
 انزلی -واحد بین الملل دانشگاه علوم پزشکی گیالن اولیهاهداف و استراتژی 

. حرکت در راستای سیاست نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران در جهت گسترش حضور علمی و فرهنگی 1
 در سطح ایران، منطقه و جهان 

 . پاسخگویی به تقاضاهای رو به افزایش ادامه تحصیل جوانان ایرانی در سطح آموزش عالی در داخل کشور2
. جذب داوطلبین تحصیل در حوزه سالمت اعم از ایرانی های داخل کشور ، دانشجویان متقاضی انتقال از خارج 3

 به داخل 
تحصیل در حوزه سالمت که بدنبال اجرای آن  کمک به کاهش میزان خروج از کشور عالقه مندان به ادامه . 4

شاهد کاهش استرس وارده به داوطلبین و خانواده های آنها و جلوگیری از تهاجمات فرهنگی و خروج ارز خواهیم 
 بود.

فراهم سازی فضای علمی و فرهنگی در داخل کشور برای جذب دانشجویان سایر کشورها با رعایت قوانین و ضوابط   .5
 می ایرانجمهوری اسال

 . استفاده از همکاری متخصصین ایرانی مقیم در خارج از کشور6
 . جذب و بکارگیری توان تخصصی داخلی و خارجی در عرصه بین المللی آموزش پزشکی 7
. ارتقای تعامل و تاثیرگذاری علمی و فرهنگی با سایر کشورهای دنیا و رسیدن به موقعیت مطلوب و مطرح 8

 با استانداردهای بین المللی علمی و آموزش جهانی 
  Joint Program. جلب مشارکت مراکز آموزشی بین المللی به صورت 9

. احداث دهکده سالمت در منطقه آزاد انزلی به منظور سرویس دهی به هموطنان و راه اندازی توریسم 11
 پزشکی

  

  
ری همکاری اعالم آمادگی واحد بین الملل دانشگاه علوم پزشکی گیالن جهت برقرا

علمی و پژوهشی با دانشگاههای معتبر مورد تائید وزارت بهداشت، درمان و آموزش 

 پزشکی 
  

ساله واحد بین الملل دانشگاه علوم پزشکی گیالن در جذب  5با توجه به برنامه استراتژیک 

دانشجویان خارجی و ایجاد ارتباط آموزشی و پژوهشی با دانشگاههای معتبر جهان و خصوصا 
ورهای دوست و مسلمان منطقه خاورمیانه، روابط بین الملل واحد بین الملل دانشگاه علوم کش

پزشکی گیالن آمادگی خود را در زمینه ایجاد ارتباط علمی و پژوهشی در تبادل دانشجو و 
استاد، همکاری در ایجاد دوره های آموزشی مشترک، برگزاری سمینارها و کنگره های بین 

 دانپزشکی و علوم پایه را اعالم می نماید. المللی پزشکی، دن

 


