
 
 
 

 دانشکده علوم پزشکی ساوه
 معاونت آموزش و تحقیقات     

 

شکده دان علمي هیات اعضای مطالعاتي فرصت دوره از استفادهدستورالعمل و فرایند تصمیم گیری و 

 علوم پزشکي ساوه

 متقاضی شرايط  

 پژوهشي يا آموزشي قطعي رسمي وقت تمام يار استاد يا دانشیار, استاد. 1 

 قبلي دوره از استفاده مدت از يا وقت تمام خدمت از سال 5 حداقل گذشتن. 2

 ماه 12 حداكثر و ماه 3 حداقل تقاضاي. 3

 

 نياز مورد مدارك

    مطالعاتي فرصت دوره از استفاده درخواست به مربوط فرم تكمیل. 1 

 كارگزيني حكم آخرين تصوير. 2

 ردمو موضوع و عنوان ذكر و دوره مدت و پايان,  شروع دقیق تاريخ, متقاضي نام ذكر كشورشامل از خارج موسسه يا دانشگاه از پذيرش تايیده. 3
 مطالعه

 فارسي يا انگلیسي زبان به تدويني پروپوزال ارائه. 4

  

 اجرايی مراحل

 دانشگاه پژوهشي معاونت به گروه موافقت نامه انضمام به خدمت محل واحد از متقاضي فرد معرفي. 1

 مربوطه دانشكده موافقت. 2

 دانشگاه مطالعاتي فرصت كمیته در موضوع طرح و بررسي. 3

 وثیقه گذاردن جهت دانشگاه حقوقي دايره به متقاضي فرد ارسال مطالعاتي فرصت كمیته در تصويب صورت در. 4

 مطالعاتي فرصت حكم صدور جهت آموزشي معاونت از درخواست. 5

  

 توضيحات

 .نمايد اقدام پژوهش و مطالعه پیشرفت گزارش ارائه به نسبت يكبار ماه سه هر دوره از استفاده مدت در است الزم كننده استفاده. 1

 .نمايد تسلیم دانشگاه به را دوره طول در خود پژوهشي و علمي هاي فعالیت جامع گزارش دوره پايان از پس ماه 2 حداكثر است الزم كننده استفاده. 2

 يا و وبمكت صورت به كامل گزارش ارائه و تهیه صورت به مطالعه مورد عرصه در خود دستاوردهاي ارائه به نسبت بازگشت از پس كننده استفاده.  3
 در سخنراني ارائه, غیره و بازآموزي/  مداوم آموزش هاي دوره ويژه به كشور داخل علمي مجامع در سخنراني ارائه, كتابخانه در درج جهت فشرده لوح

 واهدخ فوق مراحل انجام به موكول كننده استفاده كامل حساب تسويه و نمايد اقدام...  خدمت محل دانشگاه دانشجويان و علمي هیات اعضاي همايش
 .بود


