
  یپزشک علوم آموزش يساز یالملل نیب بسته
 :محور

 کشور پزشکی علوم آموزش الملل نیب شیآما نقشه استقرار يبرا يبسترساز و نیتدو

 :اهداف

 یالملل نیب يها تیفعال يبرا کشور داخل يهادانشگاه در موجود يها تیظرف ییشناسا 
 منطقه يکشورها با ارتباط يبرقرار جهت کشور يها دانشگاه کردن محور تیمامور و

 جهان و

 دانشگاه حضور جهت جهان و منطقه در موجود سالمت یعال آموزش يبازارها ییشناسا -

 ملیت از برتر و فعال هاي ذهن جلب و المللی بین هاي عرصه در کشور داخل يها

 یپزشک علوم يهها دانشگا موثرتر تحقیقاتی و علمی پیشرفت نتیجتاً و مختلف هاي

 المللی بین علمی مجامع در یپزشک علوم يها دانشگاه جهانی حضور گسترش و بهبود 

 پزشکی علوم زمینه در رانیا اسالمی جمهوري آموزشی و علمی هايتوانائی شناساندن و

 دنیا سطح در

 هاي همکاري ایجاد طریق از مختلف ملل برتر اقتصاد و صنعت با همکاري ایجاد 

 تبادل طریق از فرهنگی و علمی مفید تنوع ایجاد و بخشیدن بهبود و آنها با تحقیقاتی

 جهان برتر هاي دانشگاه با دانشجو

 :شیپا يها شاخص

 کنند یم تیفعال آموزش يساز یالملل نیب جهت در که ییها دانشگاه تعداد. 

 شده ترجمه يها کولومیکور تعداد 

 دانشجو تربیت و پذیرش جهت کشور از خارج در شده دائر شعب تعداد 

 خارجی هاي دانشگاه با اجرا حال در مشترك هاي برنامه تعداد 

 یپزشک علوم يها دانشگاه در تحصیل به شاغل خارجی دانشجویان تعداد 

 دارند همکاري خارج هاي دانشگاه با که دانشگاه اساتید تعداد. 



 دارند تحقیقاتی و یعلم مشترك همکاري دانشگاه با که خارجی اساتید تعداد. 

 کشور یپزشک علوم يهها دانشگا در لیتحص به شاغل یخارج انیدانشجو نسبت 

 یخارج انیدانشجو رشیپذ يبرا الزم ياستانداردها يدارا يها محل رشته تعداد 

 :محور

 یآموزش يها برنامه و یعلم تبادالت شبکه يساز ییاجرا و (Road Map) راه ریمس یطراح
 جهان معتبر هاي دانشگاه با مشترك

 :اهداف

 از المللی بین معتبر تحقیقاتی و آموزشی نهادهاي و مراکز با یعلم ارتباطات گسترش 

 مشترك يمجاز يهادپارتمان اندازي راه طریق

 یالملل نیب معتبر يدپارتمانها با مشترك یپزشک علوم آموزش هاي دوره برگزاري 

 مراکز یپزشک آموزش يدپارتمانها با آموزش در پژوهش طرحهاي مشترك اجراي 

 و منطقه کشورهاي بر یکد تا با دیگر کشورهاي با دانشجو و استاد تبادل و ایدن معتبر
 اسالم جهان

 المللی بین قراردادهاي خارجی طرفهاي تشویق راستاي در الزم قانونی حمایتهاي جلب 

 :شیپا يها شاخص

 با مشترك بطور سال هر در که یپزشک علوم آموزش مدت کوتاه يها دوره تعداد 

 .شودیم برگزار جهان معتبر يها دانشگاه

 داخل يها دانشگاه با که دنیا معتبر يها دانشگاه در شاغل یرانیا متخصصان تعداد 

 .کنندیم يهمکار کشور

 کنند یم يهمکار کشور داخل يها دانشگاه با که خارجی متخصصان تعداد. 

 و هها دانشگا سایر با شده منعقد مشترك فناوري و علمی همکاري قراردادهاي تعداد 
 کشور خارج تحقیقاتی و آموزشی مراکز

 کشور از خارج يها دانشگاه با مشترك یعلم ينارهایسم و ها کنگره تعداد 



 یالملل نیب معتبر موسسات با مشترك يمجاز يها دپارتمان تعداد 

 :محور

 یمعرف منظور به (EducationIran) کشور پزشکی علوم آموزش پورتال یسامانده و یطراح
 ایدن سطح در کشور سالمت یعال آموزش تیظرف

 :اهداف

 کشورها ریسا به یالملل نیب جیرا زبان به کشور یپزشک علوم يهادانشگاه یمعرف 

 کشور یپزشک علوم يهادانشگاه در الملل نیب انیدانشجو رشیپذ تیظرف یمعرف 

 المللی بین معتبر تحقیقاتی و آموزشی نهادهاي و مراکز با علمی ارتباطات گسترش 

 منطقه يکشورها يبرا سالمت یانسان يروین تیترب به کمک 

 یپزشک آموزش در یالملل نیب يها عرصه به ورود 

 :شیپا يها شاخص

 پورتال در شده ثبت یپزشک علوم يها دانشگاه تعداد 

 پورتال در شده ثبت يها دانشگاه در لیتحص يبرا شده ثبت يدرخواستها تعداد 

 پورتال از کشور از خارج نیمراجع دیبازد زانیم 

 دانشگاه هر براي پورتال در شده وارد اطالعات و شده ایجاد صفحات تعداد 

 :محور

 کشور پزشکی علوم آموزش موسسات و ها دانشگاه یالملل نیب یاعتباربخش

 :اهداف

 يها سازمان توسط کشور یپزشک علوم يها دانشگاه یبخش اعتبار نهیزم نمودن فراهم 
 یالملل نیب معتبر یاعتباربخش

 يها دانشگاه ارزیابی و نظارت فرآیند یالملل نیب ياستانداردساز و نمودن مند نظام 
 کشور یپزشک علوم

 یالملل نیب ياستاندارها چارچوب با مطابق ها دانشگاه در یاعتباربخش برنامه ياجرا 



 کشور در استاندارد يبند رتبه ستمیس جادیا 

 :شیپا يها شاخص

 شوند یم یالملل نیب یاعتباربخش ندیفرا وارد که ییها دانشگاه تعداد. 

 ردیگ یم قرار دییتا مورد آنها یالملل نیب یاعتباربخش که ییها دانشگاه تعداد. 

 يبند رتبه ستمیس به توجه با کشور یپزشک علوم يها دانشگاه يبند رتبه ياجرا 
 المللی بین استاندارد

 گیرند می قرار المللی بین ارزشیابی و بخشی اعتبار مورد که آموزشی هاي برنامه تعداد. 


