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 معاون محترم تحقيقات و فناوري دانشگاه  - جناب آقاي دكتر يونسيان 

 هاي نوين پزشکیرئيس محترم دانشکده فناوري -جناب آقاي دكتر احمديان

 توانبخشیرئيس محترم دانشکده  -عطارباشی مقدم جناب آقاي دكتر

 رئيس محترم دانشکده بهداشت -جناب آقاي دكتر اكبري ساري

 رئيس محترم دانشکده پزشکی -جناب آقاي دكتر امامی

 رئيس محترم دانشکده دندانپزشکی -جناب آقاي دكتر بيات

 رئيس محترم دانشکده پرستاري و مامايی -جناب آقاي دكتر چراغی

 انشکده طب سنتیرئيس محترم د -جناب آقاي دكتررضايی زاده

 رئيس محترم دانشکده علوم تغذيه و رژيم شناسی -جناب آقاي دكتر سياسی

 رئيس محترم دانشکده داروسازي -جناب آقاي دكتر شريف زاده

 رئيس محترم دانشکده پيراپزشکی -جناب آقاي دكترصفدري 

 رئيس محترم دانشکده مجازي -جناب آقاي دكتركاويانی

 مديرمحترم مركز توسعه آموزش پزشکی- جناب آقاي دكترميرزازاده

 

 ؛احترام با سالم و

مبنی بر شرایط عمومی جهت  آیین نامه اجرایی ارتقا اعضای هیأت علمی دانشگاهها 5بند با توجه به 

تسلط به یک زبان خارجی به تناسب رشته مربوطه برای استفاده از "ارتقا رتبه علمی اعضای هیأت علمی که 

برنامه دانشگاه را برای ارتقا رتبه ضروری دانسته است و نیز با توجه به  "آثار، مدارک علمی و ارائه مطلب

هیأت  ،که مستلزم آشنایی با زبان انگلیسی است المللیی بینهاعلوم پزشکی تهران برای توسعه فعالیت

که کلیه پرونده هایی که به دبیرخانه هیات ممیزه مصوب نمود  19/12/1394ممیزه دانشگاه در جلسه مورخ 

 های زیر احراز شده باشد:در معاونت آموزشی دانشگاه می رسد تسلط به زبان انگلیسی به یکی از روش

بر اینکه یکی از مدارک تحصیلی عضو هیات )دیپلم، کارشناسی، کارشناسی ارشد  ارائه مدرک مبنی .1

 و یا دکترا( در یک دبیرستان یا دانشگاه انگلیسی زبان اخذ شده است.

در هر دو بخش  15با حداقل نمره  TOEFL (IBT) )یا معادل آن( در آزمون  61کسب نمره حداقل  .2

speaking  وlistening  یا معادل آن( در آزمون  6قل یا کسب نمره حدا(IELTS  با حداقل نمره

 که در مراکز معتبر اخذ شده باشد.  listeningو  speakingدر هر دو بخش  6
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گزارش برگزاری جلسه سخنرانی به زبان انگلیسی در دانشکده با فراخوان حضور دانشجویان و  .3

عاونت بین الملل دانشکده دقیقه که توسط م 45اساتید در یک موضوع علمی به میزان حداقل 

برگزار شده باشد. حضور حداقل پنج نفر از اعضای هیات علمی دانشکده مربوطه در جلسه و تایید 

 ایشان ضروری است.

ماه در یک کشور انگلیسی زبان یا ماموریت آموزشی  3گذراندن فرصت مطالعاتی به مدت حداقل  .4

 کشور انگلیسی زبان ماه در یک 3و سفر برنامه ریزی شده به مدت حداقل 

دبیرخانه هیات ممیزه در معاونت آموزشی دانشگاه موظف است صرفاً مدارکی را اعالم وصول کند که 

یکی از مستندات فوق در آن موجود باشد. زمان اجرای این مصوبه در مورد پرونده های درخواست ارتقاء به 

 15ست ارتقاء به استادی که متقاضی کمتر از های درخواو در مورد پرونده 1395دانشیاری از ابتدای مهر 

 می باشد.  96سال سابقه عضویت در هیات علمی داشته باشد از ابتدای فروردین 

های ذکر شده طبق های فاقد مدارک وگواهی تسلط به زبان انگلیسی پس از تاریخبدیهی است پرونده

توجه به اهمیت موضوع دستور فرمایید ؛ خواهشمند است با قابل وصول نخواهد بودمصوبه هیات ممیزه 

اطالع رسانی الزم به اعضای هیات علمی آن دانشکده/ مراکز تحقیقاتی انجام پذیرد. پیشاپیش از همکاری 

 شما سپاسگزارم.


