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  :ناظر به
  توسعه دانش هاي نوین با تاکید بر حیطه هاي میان رشته اي و تمرکز : 3سیاست

  علوم و فناوري هاي نوین بر

  حضور در عرصه هاي آموزشی منطقه اي و جهانی: 4سیاست  

  ارتقاي منابع انسانی بخش آموزش عالی سالمت: 9سیاست 

  آموزش عالی سالمتخلق ثروت دانش بنیان در عرصه : 11سیاست  

   



 

60 
 

 

  

  
  

  :خروجی مورد انتظار
دسـتاوردهاي زیـر در عرصـه آمـوزش علـوم پزشـکی        ،انتظار می رود در صورت تحقق بسـته 

   :حاصل گردد
  تدوین سند آمایش منطقه اي و بین المللی آموزش علوم پزشکی  
  تدوین شاخص هاي دانشگاههاي با عملکرد بین المللی و مدل پایش آن  
 طراحی مدل بهره مند تبادالت علمی بین المللی 

   بـه منظـور گسـترش جـذب دانشـجویان       تدوین الگوي انعطاف در کوریکولوم هـاي آموزشـی
  خارجی 

  اعتبار بخشی بین المللی دانشگاه هاي علوم پزشکی کشور  
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  : محور
  نقشه آمایش بین الملل آموزش علوم پزشکی کشورو بسترسازي براي استقرارتدوین 

  

  :واحد مجري
   مشاور بین الملل معاونت آموزشی حوزه

حـوزه بـین الملـل وزارت بهداشـت، درمـان و      و  دانشگاههاي علوم پزشکی کشـور ، مرکز خدمات آموزشیبا همکاري 
  آموزش پزشکی 

  

  : اهداف
     شناسایی ظرفیت هاي موجود در دانشگاههاي داخل کشور براي فعالیت هاي بین المللـی و ماموریـت محـور

 کردن دانشگاههاي کشور جهت برقراري ارتباط با کشورهاي منطقه و جهان

 اي آموزش عالی سالمت موجود در منطقه و جهان جهت حضور دانشگاههاي داخـل کشـور   شناسایی بازاره
علمـی و   جلب ذهن هاي فعال و برتـر از ملیـت هـاي مختلـف و نتیجتـا پیشـرفت      در عرصه هاي بین المللی و 

 تحقیقاتی موثرتر دانشگاههاي علوم پزشکی 
 ع علمی بین المللی و شناسـاندن توانـائی   در مجام هاي علوم پزشکی بهبود و گسترش حضور جهانی دانشگاه

 در زمینه علوم پزشکی در سطح دنیاایران ي اسالمی رهاي علمی و آموزشی جمهو
      ایجاد همکاري با صنعت و اقتصاد برتر ملل مختلف از طریق ایجاد همکاري هاي تحقیقـاتی بـا آنهـا و بهبـود

 دانشجو با دانشگاه هاي برتر جهانبخشیدن و  ایجاد تنوع مفید علمی و فرهنگی از طریق تبادل 
  

  : هاي پایششاخص
 تعداد دانشگاه هایی که در جهت بین المللی سازي آموزش فعالیت می کنند 
  تعداد کوریکولوم هاي ترجمه شده 
  دائر شده در خارج از کشور جهت پذیرش و تربیت دانشجو شعبتعداد 
  خارجیتعداد برنامه هاي مشترك در حال اجرا با دانشگاه هاي 
 ي علوم پزشکی تعداد دانشجویان خارجی شاغل به تحصیل در دانشگاه ها 
 تعداد اساتید دانشگاه که با دانشگاه هاي خارج همکاري دارند 
  و تحقیقاتی دارند علمیتعداد اساتید خارجی که با دانشگاه همکاري مشترك 
  کشورنسبت دانشجویان خارجی شاغل به تحصیل در دانشگاههاي علوم پزشکی 

  تعداد رشته محل هاي داراي استانداردهاي الزم براي پذیرش دانشجویان خارجی 

  
  

   



 

62 
 

 

  : محور
و اجرایی سازي شبکه تبادالت علمی و برنامه هاي آموزشی مشترك با دانشگاه  (Road Map)طراحی مسیر راه 
  هاي معتبر جهان  

  
  :واحد مجري

   مشاور بین الملل معاونت آموزشی حوزه
، دانشگاههاي علوم پزشکی کشور و حوزه بین الملل وزارت مرکز امور هیئت علمی، آموزشی خدمات مرکزبا همکاري 

  بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
  

  : اهداف
     بـین المللـی ازطریـق راه انـدازي      گسترش ارتباطات علمی با مراکز و نهادهـاي آموزشـی و تحقیقـاتی معتبـر

  دپارتمانهاي مجازي مشترك 
  پزشکی مشترك با دپارتمانهاي معتبر بین المللی علوم برگزاري دوره هاي آموزش  
 و تبادل استاد  اجراي مشترك طرحهاي پژوهش در آموزش با دپارتمانهاي آموزش پزشکی مراکز معتبر دنیا

  و دانشجو با کشورهاي دیگر با تاکید برکشورهاي منطقه و جهان اسالم 
  درراستاي تشویق طرفهاي خارجی قراردادهاي بین المللیحمایتهاي قانونی الزم جلب 

 

  : هاي پایششاخص 
  شگاه هاي معتبر جهان مشترك با دان بطورپزشکی که در هر سال علوم تعداد دوره هاي کوتاه مدت آموزش

  دبرگزار میشو
 ري میکنندتعداد متخصصان ایرانی شاغل در دانشگاه هاي معتبردنیا که با دانشگاه هاي داخل کشور همکا 

 تعداد متخصصان خارجی که با دانشگاه هاي داخل کشور همکاري میکنند 

         تعداد قراردادهاي همکاري علمی و فناوري مشترك منعقـد شـده بـا سـایر دانشـگاهها و مراکـز آموزشـی و
 تحقیقاتی خارج کشور

  تعداد کنگره ها و سمینارهاي علمی مشترك با دانشگاههاي خارج از کشور 

 تمان هاي مجازي مشترك با موسسات معتبر بین المللی تعداد دپار 
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  : محور
به منظور معرفی ظرفیت آموزش  )(EducationIranطراحی و ساماندهی پورتال آموزش علوم پزشکی کشور 

  سالمت کشور در سطح دنیا   عالی

  
  :واحد مجري

   مشاور بین الملل معاونت آموزشی حوزه
دانشگاههاي علوم پزشکی کشور، حوزه بین الملل وزارت بهداشت، درمـان و آمـوزش پزشـکی و معاونـت     با همکاري 

  اجرایی معاونت آموزشی 
  

  : اهداف
  به سایر کشورها یبین المللرایج معرفی دانشگاههاي علوم پزشکی کشور به زبان 
 معرفی ظرفیت پذیرش دانشجویان بین الملل در دانشگاههاي علوم پزشکی کشور 
 سترش ارتباطات علمی با مراکز و نهادهاي آموزشی و تحقیقاتی معتبر بین المللیگ 
  کمک به تربیت نیروي انسانی سالمت براي کشورهاي منطقه  
  ورود به عرصه هاي بین المللی در آموزش پزشکی  

  
  : هاي پایششاخص
  ثبت شده در پورتالعلوم پزشکی تعداد دانشگاههاي 
 ده براي تحصیل در دانشگاههاي ثبت شده در پورتالتعداد درخواستهاي ثبت ش 
 میزان بازدید مراجعین خارج از کشور از پورتال 

 تعداد صفحات ایجاد شده و اطالعات وارد شده در پورتال براي هر دانشگاه 
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  : محور
 موسسات آموزش علوم پزشکی کشورو اعتباربخشی بین المللی دانشگاهها 

  
  :واحد مجري

   الملل معاونت آموزشی مشاور بینحوزه 
 با همکاري دانشگاههاي علوم پزشکی کشور

  
  : اهداف
    فراهم نمودن زمینه اعتبار بخشی دانشگاههاي علوم پزشکی کشور توسط سازمان هاي اعتباربخشـی معتبـر

 بین المللی

 پزشکی کشورمند نمودن و استانداردسازي بین المللی فرآیند  نظارت و ارزیابی دانشگاه هاي علوم  نظام 

 بخشی در دانشگاهها مطابق با چارچوب استاندارهاي بین المللیاجراي برنامه اعتبار 

 ایجاد سیستم رتبه بندي استاندارد در کشور  
  

  : هاي پایششاخص
  می شوندبین المللی تعداد دانشگاه هایی که وارد فرایند اعتباربخشی 

  ا مورد تایید قرار می گیردآنهبین المللی تعداد دانشگاه هایی که اعتباربخشی 

  رتبه بندي دانشگاه هاي علوم پزشکی کشور با توجه به سیستم رتبه بندي استاندارد بین المللیاجراي 

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

  
  

 
 

  
  
  
  
  
  


