
 بسته بین الملل سازی آموزش علو بسته بین الملل سازی آموزش علوم پزشکی

 علوم پزشکیبسته بین الملل سازی آموزش 

 جلسه شورای بین المللی سازی دانشگاه 7برگزاری  -

 نفر عضو هیأت علمی جهت عضویت در شورای بین المللی سازی دانشگاه  26صدور ابالغ برای  -

در  Application formو ورود اطالعات مربوط به مراکز تحقیقاتی و دانشکده ها و ارائه  IranEducationتکمیل سایت  -

 رشته های مختلف جهت ارایه به متقاضیان ادامه تحصیل 

 خرید سرور جهت راه اندازی سایت اختصاصی دانشگاه به زبان انگلیسی -

راه اندازی و تکمیل اطالعات سایت بین المللی دانشگاه به زبان انگلیسی جهت آشنایی بیشتر متقاضیان خارج  -

 ص جذب دانشجویان خارجی از کشور با امکانات و تسهیالت دانشگاه در خصو

هماهنگی با رابطین جذب داوطلبین در اقلیم کردستان عراق و رایزنی در خصوص ارائه تسهیالت تشویقی برای  -

 آنان 

نفر متقاضی عراقی جهت ادامه تحصیل در رشته های دکتری حرفه ای پزشکی،  15اخذ و تکمیل مدارک  -

   تیکس و تخصص رادیولوژی ارتودن کارشناسی ارشدداروسازی و دندانپزشکی و 

تعیین و محاسبه میزان شهریه دانشجویان رشته های مختلف دکتری حرفه ای، کارشناسی و تخصص و ارائه  -

 آن جهت تائید نهایی به هیأت محترم امناء دانشگاه 

 پیگیری تهیه و تنظیم فلوچارت مراحل جذب دانشجویان خارجی از بدو درخواست تا شروع کالس ها -

 رایزنی و مشورت با مسئولین بین المللی دانشگاه رازی در خصوص نحوه گذراندن دوره زبان فارسی جهت  -

 داوطلبین مقطع دکتری حرفه ای -

 

 

 

 

 تیفعالی  سابقه



 دانشگاه در ها دانشگاه گسترشی شورا 28/02/92 مورخ د/474/500شماره مجوزی ط:  الملل نیبی  شعبه( لف

 . است نموده تیفعال به شروع و لیتشک کرمانشاهی پزشک علوم

  یساز بستر جهت در شده انجامی ها تیفعال( ب

  مدت کوتاه و مدت بلندی ها دورهی برای ارجاع موارد( ج

  عراق واسط دانشگاه ندهینما با متعدد جلسات( د

 جهت در تیفعال و  خودگردان سیپرد به الملل نیب شعب نام رییتغی راستا در بهداشت وزارت استیس رییتغ( ه

 و 10 مواد وفقی پزشک علوم دانشگاهی سازی الملل نیبی ها استیس با خودگردان سیپردی ها تیفعال

 معاونت نیب تعامل با گردان خود سیپرد ،یپزشک آموزش و درمان بهداشت محترم وزارت  شماره دستورالعمل11

ی ا شدهی زیر برنامه تیفعالی خارجی دانشجو رشیپذی ساز بستر جهت در الملل نیب امور تیریمد وی آموزش

 .است گرفته شکل

 

  یالملل نیبی آموزش تیفعال تیتثبی برا بهداشت وزارتی ها اریمع تحقق جهت در تیفعال -2

  یکیزیف مناسب بستر نمودن ایمه( الف

  زاتیتجه وی انسانی روین از اعمی آموزش امکانات نمودن فراهم(  ب

  یرفاه امکانات( ج

  یخارج ارتباطی برقرار ازی آموزشی ها گروه استقبال( د

 (نامهیگواه صدور با) درازمدت ا( یمدرک وی گواه صدور بدون ای با)انمدتیم مدت، کوتاهی خارج ریفراگ داشتن( ه

 کرمانشاهی پزشک علوم دانشگاه به مربوط EducationIran.ir تیسای گذار بار و نمودن فعال - 3

 تجارب از استفاده منظور به رازیش و رانیا ،یبهشت دیشه تهران،ی پزشک علومی ها دانشگاه ازی ا عرصه دیبازد -4

 با( Website) مناسب درگاه ارتقاءی برا الزم ماتیتصم اتخاذ به منجر کهی سازی الملل نیبی راستا در آنان موفق

 ریز انجام حال در اقدامات

 شرویپی دانشگاهها از گرفتن الگو با مناسبی سیانگل تیسا وبی طراح( الف

 ،یآموزش معاونت حوزه در آموزشی سازی الملل نیبی شورا لیتشک -5

 دانشگاهی دندانپزشک رشته در لیتحص ادامهی برای عراق داوطلب نفر سه رشیپذ نمودنی نهائ ندیفرا انجام -6

 کرمانشاهی پزشک علوم

 

 دانشگاه کردستان بسته بین المللی سازی آموزش علوم پزشکی



 

  ،سلطانی ضا: دکتر یداهلل زارع زاده، دکتر جعفر  سعه فعالیتهای بین المللی در منطقه )اع شکیل کارگروه تو ت

 دکتر مرتضی ابوذری پور، جمیل عبدالمحمدی، شکیب الحق(دکتر مظاهر خدابنده لو، 

  با قابل ارائه به متقاضیان خارج از کشور توسط دانشکده پیراپزشکی  دو دوره و سرفصل آموزشی کوتاهتدوین

 "دوره درمان با دستگاه شتاب دهنده"و   " 60دوره درمان با دستگاه کبالت "عناوین 

 در کردستان 1395مهر  8لغایت 6یولوژی  بالینی ایران از برگزاری کنگره بین المللی میکروب 

 طراحی و پیاده سازی بخش پورتال اساتید در وب سایت دانشگاه 

 تعیین مسئول بسته و اعضای گروه در دانشکده پرستاری 

 

 


