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                            معتبر  یو دانشگاه ها یبا مراکز علم یالملل ینو توسعه ارتباطات ب یبرقرارروش اجرایی 

 یادر سطح منطقه و دن

 

 صفحه 6  كل صفحات:  شماره بازنگری : IR-PR- 000  :كد مدرك

 تصویب كننده تایيد كننده تهيه كننده شرح
مهر مدرک 

 معتبر

 نام
 

 سمت

 مریم شجاعی

امور بین مسئول كارشناس 

  الملل

 دكتر علیرضا نیکبخت نصرآبادی

 معاون بین الملل

 دكتر علیرضا نیکبخت نصرآبادی

 معاون بین الملل

 

 05/02/55 05/02/55 05/02/55 تاریخ

 امضا

   

 درماني تهران، دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي
 امايي دانشكده پرستاري وم

 



 

 كد مدرك و شماره بازنگری:

IR-PR- 000\00 

با مراكز  یالملل ينو توسعه ارتباطات ب یبرقرار

 يامعتبر در سطح منطقه و دن یو دانشگاه ها یعلم

 

 

 مهر كنترل

 

 5 از 2 صفحه

 

 

 ،درماني تهران دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي
 دانشكده پرستاري ومامايي 

 

 
 شرح بازنگری تاریخ بازنگری شماره بازنگری ردیف

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 



 

 كد مدرك و شماره بازنگری:

IR-PR- 000\00 

با مراكز  یالملل ينو توسعه ارتباطات ب یبرقرار

 يامعتبر در سطح منطقه و دن یو دانشگاه ها یعلم

 

 

 مهر كنترل

 

 5 از 3 صفحه

 

 

 ،درماني تهران دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي
 دانشكده پرستاري ومامايي 

 

 
 يامعتبر در سطح منطقه و دن یو دانشگاه ها یبا مراكز علم یالملل ينو توسعه ارتباطات ب یبرقرار

 
  یینترنتسایت ا یرها و حوزه عملکرد آن  از مس یتها ،ظرف یتوانمند یشدانشکده و نما ی، معرفمعاونت بین الملل دانشکدهتوسعه  یرمد -1

به اهداف  یلن یكه به مشاركت با دانشگاه علوم پزشکی تهران در راستا یاتوسعه ،  شناسایی دانشگاه های معتبر در سطح منطقه و دن یرمد -2

  یو پژوهش یآموزش

 ك پژوهشی و آموزشی ها و عالیق مشتر یتبه منظور كشف الو یالملل ینمعتبر ب یبرقراری ارتباط با دانشگاه ها و مراكز علم توسعه ، یرمد -3

  یپژوهش یا یآموزش یتفعال یموضوع مشخص برا ییناطالعات در جلسه  به منظور تع ی، بررس معاون بین الملل  -4 

ها  یتالو ینهدر زم یالملل ینمعتبر ب یبا دانشگاه ها و مراكز علم یمورد امکان همکار یددرو اسات یانبه دانشجو ی، اطالع رسان توسعه یرمد -5

 الیق مشترك پژوهشی و آموزشی دانشکدهو ع

 یانبا دانشجو یداخل یدو اسات یاندانشجو یانو اطالعات م یاتبرقراری ارتباط و روند تبادل دانش ، تجرب یندفرا یلو تسه یقكارشناس ، تشو-6

  یخارج یدو اسات

 مدارك یگانیبامسئول دفتر ،  -7

 

 

 

 

 



 

 كد مدرك و شماره بازنگری:

IR-PR- 000\00 

با مراكز  یالملل ينو توسعه ارتباطات ب یبرقرار

 يامعتبر در سطح منطقه و دن یو دانشگاه ها یعلم

 

 

 مهر كنترل

 

 5 از 4 صفحه

 

 

 ،درماني تهران دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي
 دانشكده پرستاري ومامايي 

 

شرو 

 

مدیر توسعه معاونت بين المل  

معر ی دانش ده و نمای  توانمندی ها   ر يت ها و  وزه 
عمل رد     از م ير سایت اینترنتی كه از ن ر اط عات و 

 يطه های   وهشی كام  و مطاب  با  مار  اهدا   موزشی و 
  رین ت ييرات روز می باشد

  ساعت 3–بازه زمانی 

مدیر توسعه معاونت بين المل  

شناسایی و ارتبا  با دانشگاه های معتبر در سطح منطقه و دنيا 
 واها  ارتبا  مشاركت با دانشگاه علوم  زش ی تهرا  در 
راستای ني  به اهدا   موزشی و   وهشی مورد ن ر 

                  4 –بازه زمانی 

معاو  بين المل   

بررسی اط عات در  ل ه  به من ور تعيين مو و  مش   
برای  عاليت  موزشی یا   وهشی  بررسی  زیيات

 ساعت 3-بازه زمانی     

مدیر توسعه

اط   رسانی به دانش ویا  و اساتيددر مورد ام ا  هم اری با 
دانشگاه ها و مراكز علمی معتبر بين المللی در زمينه الویت ها 

و ع ی  مشترک   وهشی و  موزشی دانش ده

ساعت10-بازه زمانی 

                             
                                   

                         

 ساعت 22 –بازه زمانی 

كارشنا 

 رایند برقراری ارتبا  و روند تبادل  تشوی  و ت هي 
دان    ت ربيات و اط عات ميا  دانش ویا  و اساتيد 

دا لی با دانش ویا  و اساتيد  ار ی

 ساعت 2–بازه زمانی  

م  ول د تر

بایگانی مدارک 

 ایا 

 



 

 كد مدرك و شماره بازنگری:

IR-PR- 000\00 

با مراكز  یالملل ينو توسعه ارتباطات ب یبرقرار

 يامعتبر در سطح منطقه و دن یو دانشگاه ها یعلم

 

 

 مهر كنترل

 

 5 از 5 صفحه

 

 

 ،درماني تهران دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي
 دانشكده پرستاري ومامايي 

 

  :ها وليت م  -5
 هام  وليت -1 دول 

 عنوا  سازمانی تعریف م  وليت ردیف

 بین المللوسعه ت یرمد ها و حوزه عملکرد یتها ،ظرف یتوانمند یشدانشکده و نما یمعرف 1

 الملل   ینمعاون ب اطالعات در جلسه   یبررس 2

   بین المللوسعه ت یرمد ها با دانشگاه یمورد امکان همکار یددرو اسات یانبه دانشجو یاطالع رسان 3

 بین المللامور كارشناس  برقراری ارتباط یندفرا یلو تسه یقتشو 4

  :مرا ع و م تندات -6

 مرا ع و  م تندات -2 دول 

 

  :ها  يوست -7
 ها يوست -3 دول 

 كد  يوست نام  يوست ردیف

  چارگون()یکیفرم درخواست الکترون 1

 

 نگهداری سواب :  -9

 

 نگهداری سواب  -4 دول 

 عنوا  سابقه ردیف
مدت زما  

 نگهداری 
 م وول نگهداری 

 مح  نگهداری

 سواب  كاغذی
سواب  

 ال تروني ی

 چارگون پرونده بایگانی طوالنی تبادل استاد و دانشجو 1

 

 مر عكد  مر عنام  ردیف

  بخشنامه ها 1


