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. 

 04الي  02   زمان جلسه :  01/14/97تاریخ جلسه : 

 

 دفتر معاونت آموزشي دانشگاهمكان جلسه : 

 
 

 موضوع جلسه: 

 ارائه گزارش اقدامات انجام شده بین المللی سازی در زمینه پذیرش دانشجوی خارجی  -

  تصویب مراحل و جدول زمانی پذیرش دانشجوی خارجی   -

 تصویب و نهایی کردن زبان آموزشی دانشجویان خارجی   -

 

 

 . ابتدا خانم دکتر کريمخانلويی ضمن خيرمقدمگرديد برگزاردر دفتر معاونت آموزشی دانشگاه محترم با حضور مدعوين   03:21ساعت درجلسه  

جلسه مشترک با معاونت بين الملل دانشگاه علوم پزشکی تهران در خصوص  پذيرش  جلسات تشکيل شده قبلی و نيز نتيجه  گزارشی از

 دانشجوی خارجی ارائه دادند.

 قرار گرفتن دانشگاه علوم پزشکی زنجان در نياز مبرم جهت  آقای دکتر شغلی، معاون محترم تحقيقات و فناوری دانشگاه به جناب در ادامه

 اشاره نمودند. به عنوان اولويت   جهانی  رنکينگ

دانشجوی خارجی توسط گروه هايی که اعالم آمادگی کرده اند، تاکيد سريع جذب  اه بهجناب آقای دکتر قائمی، معاون محترم آموزشی دانشگ

 و پتانسيل ها بررسی شوند.نمودند و فرمودند که گروههای تکميلی ارزيابی 

جری آنها، تعيين مو زمانبندی عملياتی شدن اقدامات برنامه ريزی شده ن دانشگاه به اپرديس خودگردمحترم دکتر فضائلی، رئيس جناب آقای 

اشاره کردند. ايشان راه ورود به مجامع بين المللی را جذب گزارشات، بررسی و رفع نيازهای اساسی مانند عوض کردن تابلوها و ..  پيگيریو 

  دانستند که در اين مسير بايد دانشکده ها به عملکرد خود سرعت ببخشند.دانشجوی خارجی 

از مسائل در ارتباط با دانشجويان با اشاره به برخی جناب آقای ميثم ابراهيمی، معاون محترم آموزشی و پژوهشی دانشکده پرستاری ابهر 

 آيين نامه پذيرش دانشجوی خارجی خواستار مشخص شدن  و ضمن اعالم آمادگی جهت پذيرش دانشجويان خارجی، خوابگاه خارجی نظير 

   شدند.

  انجام شود. دانشجو شهريه و شرايط پذيرش جهت تعيين مقرر گرديد هماهنگی های الزم  در نهايت 
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 موارد ذيل به تصويب رسيد. پس از بحث و بررسی 

 

 مصوبات جلسه:

 جذب دانشجوی خارجی در رشته پرستاری آغاز گردد. شد مصوب .0 

دانشکده ها آموزشی  و قبل از جلسه کارگروه بعدی به روسا و معاونين  ی جذب دانشجويان خارجی فراهم شدهآيين نامه ها  مصوب شد .3 

 شوند.جلسه بعد بررسی  درساختار و امکانات موجود ارسال گردد تا پس از تطبيق و ارزيابی در زمينه 

 

 

 

 

 

خانم ليال نعيمی)از طرف دکتر رمضانی بدر(، خانم روشناس )از طرف دکتر عليرضا شغلی، دکتر اصغر فضائلی، دکتر مهدی قائمی،  حاضرین در جلسه:

دکتر محمدعلی مقدم، آقای سيد ميثم ابراهيمی، دکتر گيتی کريمخانلويی، دکتر سعيد رضايی، دکتر محمدرضا  دکتر علی رستمی(، دکتر سعيد امانلو،

دين محمدی، دکتر فاطمه جعفری، دکتر فاطمه باقری، خانم مهندس عذرا حجتی، خانم پرستـو راهنورد، آقای مهندس اکبر منصوری، خانم فرشته 

 شهرياری

آقای مهندس حميدرضا آقای عطااله صديقيان،  جعفری انارکولی،ايرج دکتر مهدی مقبولی، دکتر حسين مصطفوی، دکتر ،   غایبين جلسه:

 عبداللهی


