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 يكارگروه بين المللي سازي آموزش علوم پزشكجلسه 

 

 :مصوبات جلسه

را به  )، بارگذاری مطالب مربوط به رشته ها و کوريکولوم هاEducationIran ساماندهی سايت  )آقای دکتر پورمعماری مسولیت سايت  مقرر گرديد .1

 .عهده بگیرند

 که عموما مسلط به زبان)سعید شکری، مدير گروه علوم تشريح درباره جذب دانشجو، مشکالت زبان محاوره ای دانشجو و اساتید جناب اقای دکتر  .2

در گرايش علوم تشريح .  هیات علمی را دارد 9و خاطرنشان شدند گروه پتانسیل جذب  . و کمبود فضا مواردی را ذکر کردند( انگلیسی نیستند

حداقل يک کالس برای مطالعه و مباحثه وجود داشته . بهتر است که دوره اول جذب، به زبان فارسی باشد. مقطع کارشناسی ارشد اداره می شود

 .باشد

. جهت آموختن زبان انگلیسی اهرم فشاری به کار رود. تکمیل شوند(  hysto teqnich  ،micro engiction،Estemser)امکانات آزمايشگاهی     

 .جهت نگهداری موالژ يک دوربین و يا يک مسئول در نظر گرفته شود

تفاوتی ندارد ولی ظرفیت ها   by courseو  by researchعنوان فرمودند که جذب دانشجو در مقاطع  مدير گروه رشته نانو تکنولوژی پزشکی .3

هزينه پايان نامه دانشجو با هماهنگی معاونت های آموزشی و پژوهشی در حضور رياست دانشگاه تصويب  .مهیاتر استby research جهت جذب 

 .شوند

جذب دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد را مشروط به زبان محاوره ای فارسی، داشتن کالس مجزا، اتاق مديرگروه فیزيولوژی، دکتر غنی پور شرايط  .4

 . گروه و کارشناس و تامین تجهیزات که قبال لیست آن به معاونت آموزشی ارسال شده بود

 .مديرگروه ژنتیک و پزشکی موکولی پیش بینی کردند که متقاضی ندارند  .5

به  Undergraduateمقطع  در ،( زير ساختها و تجهیزات )ط، خانم دکتر جعفری به موارد کمبود فضای فیزيکی مديرگروه رشته بهداشت محی  .6

نفر خارجی  5نفر ايرانی و  25نفر، میتوان  33ضمنا در پذيرش در رشته بهداشت حرفه ای  ساالنه . زبان فارسی، مشکلی برای جذب دانشجو ندارند

 . جذب کرد

ابتدا از طرف  وان فرمودند که ظرفیت های بین المللی ـعن( مدير گروه)شته پرستاری، آقای دکتر محمدرضا دين محمدی ورد ظرفیت های رـدر م  .7

جراحی،  –در مقطع کارشناسی ارشد، گرايش های داخلی . چون بطور کلی فضای دانشکده مهیا نیست. وزارتخانه مورد استنتاخ قرار می گیرد

 .ويزه به زبان فارسی قابل ارائه هستندپرستاری، اورزانس و مراقبت های 

آقای مهندس منصوری گزارشی از برنامه توانمند سازی اعضای محترم هیئت علمی در زمینه زبان انگلیسی ارائه دادند که حمايت اعضای جلسه  .8

در قالب  ،اين شد که دوره ها بعد از اتمام و قرار بر قرار بر برگذاری هر چه سريع تر اين دوره ها در مرکز انتخاب شده از طرف دانشگاه اعالم شد 

 .دوره های ديگر تداوم داشته باشند


