
 

 پژوهشي پرديس بين الملل معاونت درباره

 :چشم انداز

لوم عبين المللي سازی دانشگاه سياست اصلي معاونت پژوهشي پرديس بين الملل در راستاي 

های  تشويق پژوهشبه منظور  پژوهشي بستر فعاليتهاياستفاده بيشتر از فرصت و در جهت  تهرانپزشكي 

سازي تشکيل شده است. بين المللي  تبادل استاد و دانشجو در سطح منطقه ای و بين المللي، مشترک

های برنامه در قالب  ي پژوهشيفعاليتهاموريت معاونت بين الملل از طريق تعريف أدانشگاه به عنوان مهمترين م

ها  تمامي گروههاي علمي، دانشکدهدر مشاركت ايجاد فضاي با باشد؛ اين مهم  مي بلندمدت پژوهشي پرديس

مبناي انجام اقدامات اجرايي اين  قابل وصول بوده وپرديس بين الملل معاونت و و مراكز تحقيقاتي همکار با 

 باشد.  ميمعاونت 

ت و نظارت بر چرخه هداي هاي پژوهشي براي تسهيل پژوهش، سايردورهو ها  ها, كارگاه برگزاري كالس

هاي علمي و  ، كمك به برگزاري گردهماييپيشنهاد طرحهای پژوهشي تا انعقاد قرارداد و اجرای آنها

ها و مراكز  ها، دانشکده شركت اعضاي هيأت علمي در آنها، پيگيري و تالش در برقراري ارتباط علمي گروه

هاي علمي و  ترغيب و تسهيل انتشار نتايج فعاليت، هاي ويژه بين المللي با اعطاي گرانتتحقيقاتي با مراكز 

از  (منتج از طرحهای تحقيقاتي برنامه های بلند مدت پژوهشي) ت علمي دانشگاهأپژوهشي اعضاي هي

  نمايد. جمله مواردي هستند كه معاونت امور پژوهشي در جهت تحقق آنها فعاليت مي

 زمينه های فعاليت:

، (داروسازي، پزشکي، دندانپزشکي) بين الملل پرديسي در دانشکده ها عموميدكتري امور پژوهشي در مقطع  

 ؛كارشناسي ارشد و كارشناسي

در دانشکده ها و مراكز  (PhDي تخصصي )به خصوص دكتراتحصيالت تکميلي امور پژوهشي با تمركز بر  

 ؛دانشگاه تحقيقاتي

هيان نخبه و دانشجويان ممتاز هاي پژوهشي خاص كه توسط دانشگا طرح ي در رابطه باگرانت طاليي بين الملل 

 TUMS International Golden Grant (TIGG) ارائه مي شود.

 



 

 وظايف:

كه در آن تمام امور پژوهشي  ايجاد مي كند  را و بهينه اي مطلوب  امور پژوهشي يك محيط تمعاون

( بر اساس برنامه هاي تحصيالت تکميلي)مقاطع كارشناسي و  پرديس بين الملل دانشگاه علوم پزشکي تهران

اين معاونت بر آن است كه سياست هاي پرديس بين . عالوه بر اين، شوند انجام و مديريتتحقيقاتي بلند مدت 

الملل دانشگاه كه بر اساس سياست هاي پژوهشي دانشگاه علوم پزشکي تهران تدوين شده است را به منظور 

 گيري و عملي نمايد.هداف كوتاه مدت و بلند مدت پژوهشي پيه ادستيابي ب

 اهداف خاص:

تعريف برنامه هاي تحقيقاتي كوتاه مدت و به خصوص برنامه  براي از گروه هاي دانشگاهي درخواست  .1

 ؛هاي تحقيقاتي بلند مدت بر اساس نيازهاي ملي، منطقه اي و بين المللي

/ طرح هاي پيشنهادي براي دانشجويان به تعريف پروژه هاي تحقيقاتي گروه هاي دانشگاهيترغيب  .2

 ؛برنامه هاي تحقيقاتي بلند مدت بر اساس تحصيالت تکميليكارشناسي و 

دانشگاهي و مراكز تحقيقاتي مطابق با دستورالعمل  گروه هايمديريت و هماهنگي امور پژوهشي در  .3

 ؛پرديس بين الملل دانشگاه علوم پزشکي تهران

در مورد بخش هاي دانشگاهي و مراكز تحقيقاتي بر اساس دستورالعمل فوق از  روزآمداشتن اطالعات د .4

 ؛مسئولين گروه ها و مراكز تحقيقاتي و ارزيابي مستمربا  طريق مالقات

دقيق  بندي ، جدول زمانطرح هاي واجد شرايط از جمله )طرح هاي پژوهشياطمينان از كيفيت  .5

، جوياندانشفعاليت هاي ( از طريق نظارت و پيگيري و ساير موارد مورد نياز هزينه هاي بودجهدرستي ،

 پژوهشي پرديس بين الملل؛ستورالعمل هاي و مراكز تحقيقاتي با توجه به د گروه ها

، طرحهاي و دانشجو ل استاد، تبادمانند تفاهم نامهفراهم نمودن زمينه هاي موافقت نامه هاي همکاري  .6

 ؛با مراكز معتبر بين المللو برنامه هاي مشترک آموزشي  مشترک  پژوهشي

بويژه براي دانشگاهي و مراكز تحقيقاتي  گروه هايپژوهشي  فراهم نمودن تجهيزات و نيازهاي ضروري .7

 ؛آن دسته از گروه هاي داراي برنامه هاي پژوهشي بلند مدت با پتانسل جذب دانشجويان بين الملل

امه هاي تحقيقاتي بلند مدت اساس برن تحقيقاتي برگاهي براي ارائه طرح گروه هاي دانشازدرخواست  .8

 ؛آن ها



بين المللي  جوياندانش براي  TA ايجاد موقعيت هاي براي  و آموزشي گروه هاي پژوهشيترغيب  .9

؛ممتاز

 ها و مراكز تحقيقاتي دانشگاه از نظر تجهيزات تحقيقاتي به منظوربازديد از گروه برنامه ريزي براي  .11

پيگيري اهداف پرديس؛

؛پژوهشيدر مرحله  دانشجوياننظارت و پيگيري پيشرفت  .11

تعريف برنامه هاي مشترک پژوهشي و آموزشي با مراكز تحقيقاتي معتبر.پيگيري در خصوص  .12

 با احترام

 دکتر احمد اسماعیل زاده  

معاون پژوهشي 

 پرديس بين الملل دانشگاه علوم پزشكي تهران

ستاد مركزی پرديس  ،421پالک خيابان مظفر شمالي، ، دمشق، خيابان خيابان وليعصرتهران، آدرس: 

بين الملل.

824-00980921تلفن:  

)بازگشت به صفحه نخست(
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