
 
 روابط بین الملل دانشگاه            

 

 

 

 

 28-29 زمان جلسه : 92/80/29تاریخ جلسه : 

 

 ریاست دانشگاهدفتر مکان جلسه : 

 
 

 موضوع جلسه:

 ارائه و بررسي مصوبات جلسه دوم   -

 كارگروه بين المللي سازي معاونت آموزشي  نتايج بررسي و نهايي كردن    -

 

. ابتدا خانم دكتر كريمخانلويي ضمن خيرمقدم ، شد دانشگاه تشكيلرياست در دفتر  محترم حضور مدعوينبا  01:01جلسه ساعت مقدمه: 

 برگزار شده با معاونت هاي محترممصوبات جلسه دوم شوراي بين المللي سازي را اعالم و اقدامات انجام شده و جلسات  و كارگروه هاي مختلف 

رويكرد متفاوت خود به بين المللي  ضمن ارائهناب آقاي دكتر قزلباش سپس رياست محترم دانشگاه ج .نمودند ارائه را و سايرارگان ها

وارد  و  عمل كرد عنوان كردند كه بين المللي سازي صرفا جذب بيمار و دانشجوي خارجي نيست بلكه بايد متفاوتاينگونه سازي ،

و گردشگري سالمت ارائه نمودند   IPDتوضيحاتي در خصوص  نيز اب آقاي دكتر زراعتچي معاون محترم درمانجن. شدگام عملياتي 

جناب آقاي دكتر قائمي معاون محترم آموزش ضمن در زمينه نحوه جذب دانشجويان خارجي بياناتي اظهار نمودند و جناب آقاي .

نيز در تاييد سخنان ايشان به اقدامات انجام شده در جلسات قبلي كارگروه بين المللي سازي آموزش EDC دكتر رمضاني بدر مدير 

 اشاره نمودند.

و سايراعضاي محترم در اين خصوص   جلسه سوم شوراي بين المللي سازي با تاكيد بر مصوبات كارگروه معاونت آموزشي ادامه يافت 

 اختند .  به بيان نظرات و پيشنهادات خود پرد

 :مصوبات جلسه

واحد هاي مختلف  اختيار( بين المللي سازي تدوين و به شكل يك كتابچه در  (Road Map، نقشه  79مصوب شد تا پايان سال  .0

 قرار گيرد .  انشگاه علوم پزشكيد

 نتايج جلسه كميته بين المللي سازي آموزش كه به شرح زير است مصوب شد : .2
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  مقرر گرديد جذب دانشجوي خارجي در مقطع مقدماتيundergraduate  در رشته هاي تحصيلي ذيل صورت

كارشناسي  ،دكتراي حرفه اي دندانپزشكي،دكتراي حرفه اي داروسازي،دكتراي حرفه اي پزشكي عمومي گيرد:

 يپرستار

  مقرر گرديد جذب دانشجوي خارجي در رشته مقاطع تكميليpostgraduate   برنامه ريزي و پيگيريهاي الزمنيز 

 و با هماهنگي مديران گروه هاي آموزشي مربوطه صورت گيرد .

  ص سازي و جذب دانشجوي خارجي در خصومقرر گرديد با دانشگاه هاي پيشرو داخل كشور در زمينه بين المللي

 كيبا دانشگاه علوم پزشعقد گردد به ويژه همكاري در اجراي بخشي از برنامه ها تفاهم نامه همكاري مشترک من

 تهران با توجه به ظرفيت ها و سوابق در زمينه جذب دانشجوي خارجي.

  مقرر گرديد مكاتبات الزم با وزارت متبوع در خصوص قرارگيري دانشگاه علوم پزشكي زنجان در ليست دانشگاه

 هاي قابل قبول در كشور هاي عراق و افغانستان انجام شود . 

اقدام توانند  عيين شده ميبر اساس ضوابط تبرگزاري سمينار يا دوره هاي كوتاه مدت را دارند تمايل به گروه هاي آموزشي كه . 3

 نمايند . 

 با دانشگاه هاي خارجي ها   Joint courseگذاريبر.4

 

جناب آقای  زراعتچي ،  دكترجناب آقای  دكتر مهراسبي، جناب آقای  دكتر قائمي،جناب آقای  دكتر قزلباش ،جناب آقای  حاضرین در جلسه:

ار خانم سرك دكتر يوسفي، سركار خانم كبود چشمه ،  محمدی دكترجناب آقای  ،  (صائينيدكتر )از طرف دكتر رحماني جناب آقای  دكترتاج كي ، 

دكتر  جناب آقای دكتر رستمخاني، جناب آقای  دكتر آرماني كيان ، جناب آقای  دكتر جليلوند، جناب آقای  دكتر ملكي، جناب آقای  دكتر پيامي، 

جناب آقای  دكتر كريمخانلويي، سركار خانم  دكتر شهبازی، جناب آقای  دكتر رمضاني بدر، جناب آقای  دكتر فرهادی ، جناب آقای  عماری، 

 بابالو  سركار خانم  مهتدس منصوری ، 

 شرفي سركار خانم  دكتر پزشكي ، جناب آقای  ، شغليدكتر جناب آقای    غایبين جلسه:


