فرم برنامه درسي )(Course Plan
عناون برنامه
بین المللي سازی آموزش عالي در علوم پزشکي

نام درس  :اصول آموزش بین المللي

ارزش معادل تعداد واحد 5 :

شرکت کنندگان :اعضای هیأت علمی دانشگاههای علوم پزشکی کشور

محل برگزاری :کالج بین الملل

مسئول برنامه  :دکتر رامین کردی

مقدمه و ضرورت (حداکثر  10خط)
بین المللی سازی آموزش از مهمترین ارکان بین المللی سازی آموزش عالی است .بین المللی سازی آموزش عالی
در برنام ه راهبردی بسیاری از دانشگاه های دنیا و کشور قرار دارد .وزارت بهداشت نیز بر موضوع تاکید فراوان
دارد با اینحال تجربه و اطالعات موجود در کشور در این حیطه محدود است .با توجه به پیچیدگی موضوع و
ارتباط آن با مسایل سیاسی  ،فرهنگی و اقتصادی و همچنین تغییرات ایجاد شده در آموزش در دنیا شامل شیوه
های مجازی آموزش  .......نیاز به این آموزشها بیشتر احساس می شود.
کشور های مختلف از این روش برای گسترش فرهنگ و مرجعیت علمی خود در منطقه و جهان بهره می برند.
عالوه بر این آموزش بین الملل منافع متعددی دارد که مهمترین آنان عبارتند از:
منافع مالی به نحوی که برخی از کشورهای مانند استرالیا آموزش دانشجویان خارجی یکی از منابع مهم

-

درآمدی کشور است
ارتقاء وضعیت دانشگاه در ابعاد مختلف آموزش و پژوهش و ارئه خدمات ،در نتیجه برخورد با دانشجویان

-

با نیازهای متعدد از فرهنگ ها و تمدن های مختلف که نیازمند تغییرات در نگرش ،نحوه ارایه و اهداف
آموزشی می شود

اهداف:
هدف کلي :آشنایي با آموزش بین الملل و یاد گیری مهارتهای کلیدی در این حطیه
اهداف یادگیری:
پس از پایان دوره دانشجویان باید بتوانند:


تعاریف و مفاهیم مهم در آموزش عالی بین المللی را بدانند.
1



طرح برنامه برای یک دوره آموزشی بین المللی را بنویسد.



طرح درس برای یک برنامه بین المللی را بنویسد.



آموزش عالی علوم پزشکی در کشورهای منطقه و مناطق مهم در دنیا را بشناسند.

موضوعات و زمانبندی
ساعت

روش اجرا

مدرس

جلسه عنوان

عناوین فرعي

تعاریف و مفاهیم (کلیات)

2

سخنرانی

مختلف

تدوین برنامه آموزشی بین الملل

3

دکتر میزازاده

دوره های آموزشی مشترک

1

دکتر کردی

1

دکتر جعفریان

1

دکتر کردی

1

دکتر ضیائی

دوره هایی کوتاه مدت آموزشی بین
المللی
پردیس دانشگاه ها در کشورهای خارج
قطب های آموزشی بین المللی
حمایت های رایج از دانشجویان بین
الملل
آموزش الکترونیک بین الملل

دکتر

4

اختالفات فرهنگی و اجتماعی

مجهتدزاده
دکتر شب

2

دانشجویان بین الملل درآموزش
فعالیت های خارج کاریکولوم

1

اقتصاد آموزش بین الملل

1

بیدار
دکتر متوسلی
عضو هیات
گروه اقتصاد
بهداشت

آموزش علوم پزشکی در کشورهای

آموزش علوم پزشکی در اروپا ،شرق

منتخب

آسیا ،عراق ،روسیه ،همسایگان ایران

پروژه

تدوین یک برنامه آموزشی یا برنامه درس
بین المللی

2

8

6

سخنرانی

مختلف

مختلف

