
 بسمه تعالی

     در ذکر شدهشرایط و ضوابط عمومی  به منظور یکسان سازي عملکرد دانشکده ها درخصوص رعایت
مقرر  ،6/11/95 مورخ  10688به شماره   شیوه نامه اجرایی آیین نامه جدید ارتقاء اعضاي هیات علمی

 :گردید

 

  "روش تدریس مقدماتی مقدماتی وا/ دوره هاي روش تحقیق ارائه گواهی شرکت در کارگاه ه":  2بند  •

واحد توانمندسازي اعضاء هیات علمی دانشگاه کارگاه هاي فوق را درقالب کارگاه روش تحقیق  -
ین واحد تاریخ و زمان برگزاري کارگاهها اارائه می نماید. مقدماتی مقدماتی و کارگاه روش تدریس 

 هاي گواهی از کدام هر اعتبار  .هند نمودرا متعاقبا به دانشکده ها و مراکز تحقیقاتی اعالم خوا
 .باشد علمی مرتبه همان زمانی دربازه باید فوق هاي کارگاه

داراي رشته آموزش  دانشگاه هاي علوم پزشکیفوق الذکر از  شرکت در کارگاه هاي گواهیارائه  -
 . تایید استمورد نیز پزشکی 

 

 "آموزشی) برگزار شده توسط دانشگاه شرکت در دوره هاي توانمند سازي دانشگاهی (  " 3بند •

 رعایت موارد ذیل ضرورت دارد:    

مرکز مطالعات دانشگاه  توانمند سازيهر متقاضی ملزم به ارائه گواهی شرکت درحداقل دوکارگاه  -
)EDC (.می باشد  

 .خواهد بود  کارگاه به منزله گواهی شرکت در  ارائه گواهی تدریس براي مدرسین -

 هی شرکت در کارگاه هاي دانشگاه هاي علوم پزشکی تیپ یک نیز مورد قبول است.ارائه گوا -

درصورت اخذ از سایر دانشگاه ها و یا غیر از مرکز مطالعات دانشگاه،  3و  2تایید مدارك بند  -
 صورت می پذیرد. (EDC)توسط مرکز مطالعات 

 سابقه عضویت درهیات ممتحنه وزارت بهداشت،سال نکته: آن دسته ازاعضاء محترم هیات علمی که حداقل سه*
روش تحقیق   هاي شرکت درکارگاهاند (طبق احکام ارائه شده)؛ ارائه گواهیدرمان وآموزش پزشکی را داشته

 3جمعا  توانمندسازي دانشگاهی(کارگاه (جستجوي منابع الکترونیک)، ویک کار با رایانهتوانایی مقدماتی، کارگاه 
 نماید.می ایشان کفایت )، درخصوص 5و2،3ندهاي کارگاه از ب

 



تسلط به یک زبان خارجی به تناسب رشته مربوطه براي استفاده از  "شرایط عمومی  4درخصوص بند  •
 "آثار، مدارك علمی و ارائه مطلب 

 :نماید ارائه  را زیر در برده نام  هاي گواهی از یکی است الزم ارتقا متقاضی علمی هیات عضو

 زبان انگلیسی گواهی ارائه •

 نوع مدرك ردیف
 حداقل نمره

 سال 45زیر  سال 45باالي 
1 MHLE 50 65 
2 MSRT 50 65 
3 TOEFL(P.B.T) 480 500 
4 TOEFL(IBT) 60 65 
5 IELTS 5 6 
6 TOLIMO 480 500 
7 MELAB 70 75 

 
 کشور از خارج در زیر هاي دوره از یکی گواهی ارائه •

 آموختگی دانش .1
 در مقطع دانشگاه -الف

 دبیرستاندر مقطع  -ب
2. Visiting Scholar 

 مطالعاتی فرصت ماه 6 حداقل .3
4. Fellow 

5. Post Doc 
6. Sub Specialty 
 

 الملل بین شعبه در انگلیسی زبان به درسی واحد 3 حداقل تدریس گواهی ارائه •

اعضاء زاري جلسه سخنرانی به زبان انگلیسی درحیطه تخصصی متقاضی بافراخوان گارائه گواهی بر •

آموزشی دانشگاه، ، نماینده منتخب معاونتمدیرگروه: ازهیات علمی وحضور سه نفر ازاساتید مرکب

-دقیقه که 30بان، به میزان حداقل گروه زبان بامعرفی مدیرگروه زویک نفراز اعضاي هیات علمی

باعنوان موضوع سخنرانی  آموزشی دانشکده برگزارشده باشد.گواهی مربوطه بایدتوسط معاونت 

 .یه مدیرگروه، نماینده منتخب معاونت آموزشی دانشگاه ونماینده گروه زبان صادرگرددوامضاء تایید

نفر ازاعضاي *نکته: درخصوص اعضاي هیات علمی پژوهشی، کمیته تاییدکننده متشکل ازحداقل سه

مل: رییس مرکزتحقیقات، نماینده منتخب معاونت تحقیقات وفناوري دانشگاه ویک نفر از هیات علمی شا

 باشد. گروه زبان بامعرفی مدیرگروه زباناعضاي هیات علمی



 
 .ارائه گواهی زبان به دبیرخانه هیات ممیزه دانشگاه جهت تایید ضروري است 

 باشند.  گواهی ارائه شده ، تنها براي یک مرتبه علمی قابل قبول می 

 

توانایی کار با رایانه و کاربردهاي آموزشی و پژوهشی آن بویژه نحوه  "شرایط عمومی  5درخصوص بند  •
 "استفاده از منابع الکترونیک

متقاضیان می توانند گواهی شرکت درکارگاه هاي نحوه استفاده ازمنابع الکترونیک هرکدام از 
 نمایند. ارائه  نیز را دانشگاه هاي تیپ یک

 

 

 *نکات مهم:

ازه زمانی همان مرتبه علمی باید درب توانمندسازيکارگاه هاي اعتبار هر کدام از گواهی هاي   -
 باشد.

 

 متقاضی نمی تواند از یک گواهی در بند هاي متفاوت استفاده  نماید.  -


