياست گذاري برنامهبرنامه

 المللفرهنگي دانشجويان بين

 المللي دانشگاههاي بينفعاليتتشكيل كميته دانشجويي  -

الملل با هاي بينهاي دانشجويي فعاليتبرگزاري گردهمايي اعضاء كميته -

 المللالملل و مديران پرديس بينمعاون بين

الملل هاي بينهاي دانشجويي فعاليتها توسط كميتهبرگزاري برنامه -

 هاشده در دانشكدهفعال

هاي الملل و اعضاء كميتهمعاونين بينانديشي با برگزاري جلسات هم -

 هاالملل دانشكدههاي بيندانشجويي فعاليت

 دانشكده 11

 گردهمايي 3

 برنامه 18

 جلسه 26

 در هر دانشكده يك كميته فعال شده است -

هاي ها با حضور دبيران كميتهگردهمايي -

الملل دانشگاه برگزار دانشجويي در معاونت بين

 شد

هاي شي توسط كميتهانديجلسات هم -

هاي دانشگاه دانشجويي در محل دانشكده

 برگزار شد

  7 علميهاي ورزشي دانشجويان خارجي و ايراني و كاركنان و اعضاء هيأتسانس

  5 تجهيز و نگهداري فضاهاي ورزشي خوابگاهي

  مورد 18 المللمشاركت در مسابقات ورزشي دانشگاه و مسابقات مستقل معاونت بين

  نفر 29 بيمه ورزشي دانشجويان ايراني و خارجي و كاركنان

  2 كاروان و زنگ نشاط و سالمت

  جلسه 7 تفسير قرآن ويژه دانشجويان خارجي
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 المللمديريت توسعه امور بين
 الملليدانشجويان بين پذيرش

الملل آغاز توسگگعه امور بيندر مديريت  1389المللي از بهمن هاي مربوط به پذيرش دانشگگجويان بينفعاليت

  باشد.به شرح ذيل مي 1398شده در اين خصوص در سالهاي انجامكه گزارش فعاليت شد

 الف( بررسي متقاضيان

 رآمده است.يز جدولدر  98سالدرالمللي گرفته جهت پذيرش دانشجويان بينهاي انجامفعاليتنتيجه 

 1398الملل براي تحصيل در سالنتيجه بررسي متقاضيان بين -27-3 جدول

 رديف عنوان تعداد

 1 تشكيل جلسه كميته جذب 35

 2 هاي جذبشده براي طرح در كميتههاي ارسالپرونده 1233

 3 تأييدشده يهاروندهپ 988

 4 شدهنتأييد يهاروندهپ 191

 5 مجددها و بررسي وندهپررفع اشكال  54

 

نفر متقاضي تحصيل در مقاطع مشمول عنوان تحصيالت  537 تعداد، هاي بلندمدتو براي دوره 1398سالدر 

اند كه جزئيات آن در اي بودهدر مقاطع كارشناسي و دكتراي حرفه   متقاضي تحصيل  نفر نيز  1121تكميلي و 

 اند.و افغانستان بودهعراق ، از كشورهاي پاكستانمتقاضيان آمده است. بيشترين  29-3و  28-3 جدولدو 

 1398در سال مقطع تحصيلي برحسبهاي منتهي به مدرك المللي دورهبينمتقاضيان  -28-3 جدول

 درصد تعداد مقطع رديف

1 Ph.D 164 9/9 

 MPH 268 2/16ارشد و كارشناسي 2

 2/4 70 تخصصي 3

 6/0 10 تخصصفوق 4

 5/1 25 فلوشيپ 5

 1/3 51 داروسازي عمومي 6

 6/46 773 پزشكي عمومي 7

 2/7 120 دندانپزشكي عمومي 8

 7/10 177 كارشناسي 9

 0/100 1658 جمع

 1398در سال محل تحصيل برحسبهاي منتهي به مدرك المللي دورهبينمتقاضيان  -29-3 جدول

 تعداد متقاضي محل تحصيل رديف

 72 دانشكده بهداشت 1

 113 دانشكده پرستاري و مامايي 2

 987 دانشكده پزشكي 3

 117 دانشكده پيراپزشكي 4
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 تعداد متقاضي محل تحصيل رديف

 68 دانشكده توانبخشي 5

 72 دانشكده داروسازي 6

 165 دانشكده دندانپزشكي 7

 3 دانشكده طب ايراني 8

 21 شناسيدانشكده علوم تغذيه و رژيم 9

 25 هاي نوين پزشكيفناوريدانشكده  10

 1 دانشكده مجازي 11

 14 مراكز تحقيقاتي 12

 1658 جمع

 1398در سالهاي منتهي به گواهي به تفکيك نوع دوره المللي دورهبينمتقاضيان  -30-3 جدول

 رديف دوره آموزشي تعداد

 1 مدتدوره آموزشي كوتاه 33

 2 تابستانيمدرسه  35

 3 روتيشن باليني 26

 4 پسادكترا 4

 5 كارورزي پژوهشي 10

 جمع 108

 شدگانب( پذيرفته

مقطع تحصگگيلي پذيرفته  10هاي بلندمدت براي المللي دورهنفر متقاضگگي بين 988مجموعاً ، 1398در سگگال

 اند.شده

 1398در سال پذيرشبرحسب محل  الملليبينشدگان پذيرفته -31-3 جدول

 رديف محل پذيرش تعداد درصد

 1 دانشكده پزشكي 602 9/60

 2 دانشكده دندانپزشكي 79 0/8

 3 دانشكده داروسازي 43 4/4

 4 دانشكده بهداشت 53 4/5

 5 دانشكده پرستاري و مامايي 82 3/8

 6 دانشكده پيراپزشكي 64 5/6

 7 شناسيعلوم تغذيه و رژيمدانشكده  14 4/1

 8 هاي نوين پزشكيدانشكده فناوري 13 3/1

 9 دانشكده توانبخشي 33 3/3

 10 طب ايرانيدانشكده  1 1/0

 11 دانشكده مجازي 1 1/0

 12 مراكز تحقيقاتي 1 1/0

 13 مركز تحقيقات علوم دارويي 2 2/0

 جمع 988 0/100
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 1398پذيرش در سالبرحسب مقطع  الملليشدگان بينپذيرفته -32-3 جدول

 رديف مقطع تحصيلي تعداد درصد

 1 پزشكي عمومي 494 0/50

 2 دكتراي تخصصي 116 7/11

 3 دندانپزشكي عمومي 51 2/5

 4 داروسازي عمومي 29 9/2

 5 كارشناسي 75 6/7

 6 ارشدكارشناسي 160 2/16

 7 دستيار تخصصي 36 6/3

7/0 7 MPH 8 

 9 فلوشيپ 14 4/1

 10 تخصصفوق 6 6/0

 جمع 988 0/100

 

 1398هاي منتهي به گواهي به تفکيك نوع دوره در سالدوره الملليشدگان بينپذيرفته -33-3 جدول

 رديف دوره آموزشي تعداد

 1 مدتدوره آموزشي كوتاه 24

 2 مدرسه تابستاني 33

 3 روتيشن باليني 20

 4 كارورزي پژوهشي 6

 جمع 83
 

 تبليغات و بازاريابي

سازي  اين مديريت يهاي تبليغفعاليت شجوي  ، با هدف برند شيدن    الملليبينافزايش جذب دان ستحكام بخ و ا

 گيرد. المللي انجام ميدر سطح بينهاي جديد دستاوردها و موفقيتدر راستاي معرفي به اهداف بلندمدت 

 1398الملل در سالها توسط معاونت بينشركت در نمايشگاه -34-3 جدول

 هاعنوان نمايشگاه رديف
از  تعداد بازديدكننده

 غرفه معاونت

با تعداد مالقات 

 هاو دانشگاه هاشركت

 15 200-300 نمايشگاه اربيل عمان 1

 25 500-600 هند رياه كشمگنمايش 2

 35 600-700 عراق هيمانينمايشگاه سل 3

 50 600 پاكستان نمايشگاه 4

 18 2 نمايشگاه گردشگري سالمت شيراز 5

 6 2 نمايشگاه گردشگري سالمت تهران 6
 

شگاه    اين امر موجب  شناخت دان شده و با  از نظر بينافزايش  المللي روابط بين، هاي جديدايجاد ديدگاهالمللي 

، براي مهمانان خارجي و نمايندگان هداياطراحي مدل ، تچاپ و توزيع نشگگريانمايد. دانشگگگاه را تسگگهيل مي

ي روزرسگگگانبه ، در سگگگايت معاونت    درج بنرهاي تبليغاتي  ، ها درج اخبار و اطالعيه  معرفي ايران و دانشگگگگاه و  
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زمان با شگگيوع همكاري در برگزاري كميته مبارزه با كرونا هم، ين و اينسگگتاگرام(الينكد) هاي اجتماعيشگگبكه

هاي تبليغاتي از و همچنين توليد كليپ الملليي بينهاشركت در نمايشگاه  ، 1398ويروس كرونا در اواخر سال 

 عد تبليغات و بازاريابي است.بهاي اين مديريت در جمله فعاليت

 1398الملل در سالشده توسط معاونت بينبازديدهاي انجام -35-3 جدول

 گانبازديدكنند محل مورد بازديد رديف

 25 مدرسه سفارت آلمان 1

 150 دخترانه تهران الملل تطبيقيبين مدرسه 2

 45 مدرسه سفارت پاكستان تهران 3

 25 مهدوي يالمللمدرسه بين 4

 20 نايسابن يالمللمدرسه بين 5

 

هاي اجتماعي براي مديريت و مقابله با كرونا در شگگبكه Coronafightersالمللي تشگگكيل و مديريت پويش بين

 كننده را جلب كرده است. دنبال5000اي توليد شده و بيش از محتواي چند رسانه100كه در آن بيش از 

 امور كنسولي و اخذ رواديد
شگاه مراودات عل سطح بين مي با دان شناخته هاي خارجي و افرادي كه در  ستند الزم    المللي  شده و متبحر ه

سهيالتي براي ميهمانان خارجي فراهم آورد و لذا بخشي از فعاليت    مي شگاه ت هاي اين مديريت به نمايد كه دان

 كند.خدمات را ارائه ميين  جزئياتبعد  جدولامور كنسولي و اخذ رواديد براي اين گروه اختصاص دارد. 

 1398تعداد ميهمانان و كشورهاي طرف تعامل دانشگاه در سال -36-3 جدول

 كشورهاي ميهمان تعداد مهمانان دانشكده/مركز تحقيقاتي نوع ديدار

 4 9 4 بازديد و تعامل علمي

 106 108 10 برگزاري كارگاه و نشست علمي

 1398شده براي تشريفات ميهمانان خارجي در سالاقدامات انجام -37-3 جدول

 تعداد عنوان رديف

 23 دريافت رواديد مدعوين 1

 143 دريافت ويزاي دانشجويي 2

 808 امور كنسولي دانشجويان 3

 47 هاامورتشريفاتي بازديدها و مالقات 4

 .اخذ ويزا و مجوزهاي خروج و خروج قطعي است، سالهتمديد اقامت يكامور كنسولي شامل صدور و 

 

 IRAN Educationامور دبيرخانه 

شك   معاونت بين شگاه علوم پز س  يطرح خود برا، تهران يالملل دان عنوان ه ب IRAN Educationسازمان   سيتأ

درمان ، بهداشت  و امور خارجه يهاوزارتخانه يبا همكاررا پردازد يم تيكه به طور مستقل به فعال  يمل ينهاد

شك  ست كه در تمام  يگاهيسازمان پا  نيمطرح نمود. ا يو فناور قاتيتحق، علومهمچنين و  يو آموزش پز  يا

 تيوضگگع يمعرف يبرا يتواند به عنوان ابزاريكند و ميايفاء نقش م رانيا يسگگازي آموزش عالالملليابعاد بين
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شته  شور به   يو نظام آموزش عال يز آموزش عالمراك يهاموجود و دا ستا ا  همين. در ديعمل نما جهانك  نيرا

المللي جذب دانشگگگجويان بين   ند يفرآ، در مرحله اول ، يابي و بازار  غات يدر حوزه تبل يفيسگگگازمان با انجام وظا    

شگاه    سط دان شور را بهبود   يهاتو سر  دادهك سطح   ييارهايمع نييو تب نييبا تع ني. همچندينمايم عيو ت در 

. دينماميخود خدمات  يو كمّ يفيسطح ك  ءبه ارتقا قيكشور را تشو   يمراكز آموزش عال، يالمللبين يارهايمع

 يها تي و انجام مسگگگئول  يو خارج  يداخل يمراكز آموزش عال  نيرابطه ب  جاد يو ا يابي مراحل بازار   يپس از ط

ست  عيتوز ض  يهادرخوا ص  انيمتقا  كزمرا يالمللهاي بينتواند با كمك به فعاليتمركز مي نيا، رانيدر ا ليتح

توانند با مي يها و مؤسسات آموزش عال  دانشگاه  ي. تمامديايفاء نما ييآنها سهم بسزا   تيفيدر بهبود ك، يداخل

شرا  ش   مركز بهره نياز خدمات ا ازيمورد ن طياحراز  شوند و در بخ شركت نما از فعاليت يمند  در  .نديهاي آن 

ضر حال ح شد كه در ادامه به عملكرد  هاي ذيل فعال ميدر بخش Education IRAN ا  شده و اقدامات انجامبا

 شود.اشاره مي Websiteدر حوزه 
➢ Website 
➢ IT (Website Support) 
➢ Secretariat (Correspondence) 
➢ Admissions 
➢ Marketing 
➢ Research and Development (R & D) 
➢ Monitoring 
➢ Education Fairs 

 آمده است. بعدي جدولهاي عضو در سايت بر اساس تعداد دانشگاهوضعيت فعلي وب

 

 1398ها تا پايان اسفند شده توسط دانشگاههاي ارائهبازديد كل و تعداد كل برنامه -38-3 جدول
 هاي عضوتعداد دانشگاه 83

 بازديدهاي پورتالتعداد كل  762093

 شدههاي آموزشي بارگذاريتعداد كل برنامه 3351

 1398در اسفند  IRAN Educationسايت هاي عضو در وبوضعيت دانشگاه -39-3 جدول
 وضعيت فعلي شاخص ارزيابي رديف

 شدهلوگو و ساير اطالعات محتوايي درج 1
تنها مؤسسه انتقال اند و قرار داده يخود را در صفحه اصل يلوگو، عضو 81

 لوگو ندارندخون و دانشگاه علوم پزشكي كردستان 

 اندنامي را در صفحه مورد نظر قرار دادهاطالعات ثبت، عضو 58 ناماطالعات موردنياز جهت ثبت 2

 هستند فرم درخواست تحصيل داراي، عضو 53 فرم درخواست تحصيل 3

 اند.خود را معرفي كردههاي آموزشي برنامه، عضو 63 هاي آموزشيمعرفي برنامه 4

 المللي نيروي انساني دانشگاهمديريت توانمندسازي بين
ساتيد به خارج از كشور با محوريت فرصت مطالعاتي      ، هاي كليدي اين مديريتاز جمله فعاليت اعزام دانشجويان و ا

ضاء هيأت  شجويان علمي و اع شور ، دان ضور در همايش ، مأموريت خارج از ك همكاري با ، الملليهاي بينها و كنگرهح

 ه است.بعدي آمدآنها در جداول  98ريزي شده است كه آمار سالمتخصصان ايراني غيرمقيم و سفرهاي برنامه
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 1398در سال كشور خارج هايهمايش و آموزشي مأموريت، مطالعاتي فرصت مجوز صدور -40-3 جدول

 نام واحد رديف
فرصت مطالعاتي 

علميهيأت  

مأموريت آموزشي خارج 

 از كشور

 هايهمايش

 خارجي

شده ريزيسفرهاي برنامه

 خارجي
 جمع

 62 5 46 6 5 دانشكده پزشكي 1

 20  14 6  دانشكده بهداشت 2

 12  12   دانشكده دندانپزشكي 3

 4  1 2 1 هاي نوينفناوريدانشكده  4

 6  6   دانشكده داروسازي 5

 1   1  دانشكده طب ايراني 6

 6 5 1   دانشكده پيراپزشكي 7

 3  3   دانشكده علوم تغذيه و... 8

 38 1 22 13 2 مراكز تحقيقاتي 9

 152 11 105 28 8 جمع

 

 1398قاره( محل برگزاري در سال) هاي خارج از كشور برحسب منطقهكنندگان در همايششركت -41-3 جدول
 درصد تعداد قاره() منطقه رديف

 4/51 54 اروپا 1
 3/34 36 آسيا 2
 5/9 10 آمريكا 3
 8/3 4 آفريقا 4
 1 1 اقيانوسيه 5

 0/100 105 جمع

 1398در سال كشورهاي خارج كنندگان در همايششركت مشاركتنوع  -42-3 جدول
 درصد تعداد نوع مشاركت رديف

 4/32 34 پوستر  1
 5/29 31 سخنراني 2
 7/5 6 پوستر الكترونيكي 3
 1 1 ويدئو 4

 4/31 33 ساير موارد 5
 0/100 105 جمع

 المللمديريت روابط بين
 هانامهتفاهم

شگاه تفاهم 10تعداد  98سال  در سات بين   نامه جديد با دان س شور مختلف منعقد   8المللي متعلق به ها و مؤ ك

 . استمورد 158الملل ها معاونت بيننامهها تعداد تفاهمنامهشد. با احتساب اين تفاهم

 الملليهاي بينهمکاري

پروژه از برنامه  6المللي در قالب بين ها و مؤسگگسگگاتهاي دانشگگگاه با دانشگگگاهها و پروژهبرنامه 98طي سگگال

 5، استاد  5ها پروژه نياستاد و كارشناس دنبال شده است. در ا    ، هاي تبادل دانشجو اراسموس پالس در زمينه 
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شجو و   شناس   1دان شته  كار سموس پالس برنامه اتحاديه اروپا در زمينه اند. حضور دا هاي آموزش، پرورش، )ارا

ست. اين برنامه در جهت آماده  2020تا  2014هاي سال جوانان و ورزش براي  سازي مردم براي رويارويي با  ا

هاي مهم اين برنامه تغييرات اقتصادي، اجتماعي و ... پيش رو از سوي اتحاديه اروپا تهيه شده است. از ويژگي     

مواد،  به آزاد نيز دسترسي  پروژه و  نتايج از وريبهره و ها، توزيعشايستگي   و هامهارت اعتبارسنجي  و شناسايي  

برنامه است. كميسيون اروپا مجري برنامه اراسموس پالس     طريق از توليدشده  ايچندرسانه  هايفايل و اسناد 

  (باشد.مي

نفر  6، كشور استراليا   ي( با دانشگاه مكوار Cotutelle) استاد راهنماي مشترك   2شركت در برنامه   انيمتقاض  از

شناخته    شرايط  ست    1 تاكنون نيب نيشدند كه از ا واجد  شده ا شد يم زاينفر منتظر اخذ و 1نفر اعزام   4و  با

صوص نها  در حال مذاكره درهم نفر  ش  يساز ييخ ستند. افراد   يقرارداد آموز گرايش علمي از  5شده با  ذكره

شكده  شت  هايدان ستاري و مامايي ، بهدا شك ، پر شكي  نوين هايو فناوري يپز ستند  پز پروژه از  2همچنين  .ه

 هاي مجازي و پزشكي اجرا شد.سازي با همكاري دانشكدههاي ظرفيتبرنامه اراسموس پالس در قالب پروژه

 الملليجذب اساتيد مدعو بين
سات  شگاه آغاز نموده  98سال  المللي كه درمدعو بين ديا شور مختلف   10نفر از  19اند همكاري خود را با دان ك

المللي كه در حال حاضگگر با دانشگگگاه همكاري  شگگمار اسگگاتيد مدعو بين ، تعدادهسگگتند كه با احتسگگاب اين  

در  98سال  المللي جديدرسد. اطالعات مربوط به اساتيد مدعو بين  كشور جهان مي  21نفر از  69نمايند به مي

 آمده است. 43-3 جدول
 1398الملل جديد در سالمدعو بين دياسات -43-3 جدول

 مركز تحقيقات/دانشكده ميزبان كشور دانشگاه مبداء نام استاد مدعو رديف

1 Hassan Abolhassani  مؤسسهKarolinska يمنينقص ا قاتيمركز تحق سوئد 

2 Omid Beiki  مؤسسهKarolinska قاتيمركز تحق سوئد MS 

3 Kazuhito Yokoyama  دانشگاهJuntendo ژاپن 
و  نيجن، مادر قاتيمركز تحق

 نوزاد

4 Mazda Farshad ي دانشگاه مارستانيبBalgrist يورزش يپزشك قاتيمركز تحق سيسوئ 

5 Mohammad Reza 
Bolouri Alzheimer's Memory Center آمريكا 

 يبازتوان) پژوهشكده علوم اعصاب

 (يعصب

6 Ali Soleimani-
Meigooni 

Comprehensive Cancer 
Center of Nevada 

 آمريكا

 دانشكده پزشكي

7 Omid Sedigh  دانشگاهTurin ايتاليا 

8 Serge Brand  دانشگاهBasel سيسوئ 

9 Zeinab Abdullah  دانشگاهBonn آلمان 

10 Margaret Rustin Melanie Klein Trust يسانگل 

11 Robert Douglas 
Hinshelwood 

 يسانگل Essexدانشگاه 

12 Ronald C. Gorter Academic Centre for 
Dentistry Amsterdam 

 هلند

 آمريكا Case Western Reserveدانشگاه  Rui Amaral Mendes 13 دانشكده دندانپزشكي

14 Pieter Johannes 
Slootweg 

 هلند Radboudدانشگاه  يمركز پزشك
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 مركز تحقيقات/دانشكده ميزبان كشور دانشگاه مبداء نام استاد مدعو رديف

15 Multu Ozcan  دانشگاهZurich سيسوئ 

16 Borut Strukelj  دانشگاهLjubljana سيپرد يدانشكده داروساز اسلواني 

 اسلواني Ljubljanaدانشگاه  Samo Kreft 17 المللبين

18 Amin Ardestani  دانشگاهBremen آلمان 
 نينو يهايدانشكده فناور

 يپزشك

19 Peter Jonathan Starr  دانشگاهFatih Sultan Mehmet يرانيدانشكده طب ا تركيه 

 

 هاي علمي دانشگاههاي همکاريميزها و اتاق
، ليو با هدف تسه  افزايش زيم 18اتاق و  3دانشگاه به   يعلم يهاهمكاري يزهايها و متعداد اتاق 98سال  در

 تيبه فعال يالمللبين يها و مراكز آموزش عالو گسترش روابط و تعامالت سازنده و مؤثر با دانشگاه    يسازمانده 

 مانيعضو پ  يهابا دانشگاه  يعلم يهاهمكاري اقات، سيو سوئ  رانيا يعلم يهاخود ادامه دادند. اتاق همكاري

در  يمؤثر يهاگام اندتوانسته  98لسا  و عراق در رانيا يعلم يهااتاق همكاريو  (M8 Alliance) گروه هشت 

 دانشگاه بردارند. يالمللارتقاء روابط بين

ضاء نفر  94 ضاء اتاق فكر در اتاق   از علمي هيأترينفر غ 5علمي و هيأت از اع شگاه به عنوان اع  يزهايها و مدان

و جلسات   تيسا در وب يمعرف ليپروفا، نامهوهيش  يدارا يهمكار يهاو اتاق زهاياند. مداشته  تيفعال، يهمكار

 الملل دانشگاه هستند.در معاونت بين يفصل

 هاي علمي ايران و سوئيساتاق همکاري

هاي همكاري مشترك با كشور سوئيس    هاي علمي ايران و سوئيس كه رسالت شناسايي فرصت      اتاق همكاري

شگاه را      شجويان دان ساتيد و دان ست داراي  عهدهبه منظور برقراري روابط علمي ميان ا ضو مي  9دار ا شد و  ع با

ها هاي دانشگگگاه انجام داده اسگگت. از جمله اين همكاريهاي متنوعي را در راسگگتاي اهداف و مأموريتفعاليت

شت: برگزاري كارگاه   مي شاره دا شور توان به اين موارد ا شگاه ، هاي متنوع در هر دو ك ها و برخي بازديد از دان

سوئيس  ساني مرتبط هاي علمي و اطالعسايي كنفرانس شنا ، مراكز درماني  ساتيد مدعو ، ر توليد محتوا ، جذب ا

برگزاري جلسات با  ، هاي اجتماعيتشكيل پروفايل اتاق در شبكه  ، روزرساني آن سايت اتاق سوئيس و به  در وب

ضاء هيأت       سوئيس و اع سفارت  شگاه و  شگاه واحدهاي تابعه دان سي گرنت ، علمي دان شور  هاي كتحقيق و برر

  سوئيس و نيز برگزاري جلسات ويدئوكنفرانس.

جانبه با مؤسسه نامه و قرارداد سههمچنين دو تفاهم 1398هاي علمي ايران و سوئيس در سالاتاق همكاري

 Seed money Grantتحت عناوين  The Leading House South Asia and Iran نيماد( و) پزشكي توسعه تحقيقاتملي 

 .منعقد نموده است Bridging Grantو 

 1398هاي علمي ايران و سوئيس در سالهاي برگزارشده با همکاري اتاق همکاريكارگاه -44-3جدول 

 محل برگزاري كنندگانشركت موضوع رديف

1 Non-communicable 
disease and Mental Health 

درمان و آموزش پزشكي و محققين ، بهداشتي متشكل از وزارت هيأت

 هاي سوئيس به عالوه سفير ايران در سوئيسسوئيسي از دانشگاه
دانشگاه علوم كاربردي 

 زوريخ سوئيس

2 How to Publish articles in 
international journals? 

 دانشكده دندانپزشكي دانشجويان
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 محل برگزاري كنندگانشركت موضوع رديف

3 Writing proposal كيدانشكده دندانپزش دانشجويان 
4 Social cognition بيمارستان ضيائيان اساتيد 

 

 1398هاي علمي ايران و سوئيس در سالشده توسط اتاق همکاريهاي شناساييها و بورسيهگرنت -45-3جدول 
 كننده تيحما يمنابع مال كشور هينام گرنت/ بورس رديف

1 Bridge Proof of Concept سيسوئ Swiss National science Foundation (SNSF) 
2 PhD Scholarship سيسوئ State Secretariat for Research and Education (SERI) 
3 Post Doct Scholarship سيسوئ State Secretariat for Research and Education (SERI) 
4 Research Fellowship سيسوئ State Secretariat for Research and Education (SERI) 
5 Sprit سيسوئ Swiss National science Foundation (SNSF) 
6 Scientific Exchange سيسوئ Swiss National science Foundation (SNSF) 
7 Ambizone سيسوئ Swiss National science Foundation (SNSF) 

8 
Bridging سيسوئ-رانيا 

اتاق  -(مادين) يپزشك قاتيتوسعه تحق يمؤسسه مل

 رانيو ا يجنوب يايآس يعلم يهاهمكاري
9 SNIF سيسوئ Swiss National science Foundation (SNSF) 
10 Covid-19 سيسوئ Swiss National science Foundation (SNSF) 
 خيدانشگاه زور سيسوئ مدرسه تابستانه 11

 (M8 Alliance) هاي عضو پيمان گروه هشتهاي علمي با دانشگاههمکارياتاق 

المللي دانشگاهي بين بهداشتي عضو مستقر در مراكز 25 متشكل از فرد به منحصر شبكه يك M8 پيمان گروه

كشور مختلف دنياست كه همگي متعهد به بهبود سالمت جهاني     18از  تحقيقاتي مؤسسات   و هادانشگاه ، برتر

ستند. اين مجموعه در واقع       هاي علمي براي چالشحلارائه راهو  سر جهان ه سرا شتي در  عنوان  به هاي بهدا

شگاهي  فكر اتاق يك ست    براي دان ش شت  سازمان جهاني  ن ستم    ايجاد .كندمي عمل بهدا  يهامراقبت يهاسي

، بيماران معالجه براي پزشكي يهامراقبت فعلي رويكردهاي تغيير، بيماري از مؤثر پيشگيري هدف با بهداشتي

 و جمعيت، زندگي شرايط ، آب و هوايي سريع  تغييرات با در نظر گرفتن سالمت  با مرتبط هايحلراه انطباق

 هاي اين پيمان است.از اهداف و مأموريت شهرنشيني

شگاه  با علمي هايهمكاري اتاق ضو  هايدان شامل        گروه پيمان ع شكي تهران  شگاه علوم پز شت در دان  25 ه

 رقم زده است: 98سال عضو بوده و رويدادهاي مهم ذيل را در

 1398 ارديبهشت در سالمت جهاني اي مجمعمنطقه نشست هفتمين برگزاري 

 سالمت جهاني مجمع در دانشجويي دو همايش برگزاري 

  ستاد  و دانشجو  تبادل با هدف سنگاپور  ملي دانشگاه  با نامهتفاهم امضاء  و مشترك  تحقيقاتي يهافعاليت و ا

 دانشگاه دو بهداشت دانشكده رياست با اسكايپ جلسه برگزاري

 تابستانه مدرسه در دانشجويان شركت براي پرتغال كويمبرا دانشگاه با هماهنگي 

 دانشجويان  شركت براي هماهنگيPh.D سوئيس سالمت مجمع در 

 و ژنو بيمارستان و آلمان چريته دانشگاهاي  با هشت  گروه همكاري اتاق اعضاء  از تعدادي مكاتبه و هماهنگي 

 استاد و دانشجو تبادل و همكاري برايآنها  موافقت دريافت
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 هافرصت معرفي و اعضاء با فصلي جلسات برگزاري 

 ضيائيان بيمارستان و داروسازي دانشكده در هشت گروه همكاري اتاق و هافرصت معرفي جلسه برگزاري 

 هاي علمي ايران و عراقهمکارياتاق 

 هاي دانشگگگگاه و گسگگگترش   ها و توانمندي  برداري از ظرفيت هاي علمي ايران و عراق براي بهره اتاق همكاري  

اقدامات مهم ذيل را در ، ها و مراكز علمي و درماني كشگگگور عراقالمللي با دانشگگگگاهبين و علمي هايهمكاري

 قرار داد:خود  98سال هاي اجراييليست برنامه

 سليمانيه عراق دانشگاه با نامهتفاهم انعقاد ▪

 سليمانيه در دانشگاه شعبه ريزي براي ايجادبرنامه ▪

 مشترك با دانشگاه سليمانيه هايهمكاري انجام ▪

 كربال در دانشگاه شعبه اندازيراه براي تالش ▪

 اربيل در هاي علمي دانشگاهپتانسيل معرفي نمايشگاه برگزاري ▪

 مادرزادي قلبي يهابيماري زمينه در بصره دانشگاه با مشترك همكاري ▪

 كيفي تحقيقات حوزه در تخصصي كارگاه برگزاري ▪

 1398الملل در سالهاي علمي دانشگاه در سطح بينهاي ميزهاي همکاريترين فعاليتمهم -46-3جدول 

 ميز نام رديف
اد تعد

 عضو*
 شدهانجام يهاتيفعال

1 
دانشگاه با  همكاري زيم

 آلمان
5 

 ديبازد /يقاتيو مراكز تحق هاپژوهشكده، هادانشكده يساؤبا ر يمتعدد همفكر يهانشست

آلمان در دانشگاه/  يهادانشگاه دياسات يآلمان از دانشگاه / سخنران يهادانشگاه دياسات

و  يپژوهش يهاتفرص يمعرف شيهما يبرگزار /رانيدر اDAAD مؤسسه ندهينشست با نما

با  يزنيارتباط و انجام را يبرقرار / DAAD مؤسسه يآلمان با همكار يهادانشگاه يمطالعات

، هامبورگي هااز دانشگاه ديكارگاه در دانشگاه/ بازد يبرگزار يآلمان برا DFG مؤسسه

 هاهمكاري يريگشكل با هدف يزنيو را نگنيو دانشگاه توب خيمون يدانشگاه فن، روزنبرگ

2 

دانشگاه با  همكاري زيم

 ياروپا يكشورها

 يشمال
3 

 يهامشخصات گرنت يو مستندساز يبررس /كينورد يبرتر كشورها يهادانشگاه يبررس

 يها( شاغل در دانشگاهديو اسات انيدانشجو) انيرانيارتباط با ا /يشمال يموجود در اروپا

 ديارتباط با اسات يسوئد و نروژ/ برقرار رد رانيارتباط با سفارت ا يشمال اروپا/ برقرار

 موجود يهاامكانات و فرصت يبررس يبرا نسكايكارول

3 
دانشگاه با  همكاري زيم

 ارمنستان
5 

 يهمكار يسازنهيبه دانشگاه/ زم روانايداشگاه  سئيارمنستان از دانشگاه/ سفر ر ريسف ديبازد

رساني اطالع /روانايبا دانشگاه  يتوانبخشهمچنين و  شناسيو رژيم هيتغذعلوم  هايدانشكده

 تابستانه دانشگاه يهادرباره مدرسه

4 
دانشگاه با  همكاري زيم

 و پرتغال اياسپان
7 

اي جلسات دوره يبرگزار / USC برنامه دوره مشترك با دانشگاه يمقدمات سينوشيپ نيتدو

با  اياسپان USC تهران و يعلوم پزشك يهامشترك دانشگاه يهابرنامه يبا موضوع اجرا

 هادانشكده المللنين بيدانشگاه و معاون المللنيحضور معاون ب

5 
دانشگاه با  همكاري زيم

 كستانيتاج
 كستانيتاج يتهران و دانشگاه مل يمشترك دانشگاه علوم پزشك ينامه همكارامضاء تفاهم 5

6 
دانشگاه با  همكاري زيم

 لنديتا
5 

 ينامه و خواهرخواندگتفاهم ءانجام مذاكرات و مكاتبات امضا /لنديبرتر تا يهادانشگاه يبررس

 يريزبرنامه /دوليبا دانشگاه ماه ياتيبرنامه عمل هياول سينوشيپ هيته /دوليبا دانشگاه ماه

 ياجرا يبرا يريزبرنامه /دوليدر ماه يراحج پيبرنامه مشترك آموزش فلوش ياجرا يبرا

جلسات با اعضاء  يدانشگاه/ برگزار يدانشكده مجاز يبا همكار لنديدر تا نيسيبرنامه تله مد
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 ميز نام رديف
اد تعد

 عضو*
 شدهانجام يهاتيفعال

 لنديتا زياتاق فكر م

7 
دانشگاه با  همكاري زيم

 و قبرس هيترك
 KOC ارتباط با دانشگاه يبرقرار / Yeditepeنامه با دانشگاه امضاء تفاهم 4

8 
دانشگاه با  همكاري زيم

 نيچ
2 

 يشكزدانشگاه علوم پ يمعرف نيو همچن يرانيطب ا يو معرف يموزشآكارگاه  نيچند يبرگزار

با دانشگاه پكن در  يزنيووهان/ راو  گوانگجو، گانسو، يشانگها، پكن يهاتهران در دانشگاه

 يدانشگاه در كنفرانس آموزش پزشك يبا دانشگاه/ معرف يپژوهش-يعلم يخصوص همكار

 يهادانشگاه و فرصت يدانشگاه پكن/ معرف يو شغل يليتحص يهافرصت شيدر هما و پكن

 نيدر چ رانيا ريسفمكاتبه با  /رانيسفارت ا يعلم يزنيرا يدر چند استان با همكار يليتحص

در كمك به كنترل  يپزشك يوپژوهش يخدمات، همكاري ليتسه يبرا رانيدر ا نيو سفر چ

حاضر  ينيمتخصصان چ نيترحضور بنام با يكنفرانس علم وئديو نيچند يبرگزار /19 ديكوو

دانشگاه و  يرانيدانشكده طب ا يرانيبه متخصصان طب ا اتيپكن در انتقال تجربدر ووهان و

 شيتهران در هما يشكزو دانشگاه علوم پ يرانيطب ا يوزارت بهداشت/ معرف يرانيدفتر طب ا

و  يرانيطب ا يكننده/ معرفشركت 2000از  شيبا حضور ب نيچ يبزرگ انجمن طب سوزن

 نيكشور چ ييدارو اهانيگ يمل شيو هما شگاهينما هيحادانشگاه در افتت

9 

دانشگاه با  همكاريزيم

 يكشورهاو  هيروس

 حوزه قفقاز

6 
نامه تفاهم يو امضا ديبازد /هينامه با دانشگاه سچنو روسنامه با دانشگاه گرجستان/ تفاهمتفاهم

 RUDN از دانشگاه ديبازد /جانيآذرباطب  دانشگاهاز  ديبازد /جانيدانشگاه آذربابا 

10 
دانشگاه با  همكاري زيم

 كردستان عراق
1 

شعبه  سيسأبا هدف ت هيمانيتهران و سل يدو جانبه مسئوالن دو دانشگاه علوم پزشك ديبازد

در  شگاهينما ينامه/ برگزارو امضاء تفاهم يتوسعه ارتباطات گردشگر /هيمانيدانشگاه در سل

دانشگاه در كنگره  دياسات يآن/ سخنران زيهو تج هيمانيافتتاح دفتر دانشگاه در سل /ليارب

 يدانشجو رشيپذ يبرا هيمانيتوافق با دانشگاه سل /هيمانيدانشگاه سل يپزشك يالمللبين
Ph.D يپزشك كولوميكار ريياطفال/ تغ يو روماتولوژ ينورولوژ، قلب پيو فلوش يفارماكولوژ/ 

 scientific كارگاه يبرگزار /هيمانيسل ازيمختلف بر اساس ن يهادوره كولوميكار يطراح
writing / ييدوره مشترك ماما يبرگزارmidwifery course / با دو دانشگاه  يزنيرا

 مشترك يهابرنامه يو اجرا يازسنجيدر مورد ن ليارب يكركوك و علوم پزشك

11 
دانشگاه با  همكاري زيم

 عمان
 (يجامعه النزو) نامه با دانشگاه نزواعمان/ امضاء تفاهم يهاارتباط با دانشگاه يبرقرار -

12 
دانشگاه با  همكاري زيم

 فرانسه
8 

 يالمللشركت در كنفرانس بين /ريركبيدر دانشگاه ام هيدانشگاه پوآت يساؤنشست با ر

دوره مشترك كتوتل با  ينامه و برگزارانعقاد تفاهم يبرا يزنيدر دانشگاه تهران/ را يفرانكوفون

 Aix Marseille دانشگاه

13 
دانشگاه با  همكاري زيم

 قطر
- 

با اتاق  ينامه همكارتفاهم /اسپتار قطر يورزش يپزشك مارستانينامه با مركز و بتفاهم

 اسپتار يشورز يبا مركز پزشك يپروپوزال همكار يسازآماده /و قطر رانيا يمشترك بازرگان

14 
دانشگاه با  همكاري زيم

 مجارستان
3 

برنامه ارائه مدرك مشترك و  ياجرا يتوافق برا /مجارستان زينامه با دانشگاه سملواتفاهم

 قاتيقلب و مركز تحق قاتيمركز تحق، سميپژوهشگاه علوم غدد و متابول توافق/تبادل دانشجو

انجام توافقات در  /مشترك يقاتيتحق يهامغز استخوان دانشگاه در ارتباط با طرح ونديپ

 يهابرنامه تبادل استاد و دانشجو در حوزه ياجرا /يمارستانيب يخصوص اعتبار بخش

 از دانشگاه زيدانشگاه سملوا سيرئ ديبازد /يو نورولوژ يمونولوژيا

15 
دانشگاه با  همكاري زيم

 هند
4 

مشترك از  يهابرنامه ياجرا يسفارت هند و توافق برا يفرهنگ زنينشست با را يبرگزار

 ناري(/ سميقاتيتحق يهاپروژه ژهيو) و هند رانيمشترك ا يصندوق اعتبار مال ليتشك ليقب

در دانشگاه/  ليتحص يابر يهند انيمدارك متقاض دأيياستعالم و ت ندآيفر ليمشترك/ تسه

كشور هند با  يو دندانپزشك يپزشك يدانشگاه توسط شورا يهادانشكده يبرخ ياعتباربخش
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 ميز نام رديف
اد تعد

 عضو*
 شدهانجام يهاتيفعال

 دانشگاه پس از بازگشت به هند يآموختگان هندمدارك دانش دأييت نديفرآ ليهدف تسه

16 
دانشگاه با  همكاري زيم

 ژاپن
7 

ارتباط با  يوزارت علوم ژاپن/ برقرار ندهيمدرس با حضور نما تيشركت در نشست دانشگاه ترب

 دانشگاه جونتندو هيرساني در خصوص بورساطالع /يآغاز همكار يژاپن برا يهادانشگاه

17 
دانشگاه با  همكاري زيم

 افغانستان
 

دانشگاه با  سيجذب دانشجو/ مالقات رئ يمطرح افغانستان برا يهاارتباط با دانشگاه جاديا

 يهانامه با دانشگاهتفاهم /يافغانستان/ فعال نمودن كارگزاران علم يفرهنگ زنيو را ريفس

و شناخت  يبررس يدانشگاه برا يافغان انيوجلسات با دانشج يبرگزار /نييغالب و خاتم النب

 مشترك يهامنابع پروژه

18 

 بادانشگاه  همكاري زيم

سازمان فرهنگ و 

 يارتباطات اسالم
- 

 يبرا رانيا ياسالم يجمهور يفرهنگ زنانيارتباط با را يبرا ينامه همكارتفاهم نيتدو

 دانشگاه يالمللارتباطات بين ليتسه

 * تعداد اعضاي اتاق فكر مورد نظر است.

 بندي دانشگاهرتبه

 المللي ارائه شده است.بندي بينهاي رتبهسيستمهاي رصدشده دانشگاه در رتبهبعدي  جدولدر 
 1398در سال شدهالمللي اعالمهاي بينبنديجايگاه دانشگاه علوم پزشکي تهران در رتبه -47-3 جدول

 دوره زماني بندينظام رتبه رديف

 شاخص

 رتبه

 جهاني

 رتبه جهاني

 در حوزه علوم پزشكي

 رتبه

 ايمنطقه

 رتبه

 كشوري

1 URAP 
 2 - پزشكي() 179 413 2019-2020

 2 - پزشكي() 198 417 2018-2019

2 Scimago (SIR) 
2020 428 - 8 1 

2019 404 - 10 2 

3 Times Higher 
Education (THE) 

 - آسيا() 129 - 600-501 2020

2019 800-601 - - - 

4 QS 

 - - پزشكي()400-351 - 2020

 - - پزشكي()350-301 - 2019

 - - داروسازي() 151 -200 - 2019

5 ISC 2020 451-500 - 
كشورهاي ) 1

 اسالمي(
 (يكشور) 1

6 ESI 2020 357 * - - - 

7 
CWTS Leiden 

 در حوزه انتشارات() 
در شاخص 

 اثرگذاري

2019 294 - - 3 

2018 316 - - 3 
 Impactرتبه تعداد مقاالت بر اساس شاخص اثرگذاري=  *

 الملل دانشگاهكالج بين
شگاه آموزش زبان هاي كالج بينعمده فعاليت ست. آموزش     الملل دان سي ا سي و فار سي  زبان هاي انگلي  به فار

شجويان بين  شته  پايه علوم دوره المللي دردان سازي ، دندانپزشكي ، پزشكي  هاير  به نياز كه پيراپزشكي  و دارو

شجويان بين    باليني دوره در بيمار با ارتباط سي به دان سي را در  دارند و آموزش زبان انگلي المللي كه زبان انگلي
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شجويان ايراني     دانند انجام ميحد كفايت نمي سي به دان ضاء  ، شود. همچنين آموزش زبان انگلي كاركنان و اع

 شود.علمي دانشگاه ارائه ميبه كاركنان و اعضاء هيأت و عربي آلماني، فرانسه علمي دانشگاه و زبانهيأت

 1398الملل در سالهاي آموزشي كالج بينكالس -48-3 جدول

 كنندهتعداد شركت جامعه هدف كالس
هاي تعداد كالس

 برگزار شده
 جمع ساعات آموزشي

 2240 28 254 الملليدانشجويان بين زبان فارسي

 زبان انگليسي

 200 5 25 الملليدانشجويان بين

 8706 300 4360 دانشجويان ايراني

 8960 224 2304 علميكاركنان و اعضاء هيأت

 2920 73 657 متقاضيان آزاد

 1210 29 190 علميكاركنان و اعضاء هيأت زبان فرانسه

 100 2 16 علمياعضاء هيأتكاركنان و  زبان عربي

 360 9 66 علميكاركنان و اعضاء هيأت آلماني زبان  

 

 1398المللي در زمينه آموزش زبان در سالهاي داخلي و بيندوره و كارگاه -49-3 جدول

 كنندگانتعداد شركت جمع ساعات جامعه هدف عنوان

 52 16 الملليدانشجويان بين الملليكارگاه بين

 322 229 متقاضيان آزاد كارگاه داخلي

 گردد.هاي فشرده چندروزه برگزار ميهاي آموزشي به صورت كالسكارگاه

 فضا و امکانات اداري و آموزشي واحدهاي تابعه
واقع در جزيره مركب از يك سگگاختمان مسگگتقل  ، المللآموزشگگي در اختيار معاونت بين-هاي اداريمجموعه

هاي داروسگگازي و سگگاختمان مسگگتقل متعلق به دانشگگكده 2سگگاختمان واقع در تهران به شگگمول  8كيش و 

شكي  شكي       ، دندانپز شكده پز ضيائيان متعلق به دان ستان  ساختمان در بيمار شكده  ، يك  مجموعه متعلق به دان

اختمان دمشگگق مربوط به سگگ، سگگاختمان اداري متعلق به دانشگگكده پزشگگكي، پزشگگكي در بيمارسگگتان بهارلو

 باشد.مي المللكالج بينالملل و ساختمان هاي پرديس بينمربوط به معاونت25ساختمان پالك  و هامديريت

 1398الملل در سالهاي در اختيار معاونت بينمشخصات كلي مجموعه -50-3 جدول
 وضعيت طبقات زيربنا زمينمساحت  برداريبهره سال نام واحد رديف

 اجاره 2 3700 3700 1386 شعبه كيش 1

 مالكيت 3 320 1090 1388 دانشكده پزشكي 2

 مالكيت 4 480 120 1390 بيمارستان ضيائيان() دانشكده پزشكي 3

 مالكيت 2 782 - 1389 بيمارستان بهارلو() دانشكده پزشكي 4

 مالكيت 8 5500 9000 1389 دانشكده دندانپزشكي 5

 مالكيت 2 2000 2700 1386 دانشكده داروسازي 6

 مالكيت 4 1000 420 1395 المللكالج بين 7

 مالكيت 5 572 461 1357 ساختمان دمشق 8

 مالكيت 5 1660 332 1393 25ساختمان پالك  9
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 1398فضاها و امکانات اداري در سال -51-3 جدول
 اتاق شبكه مركز كامپيوتر و علميهيأتاتاق اعضاي  داراي پارتيشن اتاق اداري واحدنام  رديف

 مترمربع 38 /اتاق 1 مترمربع 25 /اتاق 1 مترمربع159 /اتاق 5 شعبه كيش 1

 مترمربع 20 /اتاق 1 - مترمربع 100 /اتاق 6 دانشكده پزشكي 2

 در كتابخانه عدد كامپيوتر 6 مترمربع 20 /اتاق 1 مترمربع 92 /اتاق 1 بيمارستان ضيائيان 3

 در كتابخانه عدد كامپيوتر 7 مترمربع 30 /اتاق 3 مترمربع 90 /اتاق 4 بيمارستان بهارلو 4

 مترمربع 21 /اتاق 2 مترمربع 170 /اتاق 7 مترمربع 104 /اتاق 6 دانشكده دندانپزشكي 5

 مترمربع 35 /اتاق 1 مترمربع 40 /اتاق 1 مترمربع 200 /اتاق 8 دانشكده داروسازي 6

 - مترمربع 20 /اتاق 1 مترمربع 60 /اتاق 5 المللكالج بين 7

 مترمربع 12 /اتاق 1  - مترمربع 420 /اتاق 35 ساختمان دمشق 8

 - مترمربع 12 /اتاق 2 مترمربع 100 /اتاق 15 25ساختمان پالك  9

 

 1398امکانات آموزشي دانشجويان در سالفضاها و  -52-3 جدول

 رديف

فضاهاي مورد 

 استفاده

 براي آموزش

 شعبه كيش
دانشكده 

 پزشكي

بيمارستان 

 ضيائيان

بيمارستان 

 بهارلو

 دانشكده

 دندانپزشكي

 دانشكده

 داروسازي

كالج 

 المللبين

داد
تع

ت 
اح

مس
 

داد
تع

ت 
اح

مس
 

داد
تع

ت 
اح

مس
 

داد
تع

ت 
اح

مس
 

داد
تع

ت 
اح

مس
 

داد
تع

ت 
اح

مس
 

داد
تع

ت 
اح

مس
 

 105 7 30 1 - - 29 1 74 2 - - 30 1 نفر 25كالس تا  1

2 
كالس 

 نفر50تا26
5 326 - - 2 84 - - 4 166 3 150 2 64 

3 
كالس 

 نفر100تا51
1 48 - - - - 1 82 1 46 3 170 - - 

 - - 200 1 143 2 200 1 110 1 24 1 100 1 سالن اجتماعات 4

 - - - - 30 1 170 1 - - - - - - اتاق پراتيك 5

 - - - - - - - - - - - - 55 1 سالن تشريح 6

 - - 980 6 - - - - - - 110 2 164 2 آزمايشگاه 7

 - - 35 1 10 1 100 1 64 1 - - 100 1 كتابخانه 8

 32 1 - - - - - - - - - - 70 1 البراتور زبان 9

 - - 50 1 24 1 - - - - 30 1 - - سالن رايانه 10

 - - 50 1 93 1 كتابخانه 0 كتابخانه - - - 48 2 سالن مطالعه 11

 10 1 30 1 46 1 115 1 30 1 20 1 26 1 نمازخانه 12
 

 1398اي در دسترس دانشجويان و اساتيد در سالامکانات كتابخانه -53-3 جدول

 عنوان رديف
شعبه 

 كيش

بيمارستان 

 ضيائيان
 بيمارستان بهارلو

دانشكده 

 دندانپزشكي

دانشكده 

 داروسازي

 528 533 900 1662 134 تعداد عناوين كتب تخصصي فارسي 1

 406 405 1233 556 80 تعداد عناوين كتب تخصصي غيرفارسي 2

 3691 2492 1213 3104 2016 تعداد كتب تخصصي فارسي 3

 417 803 1141 666 915 تعداد كتب تخصصي غيرفارسي 4

 0 0 16 36 0 تعداد عناوين مجالت آبونه فارسي 5
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 عنوان رديف
شعبه 

 كيش

بيمارستان 

 ضيائيان
 بيمارستان بهارلو

دانشكده 

 دندانپزشكي

دانشكده 

 داروسازي

 0 ديسي 18 14 15 0 تعداد عناوين مجالت آبونه غيرفارسي 6

 110 19 14 37 10 تعداد عناوين كتب مرجع فارسي 7

 110 74 192 215 30 تعداد عناوين كتب مرجع غيرفارسي 8

 184 295 18 0 0 هاي آرشيوشدهنامهتعداد پايان 9

 بلي بلي بلي بلي ريخ اي خدمات كتابخانهارائه رايانه 10

 يبل پرينت ريخ پرينت ريخ امكان تكثير در كتابخانه 11

 ش.د ش.د ش.د ش.د 42 هاي اطالعاتي در دسترستعداد بانك 12

 436 93 100 202 155 كتب مجازي 13

 504 990 636 99 145 تعداد اعضاء كتابخانه 14

 55 40 25 11 31 ظرفيت سالن مطالعه 15

 30 11 7 6 6 تعداد رايانه فعال در كتابخانه 16

 1 1 2 1 1 تعداد كاركنان فني كتابخانه 17

ش.د=شبكه دانشگاه 


	پيام رئيس دانشگاه
	پيشگفتار
	دانشگاه علوم پزشكي تهران
	رسالتهاي دانشگاه
	چشمانداز
	حوزههاي اصلي مأموريتي
	مأموريتهاي كشوري
	جمعيت و مناطق تحت پوشش دانشگاه

	فصل1- معاونت آموزشي
	مقطع تحصيلي و جنسيت
	دانشكده و جنسيت
	دانشكده و مقطع تحصيلي
	نوع دوره آموزشي
	دانشكده و نوع دوره آموزشي
	مقطع تحصيلي و نوع دوره آموزشي
	دانشجويان دانشكده بهداشت
	دانشجويان دانشكده پرستاري و مامايي
	دانشجويان دانشكده پزشكي
	دانشجويان دانشكده پيراپزشكي
	دانشجويان دانشكده توانبخشي
	دانشجويان دانشكده داروسازي
	دانشجويان دانشكده دندانپزشكي
	دانشجويان دانشكده طب ايراني
	دانشجويان دانشكده علوم تغذيه و رژيمشناسي
	دانشجويان دانشكده فناوريهاي نوين پزشكي
	دانشجويان دانشكده مجازي
	دانشجويان پرديس بينالملل
	پذيرفتهشدگان بر حسب دانشكده و به تفكيك جنسيت
	پذيرفتهشدگان به تفكيك دانشكده و بر حسب مقطع تحصيلي
	دانشآموختگان دانشگاه بر حسب مقطع تحصيلي و جنسيت
	دانشآموختگان به تفكيك دانشكده و مقطع تحصيلي
	دانشآموختگان بر حسب نوع دوره آموزشي
	دانشآموختگان دكتراي پژوهشي

	دانشجويان غيرايراني دانشگاه
	الف-دانشجويان غيرايراني شاغل به تحصيل
	ب- دانشجويان غيرايراني پذيرفتهشده
	ج- دانشآموختگان غيرايراني
	واحد ارزشيابي
	برنامهريزي آموزشي
	واحد فراگيران


	فصل2- معاونت بهداشت
	1- گروه تخصصي مديريت شبكه (گسترش شبكه)
	جمعيت و مناطق تحت پوشش
	مراكز ارائهدهنده مراقبتهاي اوليه بهداشتي
	پزشك خانواده
	برنامه بهورزي

	2- گروه تخصصي سلامت جمعيت، خانواده و مدارس
	برنامه باروري سالم و جمعيت
	شاخصهاي سلامت مادران
	سلامت نوزادان و كودكان
	سلامت ميانسالان
	سلامت سالمندان

	3- گروه تخصصي سلامت محيط و كار
	واحد مهندسي بهداشت محيط
	شاخصهاي بهداشت محيط در منطقه تحت پوشش دانشگاه
	كنترل نان و نمك مصرفي
	برنامه سلامت نوروزي
	واحد مهندسي بهداشت حرفهاي

	4- گروه تخصصي پيشگيري و مبارزه با بيماريهاي واگير
	پيشگيري و مبارزه با بيماريهاي انگلي و منتقله از راه آب و غذا
	بيماريهاي قابلانتقال از دام به انسان
	برنامه پيشگيري و كنترل HIV
	مراقبت از بيماري آنفلوانزا
	مالاريا
	سل و جذام
	پايگاه مراقبت بهداشت مرزي مستقر در فرودگاه بينالمللي امامخميني(ره)
	فعاليتهاي مربوط به آموزش حجاج

	5- گروه تخصصي پيشگيري و مبارزه با بيماريهاي غيرواگير
	برنامه پيشگيري و غربالگري كم كاري تيروئيد در نوزادان در سال1398
	غربالگري كمشنوايي در نوزادان

	6- ثبت مرگومير در شهر تهران
	منابع جمعآوري اطلاعات مرگومير
	نحوه دريافت اطلاعات از منابع مربوط

	7- گروه سلامت رواني- اجتماعي و اعتياد
	پيشگيري از اعتياد
	كاهش آسيب ناشي از اعتياد
	واحد آموزش و ارتقاي سلامت

	8- واحد امور دارويي
	9- واحد سلامت دهان و دندان
	سلامت دهان و دندان كودكان كمتر از 6 سال
	سلامت دهان و دندان كودكان 14-6 سال

	10- واحد بهبود تغذيه
	11- مديريت خطر و بلايا
	12- گروه فناوري اطلاعات، آمار و تحليل عملكرد
	مركز ارزيابي اتوماتيك

	13- واحد آزمايشگاه معاونت بهداشت
	خدمات سرپايي به مراجعين مراكز خدمات جامع سلامت
	فصل3- معاونت بينالملل
	معاونت آموزشي پرديس بينالملل
	الف)  دورههاي آموزشي كوتاهمدت
	ب) دورههاي آموزشي بلندمدت
	ج) دانشجويان بينالمللي مشغول تحصيل
	د) دانشجويان بينالمللي پذيرفتهشده در سال تحصيلي 99-1398
	هـ) دانشآموختگان بينالمللي
	و)  نتايج آزمونهاي علوم پايه و كارورزي
	دبيرخانه تطبيق و متناسبسازي برنامههاي آموزشي

	معاونت پژوهشي پرديس بينالملل
	پاياننامهها و طرحهاي تحقيقاتي

	معاونت دانشجويي و فرهنگي پرديس بينالملل
	مجموعههاي خوابگاهي
	فعاليتهاي فوقبرنامه و تسهيلات رفاهي دانشجويي

	مديريت توسعه امور بينالملل
	پذيرش دانشجويان بينالمللي
	الف) بررسي متقاضيان
	ب) پذيرفتهشدگان

	تبليغات و بازاريابي
	امور كنسولي و اخذ رواديد
	امور دبيرخانه IRAN Education

	مديريت توانمندسازي بينالمللي نيروي انساني دانشگاه
	مديريت روابط بينالملل
	تفاهمنامهها
	همكاريهاي بينالمللي
	جذب اساتيد مدعو بينالمللي
	ميزها و اتاقهاي همكاريهاي علمي دانشگاه
	اتاق همكاريهاي علمي ايران و سوئيس
	اتاق همكاريهاي علمي با دانشگاههاي عضو پيمان گروه هشت (M8 Alliance)
	اتاق همكاريهاي علمي ايران و عراق

	رتبهبندي دانشگاه

	كالج بينالملل دانشگاه
	فضا و امكانات اداري و آموزشي واحدهاي تابعه
	فصل4- معاونت تحقيقات و فناوري
	طرحهاي مصوب پاياننامهاي
	طرحهاي تحقيقاتي مصوب كميته تحقيقات دانشجويي
	مصوبات كميته اخلاق در پژوهش دانشگاه
	اعتبارات ويژه پژوهشي (گرنتها)
	ارزشيابي فعاليتهاي پژوهشي
	پژوهشگاهها، پژوهشكدهها و مراكز تحقيقاتي
	ارزشيابي و رتبهبندي پژوهشكدههاي دانشگاه
	ارزشيابي و رتبهبندي مراكز تحقيقاتي دانشگاه
	دانشجويان دكتراي پژوهشي
	دانشجویان برنامه پزشک پژوهشگر
	دانشجویان ورودی در سال1398
	دانشجويان مشغول تحصيل در سال1398
	دانشآموختگان در سال1398

	گروه مراكز رشد و شركتهاي دانشبنيان
	مراكز رشد اقماري وابسته به مراكز رشد اصلي دانشگاه
	گروه تجاريسازي
	امكانات و منابع كتابخانهها
	استفاده از منابع الكترونيكي كتابخانه ديجيتال
	نمايهسازي و وضعيت مجلات دانشگاه در بانكهاي اطلاعاتي PubMed و PubMed Central

	اداره انتشارات و علمسنجي
	توليد و انتشار مقالات
	تشويق مقالات
	خدمات مشاورهاي بهبود كيفيت انتشار مقالات
	برگزاري كارگاههاي توانمندسازي نگارش مقالات علمي
	علمسنجي اعضاي هيأتعلمي دانشگاه
	شاخصH دانشكدهها
	مصوبات شوراي انتشارات
	تأليف كتاب

	دفتر ثبت اختراعات و ابداعات
	ابداع و اختراعات و پتنتها
	كارگاههاي مالكيت فكري

	اختراعات بينالمللي
	استعلام اختراعات داخلي
	آمار اختراعات ثبت شده دانشگاه علوم پزشكي تهران در مركز مالكيت معنوي ايران
	طرحهاي تحقيقاتي مصوب كميته تحقيقات دانشجويي
	مقالات چاپشده دانشجويان در نشريات
	كارگاههاي برگزار شده توسط مركز
	مقالات ارائهشده در كنگرهها
	انجمنهاي فعال در مركز پژوهشهاي علمي دانشجويي
	انتشارات مركز پژوهشهاي علمي دانشجويان

	اعضاي هيأت علمي پژوهشي دانشگاه
	فصل5- معاونت توسعه مديريت و برنامهريزي منابع
	معرفی
	اهداف چهارساله (1397 تا 1400)

	1- مديريت توسعه سازمان و سرمايه انساني
	1-1- اعضای هيأتعلمي
	1-1-1 اعضای هيأتعلمي آموزشي
	1-1-2 اعضای هيأتعلمي پژوهشي
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