بنام خدا

رسالت
- 1
هذيشيت اهَس ثيي الولل د اًطگبُ ػلَم پضضكي ٍ خذهبت ثْذاضتي ٍ دسهبًي

ّوذاى ،هتؼْذ هي ثبضذ كِ دس

ساستبي سسبلت كلي ٍصاست ثْذاضت ،دسهبى ٍ آهَصش پضضكي كِ دس چبس چَة افق چطن اًذاص  ،1404ايشاى
ثبيستي دس  10سبل آيٌذُ ثِ كطَسي تَسؼِ يبفتِ ثب جبيگبُ اٍل دس سالهت دس اثؼبد اقتػبدي ،ػلوي ٍ فٌبٍسي
دس سغح هٌغقِ ،ثب َّيت اسالهي ٍ اًقالثي ٍ الْبم ثخص دس جْبى اسالم ٍ ثب تؼبهل سبصًذُ دس سٍاثظ ثيي الولل
ٍ هطبسكت هَثش دس سبصهبًْبي جْبًي سالهت تجذيل گشدد  ،قذم ثشداسد ٍ دس تَسؼِ ٍ ّوبٌّگ ًوَدى سٍاثظ،
هٌبسجبت ٍ ّوكبسي ّبي ثيي الوللي داًطگبُ دس حَصُ ّبي آهَصضي  ،پژٍّطي ٍ تحقيقبتي ٍ ثْذاضتي -دسهبًي
ًْبيت اّتوبم خَد سا ثِ كبس گيشد  ،دس هحذٍدُ قَاًيي ٍ هقشسات هَجَد ثشاي ّوكبسي ّبي هطتشك دٍ يب چٌذ
جبًجِ ثب سبيش كطَسّب ثخػَظ كطَسّبي ّوجَاس ٍ داًطگبُ ّبي آًْب ،سبصهبًْبًْ ،بدّب ٍ هجبهغ ثيي الوللي
دٍلتي ٍ ؿيش دٍلتي ،ثب استفبدُ اص ظشفيت ّبي

هَجَد داًطگبُ اقذام هي ًوبيذ ثِ ًحَي كِ ّوَاسُ جضء

داًطگبّْبي پيطشٍ دس صهيٌِ سٍاثظ ٍ استجبعبت ثيي الوللي هحسَة گشدد . .

ماموريت ها
- 2
هحَسُ اي اغلي هبهَسيت ّبي هحَلِ ثِ ايي ٍاحذ ثِ ضشح ريل هي ثبضذ :
 - 1تَسؼِ گشدضگشدسهبًي ٍ استفبدُ اص ظشفيت ّبي دسهبًي داًطگبُ دس ايي صهيٌِ ()Medical Tourism
 - 2هطبٍسُ دس صهيٌِ ًحَُ اسائِ خذهبت ثْذاضتي ٍ دسهبًي ثِ سبصهبى ّبي ريشثظ دس كطَسّبي ّوجَاس
()Health Care Services Consulting
 - 3اًجبم عشحْبي تحقيقبتي ٍ هغبلؼبتي هطتشك ثب داًطگبّْب ٍ هشاكض تحقيقبتي سبيش كطَسّب
 - 4پزيشش داًطجَي خبسجي دس دٍسُ ّبي آهَصضي ػوَهي ٍ تحػيالت تكويلي
 - 5تجبدل استبد ٍ داًطجَ ثب داًطگبّْبي سبيش كطَسّب ٍ استفبدُ اص ظشفيت ّبي آهَصضي داًطگبُ دس ايي
صهيٌِ
 - 6هطبٍسُ ٍ ساُ اًذاصي هشاكض آهَصضي ٍ تحقيقبتي دس سبيش كطَسّب
 - 7هطبٍسُ فٌي جْت ساُ اًذاصي هشاكض تطخيػي ٍ دسهبًي دس سبيش كطَسّب
 - 8هؼشفي ٍ تجليؾ اهكبًبت آهَصضي  ،پژٍّطي  ،ثْذاضتي ٍ دسهبًي داًطگبُ دس كطَسّبي ّوجَاس

1

-3وظايف و اختيارات
اّن ٍظبيف ايي ٍاحذ ػجبست است اص :
 - 1اًجبم ثشسسيّبي الصم جْت ضٌبخت ٍضؼيت داًطگبُ ّبي سبيش كطَسّب ثِ هٌظَس تذٍيي ثشًبهِ ّبي
ّوكبسي ثب آًْب دس ساستبي سيبست ثيي الولليسبصي داًطگبُ.
 - 2تذٍيي خظ هطيّب ٍ ثشًبهِّبي هشثَط ثِ سٍاثظ ٍ ّوكبسي ّبي ثييالوللي ٍ هٌغقِ اي داًطگبُ ثب سبيش
داًطگبُّب ٍ هشاكض ػلوي  ،تحقيقبتي  ،ثْذاضتي ٍ دسهبًي ثييالوللي ٍ ضٌبسبًذى ّشچِ ثيطتش داًطگبُ
دس هجبهغ ثييالوللي.
 - 3ثشسسيّب ٍ هغبلؼبت الصم جْت تذٍيي قشاسدادّب ،هَافقت ًبهِّب ،پشٍتكل ّب ٍ يبدداضت ّبي تفبّن دس
چبسچَة ٍظبيف هحَلِ اةهؼشفي ظشفيت ّبي ػلوي ٍ آهَصضي داًطگبُ .
 - 4هَقؼيتيبثي ٍ پبيص ٍضؼيت ضبخع ّبي استقبي داًطگبُ دس سيستن ّبي ثيي الوللي ٍ پيگيشي اهَس
هشثَط ثِ آى.
 - 5هؼشفي دٍسُّب ٍ ثَسسّبي خبسجي جْت ثْشُثشداسي اسبتيذ ٍ داًطجَيبى ثش اسبس ضَاثظ هشثَعِ .
 - 6اًجبم اقذاهبت الصم جْت اػضام تين ّبي داًطجَيي ثِ هٌظَس ضشكت دس الوپيبدّبي جْبًي ،اػن اص
ػلوي ٍ ٍسصضي.
 - 7اتخبر توْيذات الصم دس خػَظ غذٍس گَاّي ٍ هؼشفي اسبتيذ ٍ داًطجَيبى ثِ سفبستخبًِ ّبي خبسجي
ٍ اًجبم ٍ پيگيشي اهَس كٌسَلي ػضيوت هأهَسيي داًطگبُ ثِ خبسج اص كطَس.
 - 8ثشًبهِسيضيّ ،وبٌّگي ٍ اقذام دس هَسد ديذاسّبي سسوي هسئَالى داًطگبُ ،اػضام هأهَساى ٍ كبسكٌبى
ٍاجذ ضشايظ ثِ خبسج اص كطَس ٍ ،اًجبم كليِ هكبتجبت هشثَعِ.
 - 9اسائِ خذهبت هَسد ًيبص ثشاي سفش ّيبت ّبي سسوي داًطگبُ ثِ خبسج ٍ ّوچٌيي ّيأت ّب ٍ هْوبًبى
خبسجي داًطگبُ اةّوكبسي داًطكذُ ّب ٍ گشٍُّبي آهَصضي.
- 10ايجبد ّوبٌّگي ثيي داًطگبُ ،داًطكذُّب ٍ سبيش ٍاحذّبي تبثؼِ دس استجبط ثب فؼبليتّبي ثشٍى هشصي.
- 11پيگيشي اهَس هشثَط ثِ حضَس فؼبل داًطگبُ دس هجبهغ ٍ ضجكِ ّبي ػلوي ثييالوللي
- 12ثشًبهِسيضي ديذاسّبي هتقبثل ّيأت ّبي ػلوي ٍ پژٍّطي ،ػقذ هَافقت ًبهِّبي ّوكبسي ٍ گستشش
آًْب
- 13تالش دس جْت ثْجَد صيشسبختْبي داًطگبُ ثشاي جزة ّش چِ ثيطتش داًطجَيبى ؿيش ايشاًي
ّ- 14وبٌّگي جْت ػقذ قشاسدادّبي ّوكبسي پژٍّطي ثيي الوللي
- 15ثبصاسيبثي ٍ ضشكت دس ًوبيطگبّْبي ثيي الوللي ثِ هٌظَس هؼشفي داًطگبُ ٍ جزة

داًطجَيبى ثيي

الوللي
- 16هطبسكت دس استقبي ستجة ػلوي داًطگبُ دس سغح ثيي الوللي
- 17فشاّن ًوَدى تسْيالت الصم جْت تَسؼِ استجبعبت آهَصضي ،پژٍّطي ثب هشاكض ػلوي هؼتجش جْبى
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- 18پيگيشي ٍ اجشاي سيبست ّبي اثالؿي اداسُ كل ثيي الولل ٍصاست هتجَع
ّ- 19وكبسي دس ثشگضاسي ّوبيص ّب ٍكبسگبُ ّبي ثيي الوللي ثب هؼبًٍت ّبي ري سثظ

-4اركان و ساختار سازماني
ايي ٍاحذ صيش هجوَػِ حَصُ سيبست داًطگبُ ثَدُ ٍ دس سديف هطبٍسيي سئيس داًطگبُ ػول خَاّذ ًوَد .
اسكبى ٍ سبختبس سبصهبًي ايي ٍاحذ ػجبست است اص :
مدير امور بين المللهذيش اهَس ثيي الولل اص هيبى اػضبء ّيبت ػلوي هجشة داًطگبُ ٍ ثب اثالؽ سئيس داًطگبُ ثشاي هذت  2سبل
هٌػَة خَاّذ گشديذ ٍ توذيذ آى اهكبى پزيش خَاّذ ثَد .
هذيش اهَس ثيي الولل  ،هسئَليت ّوبٌّگي  ،پيگيشي ٍ اًجبم كليِ ٍظبيف ركش ضذُ دس ثخص قجلي اسبسٌبهِ
سا ثب ّوكبس ي ٍ هسبػذت سيبست ٍ هؼبًٍيي ري سثظ داًطگبُ  ،داًطكذُ ّب  ،هشاكض تحقيقبتي ٍ هشاكض
ثْذاضتي ٍ دسهبًي داًطگبُ ػْذُ داس خَاّذ ثَد .
شوراي روابط بين الملل دانشگاهايي ضَسا هسئَليت تجييي سيبست ّبي كلي ٍ اٍلَيت ّبي داًطگبُ دسخػَظ سٍاثظ ثيي الولل سا ػْذُ
داس ثَدُ ٍ ثِ ػٌَاى ثبالتشيي هشجغ تػوين گيشي ٍ سيبست گزاسي دس قجبل هسبئل هشتجظ ثب سٍاثظ ثيي
الولل دس داًطگبُ هحسَة هي گشدد ٍ هذيش اهَس ثيي الولل داًطگبُ هَظف است هغبثق سيبست ّب ٍ
اٍلَيت ّبي هػَة ضَساي هزكَس ػول ًوبيذ .
اػضبء ضَساي سٍاثظ ثيي الولل داًطگبُ ضبهل افش اد حقَقي ريل هي ثبضذ :
 - 1سيبست داًطگبُ
 - 2هؼبًٍت آهَصضي داًطگبُ
 - 3هؼبًٍت تحقيقبت ٍ فٌبٍسي داًطگبُ
 - 4هؼبًٍت تَسؼِ ٍ ًيشٍي اًسبًي داًطگبُ
 - 5هؼبًٍت دسهبى داًطگبُ
 - 6هؼبًٍت داًطجَيي ٍ فشٌّگي داًطگبُ
 - 7هذيش اهَس ثيي الولل داًطگبُ
 - 8هذيش حشاست داًطگبُ
 - 9هذيش سٍاثظ ػوَهي داًطگبُ
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- 10سٍسبي داًطكذُ ّب  ،پژٍّطكذُ ّب  ،هشاكض تحقيقبتي ٍ هشاكض ثْذاضتي ٍ دسهبًي ثشحست هَسد ٍ دس غَست
ًيبص
اػضبء ضَساي سٍاثظ ثيي الولل داًطگبُ ثب اثالؽ سئيس داًطگبُ هٌػَة خَاٌّذ گشديذ .هذيش اهَس ثيي الولل داًطگبُ دثيش ضَساي هزكَس خَاّذ ثَد .كميته هاي تخصصي روابط بين الملل دانشگاهجْت تسشيغ دس تػوين گيشي ّبي هقتضي ٍ ثشسسي كبسضٌبسي ٍ تخػػي اهَس هشتجظ ثب سٍاثظ ثيي الولل ٍ
هَضَػبتي كِ اص سَي ضَساي سٍاثظ ثيي الولل ٍ يب سئيس داًطگبُ ثِ ايي ٍاحذ اسجبع هي گشدد  ،سِ كويتِ تخػػي
ثِ ضشح ريل تطكيل خَاّذ گشديذ :
 - 1كويتِ تخػػي آهَصضي
 - 2كويتِ تخػػي پژٍّطي
 - 3كويتِ تخػػي ثْذاضت ٍ دسهبى
 - 4كويتِ داًطجَيي ٍ فشٌّگي
اػضبء كويتِ ّبي هزكَس ضبهل هذيش اهَسثيي الولل داًطگبُ ً ،وبيٌذُ تبم االختيبس هؼبًٍت ّبي ريشثظ داًطگبُ ٍ
سٍسبي داًطكذُ ّب  ،پژٍّطكذُ ّب  ،هشاكض تحقيقبتي ٍ هشاكض ثْذ اضتي ٍ دسهبًي ثشحست هَسد ٍ دس غَست ًيبص
خَاّذ ثَد.
ساختار اداريسبختبس اداسي ايي ٍاحذ هغبثق سبختبس پيطجيٌي ضذُ دس تطكيالت هػَة داًطگبُ خَاّذ ثَد .
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