
 

 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان زنجان

 

 درمانامور بین الملل و گردشگری سالمت معاونت کمیته عنوان جلسه : 

 

 31/33/79تاریخ تشکیل جلسه : 

 معاونت درمانمکان تشکیل جلسه : 

 
 

 

 :موارد مطرح و مصوب شده
 

بین الملل ، روسا و رابطیین   مدیرو کارشناسان محترم امور ،ان معاون محترم درم حضوردوم گردشگری سالمت با جلسه 

امیور بیین الملیل و گردشیگری      و همچنین  اعضاء کمیته محترم بیمارستان های ولیعصر)عج(، آیت اله موسوی و الغدیر

 متگردشگری سالهمایش برگزاری  جهتپیگیری مصوبات جلسه قبلی و برنامه ریزی ، در خصوص معاونت درمان سالمت 

 و مقرر گردید: در محل معاونت درمان تشکیل

 

به میزبانی دانشگاه علیوم پزشیکی و بیا     بیمارستان موسوی VIPهمایش گردشگری سالمت در سالن اجالس  -1

با حضور جناب آقای دکتر هاشم زاده، مدیر گردشگری سالمت وزارت  همکاری اداره کل میراث فرهنگی استان

 کارشناس ایشان برگزار گردد با همراهیبعنوان مدرس و متبوع 

دعوتنامه با امضای باالترین مقام طرفین برگزاری )رئیس محترم دانشیگاه و میدیر محتیرم مییراث فرهنگیی       -2

 استان( ارسال شود

 منابع مالی مورد نیاز جهت برگزاری همایش توسط معاونت توسعه دانشگاه تامین گردد -3

( تهییه و  گردشگری سالمت گاه و بیمارستان های منتخبپکیج آموزشی)معرفی مدیریت امور بین الملل دانش -4

 در روز همایش توزیع شود

کارشناس گردشگری وزارت متبوع از بیمارستان های منتخیب  مدیر و هماهنگی های الزم در خصوص بازدید  -5

 انجام شود

کل میراث فرهنگی و با امضای طیرفین برگیزاری همیایش     گواهی های همایش گردشگری سالمت توسط اداره -6

 تهیه شود

بین  اموردر اختیار ترجیحا به زبان انگلیسی مطالب مورد نیاز جهت بارگذاری در سایت مراکز را  بیمارستان ها -7

ه )در صورتی که امکان ترجمه مقدور نیست هماهنگی با اداره امور بین الملل دانشگا قرار دهنددانشگاه الملل 

 انجام شود(

 وزارت متبیوع  گردشگری سالمت سامانهبا توجه به اینکه کلیه آئین نامه ها وچک لیستهای ارزیابی مراکز در  -8

 گیردقرار  بیمارستان هادر اختیار جهت دستیابی به اطالعات مذکور  سامانهآدرس  ،بار گذاری گردیده است

 ارسال گردد و به معاونت درمانجام ان یستانداردهای ابالغمجددا طبق اخود ارزیابی مراکز  -9

بیمارستان ها جهت طرح موضوع در هیات رئیسه تهیه و به معاونت  IPDبراورد مالی راه اندازی بخش  -11

 درمان ارسال شود

 

 

 



 

 
 

 مسئول پیگیری موارد قابل پیگیری

 معاونت درمان و مدیریت امور بین الملل  1بند

 الملل معاونت درمان و مدیریت امور بین  2بند

 معاونت توسعه 3بند

 مدیریت امور بین الملل  4بند

 معاونت درمان 5بند

 پیگیری توسط مدیریت امور بین الملل  6بند

 بیمارستان ها 7بند

 معاونت درمان 8بند

 بیمارستان ها 9بند

  و معاونت درمان بیمارستان ها 11بند

 

 

 97اسفند  هفته سوم تاریخ کمیته بعدی:

           

 

 
 


