
معاونت بین الملل دانشگاه علوم پزشکی تهران
مدیریت بین الملل سازی الکترونیک

دکتر سمیرا آل سعیدی



هران از  مروری برسایت انگلیسی دانشگاه علوم پزشکی ت
97تا آذر 91سال 

شاخص قابل اعتماد از عملکرد جهانی•

دانشگاهنمادی از اعتبار جهانی•



وب سایتاقدامات انجام شده در راستای طراحی 
جدید

دنیادانشگاهیبرترهایسایتوبمطالعه
مختلفهایحوزهخبرهصاحبنظرانحضوربامحتواارتقاکارگروهدرنظرتبادلوبحث
آنسازیپیادهوبرترهایمدلانتخاب
قابلیتباسایتوبپیشنهادیهاینمونهطراحیResponsive

،محتواییساختارمدیریتوبروزرسانیتولید





نمایش بهتر محتوی وب سایت
تبلت / تلفن همراه/ قابلیت نمایش صحیح واختصاصی در کامپیوتر



دسترسی آسان تر به محتوی جدید

تعیین چندین منو و راه دسترسی با قالیت های متفاوت برای کاربران مختلف-

یابدبا کمترین تعداد کلیک و کوتاه ترین زمان ممکن کاربر به اطالعات مورد نیاز دست می-



افزودن امکان پشتیبانی برخط

اضافه کردن چت آنالین و تعیین چندین نفر از پرسنل مسلط به زبان انگلیسی جهت پوشش این خدمت



قالب گرافیکی جذاب تر

تنظیم قالب گرافیکی جدید بر مبنای وب سایت های برتر در سطح جهانی



یکپارچه سازی

درمانی و پژوهشی در یک وب سایت،پوشش دادن تمامی خدمات آموزشی



خدمات آموزشی تحت پوشش در وب سایت قدیم



خدمات آموزشی جدید



آموزش الکترونیک
آموزش الکترونیکراه اندازی بخش اختصاصی

بستر سازی و مارکتینگ جهت برگزاری دوره های مجازی•

/  رشته های مجازی بین المللی برای کشورهای فارسی/ دوره ها/ پیشنهاداساتید داوطلب برای اجرای دروس •
انگلیسی زبان منطقه



آموزش الکترونیک
آموزش الکترونیکراه اندازی بخش اختصاصی

تجهیز و راه اندازی مرکز مهارت بالینی مبتنی بر واقعیت مجازی وافزوده•
(  مادی، معنوی مثال استفاده برای تدریس)حمایت از گسترش این مرکز•
پیشنهاد انجام طرح های تحقیقاتی در•

این حیطه 



خدمات درمانی

برابر درامد بیمارستان از  20تجربه موفق پذیرش بیمار بین الملل در بیمارستان امیر اعلم و افزایش 
این واحد



خدمات درمانی
افزودن امکانات ویژه جهت جذب بیماران و معرفی بیمارستان های تابعه  

معرفی خدمات بیمارستان ها•
لیست بیماری های تحت پوشش•
جذب بیشتر و مستقیم بیمار•



خدمات پژوهشی
اختصاص جایگاه ویژه به بخش پژوهش و پوشش دادن تمامی فعالیت پژوهشی دانشگاه

معرفی مراکز تحقیقاتی•
معرفی امکانات پژوهشی دانشگاه•



در مسیر یکپارچه سازی

ایجاد صفحات اختصاصی برای تمامی واحد های تابعه از جمله بیمارستان ها، مراکز تحقیقاتی، دانشکده ها



برای ادامه کار نیاز به همکاری واحد های دیگر داریم



اههمکاری در فرآیند تولید محتوای وب سایت انگلیسی دانشگ

نام واحد همکار عنوان بخش یا منو

فرهنگی، درمان دانشگاه-حوزه های آموزش، پژوهش، دانشجویی
مدیریت آمار وفناوری اطالعات دانشگاه

Achievements
News & Events

دانشکده های تابعه دانشگاه صفحات اختصاصی
Schools

تحقیقاتی و پژوهشکده های تابعه دانشگاهمراکز صفحات اختصاصی
Research Centers

تابعه دانشگاهو مراکز درمانیبیمارستان ها صفحات اختصاصی
Hospital




