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مقدمه
مرکز همکاری های بین المللی آکسفورد (وابسته به دانشگاه آزاد اسالمی واحد آکسفورد) این دوره تخصصی
را ویژه پزشکان و مدیران امور درمانی کشور طراحی و ارایه می نماید تا ضمن آشنایی بیشتر با آخرین
پیشرفت های پزشکی اطالعات تخصصی خود در حوزه مدیریتی علم پزشکی و همچنین زبان انگلیسی
تخصصی کاربردی در بیمارستان ها و مراکز درمانی را ارتقا بخشند .بازدید از بیمارستان های تخصصی و
آشنایی با پروژه های نوین درمانی از مشخصات این دوره میباشد.
ساختار دوره







مدت دوره  41روز
 41ساعت آموزش زبان انگلیسی تخصصی
 02ساعت کار گاه های تخصصی و سمینار توسط متخصصین برجسته ازمراکز علمی و مراکز
درمانی انگلستان مانند دانشگاه آکسفورد و بیمارستان تخصصی جان رادکلیف
بازدید از مراکز درمانی و بیمارستان های تخصصی انگلستان
اجرای بخشی از دوره در سالن های کنفرانس دانشگاه آکسفورد
ارائه گواهینامه تکمیل دوره

هماهنگی های ویژه دوره






صدور دعوت نامه برای اخذ ویزا
جلسه هماهنگی در تهران قبل از عزیمت به لندن
رزرواسیون هتل محل اقامت و ترانسفر از فرودگاه وبالعکس
دفترچه راهنما شامل کلیه نکات الزم برای سفر
دسترسی الکترونیکی به کلیه پرزنتیشن ها و رفرنسها





پذیرایی صبحانه  ،نهار ،شام
بازدید یک روزه از مراکز تاریخی و توریستی لندن
کلیه خدمات حمل و نقل با راهنمای فارسی زبان

هزینه دوره
وجه ثبت نام این دوره برای هر شرکت کننده  4022پوند میباشد که عالوه بر شهریه شامل  41شب اقامت در
مهمانسرای واحد آکسفورد ،ایاب و ذهاب در طول دوره ،ترانسفر فرودگاهی ،پذیرائی صبحانه ،نهارو شام ،
تور گردشی در شهر لندن و آکسفورد می باشد.
هزینه پرواز به فرودگاه هیترو لندن به عهده متقاضی است .در صورت پرواز قبل یا بعد از تاریخ های تعیین
شده هزینه سفر از فرودگاه به شهر آکسفورد و بالعکس نیز بعهده متقاضی خواهد بود.
نحوه ثبت نام
حداکثر ظرفیت این دوره  01نفر می باشد .از متقاضیان تقاضا می شود هرچه زودتر با تکمیل فرم پیوست و
ارسال آن به آدرس ایمیل  admin@auo.org.ukآمادگی خود را برای شرکت در دوره اعالم نمایند.
وجه ثبت نام الزم است قبل از صدور و ارسال دعوت نامه رسمی به حساب زیر واریز گردد.
Oxford Language College
Sort Code: 090129
Account Number: 19146315
IBAN: GB65ABBY09012919146315
Branch Identifier Code (BIC): ABBYGB2LXXX
Reference: Your surname
در صورت عدم صدور ویزا برای متقاضی وجه ثبت نام پس از کسر مبلغ  402پوند بابت امور اداری عودت
خواهد شد.
جهت کسب اطالعات بیشتر می توانید با ایمیل  admin@auo.org.ukو یا شماره تلفن 09128024729
(آقای بیک زاده) و یا ( 22114151111412دفتر آکسفورد) تماس حاصل فرمایید.
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فرم ثبت نام
دوره مدیریت عالی درمان و زبان کاربردی پزشکی
(ویژه پزشکان و مدیران بیمارستان ها)

نام متقاضی
سمت متقاضی
نام و آدرس محل کار

شماره تلفن دفتر کار
شماره تلفن همراه
آدرس ایمیل
نشانی پستی متقاضی

شماره و تاریخ اعتبار
پاسپورت متقاضی

لطفا فرم تکمیل شده را به همراه تصویر صفحه عکس دار گذرنامه خود را به آدرس
 admin@auo.org.ukارسال نمایید.
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