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پژوهشدردانشگاهسازیالمللیبینهایگرنت
(استادمحور)ایرانیغیربین المللیدانشجویانبرایتخصصیدکترایدورهنامهآیین
دانشجویجذبنامهآیینPost Docالمللیبین
کمیلیتتحصیالتهاینامهپایانبرایالمللیبینمشاوروراهنمااستادنامهآیین

تهرانپزشکیعلومدانشگاه
تحقیقاتیمراکزسازیالمللیبینمعیارهایتدوین
خارجیمنابعازگرنتاخذپویش

دانشگاهالمللیبینهایبرترینانتخابنامهآیین

اقدامات معاونت پژوهشی پردیس بین الملل  

در جهت تسهیل پژوهش های بین المللی دانشگاه



سالیکدرالمللبینمقاله6گرنت

درشدهنمایهالمللیبینمقاله6حداقلکهاستدانشگاهعلمیهیأتمحترماعضایازدستهآنمختصگرنتاین•
ISI،PubMedیاScopusدهنویسنمقاالتاینازمقالهسهدرحداقلکهباشندداشتهمیالدیقبلسالطولدر
یکحداقلدانشگاهAffiliationبرعالوهاندرکهمیگردداطالقمقاالتیبهالمللیبینمقاالت.باشندمسؤولیااول
.باشدمقالهنویسندگانجزو(المللیبینCo-author)ایرانیغیرAffiliationبانفر

علمیأتهیاعضایبرایسالیکدرمقالههشتگرنتدستورالعملاساسبرالمللیبینمقالههرامتیازمحاسبهنحوه•
.باشدمیدانشگاهپژوهشیمعاونتدستورالعملطبقدانشگاه

.باشد1حداقلبایدمسؤولیااولنویسندهعنوانبهالمللیبینمقاالتامتیاز•
.باشدداشتهرامربوطهسالامتیازاتمحاسبهتقاضایتواندمیباریکفقطعلمیهیاتهر•
کهقاالتیممورددر.بودخواهدپذیرامکانمیالدیبعدسالپایانتاقبلسالالمللیبینمقاالتگرنتامتیازمحاسبه•

.شدخواهدمنظوربرابردوامتیازباشندمنتجمشترکپروژهیانامهپایاناز
ریالمیلیون10×مقاالتامتیازاتجمع:پیشنهادیمبلغ•

هش های بین المللی سازی دانشگاه در پژوگرنت 



یالمللبینسازیتجاریدرموفقیتوالمللیبیناختراعثبتگرنت
اینازانندمیتوباشندشدهجهانیمعتبرمراجعدرالمللیبیناختراعثبتبهموفقکهدانشگاهعلمیهیأتمحترماعضای
دروباشندسیدهرالمللیبینسازیتجاریمرحلهبهکهگرفتخواهدتعلقاختراعاتیبهفقطگرنتاین.کننداستفادهگرنت
.باشدشدهمعرفیتهرانپزشکیعلومدانشگاهعلمیهیاتعضوعنوانبهفردمعتبر،مراجعدرآنثبت
تومانمیلیون50:پیشنهادیمبلغ

تحقیقاتانجامبرایخارجیمنابعجذبگرنت
اخیرالسطیدرتحقیقاتیهایپروژهانجامبرایالمللیبینمنابعجذببهموفقکهدانشگاهعلمیهیأتمحترماعضای

اخذگرنتهای.اشدبشدهسپرینبایدیکسالازبیشگرنتایناخذتاریخاز.کننداستفادهگرنتاینازمیتوانندباشندشده
.شودنمیمادهاینشاملهاهمایشوهاکنگرهدرمقاالتارایهبرایشده
شدهاخذگرنتمبلغکلازدرصددو:پیشنهادیمبلغ

المللبینپسادکتریدانشجویجذبگرنت
.نمایندستفادهاگرنتاینازمیتوانندبشوندالمللیبینپسادکتریدانشجویجذببهموفقکهدانشگاهعلمیهیاتاعضای

بهباشندمیدوگانهتابعیتدارایکهکشورازخارجمقیمایرانیانوباشدداشتهغیرایرانیملیتبایدشدهجذبدانشجوی
ایپروژهزادانشگاهالمللبینمعاونتحمایتقالبدرگرنتاین.باشندنمیبنداینمشمولپسادکتریدانشجویعنوان
.کردخواهدکارآنرویبرالمللبیندکتریپسادانشجویکهبودخواهد

دانشجوتربیتبرایموسساتسایرازشدهجذبمنابعازدرصدده:پیشنهادیمبلغ

های بین المللی سازی دانشگاه در پژوهشگرنت 



هدف
ضمنکهاستبینالمللیدانشجویانتربیتتخصصی،دکترایدورهایجادازهدف
ازادهاستفوتوانمندیکسببامرتبط،علومازاستفادهوخاصزمینهیکدراحاطه

وپیشرفتتجهدرگامیبتوانندپژوهشیمبانیجدیدترینوپیشرفتهتحقیقروشهای
.بردارنددانشمرزهایگسترش

راهنمااستادشرایط

.باشدباالترودانشیاریمرتبهبادانشگاهعلمیهیأتعضو•

عنوانبهPubMedیاISIدرشدهنمایهمجالتدرشدهمنتشرمقاله4حداقل•
گذشتهسال2طولدرمسؤولیااولنویسنده

10حداقلh-indexدارای•

ایرانی  برای دانشجویان بین المللی غیر تخصصیآیین نامه دوره دکترای  
(استادمحور)



استاد مربوطه درخواست خود را در خصوص اعطای بورس آموزشی به متقاضی تحصیل مربوطه به. 1
ر این ارائه می دهد و استاد مربوطه شخصاً د"کمیته اعطای بورس به دانشجویان بین المللی دانشگاه"

یری کمیته در مورد بورسیه شهریه آموزشی دانشجو دالیل خود را ارائه نموده و در این زمینه تصمیم گ
.خواهد شد

ایر هزینه  میزان بورسیه خوابگاه، کالس های زبان فارسی، کالس های زبان انگلیسی، بیمه دانشجو و س. 2
لملل از های دانشجویی به صورت ستادی، از طریق دفتر پذیرش دانشجویان بین الملل در معاونت بین ا

.دانشجویان اخذ و در این مورد تصمیم گیری می شود
اشد در صورتی که استاد مربوطه موافق پرداخت این هزینه ها از محل شهریه آموزشی دانشجو ب: تبصره

.باید به صورت کتبی موافقت خود را به کمیته پذیرش دانشجو اعالم نماید
محل معاونت بین الملل دانشگاه شهریه های آموزشی این گروه از دانشجویان را دریافت می نماید و از. 3

را به صورت اعتبار در اختیار % 80شهریه های آموزشی دریافت شده و از مبلغ تخصیص یافته به معاونت، 
ده  . استاد مربوطه قرار خواهد داد تا بابت تمام هزینه های آموزشی و پژوهشی دانشجویان هزینه شود

رار خواهد مرکز تحقیقاتی مربوطه ق/بخش/درصد از مبلغ تخصیص یافته به معاونت نیز در اختیار گروه
.گرفت

ت بین امور مالی مربوط به چنین دانشجویانی مشمول تفاهم نامه های منعقد شده مالی و اعتباری معاون. 4
.الملل با دانشکده ها و مراکز تحقیقاتی نخواهد بود

دستورالعمل نحوه تخصیص منابع مالی و اعتباری به اعضای هیأت علمی دانشگاه که 
نمایندجذب محور استاد  .Ph.Dدانشجوی



پسادکتراالمللبینپژوهشگرشرایطاهم

بهISIیاPubMedهایپایگاهدرشدهنمایهخارجییاداخلیمعتبرمجالتدرمقالهیکحداقلانتشار-
راسادکتراپدورهخواهدمیمتقاضیکهایزمینهدراختراعیکحداقلثبتیاومسؤولیااولنویسندهعنوان
.نمایدطی

تأییدبااراهنماستادعنوانبهتقاضاموردمرکز/دانشکدهعلمیهیأتاعضایازنفریکازپذیرشکسب-
موردزمینهابرابطهدرمصوبتحقیقاتیطرحیکحداقلدارایکهتحقیقاتیمرکز/دانشکدهپژوهشیشورای
مالیستقلمردیفدارایمراکزازیکیپژوهشیشوراییادانشگاهپژوهشیشورایدرپسادکترادورهتقاضای

.باشد

راهنمااستادشرایط

حیطهدرPubMedیاISIدرشدهنمایهمجالتدرمقاله4حداقلشاملمعتبر،علمیتألیفاتداشتن-
مسؤولیااولنویسندهعنوانبهگذشتهسالسهدرشدهذکرپژوهشیبرنامهبامرتبط

المللیبین  Post Docنامه جذب دانشجوی آیین 



اهداف
کمیلیتتحصیالتمقاطعهاینامهپایانکیفیتارتقاءبرایخارجیمتخصصانتوانازاستفاده

دانشگاهدرنوآوریوخالقیتارتقاءوتشویقراستایدردانشجویاندرانگیزهایجاد
خارجیبرمعتهایدانشگاهبادانشگاهدانشجویانواساتیدبینتعامالتافزایشبرایسازیزمینه
هایگاهدانشدرپژوهشیهایفرصتبهاساتیدودکتریدانشجویانبیشتراعزامبرایسازیزمینه
دنیامعتبر
المللیبینمشاوروراهنمااستادانتخابنحوه
شگاهدانعلمیهیأتعضو)اولراهنمایاستادیادانشجوطرفازالمللیبینمشاوریاراهنمااستاد
بهوطهمربگروهشورایدرتصویبازپسوشودمیپیشنهادگروهشورایبه(تهرانپزشکیعلوم
.میرسدمربوطهدانشکدهآموزشیمعاون/دانشکدهتکمیلیتحصیالتشورایتأیید

منظورمهناپایانهرمشاوروراهنمااستادتعدادظرفیتدرالمللیبینمشاوریاراهنمااستادانتخاب
.گرددنمی

ه های نامه استاد راهنما و مشاور بین المللی برای پایان نامآیین 
علوم پزشکی تهراندانشگاه تحصیالت تکمیلی 



:حمایت های معاونت بین الملل از پایان نامه هایی که  استاد راهنما و مشاور بین المللی دارند

 ویی به عهده یک بار بلیط رفت و برگشت استاد راهنما یا مشاور بین المللی با رعایت بیشترین صرفه جهزینه
ر عهده البته این هزینه در صورت لزوم انجام این سفر، که ارزیابی آن ب. معاونت بین الملل دانشگاه می باشد

.مرکز تحقیقاتی مربوطه و معاونت پژوهشی پردیس بین الملل است، انجام خواهد شد/دانشکده
 یک هفته ای استاد راهنما یا مشاور بین المللی در اقامتگاه دانشگاه، تأمین می گردداقامت.
 لسه صورتی که امکان حضور استاد راهنما و مشاور بین المللی در جلسه دفاع دانشجو وجود نداشته باشد، جدر

.دفاع به صورت آنالین برگزار می گردد
 برابر پایان نامه های 1/5پایان نامه برای پایان نامه هایی که در آن استاد راهنما یا مشاور بین المللی دارد امتیاز

.ه می شوددر نظر گرفت( استاد راهنمای اول)دیگر در ارتقاء مرتبه اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران 
 برابر در نظر 1/5اختصاص یافته به هزینه پایان نامه هایی که استاد راهنما و مشاور بین المللی داشته باشد مبلغ

گرفته میشود
 رکت در کنگره  ازاء هر سه پایان نامه که استاد راهنما و مشاور بین المللی داشته باشد یک فرصت بیشتر برای شبه

(  رانعضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی ته)جهت استاد راهنمای اول ( فقط هزینه اقامت)های بین المللی 
.لحاظ می گردد

ه های نامه استاد راهنما و مشاور بین المللی برای پایان نامآیین 
علوم پزشکی تهراندانشگاه تحصیالت تکمیلی 



تعدادمقاالتمشترکباموسساتبینالمللی.1

دانشگاهیامرکزتحقیقاتیبینالمللی5تعدادمقاالتمشترکدرمجالتمعتبرباحداقل.2

زشکیتهرانتعدادمقاالتیمشترکبانویسندهخارجیکهدرآنهانویسندهاولیامسئولازدانشگاهعلومپ.3
باشد

تعدادتفاهمنامهبادانشگاههاومراکزتحقیقاتیبینالملل.4

برگزاریژورنالکالببهزبانانگلیسی.5

سایتانگلیسیمراکزتحقیقاتی.6

تعدادپروژههایپژوهشیمشترکبینالملل.7

تعدادومیزانگرنتهایجذبشدهبینالملل.8

تعدادفارغالتحصیالنبینالمللی.9

تعداددانشجویانبینالمللیدردورهدکتریاستادمحور.10

تعداددانشجویانبینالمللیدردورههایکوتاهمدت.11

قاتیتدوین معیارهای بین المللی سازی مراکز تحقی



تعدادپایاننامههابادانشجویانبینالملل.12

داشتنمجلهبهزبانانگلیسیدرمرکزتحقیقاتی.13

تعدادکنفرانسهایبینالمللیباحضوراساتیدخارجی.14

دعوتازمحققینودانشمندانمراکزخارجی.15

شرکتوارائهمقالهدرکنفرانسهایخارجازکشور.16

تخصصیمنطقهایوجهانی-عضویتدرانجمنهاوسازمانهایعلمی.17

کسبجوایزپژوهشیبینالمللیخارجازکشور.18

ایجادآزمایشگاههاوبیوبانکهایتحقیقاتیمشترکبامراکزبینالمللی.19

تعدادویزیتینگپروفسورها.20

استادراهنما،مشاورویاداورپایاننامههادردانشگاههایخارجازکشور.21

تعدادتولیداتیکهبهخارجازکشورصادرشدهاست.22

عضوادیتوریالیاادیتورنشریاتخارجازکشور.23

قاتیتدوین معیارهای بین المللی سازی مراکز تحقی



مرکز تحقیقاتی دارای برنامه بین المللی سازی پژوهش14

استئوپروز-3متابولیسم و و غدد -2مرکز تحقیقات دیابت، -1متابولیسم             پژوهشکده علوم غدد و 1.

مرکز پژوهش های سالمت مبتنی بر مشارکت جامعه2.

و  تضمین -3دارو و و توسعه طراحی -2داروئی، علوم مرکز تحقیقات -1داروئی             پژوهشکده علوم 3.
داروکیفیت 

اطفال و طب بازساختیارولوژی مرکز تحقیقات 4.

ملکولیایمونولوژی مرکز تحقیقات 5.

، آسم و آلرژیایمونولوژیمرکز تحقیقات 6.

های پستانبیماری مرکز تحقیقات 7.

و مصرف منطقی داروتجویز مرکز تحقیقات 8.

و جراحی سیناتروما مرکز تحقیقات 9.
نوین و تهاجمیرادیولوژی مرکز تحقیقات 10.
داروییگیاهان مرکز تحقیقات 11.
پرستاری و ماماییمراقبت های مرکز تحقیقات 12.
فناورینانو مرکز تحقیقات 13.
نفرولوژیمرکز تحقیقات 14.

تی   سازی پژوهش مراکز تحقیقابین المللی برنامه 



:دمراکز تحقیقاتی که هنوز برنامه بین المللی سازی پژوهش خود را ارائه ننموده ان
پزشکیتحقیقات آموزش علوم مرکز 1.
حرکتیمرکز تحقیقات بازتوانی اختالالت حسی و 2.
بانک  فرآورده های  پیوندی  ایرانمرکز تحقیقات 3.
ریویمرکز تحقیقات بیماری های  4.
غذاییمرکز تحقیقات میکروبیولوژی مواد 5.
استخوانو پیوند مغز و انکولوژی مرکز تحقیقات هماتولوژی 6.
خونسازمرکز تحقیقات سرطان های سلول های 7.
.8......
.9.....

.10......

تی   سازی پژوهش مراکز تحقیقابین المللی برنامه 



نفراز30پویشگرنتنویسیجهتاخذگرنتازمنابعخارجیباحضور2برگزاری
اعضایهیأتعلمیدانشگاه

گرنت از منابع خارجیپویش اخذ 



بخشکتاب-مؤلفانبرتربینالمللی:1مادة

بخشمقاله-مؤلفانبرتربینالمللی:2مادة

اعضایهیأتعلمیموفقدرکسبموقعیتوجایگاهبینالمللی:3مادة

-شیمأموریتپژوه/موفقترینعضوهیأتعلمیاعزامیبهفرصتمطالعاتی:4مادة
آموزشی

شگاهآیین نامه انتخاب برترین های بین المللی دان



تعداد طرح های مصوب پردیس بین الملل

دکتری تخصصیکارشناسی ارشدسال

201745

201849

201914


