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دانشكده روز چهارشنبه مورخ / بيست و هفتمين نشست مشاوران بين الملل پرديس 

با حضور جناب آقاي دكتر  21لغايت  93/23در اتاق شوراي دانشگاه از ساعت  21/7/2932

دكتر اسدي مديركل محترم برنامه ريزي  موسوي معاون محترم بين الملل دانشگاه، جناب آقاي

 .دانشكده برگزار گرديد/ و همكاريهاي بين المللي دانشگاه و مشاوران محترم بين الملل پرديس

قمصري معاون محترم آموزشي دانشگاه و جناب آقاي  در اين جلسه جناب آقاي دكتر 

 .شركت داشتند نعنوان مهمادكتر زهتابيان مديركل محترم خدمات آموزشي دانشگاه به 

و همكاري هر چه بهتر  هاي بين المللي مسائل آموزشي در حوزه همكاري در اين جلسه 

معاونت بين الملل و معاونت آموزشي دانشگاه در امر فرايند بين المللي شدن دانشگاه در زمينه 

 جذب هدفمند دانشجويان غير ايراني مطرح شد و معاونان آموزشي و بين الملل به سواالت

 .حاضران در زمينه هاي فوق پاسخ گفتند

در ادامه جناب آقاي دكتر موسوي معاون محترم بين الملل دانشگاه سخنان مبسوطي  

هاي دانشگاه در زمينه هاي بين المللي از جمله ارتقاء رتبه دانشگاه  را در رابطه با موفقيت

هاي جهاني رتبه بندي، ارتقاء پذيرش دانشجويان غير ايراني ارائه داده و  تهران در انديكس

هاي بين المللي  سپس  جناب آقاي دكتر اسدي مديركل محترم برنامه ريزي و همكاري

دانشگاه نيز  سخناني در رابطه با موارد مطروحه ارائه كرده و موضوع برگزاري سومين نشست 

ه تهران را كه سوم آبان ماه سالجاري با حضور هيات رئيسه هم انديشي بين المللي شدن دانشگا

پژوهشي آنان، مديران محترم  دانشكده و معاونان آموزشي و/ محترم دانشگاه، روساي پرديس

هاي آموزشي و مشاوران محترم بين الملل برگزار خواهد شد را اعالم نمودند و برگزاري  گروه

 . ر تاكيد نمودندتر جلسه مذكو تر و پر بار هر چه باشكوه

هاي  در اين جلسه ضمن بحث و بررسي در خصوص مسائل آموزشي در حوزه همكاري 

سايت پذيرش دانشجويان غير ايراني ارائه و توضيحاتي توسط جناب آقاي مهندس  بين المللي ،



باقرشاهي كارشناس فرابري داده هاي معاونت بين الملل در رابطه با ثبت نام آن الين 

  .غير ايراني ارائه شد دانشجويان

 

 



 

 



 

 

 


