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  مقدمه

با در اختيار داشتن نيروي متخصص  لحاظ جايگاه  فكري و معنوي خود، دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي به 
چنانكه دستيابي به خودكفـايي و اسـتقالل   . و فرهيخته، مهد انديشه و ظهور ايده هاي نوين در هر جامعه اند

  .دانشگاه در خدمت تعالي و پيشرفت كشور ميسر نيست علمي جز با قرار گرفتن

بعنـوان    اگرچه براي دانشگاه اهداف و رسـالتهاي متعـددي را برشـمرده انـد، امـا آمـوزش و تربيـت دانشـجو        
كه متخصصان و مديران آينده كشور را تشكيل مي دهند شايد مهمتـرين   »مهمترين عنصر وجودي دانشگاه«

در اين ميان دانشجويان مي توانند با تشكيل كميتـه ، در جهـت رسـيدن بـه     . رسالت دانشگاه محسوب گردد
 .گام بردارند فعاليتهاي بين المللياهداف عاليه دانشگاه در زمينه هاي مختلف 

منجـر بـه ايجـاد     در سطح بين المللـي دانشجويان فرهنگي  و ،علمي با توجه به اين كه ارتقاي سطح آموزشي
مـي شـود، ايـن     دانشـگاه فعاليتهاي بين المللـي  ز جامعه و در نتيجه ارتقاي سطح نيروي كار مؤثر و مورد نيا

 حيطـه بر آن است تا با ايجاد كميته اي با مشاركت دانشجويان، زمينه الزم را براي حضـور ايشـان در    معاونت
  .يدفراهم نمارا امور بين الملل شامل: بين المللي سازي آموزش، پژوهش و خدمات دانشگاه هاي مختلف 

  تهران علوم پزشكيفعاليتهاي بين المللي دانشگاه دانشجويي  : تعريف كميته1ماده 

، )  شـود يم دهيـ نام كميتـه (كـه منبعـد   تهران علوم پزشكين المللي دانشگاه فعاليتهاي بيكميته دانشجويي        
بـه    د)ناميـده ميشـو  كه منبعد معاونت (دانشگاه  معاونت بين الملل در راستاي سياست هاي نهادي است كه 

و توانمندسـازي دانشـجويان در فعاليتهـاي بـين     بـين المللـي سـازي دانشـگاه     منظور توسعه و بهبود كيفيت 
، پژوهشـي  و تصميم گيـري هـاي آموزشـي    ها از طريق كمك و همفكري در تدوين و بازنگري برنامه المللي،
نمايد. ايـن كميتـه بـه هـيچ گـروه خاصـي        فعاليت مي دانشجويانبا توجه به پاسخگويي به نيازهاي  معاونت

در و خـدماتي  پژوهشي شي،اسي ، در عرصه هاي مختلف آموزوابسته نبوده و بدون هيچ گونه جهت گيري سي
  .دانشگاه گام بر مي دارد فعاليت بين المللي دانشجويانراستاي بهبود 

  اهداف :2 ماده

 در سطح بين الملل  ماهر و متخصص مورد نياز دانشجويان جهت تربيت نيروي و عملياتي  سطح علمي ءارتقا  

  با استفاده از روش هاي نوين و فناوري روز فعاليتهاي بين المللي دانشجويانهدفمند كردن  
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 و شكوفاي علمي و هاي بين المللي دانشجويان نگيختن فعاليتازمينه مناسب براي تجلي استعداد ها و براد ايج
 آنان عملي 

 در سطح بين الملل  و خدماتي  پژوهشي، مختلف آموزشي زمينه هايجويان در آموزش و آگاه سازي دانش 

 و اساتيد در بين دانشجويان و پژوهشي ايجاد فرهنگ تعهد و احساس مسئوليت در برابر مسائل آموزشي 

  بين المللي سازي دانشگاه سطحو بهره گيري آنان در ارتقاي  فعال و عالقه مندشناسايي دانشجويان 

 بين الملل با بهره گيري از بعد در جهت ارتقاي سطح علمي دانشجويان قابتيفرهنگي و ر-علمير ايجاد بست  

 آموزش روابط بين الملل دانشگاهي به دانشجويان دانشگاه و امكان تمرين فعاليتهاي بين الملل توسط آنان 

 : اركان 3 ماده

  شوراي مركزي .1

 دانشكده   مجمع عمومي .2

 كميته .3

    كميته/ سرپرست دبير  .4

 ي دانشجوييگروهها .5

  : شوراي مركزي  4ماده 

دانشـجويي دانشـكده هـا ي    كميتـه   دبيـران   اعضـاي  معاونين بين الملل دانشكده ها و  اين شورا مجموعه اي از
كه به عنوان نهاد تصميم گيرنده در جهت اهداف كميتـه گـام بـر مـي     است  تهران مختلف دانشگاه علوم پزشكي

  نشجويي فرهنگي پرديس بين الملل فعاليت ميكند .و تحت نظر معاون دا دارند

  : اعضاي شوراي مركزي  5ماده 

  رديس بين (رييس  شورا)معاون دانشجويي فرهنگي پ 

 دبيران كميته هاي دانشكده ها  

   *  دو نفر از اساتيد فعال در حوزه بين الملل
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   *و نفر از معاونين بين الملل دانشكده هاد

  الملل دانشگاه معاونت بين ه انتخاب ب*

 					افتخاري بوده و هيچگونه وجهي ازبابت خدمت به آنان پرداخت نخواهد شد. شوراخدمت در  -1تبصره  

صورت مي پذيرد و اتخاذ تصميم نيز با اكثريت اعضا  دو سومحضور  با شوراي مركزيرسميت جلسات  -2تبصره 
  آراء معتبر خواهد بود.

  ل سالي يكبار تشكيل ميگردد.جلسات شوراي مركزي حداق -3تبصره 

و در دوره هاي  دانشگاه  –معاون بين الملل دانشكده دبيران عضو شوراي مركزي در دوره اول توسط  – 4تبصره 
بعدي توسط مجمع عمومي دانشكده ها با انتخاب دبير كميته و همزمان عضو شوراي مركزي به مدت يك سـال  

شـوراي مركـزي انتخـاب مـي      دبيـر را بعنوان  از دانشجويان ء يك نفردر اولين جلسه شورا اعضا .انتخاب ميشوند
  كنند كه وظيفه تشكيل جلسات شوراي مركزي و هماهنگي الزم را عهده دار ميباشد.

  شوراي مركزي : : وظايف 6ماده 

 دانشگاه  در چهارچوب سياست هايها اري ساليانه كميته ذسياست گ -1

 اي تعيين و نوع ساختار كميته هاي دانشكده -2

 و نظارت بر عملكرد كميته ها ها تصميم گيري در مورد مسائل مربوط به كميته -3

 اساسنامه   اصالحپيشنهادات  تصويببررسي و  -4

  : دانشكده : مجمع عمومي  7ماده 

دانشـكده  كه اقدام به تكميل فرم عضويت كميته نموده اند بعنوان عضو مجمع عمـومي  دانشگاه كليه دانشجويان 
  شناخته ميشوند.

كـل اعضـا رسـمي    اكثريت بـا حضـور  مجمع جلسات  و  يك بار برگزار مي گردد سال هر مجمع عمومي  تبصره :
    .است
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موظف است تصميمات متخذه درمجمع عمومي را حـداكثر ظـرف ده روز ازطريـق الصـاق اطالعيـه        دبير كميته
  برساند. اعضاءاستحضار كليه  بهدانشكده  عموميدرقسمتهاي 

 از اعضا مجمـع  و يا به درخواست يك چهارم  شوراي مركزي العاده برحسب ضرورت به دعوت مجمع عمومي فوق
  .گرددي مشخص تشكيل ميبادستورجلسه

روز قبل از تاريخ تشكيل مجمع عمومي اعضا را باذكر دستورجلسه به وسيله الصاق  10 مي بايست حداقل كميته
  دعوت به عمل آورد. اطالعيه

عمومي بمحض تشكيل وقبل ازهركارازبين خوديك نفررئيس ويك نفرمنشي انتخاب ميكند واداره جلسات مجمع 
بارئيس جلسه است وتنظيم صورتجلسات ونگهداري آنهاواوراق ديگربعهده منشي است كه پس از پايـان كارهمـه   

  تحويل خواهد داد. كميته به را آنها

  وظايف مجمع عمومي::  8ماده 

  منشي مجمع  انتخاب رئيس و 

  في به معاون بين الملل دانشكده  معرجديد و   كميته اعضاء انتخاب

  قبليكميته دگي به عملكرد يرس

   كميته تاييد و تصويب  بودجه ساليانه 

  به شوراي مركزي اصالح اساسنامه كميته بررسي و پيشنهاد 

  بررسي برنامه پيشنهادي كميته براي سال جديد  

  كميته :  9ماده 

توسـط   تشكيل ميگـردد و    نفر 7 تا 3از  كه اي از اعضاء فعال دانشجويي در زمينه بين الملل ميباشند مجموعه 
دانشـكده   تحـت نظـر معـاون بـين الملـل     اين كميته .ه براي مدت يكسال انتخاب ميشوندمجمع عمومي دانشكد

  فعاليت مينمايد.

  ضاء كميته در جلسه الزامي ميباشد.جلسات كميته حداقل هر دو هفته يكبار تشكيل ميگردد و حضور اع
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 معاون بـين الملـل  تبصره: تعداد اعضاء كميته بر اساس جمعيت دانشجويي دانشكده و تعداد اعضاء مجمع توسط 
  دانشكده پيشنهاد و در شوراي مركزي تصويب ميشود.

   وظايف كميته:  10ماده 

  تشكيل منظم جلسات كميته 

  و گروههاي زير مجموعه كميته نياز فعاليتهاي كميته تدوين برنامه عملياتي و بودجه مورد 

  دانشكده   بين المللانتخاب دبير كميته و معرفي به معاون 

  در دانشكده   تشكيل گروهها

   نظارت بر فعاليتهاي گروهها

  دبير كميته:   11ماده

پژوهشي قابل قبول در علمي و فعاليت بين المللي و دبير، يكي از اعضاي فعال كميته مي باشد كه داراي سوابق 
  :استو داراي شرايط زير علوم پزشكي  فعاليتهاي بين المللي دانشگاه زمينه

  (بجز دوره اول)حداقل يكسال عضويت دائم در كميته را دارا باشد.

 مختلف دانشگاه داشته باشددر حوزه فعاليت بين المللي حداقل يك 

مـي   سـال انتخـاب    1بـه مـدت     بين الملل دانشكده معاونم حكو با از بين كانديدا ها  اعضاء كميتهوي با رأي 
  گردد.

   دبير كميته وظايف :   12ماده

  ي كميتهاجرايامور كليه انجام  .1

 مجمع فعاليت هاي كميته به  ساله 1 عملياتي ارائه برنامه .2

  و معاون بين الملل دانشكده  مجمع عمومي ساله به  1گزارش عملكرد  .3

 ه و نظارت بر فعاليت اين گروه ها هاي كميت ههماهنگي بين گرو .4



 

- 7 - 

 

 نظارت بر اجراي درست اساسنامه .5

  ارتباط و هماهنگي با ساير كميته هاي دانشجويي در سطح كشور و بين الملل .6

 مجمع عمومي دانشكدهجلسات برگزاري مسئول  .7

   معاون بين الملل دانشكدهو  كميتهبا نظر اعضاء  عزل و نصب مسئول گروه ها .8

   معاون بين الملل دانشكدهو  ها با نظر اعضاء كميتهتعيين مسئول گروه  .9

براورد هزينه ها وتخمين بودجه ساالنه مورد نياز كميته در انتهاي هر سال مالي و ارائه ان بـه شـوراي     .10
 و مسئولين مربوطه   مركزي و مجمع عمومي

  شركت در جلسات شوراي مركزي .11

  : گروههاي دانشجويي  13ماده 

اين گروهها با حـداقل سـه    .ساس عالقه و توانايي دانشجويان عضو گروه تشكيل مي شودگروههاي دانشجوي بر ا
مسـئول گـروه    .نفر از اعضاء تشكيل كه از بين خود يك نفر را بعنوان مسئول گروه به كميتـه معرفـي مينماينـد   

در زمينـه بـين    و ساير فعاليتهـا اجتماعي، ورزشي ، پژوهشيوظيفه برنامه ريزي فعاليت هاي آموزشي، فرهنگي، 
الملل بر اساس عالقه مندي اعضاء گروه و تشكيل كالسهاي مورد نياز و درخواستي آنان و همـاهنگي بـا كميتـه    

 .دانشكده و ارائه برنامه هاي گروه و گزارش عملكرد د ر جلسات كميته را عهده دار ميباشد

  نحوه عضويت دانشجويان در كميته :  14ماده 

، در رشته ها و مقاطع مختلف تحصـيلي كـه تمايـل بـه فعاليـت در      تهرانه علوم پزشكي كليه دانشجويان دانشگا
  در اين كميته عضو شوند. با پر كردن فرم عضويت بخش هاي مختلف اين كميته مي باشند، مي توانند

  تأمين منابع مالي:  15ماده 

پرديس بـين الملـل   ت دانشجويي معاونبر عهده بعد از تصويب مجمع و شوراي مركزي تأمين هزينه هاي كميته 
انجام مي شـود و پـس از تأييـد     شوراي مركزي  دبيرمي باشد كه در اين خصوص مكاتبات الزم توسط  دانشگاه 
  ، اقدامات الزم در خصوص تأمين اعتبار انجام مي گردد.معاونت 
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دانشـگاه و از منـابع    ا و يـا دانشكده ه معاون بين المللهمچنين در صورت نياز  برخي هزينه ها نيز با صالح ديد 
  قرار مي گيرد. يا مسئولين گروهها كميته  دبيرت اختيار ايشان، در اختيار تح

و پـس از   پيشنهاد مي شـود  دانشگاه بين الملل  معاونتبه  از سوي شوراي مركزي كميته : بودجه ساليانه تبصره
  ابالغ خواهد شد. پرديس بين المللدانشجويي تاييد به معاونت 

  :  16ده ما

قوانين و مقررات دانشگاه مالك و در موارد تداخل وظايف، قوانين و مقررات دانشگاه ميباشد  اين اساسنامه تابع
  بود.خواهد عمل 

و در تـاريخ           توسـط   تبصـره تـدوين گرديـده اسـت.     هفتو  ماده  در شانزده اين اساسنامه 
  تصويب گرديده است. شوراي مركزي


