معاونت آموزشی
مدیریت تحصیالت تکمیلی

اداره بورس و جذب متقاضيان غيرایرانی و شهریه پرداز
معرفی برنامه ها و اهداف عينی
در سال 97

معاونت آموزشی
مدیریت تحصیالت تکمیلی

مسئله  :نياز به برنامه ریزی برای برگزاری جلسات شورای بورس دانشگاه در سال 97
هدف کلی  :تدوین برنامه زمانبندی و اطالع رسانی جلسات شورای بورس دانشگاه
هدف عينی )SMART) :برگزاری منظم و تهيه دستور کار حداقل  10جلسه شورای بورس دانشگاه در سال 97
بـرنـامـهعـمـلـيـاتـی
فعاليت

تهيه و تدوین تقویم برگزاری جلسات شورای بورس دانشگاه

طرح پيش نویس تقویم برگزاری جلسات شورای بورس دانشگاه در
جلسه کارشناسی مدیریت

طرح و تصویب تقویم مصوب جلسه کارشناسی مدیریت در جلسه
شورای بورس دانشگاه

ابالغ برنامه زمانبندی شده مصوب شورای بورس دانشگاه به اعضای شورا

زمان

زمان

شروع

پایان

01/15

01/31

مسئول انجام

همكاران

ریيس اداره بورس و

کارشناسان مدیریت

جذب

تحصيالت تكميلی

مدیر تحصيالت

کارشناسان مدیریت

تكميلی

تحصيالت تكميلی

معاون آموزشی

مدیر تحصيالت

دانشگاه

تكميلی

مدیر تحصيالت

کارشناسان مدیریت

تكميلی

تحصيالت تكميلی

شاخص

تاریخ انجام

هزینه پيش

سنجش فعاليت

فعاليت

بينی شده

پيش نویس تقویم

نيمه دوم
فروردین ماه
نيمه اول

02/01

02/10

صورتجلسه

اردیبهشت
ماه
نيمه دوم

02/25

02/31

03/01

03/10

صورتجلسه

اردیبهشت
ماه

تقویم

نيمه اول
خرداد ماه

معاونت آموزشی
مدیریت تحصیالت تکمیلی

مسئله :نياز به پيگيری و اجرای به موقع مصوبات و مكاتبات شورای بورس دانشگاه در سال 97
هدف کلی : :مستند سازی ،اجرا و اطالع رسانی مصوبات شورای بورس دانشگاه
هدف عينی )SMART) :ارائه برنامه برای تهيه و پيگيری صورتجلسات ،مصوبات و مكاتبات شورای بورس دانشگاه در سال 97
بـرنـامـهعـمـلـيـاتـی
فعاليت

تهيه و تدوین پيش نویس صورتجلسه شورای بورس دانشگاه

بررسی و مطابقت پيش نویس صورتجلسه با نظرات ارائه شده در
شورا در جلسه داخلی
تهيه صورتجلسه نهایی در اتوماسيون اداری

پيگيری پاراف  ،امضا و ارسال صورتجلسه شورای بورس دانشگاه

تهيه و تدوین مكاتبات شورای بورس دانشگاه

پاراف  ،امضا و ارسال مكاتبات شورای بورس دانشگاه

زمان شروع

بعد از
جلسه شورا
بعد از
جلسه شورا
بعد از

زمان پایان
48ساعت
بعد از
جلسه

بعد از

جلسه شورا
بعد از
جلسه شورا

رئيس اداره

کارشناسان

پيش نویس

بورس و جذب

تحصيالت تكميلی

صورتجلسه

بعد

تكميلی

 5روز بعد

یک هفته
بعد

رئيس اداره بورس و
جذب

رئيس اداره

کارشناسان مدیریت

بورس و جذب

تحصيالت تكميلی

مدیر تحصيالت
تكميلی

جلسه شورا
بعد از

مسئول انجام

 48ساعت

جلسه شورا

فعاليت

فعاليت

بينی شده

همكاران

مدیر تحصيالت

سه روز بعد

شاخص سنجش

تاریخ انجام

هزینه پيش

یک هفته
بعد

تكميلی

جلسه
سه روز بعد از

انجام/عدم انجام

جلسه
(شنبه)

جذب

بورس و جذب

(چهارشنبه)

(پنجشنبه)

شده

تحصيالت تكميلی

مدیر تحصيالت

انجام/عدم انجام

رئيس اداره بورس و

رئيس اداره

جلسه
دو روز بعد از

صورتجلسه امضا

کارشناسان مدیریت

یک روز بعد از

 5روز بعد از
جلسه
(دوشنبه)

یک هفته بعد از
نامه ها

جلسه
(سه شنبه)

رئيس اداره بورس و

نامه های امضا

جذب

شده

یک هفته بعد از
جلسه
(سه شنبه)

معاونت آموزشی
مدیریت تحصیالت تکمیلی

مسئله :ضرورت انجام امور مربوط به ماموریت آموزشی اعضای هيات علمی در سال 97
هدف کلی  :سياست گذاری وساماندهی ماموریت آموزشی اعضای هيات علمی
هدف عينی )SMART) :انجام امور مربوط به ماموریت آموزشی اعضای هيات علمی متقاضی دارای موافقت شورای بورس دانشگاه در سال 97
بـرنـامـهعـمـلـيـاتـی
زمان

فعاليت

زمان شروع

بررسی نامه موافقت و فرم تكميلی گروه آموزشی و دانشكده در

بعد از دریافت

48

خصوص ماموریت آموزشی هيئت علمی متقاضی

نامه

ساعت

استعالم از مدیریت امور هيات علمی برای ماموریت آموزشی

بعد از دریافت

متقاضی

نامه

طرح درخواست دانشكده و فرم مستندات متقاضی در شورای بورس

بعد از دریافت

دانشگاه

نامه

معرفی متقاضی مورد تایيد شورای بورس دانشگاه به مدیریت امور
هيئت علمی برای صدور حكم ماموریت آموزشی

پایان

 2هفته

 1ماه

شاخص

تاریخ انجام

هزینه پيش

سنجش فعاليت

فعاليت

بينی شده

 2روز بعد از
معرفی

مسئول انجام

همكاران

ریيس اداره

کارشناسان اداره

انجام  /عدم

بورس و جذب

بورس و جذب

انجام

ریيس اداره

کارشناسان اداره

بورس و جذب

بورس و جذب

معاون آموزشی

کارشناسان
تحصيالت تكميلی

استعالم

دستور جلسه

دانشگاه

از معرفی

اولين جلسه
شورا
 1هفته بعد از

بعد از شورای
بورس

 2هفته بعد

 1هفته

ریيس اداره

کارشناسان اداره

بورس و جذب

بورس و جذب

نامه

اعالم
مصوبات
شورا

معاونت آموزشی
مدیریت تحصیالت تکمیلی

مسئله :کامل نبودن اطالعات گروههای آموزشی و دانشكدههای تابعه برای استفاده از نيروهای بورس ،تعهد خاص و ماموریت آموزشی در چشم انداز سه ساله برنامه توسعه گروه آموزشی
هدف کلی  :سياست گذاری و ساماندهی استفاده از نيروهای بورس ،تعهد خاص و ماموریت آموزشی در گروه های آموزشی و دانشكده ها براساس برنامه توسعه تحصيالت تكميلی در چشم انداز سه تا
پنج ساله
هدف عينی :SMARTنيازسنجی گروه های آموزشی برای نيروهای تعهد خاص ،بورس و ماموریت آموزشی

بـرنـامـهعـمـلـيـاتـی
فعاليت

بازنگری فرم نيازسنجی

زمان شروع

زمان پایان

97/04/15

97/04/31

مسئول انجام

همكاران

ریيس اداره بورس

کارشناسان اداره

و جذب

بورس و جذب

ریيس اداره بورس

کارشناسان اداره

و جذب

بورس و جذب

شاخص سنجش

تاریخ انجام

هزینه پيش

فعاليت

فعاليت

بينی شده

نيمه دوم
فرم

اردیبهشت
ماه

مكاتبه با دانشكده های تابعه و گروههای
آموزشی و ارسال فرم نيروهای موردنياز

05/01

05/20

برای تكميل اطالعات
پيگيری از دانشكده ها و گروههای آموزشی
جهت تكميل اطالعات
بررسی و یكپارچه سازی اطالعات ارسالی
توسط گروههای آموزشی و دانشكده ها
طرح و تصویب نيروهای مورد نياز در
شورای بورس دانشگاه
مكاتبه با وزارت متبوع برای ایجاد ظرفيت

05/20

05/31

06/01

06/15

97/06/15

97/06/31

بعد از تصویب در شورای
بورس دانشگاه

نامه

خرداد ماه

ریيس اداره بورس

کارشناسان اداره

فرم تكميل

نيمه دوم تير

و جذب

بورس و جذب

شده

ماه

ریيس اداره بورس

کارشناسان اداره

و جذب

بورس و جذب

مدیر تحصيالت

کارشناسان اداره

تكميلی

بورس و جذب

معاون آموزشی

مدیریت تحصيالت
تكميلی

بانک اطالعاتی
صورتجلسه
نامه

نيمه اول
مرداد ماه
نيمه دوم
مرداد ماه

معاونت آموزشی
مدیریت تحصیالت تکمیلی

بورس داخل کشور بر اساس نيازسنجی
ریيس اداره بورس

کارشناسان اداره

و جذب

بورس و جذب
کارشناسان اداره
بورس و جذب

ایجاد سامانه اطالعات نيروهای مورد نياز

05/15

درج اطالعات نيروهای مورد نياز مصوب

بعد از تصویب در شورای

ریيس اداره بورس

بورس دانشگاه

و جذب

شورای بورس دانشگاه در سامانه

06/31

سامانه
تعداد
رکوردهای
ثبت شده

مرداد و
شهریور ماه

معاونت آموزشی
مدیریت تحصیالت تکمیلی

مسئله :ضرورت انجام امور مربوط به اعطای بورس تكميلی دانشجویان  PhDدر سال 97
هدف کلی  :تعداد دانشجویان اعزام شده به خارج از کشور برای طی دوره های آموزشی تكميلی
هدف عينی )SMART) :انجام امور مربوط به اعطای بورس تكميلی کوتاه مدت به دانشجویان متقاضی بورس تكميلی دارای موافقت شورای بورس دانشگاه
بـرنـامـهعـمـلـيـاتـی
فعاليت

مکاتبه با دانشکده ها برای اعالم اسامی دانشجویان متقاضی همراه با
رزومه
دریافت پاسخ از دانشکده ها
بررسی کارشناسی برای تایید واجد شرایط بودن متقاضیان و رغع
نواقص مدارک ارسالی
ارسال پاسخ ها به معاونت پژوهشی دانشگاه برای امتیازدهی
دریافت نتایج امتیازدهی متقاضیان بورس تکمیلی از معاونت
پژوهشی
تعیین اولویت متقاضیان دوره های کوتاه مدت خارج از کشور در
شورای بورس دانشگاه
اعالم به دانشکدهها برای اطالع رسانی به متقاضی برای پیگیری
فرآیند

زمان شروع

زمان پایان

97/02/15

97/02/31

97/04/10

97/04/20

97/04/15

97/04/25

97/04/25

97/04/31

معاونت آموزشی

97/05/01

97/05/31

معاونت آموزشی

97/06/01

97/06/31

معاون آموزشی

97/07/01

97/07/15

شروع فرآیند اداری اعطای کمک هزینه متقاضیان دوره های کوتاه

بعد از ارائه

مدت خارج از کشور

ویزا

97/12/15

شاخص

تاریخ انجام

هزینه پيش

سنجش فعاليت

فعاليت

بينی شده

مسئول انجام

همكاران

ریيس اداره

کارشناسان اداره

بورس و جذب

بورس و جذب

ریيس اداره

کارشناسان اداره

انجام /عدم

بورس و جذب

بورس و جذب

انجام

ریيس اداره

کارشناسان اداره

انجام /عدم

بورس و جذب

بورس و جذب

انجام

مدیریت تحصيالت

انجام /عدم

نيمه دوم

تكميلی

انجام

تير ماه

مدیریت تحصيالت

انجام /عدم

تكميلی

انجام

مدیریت تحصيالت

انجام /عدم

تكميلی

انجام

مدیر تحصيالت

کارشناسان

انجام /عدم

نيمه اول

تكميلی

تحصيالت تكميلی

انجام

مهر ماه

ریيس اداره

کارشناسان اداره

انجام /عدم

پس از ارائه

بورس و جذب

بورس و جذب

انجام

ویزا

نيمه دوم
نامه

اردیبهشت
ماه
تير ماه

تير ماه

مرداد ماه

شهریور ماه

معاونت آموزشی
مدیریت تحصیالت تکمیلی

مسئله  :نياز به برنامه ریزی برای برگزاری جلسات کارگروه بين المللی سازی آموزشی منطقه نه آمایشی در سال 97
هدف کلی  :تدوین برنامه زمانبندی و اطالع رسانی جلسات کارگروه بين المللی سازی آموزشی منطقه نه آمایشی
هدف عينی )SMART) :برگزاری منظم و تهيه دستور کار حداقل  4جلسه کارگروه بين المللی سازی آموزشی منطقه نه در سال97
بـرنـامـهعـمـلـيـاتـی
فعاليت

تهيه و تدوین تقویم برگزاری جلسات کارگروه بين المللی سازی
آموزشی منطقه نه آمایشی

طرح پيش نویس تقویم برگزاری جلسات کارگروه بين المللی سازی
آموزشی منطقه نه آمایشی در جلسه کارشناسی مدیریت

طرح و تصویب تقویم مصوب جلسه کارشناسی مدیریت در جلسه
کارگروه بين المللی سازی آموزشی منطقه نه آمایشی

ابالغ برنامه زمانبندی شده مصوب کارگروه بين المللی سازی آموزشی
منطقه نه آمایشی به اعضای کارگروه

زمان

زمان

شروع

پایان

02/01

02/15

02/15

02/31

مسئول انجام

ریيس اداره بورس و
جذب

همكاران

کارشناسان حوزه

شاخص

تاریخ انجام

هزینه پيش

سنجش فعاليت

فعاليت

بينی شده

پيش نویس
تقویم

نيمه اول
اردیبهشت
ماه
نيمه دوم

ریيس اداره بورس و
جذب

کارشناسان حوزه

صورتجلسه

اردیبهشت
ماه

جلسه
خرداد ماه

دبير کارگروه

کارشناسان حوزه

صورتجلسه

خرداد ماه

کارگروه
بعد از
امضای
صورتجلسه

دبير کارگروه

کارشناسان حوزه

تقویم

تير ماه

معاونت آموزشی
مدیریت تحصیالت تکمیلی

مسئله :نياز به پيگيری و اجرای به موقع مصوبات و مكاتبات کارگروه بين المللی سازی آموزشی منطقه نه آمایشی در سال 97
هدف کلی : :مستند سازی ،اجرا و اطالع رسانی مصوبات کارگروه بين المللی سازی آموزشی منطقه نه آمایشی
هدف عينی )SMART) :ارائه برنامه برای تهيه و پيگيری صورتجلسات ،مصوبات و مكاتبات کارگروه بين المللی سازی آموزشی منطقه نه آمایشی در سال 97
بـرنـامـهعـمـلـيـاتـی
فعاليت

تهيه و تدوین پيش نویس صورتجلسه کارگروه بين المللی سازی
آموزشی منطقه نه آمایشی
بررسی و مطابقت پيش نویس صورتجلسه با نظرات ارائه شده در
کارگروه در جلسه داخلی

زمان شروع

زمان پایان

بعد از

48ساعت

جلسه

بعد از

کارگروه

جلسه

بعد از

سه روز بعد

مدیر تحصيالت

جلسه

از جلسه

تكميلی

سه روز بعد

سازی آموزشی منطقه نه آمایشی
تهيه و تدوین مكاتبات کارگروه بين المللی سازی آموزشی
منطقه نه آمایشی
پاراف  ،امضا و ارسال مكاتبات کارگروه بين المللی سازی آموزشی
منطقه نه آمایشی

بورس و جذب

جلسه
بعد از

رئيس اداره
بورس و جذب

کارگروه
پيگيری پاراف  ،امضا و ارسال صورتجلسه کارگروه بين المللی

رئيس اداره

کارگروه
بعد از

تهيه صورتجلسه نهایی در اتوماسيون اداری

مسئول انجام

 5روز بعد

جلسه

مدیر تحصيالت
تكميلی

کارگروه
بعد از

یک هفته

جلسه

بعد

کارگروه

رئيس اداره
بورس و جذب

بعد از

یک هفته

مدیر تحصيالت

جلسه

بعد

تكميلی

کارگروه

همكاران

کارشناسان حوزه

رئيس اداره بورس و
جذب

شاخص سنجش

تاریخ انجام

هزینه پيش

فعاليت

فعاليت

بينی شده

پيش نویس
صورتجلسه

دو روز بعد از
جلسه
سه روز بعد از

انجام/عدم انجام

جلسه
سه روز بعد از

کارشناسان حوزه

انجام/عدم انجام

رئيس اداره بورس و

صورتجلسه امضا

جذب

شده

جلسه
 5روز بعد از
جلسه
یک هفته بعد از

کارشناسان حوزه

نامه ها

رئيس اداره بورس و

نامه های امضا

جذب

شده

جلسه
یک هفته بعد از
جلسه

معاونت آموزشی
مدیریت تحصیالت تکمیلی

مسئله :ضرورت به روز رسانی اطالعات موجود در خصوص توانمندی های گروه های آموزشی و دانشكده های تابعه جهت جذب متقاضيان بين المللی
هدف کلی :تعيين و مشخص نمودن تعداد رشته محل های دارای استانداردهای الزم برای پذیرش دانشجویان خارجی
هدف عينی :SMART :شناسایی توانمندی های موجود در تمام گروه های آموزشی و دانشكده های تابعه در سال  97جهت تعيين توانمندی ها در جذب متقاضيان بين المللی و به روز رسانی
سامانه Education Iran

بـرنـامـهعـمـلـيـاتـی
فعاليت
بررسی فرم ارسالی مربوط به دوره گذشته
جمع آوری آیتم های جدید و مرتبط در خصوص فرم شناسایی توانمندی
های گروه ها به منظور جذب متقاضيان غيرایرانی
تهيه فرم مناسب جهت دریافت اطالعات مربوط به فرم شناسایی
توانمندی های گروه ها و دانشكده های جذب متقاضيان غيرایرانی
مكاتبه با دانشكده ها برای تكميل اطالعات ارسالی گروه ها و برگزاری
جلسه حضوری برای ارائه پيشنهاد برای جذب متقاضيان غيرایرانی
برگزاری جلسه حضوری با دانشكده ها برای جذب متقاضيان غيرایرانی
دریافت پاسخ های گروه ها از دانشكده ها برای اعالم توانمندی ها در
جذب متقاضيان غيرایرانی
تحليل و دسته بندی اطالعات دریافتی از گروه ها و دانشكده ها مربوط به
توانمندی های جذب متقاضيان غيرایرانی
طرح اطالعات دسته بندی شده در جلسه کارشناسی حوزه مدیریت
تحصيالت تكميلی

زمان

زمان

شروع

پایان

06/01

06/15

06/15

06/31

07/01

07/15

07/15

07/30

05/01

11/30

08/01

08/30

09/01

09/30

10/01

10/30

دوره
بارگذاری اطالعات به روز رسانی شده در سامانه Education Iran

بعدی
پایش

شاخص سنجش

تاریخ انجام

هزینه پيش

فعاليت

فعاليت

بينی شده

مسئول انجام

همكاران

ریيس اداره بورس

کارشناسان اداره

بررسی فرم

و جذب

بورس و جذب

موجود

ریيس اداره بورس

کارشناسان اداره

اطالعات جمع

و جذب

بورس و جذب

آوری شده

ریيس اداره بورس

کارشناسان اداره

و جذب

بورس و جذب

مدیر تحصيالت

کارشناسان اداره

تكميلی

بورس و جذب

مدیر تحصيالت

کارشناسان اداره

تكميلی

بورس و جذب

ریيس اداره بورس

کارشناسان اداره

و جذب

بورس و جذب

ریيس اداره بورس

کارشناسان اداره

اطالعات جمع

و جذب

بورس و جذب

آوری شده

ریيس اداره بورس

کارشناسان اداره

و جذب

بورس و جذب

ریيس اداره بورس

کارشناسان اداره

و جذب

بورس و جذب

شهریور ماه
شهریور ماه

تهيه فرم

مهر ماه

نامه

مهر ماه

صورتجلسه
نامه

برگزاری جلسه

انجام/عدم انجام

آبان ماه
آذر ماه
دی ماه

شهریور ماه

معاونت آموزشی
مدیریت تحصیالت تکمیلی

مسئله :ضرورت به روز رسانی اطالعات موجود در خصوص توانمندی های گروه های آموزشی و دانشكده های تابعه جهت جذب متقاضيان بين المللی
هدف کلی :تعيين و مشخص نمودن تعداد رشته محل های دارای استانداردهای الزم برای پذیرش دانشجویان خارجی
هدف عينی :ضرورت به روز رسانی اقدامات دانشگاه جهت جذب متقاضيان بين المللی در سامانه Education Iran

بـرنـامـهعـمـلـيـاتـی
فعاليت
بررسی پاسخ های دریافت شده دوره قبلی از گروه ها و دانشكده ها برای
برگزاری دوره ها و رشته مقاطع جذب دانشجویان و متقاضيان غيرایرانی
تحليل و دسته بندی اطالعات دریافتی از گروه ها و دانشكده ها مربوط به
توانمندی های جذب متقاضيان غيرایرانی
جمع آوری و دسته بندی مصوبات و دستورالعمل های دانشجویان
غيرایرانی
طرح اطالعات دسته بندی شده در جلسه کارشناسی حوزه مدیریت
تحصيالت تكميلی
بارگذاری اطالعات به روز رسانی شده در سامانه Education Iran

زمان

زمان

شروع

پایان

01/15

01/31

02/01

02/15

02/15

02/31

03/01

03/15

03/15

03/31

شاخص سنجش

تاریخ انجام

هزینه پيش

فعاليت

فعاليت

بينی شده

انجام/عدم انجام

فروردین ماه
اردیبهشت

مسئول انجام

همكاران

ریيس اداره بورس

کارشناسان اداره

و جذب

بورس و جذب

ریيس اداره بورس

کارشناسان اداره

اطالعات جمع

و جذب

بورس و جذب

آوری شده

ماه

ریيس اداره بورس

کارشناسان اداره

اطالعات جمع

اردیبهشت

و جذب

بورس و جذب

آوری شده

ماه

ریيس اداره بورس

کارشناسان اداره

و جذب

بورس و جذب

برگزاری جلسه

خرداد ماه

ریيس اداره بورس

کارشناسان اداره

و جذب

بورس و جذب

انجام/عدم انجام

خرداد ماه

معاونت آموزشی
مدیریت تحصیالت تکمیلی

هدف کلی :جذب متقاضيان بين المللی در راستای بهره وری از پتانسيل های موجود در پيشبرد اهداف توسعه کمی و کيفی و اقتصاد مقاومتی
هدف عينی :SMART :استفاده بهينه از سامانه  Education Iranجهت پذیرش متقاضيان بين المللی از طریق ثبت درخواست در سامانه

بـرنـامـهعـمـلـيـاتـی
فعاليت
پيگيری از وزارت متبوع برای ایجاد دسترسی به اطالعات سامانه منطقه
 9آمایشی
ایجاد دسترسی برای دانشكدهها ،گروههای آموزشی ،و معاونتهای مختلف
برای تكميلی و اصالح اطالعات مربوطه
نظارت بر به روز بودن اطالعات مورد نياز دانشجویان و متقاضيان
غيرایرانی
ارسال مدارک و مستندات دانشجویان و متقاضيان غير ایرانی به مراکز
ذی ربط برای اطالع و شرکت در کميته جذب
طرح درخواست در جلسه کميته جذب متقاضيان غيرایرانی و تصميم
گيری نهایی

زمان

زمان

شروع

پایان

03/15

03/31

بعد از ارائه
دسترسی
وزارت
بعد از ارائه
دسترسی
وزارت
بعد از ارائه
دسترسی
وزارت

مسئول انجام

همكاران

ریيس اداره بورس

کارشناسان اداره

و جذب

بورس و جذب

ریيس اداره بورس

کارشناسان اداره

و جذب

بورس و جذب

ریيس اداره بورس

کارشناسان اداره

و جذب

بورس و جذب

ریيس اداره بورس

کارشناسان اداره

و جذب

بورس و جذب

شاخص سنجش

تاریخ انجام

هزینه پيش

فعاليت

فعاليت

بينی شده

نامه

انجام/عدم انجام

انجام/عدم انجام

نامه

بعد از
ارسال

دستور کار

مدارک
بعد از

اعالم نتيجه کميته جذب متقاضيان غيرایرانی به متقاضی

امضای
صورتجلسه

نامه

نيمه دوم
خرداد ماه

معاونت آموزشی
مدیریت تحصیالت تکمیلی

مسئله :ضرورت ارتقا و استاندارد سازی علمی و آموزشی در سطح بين المللی

هدف کلی :بررسی و مطالعه دانشگاههای بين المللی و جهانی
هدف عينی )SMART) :مطالعه دانشگاه های کشورهای واگذار شده به منطقه نه آمایشی
بـرنـامـهعـمـلـيـاتـی
فعاليت

بررسی موسسات و سازمان های رتبه بندی دانشگاه های
جهان
انتخاب موسسه معتبر رتبه بندی دانشگاه ها برای بررسی
دانشگاه های برتر کشورهای واگذار شده
مشخص نمودن دانشگاه های معتبر کشورهای واگذار شده بر
اساس رتبه بندی موسسه منتخب

زمان شروع

زمان پایان

97/02/01

97/02/31

03/01

03/31

04/01

مطالعه و بررسی دانشگاه های معتبر کشورهای واگذار شده
از نظر دانشجو ،اعضای هيات علمی ،ساختار آموزشی و

04/31
07/15

05/01

ساختار سازمانی
تنظيم گزارش مطالعات و بررسی های دانشگاه های معتبر
کشورهای واگذار شده

07/15

08/15

شاخص سنجش

تاریخ انجام

هزینه پيش

فعاليت

فعاليت

بينی شده

مسئول انجام

همكاران

رئيس اداره

کارشناسان

انجام /عدم

بورس و جذب

تحصيالت تكميلی

انجام

رئيس اداره

کارشناسان

انجام /عدم

بورس و جذب

تحصيالت تكميلی

انجام

رئيس اداره

کارشناسان

انجام /عدم

بورس و جذب

تحصيالت تكميلی

انجام

رئيس اداره

کارشناسان

انجام /عدم

مرداد ،شهریور

بورس و جذب

تحصيالت تكميلی

انجام

و مهر ماه

رئيس اداره

کارشناسان

بورس و جذب

تحصيالت تكميلی

ارائه گزارش

مهر و آبان ماه

اردیبهشت ماه
خرداد ماه
تير ماه

معاونت آموزشی
مدیریت تحصیالت تکمیلی

مسئله  :ضرورت توسعه دوره های مشترک متقاضيان بين المللی در سال 97
هدف کلی  :تعداد دوره های کوتاه مدت آموزش علوم پزشكی که در هر سال بطور مشترک با دانشگاه های معتبر جهان برگزار ميشود
هدف عينی :تعيين دانشگاههای معتبر و مرتبط برای برگزاری دوره های مشترک

بـرنـامـهعـمـلـيـاتـی
فعاليت

فعاليت

فعاليت

بينی شده

مسئول انجام

همكاران

بعد از تصویب در شورای

رئيس اداره بورس

کارشناسان مدیریت

انجام /عدم

بين المللی سازی دانشگاه

و جذب

تحصيالت تكميلی

انجام

تهيه بانک اطالعاتی دانشگاههای معتبر خارج از کشور

بعد از تصویب در شورای

رئيس اداره بورس

کارشناسان مدیریت

دارای دوره های مشترک

بين المللی سازی دانشگاه

و جذب

تحصيالت تكميلی

بررسی و مطالعه دوره های مشترک دانشگاههای خارج از

بعد از تصویب در شورای

رئيس اداره بورس

کارشناسان مدیریت

انجام /عدم

کشور

بين المللی سازی دانشگاه

و جذب

تحصيالت تكميلی

انجام

تعيين دانشگاههای معتبر و دارای توانمندی های خاص

بعد از تصویب در شورای

مدیریت تحصيالت

کارشناسان مدیریت

انجام /عدم

برای برگزاری دوره های مشترک

بين المللی سازی دانشگاه

تكميلی

تحصيالت تكميلی

انجام

جستجوی دانشگاههای معتبر دارای دوره های مشترک

زمان شروع

زمان

شاخص سنجش

تاریخ انجام

هزینه پيش

پایان

بانک اطالعاتی

معاونت آموزشی
مدیریت تحصیالت تکمیلی

مسئله  :ضرورت توسعه دوره های مشترک کوتاه مدت متقاضيان بين المللی در سال 97
هدف کلی  :تعداد دوره های کوتاه مدت آموزش علوم پزشكی که در هر سال بطور مشترک با دانشگاه های معتبر جهان برگزار ميشود
هدف عينی :نياز سنجی برنامه های مشترک

بـرنـامـهعـمـلـيـاتـی
فعاليت

بررسی و مطالعه انواع نيازسنجی ها و تعيين نيازسنجی مناسب

تهيه فرم نيازسنجی برگزاری دوره های مشترک بر اساس نيازسنجی
تعيين شده و توانمندی های خاص دانشگاه های مورد مطالعه
ارسال فرم نيازسنجی برگزاری دوره های مشترک به دانشكده ها و
مراکز تحقيقات برای تكميل
بررسی پاسخ های گروههای آموزشی و دانشكده ها و مراکز تحقيقات
برای برگزاری دوره های مشترک و تعيين گروه های توانمند
تهيه فهرست دوره های مشترک مورد نياز به ترتيب اولویت بر اساس
نيازسنجی
طرح و تصویب در شورای بين المللی سازی دانشگاه برای اجرا

زمان

زمان

شروع

پایان

97/03/31 97/02/15

04/01

04/15

04/15

04/31

06/01

06/15

06/15
07/01

06/31
07/15

مسئول انجام
رئيس اداره بورس
و جذب
رئيس اداره بورس
و جذب
مدیریت تحصيالت
تكميلی
رئيس اداره بورس
و جذب
رئيس اداره بورس
و جذب
مدیریت تحصيالت

همكاران

شاخص سنجش

تاریخ انجام

هزینه پيش

فعاليت

فعاليت

بينی شده

کارشناسان
مدیریت تحصيالت

چک ليست

تكميلی
کارشناسان
مدیریت تحصيالت

فرم

تكميلی
کارشناسان
مدیریت تحصيالت

نامه

تكميلی
کارشناسان
مدیریت تحصيالت
تكميلی

خرداد ماه
نيمه اول تير
ماه
نيمه دوم تير
ماه

انجام /عدم

نيمه اول

انجام

شهریور ماه

کارشناسان
مدیریت تحصيالت

اردیبهشت و

فهرست

تكميلی
مصوبه

نيمه دوم
شهریور ماه
نيمه اول

معاونت آموزشی
مدیریت تحصیالت تکمیلی

مهر ماه

تكميلی
مسئله  :ضرورت توسعه دوره های مشترک کوتاه مدت متقاضيان بين المللی در سال 97
هدف کلی  :تعداد دوره های کوتاه مدت آموزش علوم پزشكی که در هر سال بطور مشترک با دانشگاه های معتبر جهان برگزار ميشود
هدف عينی :برگزاری دوره های مشترک کوتاه مدت با دانشگاه های معتبر

بـرنـامـهعـمـلـيـاتـی
فعاليت

زمان شروع

مكاتبه و رایزنی با دانشگاه های تعيين شده برای برگزاری

بعد از تصویب در شورای

دوره های مشترک

بين المللی سازی دانشگاه

زمان
پایان

مسئول انجام
معاونت آموزشی

همكاران
مدیریت تحصيالت
تكميلی

طرح در کميته جذب و پذیرش و اخذ مجوز دوره های

بعد از تصویب در شورای

مدیریت تحصيالت

کارشناسان مدیریت

مشترک با دانشگاههای غير ایرانی

بين المللی سازی دانشگاه

تكميلی

تحصيالت تكميلی

عقد قرارداد با دانشگاه های رایزنی شده و دارای مجوز

بعد از تصویب در شورای

برای برگزاری دوره ها مشترک

بين المللی سازی دانشگاه

معاونت آموزشی

مدیریت تحصيالت
تكميلی

شاخص سنجش

تاریخ انجام

هزینه پيش

فعاليت

فعاليت

بينی شده

نامه
دستور کار
قرارداد

بعد از تصویب در شورای

مدیریت تحصيالت

کارشناسان مدیریت

انجام /عدم

بين المللی سازی دانشگاه

تكميلی

تحصيالت تكميلی

انجام

برگزاری دوره مشترک با دانشگاه های معتبر براساس

بعد از تصویب در شورای

دانشكده ها و گروه

مدیریت تحصيالت

انجام /عدم

تفاهم نامه

بين المللی سازی دانشگاه

های آموزشی

تكميلی

انجام

اطالع رسانی جهت برگزاری دوره های مشترک

معاونت آموزشی
مدیریت تحصیالت تکمیلی

مسئله  :ضرورت توسعه دوره های آموزشی در رشته /مقاطع مشترک با دانشگاههای خارج از کشور در سال 97
هدف کلی  :رشته /مقاطع مشترک با دانشگاههای خارج از کشور
هدف عينی :تعيين دانشگاههای معتبر و مرتبط برای برگزاری رشته /مقاطع مشترک

بـرنـامـهعـمـلـيـاتـی
زمان

شاخص سنجش

تاریخ انجام

هزینه پيش

فعاليت

فعاليت

بينی شده

فعاليت

زمان شروع

جستجوی دانشگاههای معتبر دارای رشته/

بعد از تصویب در شورای بين

رئيس اداره بورس

مقاطع مشترک

المللی سازی دانشگاه

و جذب

تحصيالت تكميلی

تهيه بانک اطالعاتی دانشگاههای معتبر خارج از

بعد از تصویب در شورای بين

رئيس اداره بورس

کارشناسان مدیریت

کشور دارای رشته /مقاطع مشترک

المللی سازی دانشگاه

و جذب

تحصيالت تكميلی

بررسی و مطالعه رشته /مقاطع مشترک

بعد از تصویب در شورای بين

رئيس اداره بورس

کارشناسان مدیریت

انجام /عدم

دانشگاههای خارج از کشور

المللی سازی دانشگاه

و جذب

تحصيالت تكميلی

انجام

تعيين دانشگاههای معتبر و دارای آمادگی برای

بعد از تصویب در شورای بين

مدیریت تحصيالت

کارشناسان مدیریت

انجام /عدم

برگزاری رشته /مقاطع مشترک

المللی سازی دانشگاه

تكميلی

تحصيالت تكميلی

انجام

پایان

مسئول انجام

همكاران
کارشناسان مدیریت

انجام /عدم
انجام
بانک اطالعاتی

معاونت آموزشی
مدیریت تحصیالت تکمیلی

مسئله  :ضرورت توسعه دوره های آموزشی در رشته /مقاطع مشترک با دانشگاههای خارج از کشور در سال 97
هدف کلی  :رشته /مقاطع مشترک با دانشگاههای خارج از کشور
هدف عينی :نياز سنجی برگزاری رشته /مقاطع مشترک

بـرنـامـهعـمـلـيـاتـی
فعاليت

تهيه چک ليست الزامات برگزاری رشته /مقاطع مشترک

ارسال چک ليست الزامات و توانمندی های موردنياز برگزاری

زمان

زمان

شروع

پایان

97/05/15 97/05/01

05/15

05/31

06/01

06/31

تهيه فهرست دوره های مشترک مورد نياز به ترتيب اولویت

07/01

07/15

طرح و تصویب در شورای بين المللی سازی دانشگاه برای اجرا

07/15

07/30

رشته/مقاطع مشترک به دانشكده ها برای تكميل
بررسی پاسخهای دریافتی برای توانمندی گروههای آموزشی و دانشكده
ها برای برگزاری رشته /مقاطع مشترک و تعيين گروه های توانمند

مسئول انجام
رئيس اداره بورس
و جذب
مدیریت تحصيالت
تكميلی
رئيس اداره بورس
و جذب

همكاران

شاخص سنجش

تاریخ انجام

هزینه پيش

فعاليت

فعاليت

بينی شده

کارشناسان
مدیریت تحصيالت

چک ليست

تكميلی
کارشناسان
مدیریت تحصيالت

نامه

تكميلی
کارشناسان
مدیریت تحصيالت
تكميلی

رئيس اداره بورس

کارشناسان مدیریت

و جذب

تحصيالت تكميلی

مدیریت تحصيالت

کارشناسان مدیریت

تكميلی

تحصيالت تكميلی

انجام /عدم
انجام
فهرست
مصوبه

نيمه اول
مرداد ماه
نيمه دوم
مرداد ماه

شهریور ماه
نيمه اول مهر
ماه
نيمه دوم
مهر ماه

معاونت آموزشی
مدیریت تحصیالت تکمیلی

مسئله  :ضرورت توسعه دوره های آموزشی در رشته /مقاطع مشترک با دانشگاههای خارج از کشور در سال 97
هدف کلی  :رشته /مقاطع مشترک با دانشگاههای خارج از کشور
هدف عينی :برگزاری رشته /مقاطع مشترک با دانشگاه های معتبر

بـرنـامـهعـمـلـيـاتـی
فعاليت

زمان شروع

مكاتبه و رایزنی با دانشگاه های تعيين شده برای

بعد از تصویب در شورای

برگزاری رشته /مقاطع مشترک

بين المللی سازی دانشگاه

زمان
پایان

مسئول انجام
معاونت آموزشی

همكاران
مدیریت تحصيالت
تكميلی

طرح در کميته جذب و پذیرش و اخذ مجوز رشته/

بعد از تصویب در شورای

مدیریت تحصيالت

کارشناسان مدیریت

مقاطع مشترک با دانشگاههای غير ایرانی

بين المللی سازی دانشگاه

تكميلی

تحصيالت تكميلی

عقد قرارداد با دانشگاه های رایزنی شده و دارای مجوز

بعد از تصویب در شورای

برای برگزاری رشته /مقاطع مشترک

بين المللی سازی دانشگاه

معاونت آموزشی

مدیریت تحصيالت
تكميلی

شاخص سنجش

تاریخ انجام

هزینه پيش

فعاليت

فعاليت

بينی شده

نامه
دستور کار
قرارداد

بعد از تصویب در شورای

مدیریت تحصيالت

کارشناسان مدیریت

انجام /عدم

بين المللی سازی دانشگاه

تكميلی

تحصيالت تكميلی

انجام

برگزاری رشته /مقاطع مشترک با دانشگاه های معتبر

بعد از تصویب در شورای

دانشكده ها و گروه

مدیریت تحصيالت

انجام /عدم

براساس تفاهم نامه

بين المللی سازی دانشگاه

های آموزشی

تكميلی

انجام

اطالع رسانی جهت برگزاری رشته /مقاطع مشترک

معاونت آموزشی
مدیریت تحصیالت تکمیلی

مسئله  :ضرورت توسعه تبادالت و تعامالت علمی و آموزشی با دانشگاه های خارج از کشور با دو هدف بازاریابی و استفاده از توانمندی ها و پيشرفت های علمی
هدف کلی  :تعداد قراردادهای همكاری علمی و فناوری مشترک منعقد شده با سایر دانشگاهها و مراکز آموزشی و تحقيقاتی خارج از کشور
هدف عينی :عقد قرارداد با دانشگاه های توانمند کشورهای ماموریت داده شده به منطقه نه آمایشی

بـرنـامـهعـمـلـيـاتـی
فعاليت
تعيين توانمندی های دانشگاه های کشورهای

زمان شروع

زمان
پایان

مسئول انجام

همكاران

شاخص سنجش

تاریخ انجام

هزینه پيش

فعاليت

فعاليت

بينی شده

بعد از تصویب

ماموریت داده شده به منطقه نه آمایشی و بررسی

نيازسنجی در شورای

رئيس اداره بورس

کارشناسان مدیریت

انجام /عدم

نيازهای دانشگاه بر اساس نيازسنجی ها و گزارش

بين المللی سازی

و جذب

تحصيالت تكميلی

انجام

مطالعات انجام شده

دانشگاه
بعد از تصویب

مكاتبه/رایزنی با روسا و مسئولين دانشگاه ها و موسسات

نيازسنجی در شورای

آموزشی توانمند برای عقد قراردادهای همكاری آموزشی

بين المللی سازی

معاونت آموزشی

مدیریت تحصيالت
تكميلی

نامه

دانشگاه
بعد از تصویب
دعوت از روسا و مسئولين دانشگاه ها و موسسات آموزشی
توانمند برای عقد قراردادهای همكاری آموزشی

نيازسنجی در شورای
بين المللی سازی

معاونت آموزشی

مدیریت تحصيالت
تكميلی

دعوت نامه

دانشگاه
بعد از تصویب
عقد قراردادهای همكاری آموزشی با دانشگاه ها و موسسات
آموزشی توانمند

نيازسنجی در شورای
بين المللی سازی
دانشگاه

معاونت آموزشی

مدیریت تحصيالت
تكميلی

قرارداد

معاونت آموزشی
مدیریت تحصیالت تکمیلی

مسئله  :ضرورت توسعه تبادالت و تعامالت علمی و آموزشی با دانشگاه های خارج از کشور با دو هدف بازاریابی و استفاده از توانمندی ها و پيشرفت های علمی
هدف کلی  :تعداد قراردادهای همكاری علمی و فناوری مشترک منعقد شده با سایر دانشگاهها و مراکز آموزشی و تحقيقاتی خارج از کشور
هدف عينی :عقد قرارداد با دانشگاه های نيازمند کشورهای ماموریت داده شده به منطقه نه آمایشی

بـرنـامـهعـمـلـيـاتـی
فعاليت

زمان

زمان

شروع

پایان

شاخص سنجش

تاریخ انجام

هزینه پيش

فعاليت

فعاليت

بينی شده

مسئول انجام

همكاران

رئيس اداره بورس

کارشناسان مدیریت

انجام /عدم

و جذب

تحصيالت تكميلی

انجام

تعيين نيازمندی های دانشگاه های کشورهای ماموریت داده
شده به منطقه نه آمایشی و بررسی توانمندی های دانشگاه بر

97/06/01

97/06/31

اساس گزارش مطالعات انجام شده
مكاتبه/رایزنی با روسا و مسئولين دانشگاه ها و موسسات آموزشی
نيازمند برای عقد قراردادهای همكاری آموزشی
دعوت از روسا و مسئولين دانشگاه ها و موسسات آموزشی نيازمند
برای عقد قراردادهای همكاری آموزشی
عقد قراردادهای همكاری آموزشی با دانشگاه ها و موسسات آموزشی
نيازمند

07/01
08/01
08/01

07/31
09/30
09/30

معاونت آموزشی
معاونت آموزشی
معاونت آموزشی

مدیریت تحصيالت
تكميلی
مدیریت تحصيالت
تكميلی
مدیریت تحصيالت
تكميلی

نامه
دعوت نامه
قرارداد

شهریور ماه

مهر ماه
دو ماهه آبان
و آذر ماه
دو ماهه آبان
و آذر ماه

معاونت آموزشی
مدیریت تحصیالت تکمیلی

مسئله  :ضرورت توسعه تعامالت علمی و آموزشی در سطح بين المللی
هدف کلی  :تالش در جهت معرفی ظرفيت های آموزش عالی دانشگاه در سطح منطقه
هدف عينی :برنامه ریزی و برگزاری نمایشگاه بين المللی داخل کشور برای معرفی توانمندی های دانشگاه و جذب متقاضيان غيرایرانی
بـرنـامـهعـمـلـيـاتـی
فعاليت
طرح پيشنهاد برگزاری نمایشگاه بين المللی و
تصویب در شورای بين المللی سازی دانشگاه

زمان شروع
97/04/10

زمان
پایان
04/31

مسئول انجام
معاون آموزشی

همكاران
مدیریت تحصيالت
تكميلی

شاخص سنجش

تاریخ انجام

هزینه پيش

فعاليت

فعاليت

بينی شده

صورتجلسه

تير ماه

مكاتبه با دانشكده های تابعه و دانشگاه های منطقه
برای ارائه برنامه ها و دستاوردهای علمی و آموزشی
برای جذب متقاضيان غيرایرانی جهت ارائه در
نمایشگاه
جمع آوری برنامه ها و مستندات ارسالی دانشكده های تابعه و
دانشگاه های منطقه برای ارائه در نمایشگاه
مكاتبه با سایر دانشگاه ها و سازمانها برای حضور در نمایشگاه
و تكميل غرفه
جمع آوری برنامه ها و مستندات ارسالی دانشكده های تابعه و
دانشگاه های منطقه برای ارائه در نمایشگاه
برگزاری نمایشگاه بين المللی برای جذب متقاضيان غيرایرانی

بعد از تصویب در
شورای بين المللی

معاون آموزشی

سازی دانشگاه
بعد از تصویب در
شورای بين المللی
سازی دانشگاه

رئيس اداره بورس

کارشناسان

و جذب

تحصيالت تكميلی

انجام

معاون آموزشی

سازی دانشگاه
بعد از تصویب در

تكميلی

انجام /عدم

بعد از تصویب در
شورای بين المللی

مدیریت تحصيالت

نامه

مدیریت تحصيالت
تكميلی

نامه

مدیریت تحصيالت

کارشناسان

انجام /عدم

تكميلی

تحصيالت تكميلی

انجام

بعد از تصویب در

دبيرخانه ستاد

مدیریت تحصيالت

شورای بين المللی

تحول سالمت

تكميلی

شورای بين المللی
سازی دانشگاه

اجرا  /عدم اجرا

معاونت آموزشی
مدیریت تحصیالت تکمیلی

سازی دانشگاه
مسئله  :نبود تعامل بين دانشگاههای کشور برای استفاده از ظرفيت های بين المللی
هدف کلی  :تالش در جهت معرفی ظرفيت های آموزش عالی دانشگاه ها
هدف عينی :برگزاری نشست کشوری کارگروه های بين المللی سازی آموزشی مناطق آمایشی برای استفاده از تجربيات یكدیگر و معرفی توانمندی ها

بـرنـامـهعـمـلـيـاتـی
فعاليت
بررسی موضوع در شورای مدیران معاونت آموزشی
دانشگاه
مكاتبه با وزارت برای اعالم پيشنهاد و اعالم آمادگی
دانشگاه برای ميزبانی
مكاتبه با معاونت توسعه دانشگاه برای هماهنگی
برگزاری نشست
تهيه دستور کار نشست کارگروه های بين المللی سازی
مناطق آمایشی
مكاتبه و ارسال دستور کار به کارگروه های بين المللی
سازی مناطق آمایشی کشور جهت شرکت در نشست
برگزاری نشست کارگروه های بين المللی سازی مناطق
آمایشی

زمان شروع

زمان پایان

97/02/15

97/02/31

03/01

03/15

بعد از اعالم وزارت
بعد از اعالم وزارت
بعد از اعالم وزارت
بعد از اعالم وزارت

مسئول انجام

همكاران

مدیریت تحصيالت

کارشناسان مدیریت

تكميلی

تحصيالت تكميلی

معاونت آموزشی
معاونت آموزشی

مدیریت تحصيالت
تكميلی
مدیریت تحصيالت
تكميلی

مدیریت تحصيالت

کارشناسان مدیریت

تكميلی

تحصيالت تكميلی

معاونت آموزشی

مدیریت تحصيالت
تكميلی

شاخص سنجش

تاریخ انجام

هزینه پيش

فعاليت

فعاليت

بينی شده

صورتجلسه
نامه
نامه
دستورکار
نامه

مدیریت تحصيالت

کارشناسان مدیریت

انجام /عدم

تكميلی

تحصيالت تكميلی

انجام

اردیبهشت
ماه
خرداد ماه

معاونت آموزشی
مدیریت تحصیالت تکمیلی

مسئله  :نبود وجود ساختار منسجم برای تعامل بين دانشگاههای منطقه و دانشگاه های کشور افغانستان
هدف کلی  :تالش در جهت معرفی ظرفيت های آموزش عالی دانشگاه های منطقه
هدف عينی :تشكيل ميز مشترک همكاری های علمی و آموزشی ایران و افغانستان
بـرنـامـهعـمـلـيـاتـی
فعاليت
بررسی ظرفيت های موجود برای تشكيل ميز مشترک همكاری های

زمان
شروع

زمان پایان

مسئول انجام
رئيس اداره بورس

05/01

05/31

بررسی موضوع در شورای مدیران معاونت آموزشی دانشگاه

05/15

05/31

مكاتبه با دانشگاه های وزارت علوم و وزارت بهداشت در منطقه

06/01

06/31

06/15

06/31

06/15

06/31

معاونت آموزشی

مكاتبه با دانشگاه های طرف قرارداد در کشور افغانستان

06/01

06/31

معاونت آموزشی

برگزاری جلسه با دانشگاه های طرف قرارداد در کشور افغانستان

06/15

06/31

06/15

06/31

معاونت آموزشی

07/01

07/30

معاونت آموزشی

علمی و آموزشی ایران و افغانستان

برگزاری جلسه با دانشگاه های وزارت علوم و وزارت بهداشت در
منطقه
تدوین توافق نامه همكاری بين دانشگاه های وزارت علوم و وزارت
بهداشت در منطقه

تدوین توافق نامه همكاری با دانشگاه های طرف قرارداد در کشور
افغانستان در قالب ميز مشترک
مكاتبه با استانداری برای صدور مجوز ميز مشترک همكاری های
علمی و آموزشی ایران و افغانستان

و جذب

همكاران

فعاليت

فعاليت

بينی شده

کارشناسان
مدیریت تحصيالت

گزارش

مرداد ماه

تكميلی

مدیریت تحصيالت

کارشناسان مدیریت

تكميلی

تحصيالت تكميلی

معاونت آموزشی

شاخص سنجش

تاریخ انجام

هزینه پيش

مدیریت تحصيالت
تكميلی

مدیریت تحصيالت

کارشناسان مدیریت

تكميلی

تحصيالت تكميلی
مدیریت تحصيالت
تكميلی
مدیریت تحصيالت
تكميلی

مدیریت تحصيالت

کارشناسان مدیریت

تكميلی

تحصيالت تكميلی
مدیریت تحصيالت
تكميلی
مدیریت تحصيالت
تكميلی

صورتجلسه

مرداد ماه

نامه

شهریور ماه

صورتجلسه

شهریور ماه

توافق نامه

شهریور ماه

نامه

شهریور ماه

صورتجلسه

شهریور ماه

توافق نامه

شهریور ماه

نامه

مهر ماه

معاونت آموزشی
مدیریت تحصیالت تکمیلی

تشكيل ميز مشترک همكاری های علمی و آموزشی ایران و
افغانستان

بعد از
موافقت
استانداری

معاونت آموزشی

مدیریت تحصيالت

انجام  /عدم

تكميلی

انجام

معاونت آموزشی
مدیریت تحصیالت تکمیلی

مسئله  :نبود تعامل بين دانشگاههای کشور برای استفاده از ظرفيت های بين المللی
هدف کلی  :تالش در جهت معرفی ظرفيت های آموزش عالی دانشگاه ها
هدف عينی :انعقاد تفاهم نامه بين دانشگاه های منطقه در جهت قرار دادن لينک دانشگاه ها در وب سایت یكدیگر

بـرنـامـهعـمـلـيـاتـی
زمان شروع

زمان پایان

فعاليت

96/12/01

96/12/10

96/12/10

96/12/20

97/01/15

97/01/31

97/02/01

97/02/15

تایيد تفاهم نامه و ارسال برای عقد قرارداد

97/03/01

97/03/15

بررسی موضوع در کارگروه بين المللی سازی منطقه نه
آمایشی
مكاتبه با دانشگاه های منطقه و مدیریت امور بين الملل
جهت ارائه راهكارهای اجرایی
تهيه و تدوین فرمت پيشنهادی تفاهم نامه
ارسال تفاهم نامه پيشنهادی به مدیریت امور بين الملل
و دانشگاه های منطقه

مسئول انجام

همكاران

مدیریت تحصيالت

کارشناسان مدیریت

تكميلی

تحصيالت تكميلی

معاونت آموزشی

مدیریت تحصيالت
تكميلی

مدیریت تحصيالت

کارشناسان مدیریت

تكميلی

تحصيالت تكميلی

معاونت آموزشی

مدیریت تحصيالت
تكميلی

شاخص سنجش

تاریخ انجام

هزینه پيش

فعاليت

فعاليت

بينی شده

صورتجلسه

اسفند ماه

نامه

اسفند ماه

تفاهم نامه

فروردین ماه

نامه

دانشگاه های

مدیریت تحصيالت

منطقه

تكميلی

اجرایی شدن تفاهم نامه و قرار گرفتن لينک دانشگاه ها

بعد از امضای

دانشگاه های

مدیریت تحصيالت

انجام /عدم

در وب سایت یكدیگر

تفاهم نامه

منطقه

تكميلی

انجام

تفاهم نامه

اردیبهشت
ماه
خرداد ماه

