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4931در سال                    شیراز  برنامه های معاونت بین الملل دانشگاه علوم پزشکی  

 

 1394در سال علوم پزشکی شیراز های معاونت بین الملل دانشگاه  برنامهاهم الف( 

 و تجهیز حوزه معاونت بین الملل با همکاری معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه تر تخصیص فضای فیزیکی مناسب .4

اوایل )ت عاونجهت آشنایی بازدید کنندگان داخلی با فعالیت های این متکمیل و انتشار سایت فارسی معاونت بین الملل  .2

 (31 مرداد

 داداواسط مر)با هدف اجرای حرفه ای و موثر برنامه آموزش بین الملل  دانشگاهتکمیل و انتشار پورتال انگلیسی طراحی،  .9

رشته ها و ظرفیت پذیرش آنها، و نیز دریافت درخواست دانشکده ها، مراکز تحقیقاتی، بیمارستانها، ( )معرفی دانشگاه، 4931

( )تهیه وب سایت عربی دانشگاه اولویت بعدی معاونت بین الملل آنالین از طریق این پورتال انجام می شودها به صورت 

 است(

و تکمیل اطالعات دانشگاه و رشته های تحصیلی در این پورتال  Education Iranه ملی پورتال ژمشارکت فعال در پرو .1

(Education Iran  فعال در آموزش بین الملل و معرفی رشته ها ی تحصیلی این پورتال ملی معرفی دانشگاه های ایرانی

سه دانشگاه از -گاه مادر دانش 6خارجه و مشارکت امور دانشگاهها است که با همکاری وزارتخانه های بهداشت، علوم و 

 زشکی شیراز در حال تکمیل می باشد( از جمله دانشگاه علوم پ -وزارت وزارت علوم و سه دانشگاه از بهداشت 

 45با تمرکز بر  31-35دکترای عمومی )پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی( در سال تحصیلی خارجی جذب دانشجوی  .5

با همکاری معاونت آموزشی و دانشکده و تفاهم نامه های دانشگاه و وزارت بهداشت با کشورهای منطقه، کشور منطقه ای 

 ها 

ه کارآموز دورنیز و  های تخصصی، فوق تخصصی و فلوشیپدستیاران دوره ، تحصیالت تکمیلی خارجی جذب دانشجوی .6

 با همکاری معاونت آموزشی، دانشکده ها و مراکز تحقیقاتی  31-35در سال تحصیلی  های کوتاه مدت غیر مبتنی بر مدرک

تشکیل  و برنامه ریزینفر پذیرش آزاد(  14) 39بهمن ماه  در تکمیل و بازبینی کوریکولوم آموزشی دانشجویان پذیرش شده .7

و کالسهای آموزش زبان فارسی و انگلیسی با همکاری معاونت آموزشی، اداره کل  ،کالسهای علوم پایه به زبان انگلیسی

 عمومیو نیز گروههای زبان انگلیسی و  آموزش دانشگاه، معاونت علوم پایه دانشکده پزشکی

خارجی جهت استفاده دانشجویان و درصورت لزوم فرهنگی دانشگاه به زبانهای -ترجمه آیین نامه های موجود آموزشی .8

تدوین قوانین جدید متناسب با نیاز این دانشجویان با همکاری معاونت های آموزشی و فرهنگی دانشجویی و دفتر نهاد 

 مقام معظم رهبری

 دانشجویی -و فرهنگی توسعه مدیریت و منابع با همکاری معاونت های  تهیه خوابگاه مناسب  .3

نمودن پردیس دانشگاه در کیش و رفع مشکالت ورود دانشجوی خارجی به آنجا به منظور استفاده از امکانات  پیگیری فعال .44

تحصیل دانشجویان خارجی مقطع دکترای عمومی از پردیس کیش در سال تحصیلی شروع رفاهی آموزشی دانشگاه جهت 

 (هر ورودی در کیش، و ادامه آن در شیراز )سال اول تحصیل 35-31
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ن اینمایندگی با وزارت امور خارجه و نیز ندهی امور صدور ویزای دانشجویی و تسهیل و تسریع  آن از طریق هماهنگی ساما .44

 در استان  وزارت علوم نیز دفتر نمایندگی دانشجویان خارجیوزارتخانه در استان و 

در وزارت بهداشت و دانشگاههای تابعه  پیگیری استقالل دفاتر امور کنسولی دانشجویان خارجی از وزارت علوم و استقرار آن .42

از جمله دانشگاه علوم پزشکی شیراز )در حال حاضر دفاتر امور کنسولی دانشجویان خارجی صرفا در وزارت علوم و 

دانشگاههای تابعه آن وجود دارد و دانشگاههای وزارت بهداشت بایستی امور مربوطه را از طریق این دفاتر و نیز اداره کل 

 (وزارت علوم پیگیری نمایندآنها در 

تعیین کوریکولوم مقطع/رشته های جدید متناسب با نیاز کشورهای منطقه به منظور جذب دانشجو با همکاری دانشکده  .49

 های مربوطه و معاونت آموزش )هم اکنون تصویب لیسانس داروسازی در دستور کار است(

مختف دانشگاه و جلب همکاری آنها با معاونت بین الملل  شناسایی کارشناسان مسلط به زبان های خارجی در واحد های .41

 یا انتقال آنها از واحد فعلی به دانشکده های فعال در زمینه آموزش بین الملل

 دانشجویان اینامور ) 4931از مهر ماه  -بورسیهو فرهنگی دانشجویان خارجی  یساماندهی امور آموزشپذیرش مسولیت و  .45

 (دمی ش انجام دانشگاه غیر ایرانیدانشجویان  امور ی به نام دفترزیر نظر دفتر ،الملل تا قبل از تاسیس معاونت بین

توسعه روابط بین الملل از طریق عقد تفاهم نامه، انعقاد قراردادهای همکاری پژوهشی و اجرای برنامه های آموزشی مشترک  .46

(Joint programs) ، برنامه و توسعهvisiting professors 

 :)و نه محدود به( جملهبرنامه های توسعه ای در راستای آموزش بین الملل و توسعه ارتباطات جهانی از و اجرای تدوین  .47

a.  جمع آوری نظرات، پیشنهادات و انتقادات اساتید و گروههای آموزشی در خصوص برنامه آموزش بین الملل، و

 برنامه و تشویق گروهها جهت ورود به برنامهتدوین قوانین، آیین نامه و مقررات روشن جهت اجرای بهینه 

b.  تعیین حداقل های تسلط به زبان انگلیسی جهت تبدیل وضعیت اساتید از ضریب کا به پیمانی با هماهنگی

 دانشگاهو گروه زبان انگلیسی معاونت آموزش 

c. از اساتیدی که در آموزش به زبان انگلیسی   تشویقینیز حمایت های  تعیین امتیاز موثر در ترفیع و ارتقا و

 )جهت ارائه به هیات ممیزه و مراجع ذیصالح دانشگاه(. مشارکت دارند

d.  تعیین امتیاز موثر در ترفیع و ارتقا برای اساتید فعال در زمینه برقراری ارتباطات جهانی از جمله عقد تفاهم نامه

تیدی که به عنوان رابط اجرای تفاهم نامه بین المللی همکاری ها و قراردادهای همکاری بین المللی به ویژه اسا

 .)جهت ارائه به هیات ممیزه و مراجع ذیصالح دانشگاه( می کنند

e.  تصویب ایجاد معاونین بین الملل در دانشکده های اصلی و رابط بین الملل در دانشکده های کوچک و مراکز

 تحقیقاتی

f.  برقراری ارتباط با سفرای کشورهای خارجی در ایران و نیز ارتباط با سفارتخانه ها و دفاتر کنسولی ایران در

به منظور آشنایی و ، و امور خارجه پزشکیبا هماهنگی وزارتین بهداشت درمان و آموزش کشورهای دیگر 

 استفاده از ظرفیت آنها در شناساندن امکانات آموزشی/پژوهشی دانشگاه
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ر تصویب آن دپیگیری دانشگاه و  توسعه مدیریت و منابع چارت سازمانی معاونت بین الملل با همکاری معاونت  نتدوی .48

از جمله شورای  ه های مرتبطتتشکیل و تقویت شورا ها و کمیمعرفی معاونت در سطح دانشگاه و کشور،  وزارت متبوع،

با  شورای هم اندیشیشورای فرهنگی دانشجویان غیر ایرانی، ، آموزش بین الملل ، شورایبین المللی سازی دانشگاه عالی

کمیته پذیرش دانشجوی خارجی، کمیته تطبیق رشته ها، شورای دانشجویی مشاوران حضور مدیران گروههای آموزشی، 

بر اساس تجربیات و نظرات  31)اغلب شورا ها و کمیته های مزبور در حال حاضر فعال می باشند، و در سال ...بین الملل و 

 صاحب نظران ترکیب آنها بازبینی و تقویت می شود(

، و در طول سالبه زبان انگلیسی و رشته های تحصیلی  واحد های وابسته ،دانشگاه یمعرف و بروشورهای تهیه کتابچه ها .43

 نیز تجمیع و ساماندهی کتابچه هایی که به صورت پراکنده تاکنون تهیه می شده

  به مهمانان دانشگاه جهت هدیهتهیه اقالم تبلیغاتی با آرم دانشگاه  .24

وسعه تبا همکاری معاونت های مرتبط به ویژه معاونت ، در راستای بین المللی سازی برنامه ریزی جهت تغییر چهره دانشگاه .24

 )و نه محدو به(: از طریق، مدیریت و منابع 

a.  تهیهstand  جهت هدایت مراجعه کنندگان غیر به زبان انگلیسی )و در صورت امکان عربی( و تابلوهای راهنما

 فارسی زبان به معاونت بین الملل در ساختمان مرکزی دانشگاه 

b. یه تابلوها به زبان انگلیسی )و در صورت امکان عربی( در دانشکده های فعال در زمینه آموزش بین الملل و بتع

 جذب دستیاران خارجی یا توریسم درمانینیز بیمارستانهای فعال در زمینه 

c.  تشویق، حمایت مالی و نرم افزاری و همکاری با واحدهای مختلف دانشگاه )به طور خاص واحدهای با پتانسیل

آموزشی، پژوهشی و درمانی( به منظور تهیه بروشورهای معرفی واحد مربوطه به زبان انگلیسی جهت ارائه به 

 در تبلیغات بین المللی در حاشیه کنگره های ملی و بین المللیبازدید کنندگان و یا استفاده 

 

 


