
 گزارش آموزش بین الملل
 نشست مراکز تحقیقاتی



 هدف

ارتباط مستقیم با مراکز تحقیقاتی و مرور اهداف بین •

 الملل دانشگاه

 بیان دیدگاههای اعضاء هیات علمی مراکز•

 ارتقاء فعالیت های بین الملل مراکز تحقیقاتی•
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 بین المللی سازی در 

 دانشگاه علوم پزشکی تهران



 ارتقای جایگاه دانشگاه علوم پزشکی تهران در عرصه های بین المللی

 ارتقاء آموزش دانشگاه با کمک بعد بین الملل 

 توسعه و پیاده سازی استانداردهای بین المللی در دانشگاه علوم پزشکی تهران

 ارتقاء پژوهش دانشگاه با کمک بعد بین الملل

توسعه و تقویت روابط، تعامالت و تبادالت دانشگاه علوم پزشکی تهران در عرصه 
 بین المللی

 حرکت در جهت اقتصاد مقاومتی

در ( درون سازمانی و برون سازمانی)هم افزایی حوزه های تابعه دانشگاه ع پ تهران 
 زمینه توسعه امور بین الملل

 ترویج فرهنگ ایرانی و اسالمی در مسیر بین المللی سازی علوم پزشکی

 ارتقاء خدمات تخصصی دانشگاه با کمک بعد بین الملل



 آموزش در مراکز تحقیقاتی

• Degree Programs 

• Non- Degree Programs 

• Joint Programs 



Degree Program 

–PhD New Route (استاد محور) 

 PhD By Research جایگزین•



Non-Degree لیست برنامه های 
• Research Fellowship 

• Clinical Visiting Fellowship 

• Clinical Attachment  

• Post-Doc Opportunities 

• Summer Programs 

• Medical Electives (Clinical Rotations/ 

Internships) 

• Workshop 

• Other Short Course program 



How to suggest a 

program 

http://gsia.tums.ac.ir/en/page/10992/Degree-

Programs 



Joint Programs 

 با سایر مراکز و گروههای آموزشی داخل دانشگاه•

 با سایر دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی•

 با سایر مراکز بین المللی•



 تعداد رشته های فعال

 رشته 224: تعداد رشته های آمادگی پذیرش در دانشگاه•
–Undergraduate :15 
–Postgraduate :209 

 110:  علوم پایه•
 99(: پزشکی و دندانپزشکی)تخصصی و فوق •
 100حدود :  تعداد رشته هایی که دانشجو پذیرش شده•

 رشته
 (عمدتا بالینی)رشته  120حدود : ظرفیت مغفول مانده•



 98آمار دانشجویان و دانش آموختگان تا مرداد 
دانش 

 فلوشیپ جمع کل آموختگان
دستیار 
 تخصصی

PhD  دکترای
 عمومی

 کارشناسی
 ارشد

 دانشکده نام کارشناسی

 پزشکی 14 396+8 16 27+20 5+4 490 20+59

 دندانپزشکی 5 65+1 1 9 81 19+5

 داروسازی 27+4 2 33 5+5

 پرستاری ومامائی 27+7 12+1 8 55 21+24

 بهداشت 3+1 21 25 57+9

 علوم تغذیه 9+1 8 18 9

 پیراپزشکی 11+4 10 7 32 43+8

 طب ایرانی 1 1 -

 فناوریهای نوین 7+1 7 15 13

 مجازی 0 -

 توانبخشی 7 9+1 6 23 10+6

 مراکز تحقیقاتی 7+1 8 4

 جمع کل 56 72 509 83 55 8 791 201+116



 آمار دانشجویان و دانش آموختگان مراکز تحقیقاتی

 دانشکده نام به تحصیل شاغل فارغ التحصیل کوتاه مدت

 علوم داروئی 6 3

 آسم و آلرژی 1

 پوست و جذام 1

 گوارش و کبد 1

 جمع کل 8

 دانش آموختگان 4



PhD New Route 

(استاد محور)  



 ویژگی ها

 استاد محور پذیرش و آموزش•

 استاد محور PhDجایگزین •

 اختصاص مجوز به دانشگاه علوم پزشکی تهران •

 PhDکوتاه شدن دوره •

 به استاد و مرکز  Education Feeاختصاص •

 



Advisor 

• The first advisor must be from the faculty 

members of the TUMS 

• Academic level: Associate Professor or higher  

• At least 4 published articles in authentic 

scientific-research journals indexed in ISI or 

PubMed as the first or corresponding author 

(within the last 2 years) 

• H-index: > 10 with the Scopus index 



Advisor 

• The responsibility of advising the student’s 

dissertation can be shared between two 

advisors (final responsibility will be with the 

first advisor) 

• Second advisor: at least be an Assistant 

Professor with an h-index of at least 5 with 

the Scopus index. 

 



Advisor 

• Determining the overall details of the 

student’s research projects approved by the 

advisor. 

• Written acceptance of the advisor  

• Approved by the relevant academic unit 

before the arrival of the student. 

 



 Admission Criteria 

• Having acquired a Master’s Degree or a 

Professional Doctorate Degree (M.D., D.D.S., 

Pharm.D.) or higher relevant to the requested 

field of study based on the decision of the 

advisor  

• Approved by academic unit and the 

International Students Admission Committee 

• Eligible professors  

http://gsia.tums.ac.ir/en/page/18926/New-Route-Ph-D---Doctor-of-Philosophy-










 موارد پرداخت
هزینه مسافرت مدیران دوره آموزشی و اعضاء هیات علمی مرتبط جهت  •

 بازدید های علمی و توافقات آموزشی و پژوهشی

 اعتبار جهت شرکت در همایش های علمی بین المللی•

پرداخت جهت فرصت مطالعاتی و بازدیدهای علمی به اعضاء هیات گروه •
 آموزشی و یا مرکز تحقیقاتی

 اعتبار جهت تجهیز بخش، گروه یا مرکز•

 پرداخت حق التدریس به اعضاء هیات علمی•

 حمایت مالی جهت اجرای برنامه ها و سمینارهای علمی•

پرداخت بخشی از هزینه های مهمانان بخش ها، گروههای آموزشی و مراکز •
 برای مسافرت و یا اقامت در ایران

اعتبار پژوهشی جهت انجام پایان نامه های دانشجویان و دستیاران بین الملل •
 و یا پروژه های پژوهشی مشترک بین الملل

 




