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 برنامھ
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دکتر صیفوری، 
 دکتر مصدق راد
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 زیرساخت هاي جذب دانشجوي خارجیتقویت   :استراتژي
 عملیاتي دانشکده مدیریت مربوط بھ استراتژيھای برنامھ 

گزارش پیشرفت  ھزینھ الزم شاخص دستیابي تاریخ پایان تاریخ شروع مسوول اجرا نام فعالیت
 برنامھ

فراھم آوردن امکان شرکت اعضای ھیأت علمی 
دانشجوی دانشکده در کارگاه استراتژی ھای جذب 

 خارجی

دکتر 
 صیفوری

 -- -- ارایھ مستندات ۹۸ بھمن ۹۷شھریور 

دکتر  پیاده سازی وبسایت انگلیسی دانشکده
 صیفوری

 -- -- ارایھ مستندات ۹۷ اسفند ۹۷خرداد 

 

 

 جذب و همکاري با متخصصان و دانشمندان برجسته ایرانی مقیم و غیر مقیم :استراتژي
 عملیاتي دانشکده مدیریت مربوط بھ استراتژيھای برنامھ 

گزارش پیشرفت  ھزینھ الزم شاخص دستیابي تاریخ پایان تاریخ شروع مسوول اجرا نام فعالیت
 برنامھ

 با ھمکاری و جذب«و » پایش«ھای  کمیتھ شکیلت
 بین معاونت در »مقیم غیر و مقیم ایرانی متخصصان

 دانشکده الملل

دکتر 
صیفوری، 

اعضای کمیتھ 
 پایش

 -- -- ارایھ مستندات ۹۷بھمن  ۹۷آذر 

 

 

 کشور از خارج در معتبر علمی مراکز با درمانی و پژوهشی علمی، دوجانبه هاي همکاري افزایش :استراتژي
 مدیریت مربوط بھ استراتژيعملیاتي دانشکده ھای برنامھ 

تاریخ  تاریخ شروع مسوول اجرا نام فعالیت
گزارش پیشرفت  ھزینھ الزم شاخص دستیابي پایان

 برنامھ
 در مدیریت دانشکده علمی ھیأت اعضای آشناسازی
 J-term ھای دوره برگزاری

دکتر صیفوری، 
 اعضای کمیتھ پایش

 -- -- ارایھ مستندات ----- ۹۷آذر 

 تدریس ھای موقعیت با علمی ھیأت اعضای آشناساختن
 کشور از خارج ھای دانشگاه در

دکتر صیفوری، 
 اعضای کمیتھ پایش

 -- -- ارایھ مستندات ----- ۹۷شھریور 

 تبادل ھای موقعیت با علمی ھیأت اعضای آشناساختن
 دانشجو

دکتر صیفوری، 
 اعضای کمیتھ پایش

 -- -- مستنداتارایھ  ----- ۹۷شھریور 
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 ھزینھ الزم شاخص دستیابي تاریخ پایان تاریخ شروع مسوول اجرا نام فعالیت
گزارش 
پیشرفت 
 برنامھ

 در مدیریت دانشکده علمی ھیأت اعضای آشناسازی
 J-term ھای دوره برگزاری

دکتر صیفوری، 
 اعضای کمیتھ پایش

 -- -- ارایھ مستندات ----- ۹۷آذر 

 تدریس ھای موقعیت با علمی ھیأت اعضای آشناساختن
 کشور از خارج ھای دانشگاه در

دکتر صیفوری، 
 اعضای کمیتھ پایش

 -- -- ارایھ مستندات ----- ۹۷شھریور 

 تبادل ھای موقعیت با علمی ھیأت اعضای آشناساختن
 دانشجو

دکتر صیفوری، 
 اعضای کمیتھ پایش

 -- -- ارایھ مستندات ----- ۹۷شھریور 

 

 ها فرصت شناسایی و سالمت گردشگري حوزه در المللی بین هاي همکاري توسعه :استراتژي
 عملیاتي دانشکده مدیریت مربوط بھ استراتژي ھای برنامھ

شاخص  تاریخ پایان تاریخ شروع مسوول اجرا نام فعالیت
 گزارش پیشرفت برنامھ ھزینھ الزم دستیابي

 توسعھ در دانشکده ھای پتانسیل و ھا فرصت شناسایی
 سالمت گردشگری حوزه در المللی بین ھای ھمکاری

دکتر 
صیفوری، 

اعضای کمیتھ 
 پایش

 -- -- ارایھ مستندات ----- ۹۷آذر 

 

 مرتبط المللی بین موسسات و ها دانشگاه سایر با دانشگاه روابط تبیین و سازي شبکه  :استراتژي
 عملیاتي دانشکده مدیریت مربوط بھ استراتژيھای برنامھ 

شاخص  تاریخ پایان تاریخ شروع مسوول اجرا نام فعالیت
 گزارش پیشرفت برنامھ ھزینھ الزم دستیابي

 دانشکده علمی ھیأت اعضای از متشکل کمیتھ تشکیل
 کشور خارج ھای دانشگاه از شده التحصیل فارغ

دکتر 
صیفوری، 

اعضای کمیتھ 
 پایش

 -- -- ارایھ مستندات ----- ۹۷ دی

 

 آسیا در دانشگاه علمی جایگاه ارتقاء جهت در نوآوري و فناوري علم، ارتقاي به کمک :استراتژي
 عملیاتي دانشکده مدیریت مربوط بھ استراتژيھای برنامھ 

تاریخ  مسوول اجرا نام فعالیت
شاخص  تاریخ پایان شروع

 ھزینھ الزم دستیابي
گزارش 
پیشرفت 
 برنامھ

 علوم آموزش سازی المللی بین دکتری رشتھ اندازی راه
 پزشکی

اعضای دکتر صیفوری، 
 انگلیسیگروه زبان 

 -- -- ارایھ مستندات -- ۹۷ بھمن
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اعضای دکتر صیفوری، 
 گروه زبان انگلیسی

   ارایھ مستندات ۹۸شھریور  ۹۷بھمن 

 در دانشگاه الملل بین معاونت امکانات از استفاده
 المللی بین آموزشی ھای دوره و ھا کارگاه برگزاری

توسط اعضای ھیأت علمی  مجازی صورت بھ مدت کوتاه
 دانشکده مدیریت

دکتر صیفوری، دکتر دھناد، 
 اعضای کمیتھ پایش

 -- -- ارایھ مستندات -- ۹۷بھمن 

 


