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  رياست محترم دانشكده پزشكي

  رياست محترم دانشكده پيراپزشكي

  رياست محترم دانشكده داروسازي

  رياست محترم دانشكده دندانپزشكي

  رياست محترم دانشكده پرستاري مامايي

  رياست محترم دانشكده بهداشت

  

خواهشمند است ترتيبي اتخاذ گردد تا به تمامي اعضاي محترم هيات علمي شاغل در آن دانشكده به نحو مطلوب  ؛باسالم و احترام    

مربوط به شيوه نامه فراخوان ثبت نام و پذيرش اعضاء هيات علمي دانشگاه  پيوست اطالعيه اطالع رساني شود تا ضمن مطالعه دقيق

موجود در   هاي علوم پزشكي كشور در مقطع كارشناسي ارشد مجازي آموزش علوم پزشكي، افراد عالقمند در قالب فرم ثبت نام 

  .ها به اين معاونت ارسال نماينداسامي خود را از طريق دانشكده  30/2/95شيوه نامه حداكثر تا پايان وقت اداري مورخ 

  :به عالقمندان امتيازات زير تعلق مي گيرد 20/2/95براساس مصوبه شوراي دانشگاه مورخ  :نكته مهم

بديهي است . دوره به منزله گذراندن دوره هاي توانمندسازي آموزشي مركز مطالعات و توسعه مي باشديك  ارائه گواهي سطح -1

  .ارائه اين گواهي به منزله معاف شدن از گذراندن دوره هاي توانمندسازي پژوهشي نمي باشد

نمره كسب شده از  ٪20آموزشي  كارنامهس هر سطح، جهت انتخاب استاد نمونه و ترفيع پايه ساليانه بر اسادر به ازاء ارائه گواهي -2

  .اضافه خواهد شدكل كارنامه به نمره 

http://5.63.15.35:7001/oa/,114500867060,PDF.TextOperations,114502645972
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درصد از اعضاء هيات علمي هر  20ضمناً . پس از ارائه گواهي هر سطح، دانشگاه موظف به پرداخت شهريه آن سطح خواهد بود-3

 بر اساس نظر ها مي باشند كه اولويت بنديمجاز به شركت در اين دوره ) دانشگاه كل درصد از اعضاي هيات علمي 10(دانشكده 

  .دانشكده ها مي باشد مسولين

واحد در آن ترم از  6و در صورت اخذ مدرك كارشناسي ارشد  ، سه واحد،  3و  2واحد، سطح  2در صورت ارائه گواهي سطح يك، -4

  .موظفي افراد كاسته خواهد شد

  

  

                                                                                                                       

                                                                                                                        

  دكتر فريد نجفي 

 معاون  آموزشي دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه 

 
 
 
  

  :رونوشت به

   مركز مطالعات و توسعه اموزش پزشكي *   

  

  


