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پذیرش بیش از  850دانشجوی خارجی از  46کشور جهان

آشنایی هیئت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با
فعالیتهای بینالمللی دانشگاه
هیئت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با حضور در معاونت بینالملل

فعالیتهای این حوزه قرار گرفته است.

ضمن بازدید از واحدهای زیرمجموعه ،طی نشستی مشترک با

وی افزود :بینالمللی سای دو حیطه عمده بینالمللی سازی در

بخشی از فعالیتهای حوزه بینالملل دانشگاه آشنا شدند.

خانه که متشکل از ارتقای امکانات سختافزاری و نرمافزاری با

دکتر کردی ،معاون بینالملل دانشگاه در آغاز این نشست که

استانداردهای بینالمللی است و تبادالت دانشجویی ،کارکنان و

چهارشنبه  22فروردین  97برگزار شد ،گفت :تعریف مشخصی

هیئتعلمی و مبادالت علمی و خدمات را در برمیگیرد.

از بینالمللی سازی با مضمون فرآیند ورود و یکپارچهسازی بعد

دکتر کردی با اشاره به ورود دانشگاه علوم پزشکی تهران از سال

بینالملل در تحقیقات ،آموزش و خدمات دانشگاه با هدف بهبود

 2011در حوزه جذب دانشجویان خارجی ،تصریح کرد :تالشهایی

این فرآیندها ،شناسایی فرهنگ ایرانی و اسالمی ،تبیین مرجعیت

که تاکنون در این زمینه انجام شده ،بستر پذیرش بیش از 850

علمی دانشگاه و حرکت در جهت اقتصاد مقاومتی سرلوحه

دانشجوی خارجی از  46کشور جهان را فراهم کرده است.
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معاون بینالملل دانشگاه ادامه داد :حدود نیمی از این دانشجویان

دکتـر کـردی با بیان اینکـه در مقوله تفاهمنامههـای بینالمللی

در دوره دکترای عمومی تحصیل میکنند و افزایش دانشجویان

نیز اجرایی شدن آنها و برخورداری از برنامه عملیاتی موردتوجه

در دورههای تخصص ،فوق تخصص و دکترای تخصصی در کنار

ایـن معاونـت اسـت ،گفـت :ایـن در حالـی اسـت که بخشـی از

مقطع  Undergraduateغیر از رشتههای پزشکی ،داروسازی و

موانـع جـذب دانشـجویان بینالمللـی با تشـکیل کمیته تطبیق

دندانپزشکی نیز در دستور کار قرار دارد.

و متناسبسـازی برنامههای آموزشـی هموار شـده است.

وی دست یافتن به تعداد بهینه دانشجویان خارجی ،افزایش

وی کالـج بینالملـل دانشـگاه را نیـز معرفـی کرد و گفـت :این

کیفیت دانشجویان موردپذیرش و اهمیت درآمدزایی این عرصه

مجموعـه آموزش زبان فارسـی به دانشـجویان خارجی ،آموزش

را از مهمترین دغدغههای پیش روی دانشگاه در حال حاضر

زبـان انگلیسـی ،برگزاری کالسهای دروس مشـترک را برعهده

عنوان کرد.

دارد و در آینـده نزدیک به آموزش الکترونیک زبانهای فارسـی

دکتـر کـردی در بخـش بعـدی سـخنان خـود توضیحاتـی در

و انگلیسـی میپردازد.

خصـوص پردیـس بینالملـل ارائه کـرد و بیان داشـت :پردیس

معـاون بینالملل دانشـگاه بر تلاش برای ارتقاء حـوزه پژوهش

بینالملـل فعالیـت خـود را بـا جـذب دانشـجویان ایرانـی آغـاز

دانشـگاه بـا بهرهگیـری از بعـد بینالملـل تأکیـد کـرد و گفت:

کـرد و در ادامـه بنابـر سیاسـتهای پیـش رو جذب ایـن گروه

بهطـور حتـم پژوهـش موفقی اتفـاق نمیافتـد مگـر اینکه یک

از دانشـجویان بـه حداقـل و هـم اکنـون پذیـرش متقاضیـان

فعالیـت گروهـی و میان دانشـگاهی بهویژه در ابعـاد بینالمللی

بینالمللـی موردتوجـه قـرار دارد.

انجام شـود.

معـاون بینالملـل دانشـگاه همچنیـن بـه اجـرای برنامههـای

دکتـر کـردی از تشـکیل شـبکه داخلـی معاونـت بینالملـل

مشـترک بینالمللـی طـی سـالهای اخیر اشـاره کـرد و گفت:

دانشـگاه نیـز خبر داد و بیان داشـت :تعیین معاونـان بینالملل

پروژههـای مختلفـی چـون اراسـموس ،اپاتـل و کوتاتـل در این

در دانشـکدهها پیشازایـن انجـام شـده بـود و از مدتـی پیـش

 165هرامشامش

مـدت اجرایی و یا در حال اجرایی شـدن اسـت و شـکل تازهای

انتخـاب معاونـان بینالملـل گروههـای آموزشـی ،معاونتهـای

از همـکاری با دانشـگاههای خارجـی با رویکرد جذب مشـترک

سـتادی و مراکز تحقیقاتی نیز در دسـتور کار قرار گرفته اسـت.

و یـــژ ه

دانشـجو نیز مدنظر قـرار دارد.

وی یادآور شـد :اهمیت مقوله بینالمللی سـازی در ابعاد جهانی
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امـروز به جایی رسـیده اسـت کـه به نظر نمیرسـد دانشـگاهها

موردتوجـه قـرار گیرد.

و مراکـز علمـی بـدون توجه به این مهـم ،راه بهجایـی ببرند.

وی سیسـتم آنالیـن پذیـرش دانشـجویان خارجـی دانشـگاه

در ادامه ،دکتر صبری ،معاون آموزشـی دانشـگاه علوم پزشـکی

را در سـطح کشـور نمونـهای کمنظیـر دانسـت و بیـان داشـت:

اصفهان با اشـاره به اینکه مدیریت روابط بینالملل این دانشـگاه

بهواسـطه پذیـرش آنالیـن از سـال  2011تاکنـون بیـش از 8

مدت کوتاهی اسـت که بهصورت مستقل فعالیت میکند ،گفت:

هـزار و  300متقاضـی خارجـی پروندههـای خـود را بـرای این

تاکنـون اقدامـات این حـوزه معطوف به تشـریفات و بازدیدهای

دانشـگاه ارسـال کردهانـد.

بینالمللـی بـوده و هنوز بـه مقوله آموزش دانشـجویان خارجی

مدیـر توسـعه امـور بینالملـل معاونـت بینالملـل بـا اشـاره به

وارد نشده است.

برگـزاری  227نشسـت کمیته پذیـرش دانشـجویان خارجی از

وی هدف از حضور در دانشـگاه علوم پزشـکی تهران را آشـنایی

سـال  2011تاکنـون ،افزود :بیـش از  5هـزار و  500پرونده در

بـا تجربیـات بینالمللی دانشـگاه عنوان کرد و گفت :در شـرایط

ایـن نشسـتها مطـرح و امروز شـاهد تحصیل  859دانشـجوی

کنونـی آگاهـی از نکاتـی چـون شـرایط پذیـرش دانشـجویان

بینالمللـی در این دانشـگاه هسـتیم.

خارجـی ،مقررات آموزشـی ،اطالعـات بیشـتر در زمینه تطبیق

دکتر شـعبانی باالترین آمار دانشـجویان خارجی دانشـگاه علوم

و متناسبسـازی برنامههـای آموزشـی ،راهکارهایـی بـرای حل

پزشـکی تهـران را مربـوط به کشـورهای عراق ،هند ،پاکسـتان،

مسـائل مربوط بـه دروس عمومی دانشـجویان بینالمللی ،نحوه

نیجریه و افغانسـتان دانست و از برنامهریزی برای افزایش جذب

تدریس به دانشـجویان خارجی ،چگونگی تعامل آنان با بیماران

دانشـجو از کشـورهای هند و اندونزی خبر داد.

و  ...حائـز اهمیـت خواهد بود.

وی بـه فعالیت دو دبیرخانه تطبیق و متناسبسـازی برنامههای

در ادامـه ،دکتـر شـعبانی ،مدیر توسـعه امور بینالملـل معاونت

آموزشی دانشجویان خارجی و  EducationIRANدر زیرمجموعه

بینالملـل ضمـن معرفـی واحدهـای زیرمجموعه ایـن مدیریت

مدیریت توسـعه امـور بینالملل معاونت بینالملل اشـاره کرد و

گفـت :طی سـالهای اخیـر بـا بهرهمنـدی از فرصتهایی چون

گفت :تطبیق و ارتقای کوریکولوم رشـته مقاطع موجود براساس

تبلیـغ در وبسـایتهای معتبـر بینالمللی ،تالش شـده معرفی

معیارهـای بینالمللی ،متناسبسـازی طول دورههای آموزشـی

ظرفیتهـای دانشـگاه در کنـار جـذب دانشـجویان خارجـی

منطبق با نمونههای بینالمللی و تعریف رشـته مقاطع موردنیاز
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داوطلبـان بینالمللـی بهتناسـب کوریکولـوم هـای موجـود از

مدیــر روابــط بینالملــل ،اعتباربخشــی و رتبهبنــدی معاونــت

طریـق کمیته تطبیق و متناسبسـازی برنامههای آموزشـی که

بینالملــل تصریــح کــرد :ایــن ســمینار کامـ ً
ا به زبان انگلیســی

پـس از برگزاری کمیتههای فرعی دانشـگاه در وزارت بهداشـت

برگــزار شــد و اطالعــات ســخنرانی مدعویــن آن همراه بــا فیلم

تشـکیل میشـود ،امکانپذیـر خواهـد بود.

و عکــس در وب ســایت ســمینار بــه آدرس  iheseminar.irدر

مدیـر توسـعه امـور بینالملـل معاونـت بینالملـل همچنیـن

دســترس است.

 EducationIRANرا نهادی برای بینالمللی سـازی دانشـگاهها

وی بسترســازی برای حضور و تدریس اســاتید مدعو بینالمللی

و مجموعهای میان سـه وزارتخانه بهداشـت ،علوم و امور خارجه

در دانشــگاه را نیــز را رویکــردی مهــم در همکاریهــای

معرفـی کـرد و افزود :هماکنون اطالعات مربوط به  71دانشـگاه

بینالمللــی عنــوان کــرد و اظهــار داشــت :ایــن اســاتید کــه

کشـور بهمنظـور جـذب دانشـجویان خارجـی بـر روی پرتـال

اغلــب طــی همــکاری بــا گروههــای آموزشــی عالقهمنــدی

 EducationIRANقابلدسـترس است.

خــود را بــرای حضــور در دانشــگاه اعــام میکننــد ،گواهــی

دکتــر نکوفــر ،مدیر روابــط بینالملل ،اعتباربخشــی و رتبهبندی

اســتاد مدعــو دریافــت و ســاالنه جهــت تدریــس واحدهــای

معاونــت بینالملــل نیــز بــه تشــریح بخشــی از فعالیتهایــی

درســی بــه ایــران میآینــد.

کــه منجــر بــه گســترش ارتباطات بــا دانشــگاههای کشــورهای

دکتــر نکوفــر همچنیــن توضیحاتــی در خصــوص مشــارکت

مختلــف ،ســازمانها و نهادهــای بینالمللــی شــده اســت،

دانشــگاه علــوم پزشــکی تهــران و تعــدادی از دانشــگاههای

پرداخت.

ایرانــی در پــروژه اراســموس اتحادیــه اروپــا ارائــه کــرد و گفت:

وی گفــت :تجربیاتــی کــه ایــن مجموعــه در طــول ســالها

ایــن پــروژه کــه بــا همــکاری  9دانشــگاه اروپایی عملیاتی شــد،

فعالیــت در حــوزه بینالملــل کســب کــرده در قالــب ســمینار

بســتر را بــرای همکاریهــای آتــی بیشازپیــش گســترش داد.

بینالمللــی ســازی آمــوزش عالــی کــه اردیبهشــتماه ســال

مدیــر روابــط بینالملــل ،اعتباربخشــی و رتبهبنــدی معاونــت

 165هرامشامش

گذشــته بــا حضــور  15مهمــان خارجــی و نمایندگانــی از

بینالملــل تصریــح کرد :ســفر معــاون وقــت بینالملل دانشــگاه

دانشــگاهها و مؤسســات آمــوزش عالــی داخلــی برگــزار شــد،

و معاونــان بینالملــل دانشــکدهها بــه اســپانیا ،حضــور در

و یـــژ ه

در اختیــار حاضــران قــرار گرفــت.

دانشــگاه ســانتیاگو د کمپوســتال و برگــزاری روز دانشــگاه
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ایــن پــروژه محقــق شــد.
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وی بــه همــکاری دانشــگاه علــوم پزشــکی تهــران به همــراه دو
دانشــگاه ایرانــی ،پنــج دانشــگاه عراقی و پنــج دانشــگاه اروپایی
در قالــب پــروژه اپاتــل بهعنوان یکــی از پروژههــای زیرمجموعه
اراســموس پــاس نیز اشــاره کــرد و گفــت :این در حالی اســت
کــه بــا هدف توســعه ارتباطــات دانشــگاههای داخلی و اســتفاده
متقابــل از ظرفیتهــای همــکاری بینالمللــی ،کنسرســیوم
همکاریهــای پنــج دانشــگاه ایرانــی (تهــران ،امیرکبیر ،شــریف
و علــوم پزشــکی تهــران و ایــران) شــکل گرفت.
مدیــر روابــط بینالملــل ،اعتباربخشــی و رتبهبنــدی معاونــت
بینالملــل صحبتهــای خــود را بــا معرفــی برنامــه دو اســتاد
راهنمــا بــرای هدایــت مشــترک رســاله دانشــجوی دکتــرای
تخصصــی ( )Cotutelleپایــان داد و بیــان داشــت :ایــن پــروژه
یکــی از نمونههــای موفــق اجــرای برنامههــای مشــترک میــان
دانشــگاهها و مراکــز علمــی جهــان اســت.
بخــش پایانــی ایــن نشســت بــه ســخنان دکتــر حســن زاده،
معــاون آموزشــی پردیــس بینالملــل اختصــاص یافــت و وی
بــه تشــریح ابعــاد بینالمللــی ســازی در آمــوزش عالــی ،اهداف
کشــورهای مختلــف از بینالمللــی ســازی و درآمــد حاصــل از
ایــن فعالیتهــا در تعــدادی از کشــورها پرداخــت.
معــاون آموزشــی پردیس بینالملــل همچنین صنعــت آموزش
عالــی اســترالیا را بهعنــوان یکی از کشــورهای موفــق در اجرای
سیاسـتهای بینالمللــی ســازی معرفــی کرد.
دکتــر حسـنزاده در ادامــه بــا اشــاره بــه آغــاز بــه فعالیتهــای
پردیــس بینالملــل از ســال  86بــا جــذب دانشــجویان ایرانــی
در جزیــره کیــش اظهــار داشــت :بــا وجــود انتقــال دانشــجویان
شــعبه جزیــره کیــش از ســال  93بــه تهــران ،ایــن مجموعــه با
پذیــرش نزدیــک بــه  150دانشــجوی خارجــی از  11کشــور در
طــی دو نیمســال گذشــته احیاء شــد.
وی بــه انجــام اقداماتــی توســط ایــن معاونــت در راســتای
افزایــش پذیــرش دانشــجویان خارجــی اشــاره کــرد و افــزود:
توانمندســازی اعضــای هیئتعلمــی ،تدویــن شــیوهنامههایی
چــون ارزشــیابی دوره ،ارزشــیابی اعضــای هیئتعلمــی و نحــوه
همــکاری اســاتید بــا پردیــس بینالملــل ،تدویــن کوریکولــوم
تدریــس زبــان فارســی تخصصــی علــوم پزشــکی بــرای

غیرفارســیزبانان در قالــب کتــاب ،برگــزاری آزمــون جامــع
علــوم پایــه بــه زبــان انگلیســی و طراحــی و اجــرای کوریکولوم
هــای جدیــد متناســب بــا نیازهــای دانشــجویان بینالمللــی
ازجملــه اقدامــات انجــام شــده اســت.
دکتــر حســنزاده خاطرنشــان کــرد :همچنیــن بهروزرســانی
وبســایت معاونــت آموزشــی پردیــس بینالملل ،تدویــن برنامه
ارتبــاط بــا دانشآموختــگان بینالمللــی دانشــگاه و برگــزاری
کارگاههــای تعهــد حرفـهای ،روش مطالعــه و منتورشــیپ نیــز
عملیاتــی شــده اســت.
دکتــر همتــی ،مشــاور اجرایــی معاونــت بینالملــل نیــز در
جمعبنــدی مباحــث ایــن نشســت پیشــنهاد اجــرای برنامــه
مشــترک میــان دو دانشــگاه را مطــرح کرد و گفــت :این رویکرد
بــا گذرانــدن بخشــی از دوره تحصیلــی دانشــجویان بینالملــل
در دانشــگاه علــوم پزشــکی تهــران و مابقــی در علــوم پزشــکی
اصفهــان میتوانــد بســتر جدیــدی بــرای همکاریهــای
مشــترک را رقــم بزنــد.
در پایان ضمن پاســخ به ســؤاالت هیئت دانشــگاه علوم پزشــکی
اصفهــان ،ایــن گــروه از نزدیــک بــا توانمندیهــای معاونــت
دانشــجویی و فرهنگــی پردیــس بینالملــل ،دانشــکدههای
داروســازی ،پزشــکی و دندانپزشــکی پردیــس بینالملــل آشــنا
شــدند.

