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 : تحقیقات بین الملليفرم برنامه درسي

 

 

 

 

 )معادل سه روز( 4: تعداد واحدارزش معادل   یالملل نیب قاتیتحق :نام درس

 کالج بین المللمحل برگزاری:  های علوم پزشکی کشوراهگشت علمی دانأاعضای هیشرکت کنندگان: 

 دکتر اعتماد مقدم: مسئول برنامه

 و ضرورت مقدمه

س م   . باش د  یعلم   ش رف  یپ دی  کلمی تواند ات مختلف، خصوصاً فرامرزی، موسسبا همکاری  یرشته ا چند قاتیتحق

اف زای  یافت ه، ک ه     %22ب ه   %8های دارای نویسندگان بین المللی ظرف چند دهه گذشته از patentانتشارات علمی و 

ل فعالی  و همک اری یی ر رس می    ماش "تحقیقات بین الملل"مؤید اهمی  تحقیقات بین الملل می باشد. تعریف سنتی 

ب وده   co-authorshipاعضای هیأت علمی با خارج از کشور می باشد که عمدتاً محدود به مشاوره، بازدید، کنف ران  و  

در حالی که گسترش امروزة تحقیقات بین الملل در برگیرنده طراحی مشترک و اجرای پروژه های تحقیق اتی ب زرو و   

ه ر ک دام ب رای ت أمین م الی س رمایه        شرک  کننده یکشورهاکشورهای مختلف بوده و  پیچیده با همکاری محققین

، ش ناخ   آنبین المللی وجود دارد و جم  تسمیل های در این راستا موانع متعددی برای همکاری  گذاری می نمایند.

م ی توان د نق      فرهنگی  تو اختالفا ی، نیازهای پژوهشیمل  یامن یقانون یازهاین قوانین و مقررات بین المللی، پی 

 .ی ایفا نمایدرمؤث

 :اهداف

 :هدف کلي

جم  جذب بودجه، طراحی و اجرای پژوه  های بین المللی و آشنایی با مسائل اخالقی، سیاس  گذاری های  الزم دان کسب 

بط با بین رتم کلی و قوانین بین المللی موجود در این زمینه و شناخ  نحوه بررسی محصوالت پژوهشی و شاخص های موجود

 المللی سازی مراکز تحقیقاتی

 

 :)هدف از زبان دانشجو( اهداف یادگیری

 باید: شرکت کنندگانپس از پایان دوره 

  استفاده نمایند ،از شاخص های بین المللی سازی برای ارتقاء مراکزقادر باشند که 

  نحوه دسترسی، استفاده و تفسیر داده ها و شاخص هایbibliometrics  وaltmetrics را بدانند 

 با سیست  های مختلف اعتباربخشی و رتبه بندی و ارزش آن ها آشنا باشند 

 عالی علوم پزشکیی سازی آموزش ن المللبی
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  و سازمان مناسب برای ارسال  ودهبآشنا  ،تنظی  پروپوزال برای دریاف  گرن  با توجه به نوع گرن  درخواستیبا اصول

 آن را بدانند

 داصول و مشکالت چاپ کتاب در سطح بین الملل را بدانن 

 تحقیقات بر نمونه های مختلف، اع  از ژن، حیوان و انسان پذیرفته شدة بین المللی مرتبط با و پی  نیاز های ن وانیبا ق

 عات مشترک آن ها را به کار گیرندو اجرای مطالآشنا بوده و در طراحی 

  در هنگام طراحی تحقیقات مشترک، مالحظات فرهنگی را در نظر بگیرندبتوانند 

 ام تحقیقات بین المللی راهنما تنظی  نمایندانج براید قادر باشن 

 بندیموضوعات و زمان

 

 مدرس روش اجرا ساعت ي فرع نیعناو عنوان جلسه

1 
 نیب یبا شاخص ها ییآشنا

و  یقاتیمراکز تحق یساز یالملل

 یالملل نی/بیپژوهش یرتبه بند

و  ESFآشنایی با شاخص های بین المللی سازی  -

 مراندانشگاه علوم پزشکی ت

 )خالصه( سیست  های رتبه بندی دانشگاهی -

 یها ست یالملل در س نیب یها  ینق  پژوه  و فعال -

 یرتبه بند

- Research Performance Index عمدتاً : رتبه بندی

یکی از شود و  یدر نظر گرفته م یبه چش  دانشگاه

 :اس  قاتیتحق ی،دانشگاه شاخص های بررسی
The High Impact Universities 

Research Performance Index 
Academic Ranking of World 

Universities (ARWU) 
 شاخص برای تعیین کیفی  تحقیق پیشنماد -

 ایرادهای وارده به سیست  های رتبه بندی -
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+ 

1 

 

 نییدکتر آ

 یمحمد

 و 

دکتر 

اسمعیل 

 زاده

 یها  یشناخ  سرو 2

Biblometrics  وAltmetrics 

و نحوه بررسی و  altmetricsو  bibliometrics معرفی -

 تفسیر عملکرد پژوه 

در بین المللی سازی  bibliometricsکاربرد عملی  -

 تحقیقات و برقراری ارتباطات بین المللی 

2 lecture یریدکتر کب 

 گرن  ها 3

 ... Categorical ،Block ،Earmarkانواع گرن :  -

 e-grant، گرن  ارائه دهنده یالملل نیب یسازمان ها -

ی و نکات مم  در نوشتن گرفتن گرن  خارج وهیش -

 درخواس  گرن 

2  
هماهنگی 

با آقای 

 صیادی

 مایدکتر ن  2  یالملل نیچاپ کتاب ب 4

 ییرضا

 مشترک قاتیاصول تحق 5

مختلف و  یکشورها یها اس یمشکالت منتج از س -

، AAALACثل در انجمن ها م  ی/عدم عضو یعضو

 Convention on Biologicalاهدات مثل از مع یرویپ

Diversity ... 

مجموع 

11 

 ساع 

lecture, 

skype, 

… 

دکتر 

کیارش 

 آرام 

و دکتر 
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 و مشکالت مرتبط با آن Intellectual propertyانواع  -

 نیمشترک ب قاتیقبل از انجام تحق دیکه با ینکات -

  به آن ها توجه کرد یوانیو ح یدر مطالعات انسان یالملل

 ان در کشور خارجیپی  نیازهای تحقیقات بر انس        

 برای منابع ژنتیک Nagoya Protocolآشنایی با         

 نیب قاتیتحق یدر هنگام طراح یمالحظات فرهنگ -

 یالملل

 تنظی  راهنما برای انجام تحقیقات بین الملل -

اسمعیل 

 زاده و 

Jeff Hall? 

 

 


