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روسای محترم دانشکده ها و مراکز تحقیقاتی

با سالم و احترام، 

به استحضار می رساند دومین دوره آموزشی MBA برای اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران از ابتدای مهر ماه 
سال ۱۳۹۸ آغاز خواهد شد. روزهای برگزاری دوره یکشنبه ها و چهارشنبه ها از ساعت ۱۴ تا ۱۸ (۲ تا ۶ بعد از ظهر) خواهد 
بود. در این دوره که با همکاری دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف و به صورت آموزش آزاد کوتاه مدت (یک 
ساله) برگزار خواهد شد، ۹ عنوان درسی و در مجموع برابر با ۲۱۶ ساعت طی دوره ارائه می شود (عناوین دروس پیوست شده 
است). شهریه این دوره برای هر یک از دانش پذیران، ۱۳۰ میلیون ریال است که نیمی از آن توسط معاونت تحقیقات و 
فناوری دانشگاه و نیم دیگر (۶۵ میلیون ریال) توسط دانش پذیر در طی سه مرحله (۲۵، ۲۰ و ۲۰ میلیون ریال) و پیش از 
سه ترم ابتدای دوره پرداخت خواهد شد. در انتهای دوره به شرکت کنندگانی که شرایط الزم را احراز نمایند، گواهی نامه 
آموزش آزاد با امضای رئیس دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف و معاون آموزش های آزاد ارائه خواهد شد. 
اعضای محترم هیئت علمی دانشگاه که دارای حداقل یکی از شرایط زیر باشند می توانند برای شرکت در دوره درخواست 

نمایند: 

MBA شرایط اعضای هیئت علمی برای شرکت در  دوره
دارای پتنت اشتغال در پست های مدیریتی دانشگاه

دارای پروپوزال ارتباط با صنعت فعالیت در شرکت های دانش بنیان

با توجه به محدودیت تعداد شرکت کنندگان، افراد واجد شرایط پس از انجام مصاحبه و بررسی سوابق، از بین متقاضیان 
انتخاب خواهند شد. از اعضای محترم هیئت علمی تقاضا می شود درخواست خود را برای شرکت در این دوره حداکثر تا تاریخ 
۱۳۹۸/۶/۱۶ به نشانی research.kte@iums.ac.ir ارسال نمایند. ضمنا درخواست های ارسالی باید شامل موارد زیر 
باشند: ۱- نام و نام خانوادگی  ۲- تخصص و آخرین مدرک تحصیلی  ۳- پست سازمانی و محل اشتغال در دانشگاه

۴- تلفن همراه   email -۵   ۶- رزومه (CV) پیوست شود. 

به درخواست های ناقص و درخواست هایی که پس از تاریخ مقرر ارسال شوند یا مربوط به افراد غیر هیئت علمی باشند، ترتیب 

اثر داده نخواهد شد. ضمنا افرادی که پیش از این درخواست خود را ارسال نموده اند، نیازی به ارسال مجدد نمی باشد. 
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