
در دانشگاه علوم پزشکی تهرانهاي تحول و نوآوري در آموزش علوم پزشکی ترجمان بسته

سازي آموزش علوم پزشکییالمللبسته بین

:محور

الملل آموزش علوم پزشکی کشورتدوین و بسترسازي براي استقرار نقشه آمایش بین
:متولی

دانشگاه المللمعاونت بین
:اهداف مندرج در سند

المللی و ماموریت محور کردن هاي بینهاي داخل کشور براي فعالیتهاي موجود در دانشگاهشناسایی ظرفیت
برقراري ارتباط با کشورهاي منطقه و جهانهاي کشور جهت دانشگاه

هاي داخل کشور در شناسایی بازارهاي آموزش عالی سالمت موجود در منطقه و جهان جهت حضور دانشگاه
هاي مختلف و نتیجتا پیشرفت علمی و تحقیقاتی هاي فعال و برتر از ملیتالمللی و جلب ذهنهاي بینعرصه

هاي علوم پزشکیموثرتر دانشگاه
المللی و شناساندن توانایی هیات هاي علوم پزشکی در مجامع علمی بینبهبود و گسترش حضور جهانی دانشگاه

ایران در زمینه علوم پزشکی در سطح دنیاعلمی و آموزشی جمهوري اسالمی 
د هاي تحقیقاتی با آنها و بهبوایجاد همکاري با صنعت و اقتصاد برتر ملل مختلف از طریق ایجاد همکاري

هاي برتر جهان بخشیدن و ایجاد تنوع مفید علمی و فرهنگی از طریق تبادل دانشجو با دانشگاه
:تحلیل وضعیت موجود در دانشگاه بر اساس اهداف

دانشکده12: تعداد دانشگاه هایی  که در جهت بین المللی سازي آموزش فعالیت می کنند-1
زم جهت پذیرش دانشجویان خارجیتعداد رشته محل هاي داراي استاندارد هاي ال-2
بار مورد بازدید قرار 8354000تا کنون سایت انگلیسی معاونت 31/2/1391از تاریخ : بار مراجعه سایت معاونت بین الملل-3

.گرفته است
.کوریکولوم ترجمه شده روي سایت معاونت درج گردیده است50تا کنون : تعداد کریکولوم هاي ترجمه شده -4
.نفر است3با اگاهی از عدم اطالع دقیق در حال حاضر امار ما : د اساتید دانشگاه که با دانشگاه هاي خارج همکاري دارندتعدا-5
با اگاهی از عدم اطالع دقیق در حال حاضر امار ما : تعداد اساتید خارجی که با دانشگاه همکاري مشترك علمی و تحقیقاتی دارند- 6

.نفر است12
.دانشجویان دانشگاه  بین المللی هستند% 3/57در حال حاضر : دانشجویان خارجی شاغل به تحصیل در دانشگاهنسبت -7

:پایشهايشاخص
الیت می کنندتعداد دانشگاه هایی  که در جهت بین المللی سازي آموزش فع-1
تعداد کریکولوم هاي ترجمه شده-2
تعداد شعب دایر در خارج از کشور جهت پذیرش و تربیت دانشجو-3
تعداد برنامه هاي مشترك در حال اجرا با دانشگاههاي خارجی-4
تعداد دانشجویان خارجی شاغل به تحصیل در دانشگاه هاي علوم پزشکی-5
دانشگاه هاي خارج همکاري دارندتعداد اساتید دانشگاه که با-6
تعداد اساتید خارجی که با دانشگاه همکاري مشترك علمی و تحقیقاتی دارند-7
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نسبت دانشجویان خارجی شاغل به تحصیل در دانشگاه هاي علوم پزشکی کشور-8
تعداد رشته محل هاي داراي استاندارد هاي الزم جهت پذیرش دانشجویان خارجی-9

:اقدامات پیشنهادي
تطبیق کریکولوم آموزشی با استانداردها و تشابهات بین المللی و اخذ اعتبار بخشی  برنامه اي براي تمام رشته هاي تحصیلی در -1

دانشگاه
ارتقاء وب سایت دانشکده ها و دانشگاه به زبان انگلیسی -2
آموزش به زبان انگلیسی در هر رشته مقطع تحصیلی-3
توانمند سازي اعضا هیئت علمی در اموزش بزبان انگلیسی-4
توانمند سازي کارشناسان و مدیران مرتبط در آموزش، پژوهش و دانشجویی به زبان انگلیسی-5
گذاري جهت ایجاد شعب برون مرزيمجوز سرمایه - 6
تاکید بر داشتن اساتید مدعو در دپارتمانها مختلف اموزشی-7
دادن امتیاز قابل توجه به اساتیدي که در اموزش برون مرزي مشارکت دارند-8
ظرفیت تعیین ظرفیت دانشجوي بین المللی قابل دسترسی بصورت الزامی براي رشته مقاطع مختلف دانشکده ها و تعدیل-9

نآپذیرش داخلی به تناسب 
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تطبیق کریکولوم آموزشی با استانداردها و تشابهات بین المللی و اخذ اعتبار بخشی  برنامه اي براي تمام رشته هاي تحصیلی در -1

دانشگاه
ارتقاء وب سایت دانشکده ها و دانشگاه به زبان انگلیسی -2
آموزش به زبان انگلیسی در هر رشته مقطع تحصیلی-3
توانمند سازي اعضا هیئت علمی در اموزش بزبان انگلیسی-4
توانمند سازي کارشناسان و مدیران مرتبط در آموزش، پژوهش و دانشجویی به زبان انگلیسی-5
گذاري جهت ایجاد شعب برون مرزيمجوز سرمایه - 6
تاکید بر داشتن اساتید مدعو در دپارتمانها مختلف اموزشی-7
دادن امتیاز قابل توجه به اساتیدي که در اموزش برون مرزي مشارکت دارند-8
ظرفیت تعیین ظرفیت دانشجوي بین المللی قابل دسترسی بصورت الزامی براي رشته مقاطع مختلف دانشکده ها و تعدیل-9
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دادن امتیاز قابل توجه به اساتیدي که در اموزش برون مرزي مشارکت دارند-8
ظرفیت تعیین ظرفیت دانشجوي بین المللی قابل دسترسی بصورت الزامی براي رشته مقاطع مختلف دانشکده ها و تعدیل-9

نآپذیرش داخلی به تناسب 
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هاي هاي آموزشی مشترك با دانشگاهو اجرایی سازي شبکه تبادالت علمی و برنامه(Road Map)طراحی مسیر راه 
معتبر جهان

:متولی
الملل دانشگاه معاونت بین

:اهداف مندرج در سند
اندازي دپارتمانالمللی از طریق راهو تحقیقاتی معتبر بینگسترش ارتباطات علمی با مراکز و نهادهاي آموزشی -

هاي مجازي مشترك 
المللیهاي معتبر بینهاي آموزش علوم پزشکی مشترك با دپارتمانبرگزاري دوره
هاي آموزش پزشکی مراکز معتبر دنیا و تباد استاد و هاي پژوهش در آموزش با دپارتماناجراي مشترك طرح

دانشجو با کشورهاي دیگر با تاکید بر کشورهاي منطقه و جهان اسالم 
المللیهاي خارجی قراردادهاي بینهاي قانونی الزم در راستاي تشویق طرفجلب حمایت

:تحلیل وضعیت موجود در دانشگاه بر اساس اهداف
مدت آموزش علوم پزشکی که در هر سال بطور مشترك با دانشگاههاي معتبر جهان برگزار می شود هتعداد دوره هاي کوتا-1
تعداد متخصصان ایرانی شاغل در دانشگاههاي معتبر دنیا که با دانشگاههاي داخل کشور همکاري می کنند-2
.تعداد متخصصان خارجی که با دانشگاه هاي داخل کشور همکاري می کنند-3
اد قراردادهاي همکاري علمی و فناوري مشترك منعقد شده با سایر دانشگاه ها و مراکز آموزش و تحقیقانی خارج کشور تعد-4
تعداد کنگره ها و سمینارهاي علمی مشترك با دانشگاه هاي خارج از کشور-5
تعداد دپارتمانهاي مجازي مشترك با موسسات معتبر بین المللی- 6

:پایشهايشاخص
مدت آموزش علوم پزشکی که در هر سال بطور مشترك با دانشگاههاي معتبر جهان برگزار می شود تعداد دوره هاي کوتاه-1
تعداد متخصصان ایرانی شاغل در دانشگاههاي معتبر دنیا که با دانشگاههاي داخل کشور همکاري می کنند-2
.اري می کنندتعداد متخصصان خارجی که با دانشگاه هاي داخل کشور همک-3
تعداد قراردادهاي همکاري علمی و فناوري مشترك منعقد شده با سایر دانشگاه ها و مراکز آموزش و تحقیقانی خارج کشور -4
تعداد کنگره ها و سمینارهاي علمی مشترك با دانشگاه هاي خارج از کشور-5
تعداد دپارتمانهاي مجازي مشترك با موسسات معتبر بین المللی- 6
:قدامات پیشنهاديا
پذیرش کریکلوم آموزش دانشگاه هاي برتر در برنامه هاي آموزشی مشترك-1
پذیرش انجام برنامه آموزشی  مشترك و صدور مدرك مشترك با دانشگاه هاي دنیا-2
در حوزه معاونت آموزشی و انجام مطالعات میدانی در مورد بین المللی سازي آموزشR&Dفعال بودن واحد -3
بکارگیري مدرسین از دانشگاه هاي دنیا در حوزه آموزش-4
)Study abroad(مجوز همراه باحمایت مبنی بر گذراندن تعداد محدودي از واحد هاي درسی در دانشگاهی در خارج از کشور-5
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الزام همراه با حمایت مبنی بر داشتن اساتید مدعو در دپارتمانها مختلف اموزشی- 6
کردن تفاهمات بین المللیالزام بر اجرایی -7
الزام بر ورود اموزش مجازي در برنامه هاي اموزشی-8
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به منظور معرفی ظرفیت آموزش عالی (Education Iran)طراحی و ساماندهی پورتال آموزش علوم پزشکی کشور 
سالمت کشور در سطح دنیا 

:متولی
دانشگاهالملل معاونت بین

:اهداف مندرج در سند
المللی به سایر کشورهاهاي علوم پزشکی کشور به زبان رایج بینمعرفی دانشگاه
هاي علوم پزشکی کشور المللی در دانشگاهمعرفی ظرفیت پذیرشت دانشجویان بین
المللیگسترش ارتباطات علمی با مراکز و نهادهاي آموزشی و تحقیقاتی معتبر بین
 کشورهاي منطقه کمک به تربیت نیروي انسانی سالمت براي
المللی در آموزش پزشکی هاي بینورود به عرصه

:تحلیل وضعیت موجود در دانشگاه بر اساس اهداف
بار10545–میزان بازدید مراجعین خارج از کشور از پرتال 
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:پایشهايشاخص
دانشگاه62–تعداد دانشگاه هاي علوم پزشکی ثبت شده در پورتال -1
درخواست هاي ثبت شده براي تحصیل در دانشگاه هاي ثبت شده در پرتالتعداد -2
میزان بازدید مراجعین خارج از کشور از پرتال-3
دانشگاهتعداد صفحات ایجاد شده و اطالعات وارد شده در پرتال براي هر-4
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:اقدامات پیشنهادي
بعنوان پرتا جذب دانشجوEducation Iranبکارگیري پرتال -1
رسانیبروزومراجعهبار–آنالیز سایت از نظر ارتقا صفحات -2
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ها و موسسات آموزش علوم پزشکی کشورالمللی دانشگاهاعتباربخشی بین
:متولی

معاونت بین الملل دانشگاه 
:اهداف مندرج در سند

هاي اعتباربخشی معتبر بینهاي علوم پزشکی کشور توسط سازمانفراهم نمودن زمینه اعتباربخشی دانشگاه-

المللی
هاي علوم پزشکی کشور المللی فرایند نظارت و ارزیابی دانشگاهنمودن و استانداردسازي بینمند نظام
المللی ها مطابق با چارچوب استانداردهاي بیناجراي برنامه اعتباربخشی در دانشگاه
بندي استاندارد در کشور ایجاد سیستم رتبه

:تحلیل وضعیت موجود در دانشگاه بر اساس اهداف
بکه اعتبار بخشی دانشگاهشتدوین برنامه پایش اعتبار بخشی با ایجاد 

:پایشهايشاخص
تعداد دانشگاه هایی که وارد فرایند اعتبار بخشی بین المللی می شوند -1
تعداد دانشگاه هایی که اعتبار بخشی بین المللی آنها مورد تایید قرار می گیرد-2
)TUMSRanking(هاي علوم پزشکی کشور با توجه به سیستم رتبه بندي استاندارد بین المللی اجراي رتبه بندي دانشگاه -3
.تعداد برنامه هاي آموزشی که مورد اعتبار بخشی و ارزشیابی بین المللی قرار گیرند-4
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:اقدامات پیشنهادي
کسب  و حفظ اعتبار بخشی بین الملی موسسه اي -1
اامللی برنامه ايکسب اعتباربخشی بین -2
شی،دانشجویی،پشتیبانی و پایش ادواري و ارتقاء شاخص هاي اعتباربخشی بین المللی در دانشگاه در حوزه هاي آموزشی، پژوه-3

لبین الم


