
 

 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان زنجان

 

 درمانامور بین الملل و گردشگری سالمت معاونت کمیته عنوان جلسه : 

 

 11/8/79تاریخ تشکیل جلسه : 

 معاونت درمانمکان تشکیل جلسه : 

 
 

 

 :موارد مطرح و مصوب شده
 

 مدیرو کارشناسان محترم اموور   ترم فرهنگی و امور دانشجویی،معاون مح معاون محترم درمان ، با حضور در جلسه ای

 و همچنوین  اعضواک کمیتوه     بین الملل ، روسا و رابطین محترم بیمارستان های ولیعصر)عج(، آیت اله موسوی و الغدیر

، وزه درمان، در خصوص برنامه عملیاتی امور بین الملل دانشگاه در حمعاونت درمان امور بین الملل و گردشگری سالمت 

تودوین نششوه راه درموان در    ستان ها جهت پذیرش بیمواران خوارجی،   بیمار IPDتسهیل فرایند راه اندازی واحدهای 

و ارائوه  کتابچه بین المللی سازی دانشگاه و همچنین مستندسازی اقدامات انجام شده در حووزه درموان    تهیهراستای 

 و تبادل نظر انجام و مشرر گردید:بحث بازخورد به مدیریت امور بین الملل دانشگاه 

 

به منظور شناسایی ظرفیت گروه های مختلف درمانی جهت جذب بیماران خوارجی، جلسواتی بوا مودیران      -1

 محترم گروه در بیمارستان فوق الذکر تشکیل و مراتب به ترتیب اولویت به معاونت درمان اعالم گردد.

ظرفیت های شناسوایی شوده توسوع معاونوت      ها بر اساس استانداردهای مورد نیاز جهت راه اندازی بخش -2

 .ابالغ شوددرمان به مراکز درمانی 

انجام و توسع کارشناسان ستادی معاونت درمان راسوتی  خود ارزیابی مراکز طبق استانداردهای ابالغ شده  -3

 و سپس امکان سنجی گردد. آزمایی

 .تعرفه ارائه خدمات به بیماران خارجی به مراکز ابالغ گردد -4

مسئولین سایت بیمارستان ها همکاری الزم را در خصوص راه اندازی سایت به زبان انگلیسی با مدیریت امور  -5

 .بین الملل دانشگاه داشته باشند

تفاهم نامه همکاری با دانشگاه ترکیه جهت اعمال زمینه های همکاری در حوزه درمان به معاونوت درموان    -6

 ارسال شود.

 

 پیگیری مسئول موارد قابل پیگیری

 بیمارستان ها 1بند

 معاونت درمان 2بند

 بیمارستان ها و معاونت درمان 3بند

 بیمارستان ها 4بند

 مدیریت امور بین الملل دانشگاه 5بند

 

           هفته از تاریخ ابالغ صورتجلسه 3تاریخ کمیته بعدی: حداکثر 

           
 


