دانشگاه علوم پزشکی و خدمات
بهداشتی درمانی تهران
دانشکده پرستاری و مامایی

برنامه استراتژیک معاونت بین الملل

فروردین 1396

مقدمه
توسعه روابط بين الملل ،فرآيند تماميت بخشيدن به ابعاد مختلف بين المللي است كه تأثير آن در نحوه عملكرد سيستم بهداشتتي درمتاني،
آموزش ،يادگيري و تحقيقات دانشگاه ظهور مي يابد .فاكتورهاي اصلي توسعه روابط بين الملل عبارتند :از بتين المللتي شتدن برنامته هتاي
آموزشي ،تبادل اعضاي هيات علمي و بازديدهاي مختلف ،توسعه پروژه هاي بين المللي ،داشتن تحقيقات مشتتر بتا كشتورهاي مختلتف
دني ا ،بين المللي شدن برنامه هاي آكادميك ،داشتن تفاهم نامه هاي بين المللي ،آگاهي يافتن از فرهنگ هاي متفاوت دنيا ،برقراري تعهدات
ارتباطي ،علمي ،پژوهشي بين مديران ،تبادل اطالعات مهارتها و دانش در زمينه هاي متفاوت ،يافتن منابع مالي جهت حمايت پتروژه هتاي
تحقيقاتي و بورسيه در مقاطع مختلف آموزشي.
ما انتظار داريم اعضاء هيات علمي و دانشجويان دانشكده در فعاليت هاي بين المللي جهت توسعه برنامه هاي علمتي آآموزشتي ،پژوهشتي
شركتي فعاالنه داشته باشند و نهايتاً اين ارتباط بتواند در ارتقاء سطح بهداشتي افراد ،خانواده آنان و جامعه نقتش بستاايي داشتته باشتد .متا
همچنين براين اعتقاد هستيم كه در توسعه روابط بين الملل نبايد تنها تاكيد برارائه خدمات به اعضاء هيات علمي ساير كشتور باشتد ،بلكته
بيشتر بر اين نكته توجه گردد كه با توسعه روابط بين الملل چه سودي عايد ما مي گردد .به همتين دليتل اصتول اساستي همكتاري هتا و
ارتباطات دو جانبه ،با توجه به اولويت هاي دانشگاه علوم پاشكي تهران بايد صورت گيرد.
چشم انداز()Vision
معاونت بين الملل در نظر دارد ضمن تسهيل در برقراري ارتباطات علمي در سطح منطقه و بين الملل؛ منعكس كننتده فعاليتهتا و تبتادالت
علمي در راستاي ارتقاء كيفي علوم تندرستي و مراقبتي؛ واحدي پيشرو باشد.

ماموريت( )Mission
معاونت بين الملل در نظر دارد با ايجاد تسهيالت الزم و با استفاده از فن آوري هاي نوين در زمينه برقراري ارتباطات بين المللي و برگااري
برنامه هاي علمي در راستاي ارتقاء دانش اعضاي هيات علمي و دانشجويان خدمات خود را باتوجه به نياز ذينفعان در سطح منطقته و بتين
الملل بشناساند.

1

برنامه های  4ساله حوزه امور بین الملل دانشکده پرستاری و مامایی
رئوس برنامه مصوبه هیئت رئیسه
بینالمللیکردندانشگاه
 .1

بینالمللی 
 .2توسعهارتباطات 

عنوان برنامهها
.1-1افزایشجذبداوطلبخارجیبرایدورههایآموزشبلندمدتمقطعدار
.2-1افزایشجذبداوطلبخارجیبرایدورههایآموزشکوتاهمدت
.3-1تدوین،اجراوارزشیابیکوریکولومهایآموزشیبهزبانبینالمللی
.1-2ارتقایرتبهیدانشکدهدرحیطهبینالمللی
22-2توسعهکمیوکیفیانتشارکتب/مجالتبینالمللیمعتبر
.3-2تسهیلشرکتدرکنگرههاوبازدیدهایبرنامهریزیشده
.4-2انعقادوپیگیریتفاهمنامههایبینالمللی
.5-2توسعهفعالیتهایبینالمللیازطریقتبادلاستاد
.6-2توسعهفعالیتهایبینالمللیازطریقتبادلدانشجو
.7-2برگزاریکارگاههاوکنفرانسهایبینالمللی
.8-2توانمندسازیکارکنان،اعضایهیاتعلمیودانشجویانبرایانجاماموربینالمللیباآموزشزباندومدرهمه
سطوحدانشکده

ریز فعالیتها (اقدامات) برای تحقق برنامهها
-

شناساییظرفیتهایموجوددانشکدهبرایاجرایدورهبلندمدتدانشجویانخارجی
تجهیزوآمادهسازیدانشکده/گروهبرایپذیرشدانشجوباظرفیتبرآوردی
تنوعکریکولومجهتجذبدانشجویبیشتر
تولیدمحتوی(تعریفشرایط،جدولهزینهها،برنامههایآموزشی،تابلودروسو)...واطالعرسانیدوره
اطالعرسانیوبازاریابیبهجامعههدف
ثبتنامداوطلبین
بررسیاسنادوارزیابیداوطلبینبرایپذیرشدانشجو
پذیرشداوطلببهعنواندانشجو
اجرایدورهبلندمدت
تهیهوارائهگزارشاقداماتساالنهبرنامه
شناساییظرفیتهایموجوددانشکدهبرایاجرایدورهکوتاهمدتدانشجویانخارجی
تنوعکریکولومجهتجذبدانشجویبیشتر
تولیدمحتوی(تعریفشرایط،جدولهزینهها،برنامههایآموزشی،برنامهزمانبندیو)...واطالعرسانیدوره
اطالعرسانیوبازاریابی
ثبتنامداوطلبین
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بررسیاسنادوارزیابیداوطلبینبرایگذراندندوره
ثبتنامنهاییداوطلبین
اجرایدورهکوتاهمدت
تهیهوارائهگزارشاقداماتساالنهبرنامه
استخراجکوریکولومهایآموزشیبینالمللی
پاالیشکوریکولومآموزشیاستخراجشدهمنطبقباالگوهایبینالمللیوترجمهکوریکولومهایپاالیششده
تهیهوارائهگزارش،دریافتمجوزوزارتبرایآنها،واقداماتساالنهبرنامه
توانمندیاعضایهیئتعلمیدرتدریسدروسدانشجویانبینالملل
توانمندیاعضایهیئتعلمیدربرگزاریدورهکوتاهمدت
استفادهازهمکاریمتخصصینایرانیمقیمدرخارجازکشورومتخصصینغیرایرانی،ارتقایرتبهی
دانشکدهدرحیطهبینالملل
درارتباطاتبینالمللیازجملهویدئوکنفرانسDLN،وغیره

توسعهرویکردهایمجازی
ایجاداتاقفکردرمیاناساتیدجهتمعرفیحوزههایجدیدومعتبربینالمللی
ایجادبانکاطالعاتدانشجویانعالقهمندبهنوشتنمقاالتوکتبومجالتبینالمللی
برگزاریدورهکوتاهمدتدرمنطقهEMRO
ایجادزیرساختهایراهاندازیشعبهبرونمرزیدرمنطقهEMROدرپایانسالچهارم
برگزاریهمایشهایبینالمللیپرستاریومامایی
عضویتدرمجامع،نهادهاوانجمنهایبینالمللیوجذبدانشجویخارجی
تعیینپایششاخصهادرارتباطباارتقارتبهعلمیمجلهها
ارتقاکیفیرتبهعلمیمجالت/ضریبتاثیرمقاالت
ایجادتسهیالتجهتنوشتنکتببینالمللیتوسطاساتید
کارگاههایآشناسازی

برگزاری
اولویتگذاری،تبییناهداف،شناساییظرفیتاعزاموکشورمخاطب
ثبتوارزیابیدرخواستهایارائهشدهازمراجعتعریفشدهمطابقباآییننامههایموجود
انجاممراحلاداریوتشریفاتقانونی
تهیهوارائهگزارشاقداماتساالنهبرنامه
شناساییدانشگاه/موسسههایمخاطبواهدافتفاهمنامهانجاممراحلوتشریفاتقانونیتصویبتفاهمنامه
انعقادتفاهمنامه
تهیهگزارشاقداموعملکردبرنامه
شناساییوضعموجوددرحوزهارتباطاتبینالمللوتعییننقاطقوتوضعفبراساسشاخصها
شناساییمحیطکالنورقابتیوتعیینفرصتهاوتهدیدهایموجود
تعییناستراتژیمناسبجهتتبادلاستاد
ایجادتسهیالتالزمبهمنظورتبادلاستاد
انجاممراحلوتشریفاتقانونیجهتتبادلاستاددرقالبتفاهمنامه
تبادلاستاد
تهیهگزارشاقداموعملکردبرنامه
شناساییوضعموجوددرحوزهارتباطاتبینالمللوتعییننقاطقوتوضعفبراساسشاخصها
شناساییمحیطکالنورقابتیوتعیینفرصتهاوتهدیدهایموجود
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تعییناستراتژیمناسبجهتتبادلدانشجو
ایجادتسهیالتالزمبهمنظورتبادلدانشجو
انجاممراحلوتشریفاتقانونیجهتتبادلاستادودانشجودرقالبتفاهمنامه
تبادلدانشجو
تهیهگزارشاقداموعملکردبرنامه
برنامهریزیومکاتبهبااساتیدجهتکسبموافقتوهماهنگیفراهمنمودنزیرساختهایبرنامه
برگزاریکنفرانس/کارگاه
ارزیابیتوسطگروهمربوطه
شناساییجامعههدف
بررسیوضعیتموجود
تدوینبرنامههایارتقاوتوانمندسازی
اجرایمراحلقانونی
اجرایبرنامهارتقاء
تهیهوارائهگزارشاقداماتساالنهبرنامه

شاخصهای پیشنهادی












تعداددانشجویخارجیبرایدورههایبلندمدتمقطعدار
تعداددانشجویان/متقاضیانبینالمللدورههایکوتاهمدت
تعدادکوریکولومهایبینالمللی
امتیازهایاختصاصیافتهبراساسشاخصهایوبومتریکس
انتشارکتببینالمللی
تعدادشرکتکنندهدرکنگرههاوبازدیدها
تعدادتفاهمنامههایبستهشده
تعداداساتیدتبادلشدهدرعرضهبینالمللی
تعداددانشجویانتبادلشدهدرعرضهبینالمللی
تعدادبرگزاریکارگاههاوکنفرانسهایبینالمللی
تعدادافرادشرکتکنندهدربرنامههایتوانمندسازی
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