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 11الي  103:9   زمان جلسه :  90/90/07تاریخ جلسه : 

 

 دفتر معاونت آموزشي دانشگاهمكان جلسه : 

 
 

  ه:موضوع جلس

 پذیرش دانشجوی خارجی از کردستان عراق  -

 راه اندازی مرکز زبان انگلیسی  -

  اخذ مجوز برگزاری آزمونهای زبان انگلیسی -

 

. ابتدا خانم دکتر کریمخانلویی ضمن گردید برگزاردر دفتر معاونت آموزشی دانشگاه محترم با حضور مدعوین   03:21ساعت درجلسه  

در مورد به روز  همچنین ایشان  داشتند. 79قبل و برنامه عملیاتی ارسالی از سوی وزارت بهداشت در سال  مصوبات جلسهمروری بر  خیرمقدم

بیان نکاتی ،و پذیرش دانشجو از کردستان عراقو برنامه توسعه جذب دانشجویان خارجی    Education Iranرسانی سایت دانشگاه در 

و  از سوی واحدها عبه پاره ای از مشکالت این حوزه از جمله عدم پاسخگویی به موق ی سازی دانشگاه بین المللکارگروه محترم  رئیس  .فرمودند

جمع بندی نهایی و  دانشگاه یبروشور معرف چاپ انجام امور افتادن منجر به تعویق که دپارتمان ها الزم همکاری  نبود وبه مکاتبات  دانشکده ها

 پرداختند. ،توان دانشجوی خارجی جذب کرد یرشته هایی که م

 

در مورد جذب شاپور  یکرمانشاه و جند یعلوم پزشک یاز دانشگاهها آمدهبه عمل  و تحقیقات به بررسی ها در ادامه خانم راهنورد

 واقامت آنها نحوه ارتباط با پذیرش دانشجویان عراقی و افغانی ودرو بررسی آیین نامه های سازمان سنجش  عراقاز کردستان دانشجویان 

 . توضیحاتی ارائه دادندمناطق ممنوعه جهت اسکان آنها 

 

از کارشناسان به  استفاده بیشتر و تعیین رابط ون دانشگاه به پیگیری مکاتبات اپردیس خودگردمحترم دکتر فضائلی، رئیس جناب آقای 

 پسکه فرمودند  و اشاره داشتند و تعریف گردش کار ی خارجیعنوان بازوهای اجرایی و تعیین جدول زمانبندی در راستای پذیرش دانشجو

مصوب در شورای آموزشی دانشگاه این موضوع  یی که قابلیت پذیرش دانشجو ی خارجی دارنددر مورد رشته هاوه نظر مدیران گراز دریافت 

 . گردد
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حاصله از این طریق مطالبی را ایراد درآمد و خذ مجوز برگزاری آزمون های انگلیسی ا و نشگاهمرکز زبان انگلیسی و فارسی در داایجاد

 در نهایت پس از بحث و بررسی موارد ذیل به تصویب رسید.  فرمودند.

 

 مصوبات جلسه:

 

 در اسرع زمان مورد توجه و اقدام  قرار گیرد.و رفع نواقص آن دانشگاه شد بروزرسانی سایت  .مصوب0

 

مورد  ملزومات امکانات موجود و،ساختار و ابزار و هاعالن ظرفیتامصوب شد تا مجددا با مدیران گروه هریک از رشته ها در راستای .3

 جهت پذیرش دانشجوی خارجی مکاتبات انجام گیرد.نیاز 

 

 اخذ گردد.نظر نهایی  شورای آموزشی دانشگاه ارسال و  و مقرر گردید به پذیرش دانشجو از کردستان عراق در کارگروه مصوب .2

 

رستمی، دکتر محمدعلی مقدم، آقای سید میثم ابراهیمی، دکتر گیتی دکتر علیرضا شغلی، دکتر اصغر فضائلی، دکتر علی  حاضرین در جلسه:

کریمخانلویی، دکتر سعید رضایی، دکتر محمدرضا دین محمدی، دکتر فاطمه جعفری، دکتر فاطمه باقری، خانم مهندس عذرا حجتی، خانم مهناز 

 گرجی، خانم پرستـو راهنورد، آقای مهندس اکبر منصوری، خانم فرشته شهریاری

 

  دکتر سعید رضایی، آقای عطااله صدیقیان،  دکتر اکرم میرزاپور دکتر رمضانی بدر،دکتر مهدی اسکندری،   ایبين جلسه:غ


