هدف کلی :توسعه روابط بین الملل دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی
هدف اختصاصی :تسهیل در ایجاد پیوند بین اعضای گروه های آموزشی دانشکده با شخصیت های فرهیخته علمی داخلی و خارجی با هدف ارتقاء کمی و کیفی آموزش بالینی و علوم

ه

عنوان  :برنامه توسعه روابط بین الملل دانشکده پزشکی در سال 7931
زمان اجرای فعالیت
ردیف

نام فعالیت ها

ارزیابی وضعیت موجود اعضای هیئت علمی دانشکده در
1

خصوص عضویت و همکاری آن ها با سازمان ها و شبکههای

روش کار

(نحوه

کار)
رایزنی با اعضای

2

پژوهشی بین المللی مرتبط با تخصص های گروه های
بالینی و علوم پایه

3

زمان شروع
از زمان

دکتر
دکتر

تصویب

زمان پایان

تا پایان سال 79

پیشرفت فعالیت

پیشرفت فعالیت

در سال 79

در سال 79

%05

بقیه در سال 79

ایزدی

مصطفوی
استفاده موتورهای

دکتر قاسمی

های دانشگاهی

از زمان
دکتر

جستجوگر وب سایت
دکتر

تصویب

تا پایان سال 79

٪155

بقیه در سال 79

ایزدی

مصطفوی
مشورت و رایزنی با

شناسایی منابع داخلی و خارجی جهت اخذ گرانت

پایش

دکتر قاسمی

هیئت علمی

علمی
ایجاد یک بانک اطلاعاتی از سازمان ها و شبکه های معتبر

مسئول اجرا

مسوول

پیش بینی میزان

پیش بینی میزان

دکتر قاسمی

اعضای هیئت علمی و
مکاتبه مستقیم

از زمان
دکتر

دکتر

تصویب

تا پایان سال 79

٪05

بقیه در سال 79

ایزدی

مصطفوی
اطلاع رسانی به موقع
4

تشویق اعضای هیات علمی برای عضویت در سازمان ها و

به گروه های بالینی و

شبکه های بین المللی

پایه

دکتر قاسمی

از زمان
دکتر

دکتر

تصویب

تا پایان سال 79

٪155

بقیه در سال 79

ایزدی

مصطفوی
0

ارزیابی مستمر در خصوص عملکرد کمی افراد برای عضویت در
سازمان ها و شبکه های بین المللی و اطلاع رسانی با سایرین

اخذ گزارش  6ماهه از

از زمان تصویب

دکتر قاسمی

گروه ها

دکتر ایزدی
دکتر مصطفوی

تا پایان سال 79

٪05

٪155

شاخص تحقق هدف :قرار گرفتن گزارش های هر  ۶ماه یکبار گروه ها در سایت
نحوه جمع آوری داده ها :بررسی سایت – بررسی گزارش گروه ها

زمان اجرای فعالیت
ردیف

فهرست فعالیت ها

6

تهیه شیوه نامه جذب گرنت و ارسال

روش کار

(نحوه کار)

مسوول

مسئول اجرا

پایش

پیش بینی
میزان پیشرفت

زمان شروع

زمان پایان

فعالیت در سال
79

استفادهاز فرمت های
موجود و استفاده از
سایت

دکتر قاسمی

دکتر

مصطفوی

دکتر

از زمان تصویب

9

درخواست از گروه ها برای جذب گرنت از سازمان های
بین المللی

هیئت های خارجی

دکتر قاسمی

پیشرفت فعالیت
در سال 79

٪155

ایزدی

گفتگوی رو در رو و
برگزاری نشست هایی با

از زمان تصویب

پیش بینی میزان

دکتر

مصطفوی

٪155

دکتر
ایزدی

میهمان
9

تهیه گزارش پیشرفت گروه ها در زمینه میزان جذب

مکاتبه با گروه های

گرنت در سایت معاونت مربوطه

آموزشی

دکتر قاسمی
مصطفوی

دکتر

دکتر

از زمان تصویب

ایزدی

شاخص تحقق هدف :قرار گرفتن گزارش های هر  ۶ماه یکبار گروه ها در سایت  -تصویب دو مورد گرانت در دانشکده پزشکی در پایان سال 7931
نحوه جمع آوری داده ها :بررسی سایت – بررسی گزارش گروه ها

٪05

٪155

روش کار

(نحوه

زمان اجرای فعالیت

کار)

ردیف

مسئول اجرا

فهرست فعالیت ها

پیش بینی
میزان

مسوول
پایش

زمان شروع

زمان پایان

جمع آوری اطلاعات جامع از صنایع پزشکی مختلف در سطح

مکاتبه با اتاق

دکتر قاسمی

دکتر

1379/51/10

1379/51/35

استان ،کشور و خارج از کشور

بازرگانی

دکتر مصطفوی

ایزدی

دکتر قاسمی

دکتر

دکتر مصطفوی

ایزدی

دکتر قاسمی

دکتر

دکتر مصطفوی

ایزدی

دکتر قاسمی

دکتر

دکتر مصطفوی

ایزدی

پیشرفت
فعالیت در
سال 79

7

15

11

12

به روز رسانی اطلاعات مرتبط با صنایع و آیین نامه ارتباط با
صنعت به تمامی گروه های آموزشی
مطالعه و گزارش توانمندی های گروه های آموزشی جهت ارایه
به صنایع در سطح بین المللی
راهنمایی اساتید جهت ارتباط با سازمان ها و صنایع بین
المللی

ارتباط مستمر با
واحد صنعت و
دانشگاه
درخواست کتبی از
گروه های بالینی و
پایه
تهیه خط مشی و
فرآیند کار

1379/52/1

1379/52/16

1379/53/16

1379/52/10

1379/52/35

1379/53/35

٪155
٪155

٪155

٪155

پیش بینی
میزان پیشرفت
فعالیت در سال
79

13

ارزیابی مستمر  6ماهه از گروه ها در خصوص تعداد ارتباطات

ارسال فرم ارزیابی

برقرار شده با صنایع بین المللی

دکتر قاسمی

دکتر

دکتر مصطفوی

ایزدی

1379/4/10

1379/12/20

٪35

شاخص تحقق هدف :قرار گرفتن راهنمای ارتباط با صنایع بین المللی در سایت  -برگزاری حداقل دو ارتباط با صنایع بین المللی مرتبط به صورت سالیانه در دانشکده
نحوه جمع آوری داده ها :بررسی سایت  -بررسی گزارشات واصله از گروه های آموزشی

٪155

روش کار

ردیف

(نحوه کار)

مسئول اجرا

فهرست فعالیت ها
پیشنهاد افزایش سقف هزینه

مسوول

زمان اجرای فعالیت

پایش

زمان شروع

زمان پایان

دکتر ایزدی

1379/1/10

1379/3/10

میزان پیشرفت میزان پیشرفت
فعالیت سال

فعالیت سال

79

79

٪155

سفرهای بین المللی از طریق
معاونت پژوهشی دانشگاه به
حداکثر  15میلیون تومان
تشویق و حمایت اعضای هیئت علمی
14

برای شرکت در نشست های علمی

پیشنهاد امتیاز آموزشی برای

خارج از کشور

اعضای محترم هیات علمی به

دکتر قاسمی
دکتر مصطفوی

خاطر شرکت در کنگره های بین
المللی به شرط ارایه گزارش به
صورت سخنرانی (با و بدون
هزینه)
10

ایجاد امکانات ارزی برای کردیت کارت

رایزنی جهت صدور کردیت کارت

جهت اعضای هیات علمی

دکتر مصطفوی

رایزنی های اولیه با ریاست محترم
16

دکتر قاسمی

دانشگاه برای افتتاح حساب به نام

19

دکتر ایزدی

1379/1/10

1379/2/20

٪155

دکتر مصطفوی

دانشگاه جهت صدور کردیت کارت
ارتقا سطح زبان محاوره اعضای هیات

دکتر قاسمی

دکتر ایزدی

1379/1/10

1379/1/20

٪155

برگزاری دوره های کوتاه مدت

علمی قبل از اعزام به سفر

شاخص تحقق هدف :انجام حداقل  05سفر علمی درسال در دانشکده پزشکی

دکتر قاسمی
دکتر مصطفوی

دکتر ایزدی

1379/1/10

1379/2/20

٪155

نحوه جمع آوری داده ها :بررسی مستندات

ردیف

فهرست فعالیت ها
معرفی دفتر روابط بین الملل دانشکده پزشکی در وب سایت

19

دانشکده پزشکی به زبان لاتین و فارسی (اهداف ،فعالیت ها و
برنامه ها)

روش کار

(نحوه

مسئول اجرا

کار)

استفاده از وب
سایت

دکتر قاسمی
دکتر مصطفوی

شاخص تحقق هدف :نصب لوگو ،Dean's letter ،تهیه گواهی نامه ،و برنامه استراتژیک در سایت
نحوه جمع آوری داده ها :بر اساس مستندات

میزان پیشرفت

میزان پیشرفت

مسوول
پایش

زمان شروع

زمان پایان

فعالیت سال 79

فعالیت سال 79

دکتر

1379/51/35

1379/12/25

٪155

ایزدی

زمان اجرای فعالیت

روش کار

ردیف

فهرست فعالیت ها

(نحوه

کار)

مسئول اجرا

مسوول
پایش

مکاتبه با گروه ها و
شناسائی اساتید مجرب ایرانی /غیر ایرانی مقیم خارج که در
22

حوزه تخصصی گروه مربوطه متمایل به عضویت در دانشکده به
عنوان عضو هیات علمی الحاقی می باشند.

زمان اجرای فعالیت
زمان شروع

زمان پایان

1379/51/10

1379/52/35

پیش بینی میزان پیش بینی میزان
پیشرفت فعالیت

پیشرفت فعالیت

در سال 79

در سال 79

٪155

اعضای هیئت علمی
در صورت امکان با

دکتر قاسمی

دکتر

شخصیت های علمی

دکتر مصطفوی

ایزدی

در دانشگاه های
معتبر دنیا

23

تهیه بانک اطلاعاتی از اساتید پیشنهادی و معرفی آن ها به

دکتر قاسمی

دکتر

دانشکده

دکتر مصطفوی

ایزدی

شاخص تحقق هدف :تهیه بانک اطلاعاتی و افزایش تعداد هیات علمی الحاقی از  0به  1نفر در دانشکده پزشکی
نحوه جمع آوری داده ها :بررسی مستندات

1379/53/1

1379/53/10

٪155

