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 ناظر به:

  توسعه دانش های نوین با تاکید بر حیطه های میان رشته ای و تمرکز 9سیاست :

  بر علوم و فناوری های نوین

  حضور در عرصه های آموزشي منطقه ای و جهاني1سیاست :  

  بخش آموزش عالي سالمت : ارتقای منابع انساني3سیاست 

  آموزش عالي سالمت: خلق ثروت دانش بنیان در عرصه 44سیاست  
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 خروجی مورد انتظار:

دستاوردهاي زیر در عرصه آمووزش علووم پزشوکی     ،انتظار می رود در صورت تحقق بسته

  حاصل گردد:

  تدوین سند آمایش منطقه ای و بین المللي آموزش علوم پزشکي 

  تدوین شاخص های دانشگاههای با عملکرد بین المللي و مدل پایش آن 

 طراحي مدل بهره مند تبادالت علمي بین المللي 

     تدوین الگوی انعطاف در کوریکولوم های آموزشي به منظور گسالترش جالذب دانشالجویان

 خارجي 

  اعتبار بخشي بین المللي دانشگاه های علوم پزشکي کشور 
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 محور: 

  نقشه آمایش بين الملل آموزش علوم پزشکی کشوربسترسازي براي استقرارو تدوین 
 

 واحد مجری:

  مشاور بین الملل معاونت آموزشي حوزه

حوزه بالین الملالل وزارت بهداشالت، درمالان و     و  دانشگاههای علوم پزشکي کشور، مرکز خدمات آموزشيبا همکاری 

 آموزش پزشکي 
 

 اهداف:  

 دانشگاههای داخل کشور برای فعالیت های بین المللي و ماموریالت محالور    شناسایي ورفیت های موجود در

 کردن دانشگاههای کشور جهت برقراری ارتباط با کشورهای منطقه و جهان

    شناسایي بازارهای آموزش عالي سالمت موجود در منطقه و جهان جهت حضور دانشگاههای داخالل کشالور

علمالي و   و برتر از ملیت هالای مختلالف و نتیجتالا پیشالرفت    جلب ذهن های فعال در عرصه های بین المللي و 

 تحقیقاتي موثرتر دانشگاههای علوم پزشکي 

 در مجامع علمي بین المللي و شناساندن توانائي  های علوم پزشکي بهبود و گسترش حضور جهاني دانشگاه

 در زمینه علوم پزشکي در سطح دنیاایران ی اسالمي رهای علمي و آموزشي جمهو

  همکاری با صنعت و اقتصاد برتر ملل مختلف از طریق ایجاد همکاری های تحقیقاتي بالا آنهالا و بهبالود    ایجاد

 بخشیدن و  ایجاد تنوع مفید علمي و فرهنگي از طریق تبادل دانشجو با دانشگاه های برتر جهان
 

 های پایش: شاخص

 دتعداد دانشگاه هایي که در جهت بین المللي سازی آموزش فعالیت مي کنن 

  تعداد کوریکولوم های ترجمه شده 

  دائر شده در خارج از کشور جهت پذیرش و تربیت دانشجو شعبتعداد 

 تعداد برنامه های مشترک در حال اجرا با دانشگاه های خارجي 

 ی علوم پزشکي تعداد دانشجویان خارجي شاغل به تحصیل در دانشگاه ها 

  همکاری دارندتعداد اساتید دانشگاه که با دانشگاه های خارج 

  و تحقیقاتي دارند علميتعداد اساتید خارجي که با دانشگاه همکاری مشترک 

 نسبت دانشجویان خارجي شاغل به تحصیل در دانشگاههای علوم پزشکي کشور 

  تعداد رشته محل های دارای استانداردهای الزم برای پذیرش دانشجویان خارجي 
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 محور: 

و اجرایی سازي شبکه تبادالت علمی و برنامه هاي آموزشی مشترک با دانشگاه  (Road Map)طراحی مسير راه 

 هاي معتبر جهان  

 

 واحد مجری:

  مشاور بین الملل معاونت آموزشي حوزه

، دانشگاههای علوم پزشکي کشور و حوزه بین الملل وزارت مرکز امور هیئت علمي، آموزشي خدمات مرکزبا همکاری 

 بهداشت، درمان و آموزش پزشکي 

 

 اهداف:  

   بالین المللالي ازطریالق راه انالدازی      گسترش ارتباطات علمي با مراکز و نهادهای آموزشي و تحقیقالاتي معتبالر

 دپارتمانهای مجازی مشترک 

  انهای معتبر بین المللي پزشکي مشترک با دپارتمعلوم برگزاری دوره های آموزش 

 و تبادل استاد  اجرای مشترک طرحهای پووهش در آموزش با دپارتمانهای آموزش پزشکي مراکز معتبر دنیا

 و دانشجو با کشورهای دیگر با تاکید برکشورهای منطقه و جهان اسالم 

  حمایتهای قانوني الزم درراستای تشویق طرفهای خارجي قراردادهای بین الملليجلب 

 

 های پایش: شاخص 

  شگاه های معتبر جهان مشترک با دان بطورپزشکي که در هر سال علوم تعداد دوره های کوتاه مدت آموزش

 دبرگزار میشو

 تعداد متخصصان ایراني شاغل در دانشگاه های معتبردنیا که با دانشگاه های داخل کشور همکاری میکنند 

 ل کشور همکاری میکنندتعداد متخصصان خارجي که با دانشگاه های داخ 

        تعداد قراردادهای همکاری علمي و فناوری مشترک منعقد شالده بالا سالایر دانشالگاهها و مراکالز آموزشالي و

 تحقیقاتي خارج کشور

  تعداد کنگره ها و سمینارهای علمي مشترک با دانشگاههای خارج از کشور 

  تعداد دپارتمان های مجازی مشترک با موسسات معتبر بین المللي 
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 محور: 

به منظور معرفی ظرفيت آمووزش   ((EducationIranطراحی و ساماندهی پورتال آموزش علوم پزشکی کشور 

 سالمت کشور در سطح دنيا   عالی

 

 واحد مجری:

  مشاور بین الملل معاونت آموزشي حوزه

دانشگاههای علوم پزشکي کشور، حوزه بین الملل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشالکي و معاونالت   با همکاری 

 اجرایي معاونت آموزشي 

 

 اهداف:  

  به سایر کشورها يبین المللرایج معرفي دانشگاههای علوم پزشکي کشور به زبان 

 معرفي ورفیت پذیرش دانشجویان بین الملل در دانشگاههای علوم پزشکي کشور 

 سترش ارتباطات علمي با مراکز و نهادهای آموزشي و تحقیقاتي معتبر بین الملليگ 

  کمک به تربیت نیروی انساني سالمت برای کشورهای منطقه 

  ورود به عرصه های بین المللي در آموزش پزشکي 

 

 های پایش: شاخص

  ثبت شده در پورتالعلوم پزشکي تعداد دانشگاههای 

  شده برای تحصیل در دانشگاههای ثبت شده در پورتالتعداد درخواستهای ثبت 

 میزان بازدید مراجعین خارج از کشور از پورتال 

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

 

  



 

61 

 

 

 محور: 

 موسسات آموزش علوم پزشکی کشورو اعتباربتشی بين المللی دانشگاهها 

 

 واحد مجری:

  بین الملل معاونت آموزشيمشاور حوزه 

 با همکاری دانشگاههای علوم پزشکي کشور

 

 اهداف:  

   فراهم نمودن زمینه اعتبار بخشي دانشگاههای علوم پزشکي کشور توس  سازمان های اعتباربخشي معتبالر

 بین المللي

 پزشکي کشورمند نمودن و استانداردسازی بین المللي فرآیند  نظارت و ارزیابي دانشگاه های علوم  نظام 

 بخشي در دانشگاهها مطابق با چارچوب استاندارهای بین المللياجرای برنامه اعتبار 

 ایجاد سیستم رتبه بندی استاندارد در کشور 

 

 های پایش: شاخص

  مي شوندبین المللي تعداد دانشگاه هایي که وارد فرایند اعتباربخشي 

  ا مورد تایید قرار مي گیردآنهبین المللي تعداد دانشگاه هایي که اعتباربخشي 

  رتبه بندی دانشگاه های علوم پزشکي کشور با توجه به سیستم رتبه بندی استاندارد بین المللياجرای 

 آموزشي که مورد اعتبار بخشي و ارزشیابي بین المللي قرار مي گیرند  تعداد برنامه های 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


