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 (Cotutelleبرنامه دکتری تخصصی کوتوتل )

 علوم پزشکی تهرانگام اساسی در بین المللی کردن دانشگاه 

 

 کوتوتل چیست؟

  واژه( کوتوتلCotutelle)  دانشجو  که ،مشترک، ویژه دانشجویان مقطع دکتری تخصصی می باشد آموزگاراز ریشه فرانسوی گرفته شده و به معنای

 ه در پایانپایان نامه خود را با دو استاد راهنما از دو دانشگاه )یکی دانشگاه داخل کشور دانشجو و دیگری دانشگاه خارج از کشور( اخذ می نماید ک

 دو دانشنامه از این دانشگاه ها دریافت می نماید. دوره،

  .6ماه از کار پژوهشی خود را در داخل کشور و  6برای نمونه ممکن است دانشجو انتظار می رود تا دانشجو در هر دو محیط مشغول به فعالیت شود 

 ماه دیگر را در دانشگاه خارج از کشور خود بگذراند.

 

 

 

Teheran University of Medical Sciences 

 International campus Vice-Dean for Educational Affairs 



 مزایای برنامه کوتوتل برای دانشجو

 استاد راهنمای مشترک قرار گرفتن در محیط های آکادمیک مختلف از طریق 

 مشترک افزایش انتشار مقاالت 

  تجربیات مختلف در حوزه آموزش و  دسترسی به آخرین فناوری های پژوهشی در هر دو دانشگاهکسب 

 دسترسی به طرح های مالی جدید 

 تجربه یک محیط و فرهنگ جدید 

 

 مقایسه برنامه کوتوتل با دکتری تخصصی مشترک

 (Joint PhD) دکتری تخصصی مشترک (Cotutelle PhD) دکتری تخصصی کوتوتل
مشترک در دانشگاه علوم پزشکی تهران و دانشگاه ثبت نام 

 خارج از کشور

ثبت نام مشترک در دانشگاه علوم پزشکی تهران و دانشگاه 

 خارج از کشور

برای هر دانشجو بر اساس اولویت ها و تمایالت  جانبی توافق

 دو دانشگاه

 یادداشت تفاهم و توافق در ابتدای همکاری

 دانشگاه مورد توافق دو طرفارزیابی توسط انجام فرآیند  فرایند ارزیابی جداگانه

 مورد توافق دو طرفپذیرش یک پایان نامه در دانشگاه  پذیرش یک پایان نامه در هر دو دانشگاه

 آزمون مشترک آزمون جداگانه

 صدور یک دانشنامه مشترک صدور دو دانش نامه جدا گانه

 



 

 دکتری تخصصی دانشجویانمدارک الزم جهت تایید صالحیت 

 گذراندن آزمون جامع 

 ( دارا بودن حداقل یک مقاله منتشر شده در پاپ مدPupMed)  یاISI 

 لوم تایید پروپوزال دانشجو توسط اساتید راهنمای دانشجو در دانشگاه علوم پزشکی تهران و خارج از کشور و همچنین پیش دفاع آن در دانشگاه ع

 پزشکی تهران

  ( 6و هر مهارتی باالی  6.5حداقل مدرک آیلتس) 

 

 

 مدارک الزم جهت تایید صالحیت دانشجویان دکتری پژوهشی

  واحد تخصصی 18گذراندن 

 ( دارا بودن حداقل دو مقاله منتشر شده در پاپ مدPupMed یا )ISI 

  کشور و همچنین پیش دفاع آن در دانشگاه تایید پروپوزال دانشجو توسط اساتید راهنمای دانشجو در دانشگاه علوم پزشکی تهران و خارج از

 علوم پزشکی تهران

  (6و هر مهارتی باالی  6.5دارا بودن مدرک آیلتس قبل از ثبت نام )حداقل 

 

 


