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رییس / سرپرست محترم دانشگاه/دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
رییس محترم دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)

رییس  محترم دانشگاه علوم پزشکی ارتش
رییس محترم دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

رییس محترم دانشگاه آزاداسالمی
رییس محترم دانشگاه شاهد
رییس محترم انستیتوپاستور

رییس محترم جهاددانشگاهی
رییس محترم سازمان پزشکی قانونی

رییس محترم سازمان غذا و دارو
مدیرعامل محترم سازمان انتقال خون

رییس محترم مرکز آموزشی، درمانی و تحقیقاتی قلب و عروق شهید رجایی

سالم علیکم
        احتراماً همانگونه که مستحضرید اعضای هیات علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی از 
ارکان توسعه آموزش و پژوهش و ضامن اعتالی جایگاه کشور در این عرصه هستند  که با همت و 

تالش متعالی خود زمینه را برای تحول در عرصه آموزش و دانشگاه ها فراهم خواهند نمود.            
به استناد ماده «۷» قانون تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب ۱۳۶۴/۷/۹ مجلس 
شورای اسالمی و بند الف ماده «۱۶» و بند ب ماده «۲۰» قانون برنامه پنج ساله توسعه جمهوری اسالمی 
ایران مصوب ۱۳۸۹/۱۰/۱۵ و با هدف دستیابی به جایگاه مناسب علم و فناوری در منطقه و جهان، 
بدینوسیله به پیوست آئین نامه ارتقای اعضای هیات علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی، پژوهشی و 
فناوری دولتی و غیردولتی وابسته به وزارتین و سایر دستگاههای اجرایی و نهادهای عمومی کشور 

مصوب جلسه ۷۷۶ مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۱۸ شورای عالی انقالب فرهنگی برای اجرا ابالغ می شود. 
این آیین نامه با توجه به حفظ و توسعه توامان فرهنگ اسالمی، توان علمی (آموزشی، پژوهشی و 
فناوری) و تربیت شاگردان نخبه با جوهره ایمان و اخالص، علم و تجربه و خالقیت و تالش، ارج نهادن به 
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پژوهشهای بنیادین، کاربردی و توسعه ای در راستای تامین نیازهای علمی، فناوری و نظام سالمت 
کشور با نگاهی آینده پژوهانه بررسی و تنظیم شده است. 

با توجه به ماده «۹»، این آیین نامه از تاریخ ۱۳۹۵/۷/۱ برای کلیه دانشگاهها و موسسات آموزش عالی، 
پژوهشی و فناوری دولتی و غیردولتی وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی الزم االجرا است. 

همچنین به منظور جلوگیری از وقفه فرایند ارتقاء، کلیه اعضای هیات علمی متقاضی ارتقای مرتبه قطع 
نظر از این که پرونده آنان در کمیته منتخب، کمیسیون تخصصی و یا هیات ممیزه ذی ربط مورد طرح و 
بررسی قرار گرفته و یا در شرف ارسال پرونده به کمیته ها، کمیسیون ها و یا هیات های یاد شده باشد، 
می توانند تا پایان سال ۱۳۹۵ با ارائه درخواست کتبی اعمال مفاد آئین نامه مصوب سال ۱۳۹۱ را در بررسی 

پرونده ارتقای مرتبه خویش تقاضا نمایند.

رونوشت
رونوشت

رونوشت :
- جناب آقای دکتر هاشمی وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

- کلیه  معاونین محترم وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
-  معاونین محترم آموزشی دانشگاهها/ دانشکده علوم پزشکی کشور

- کلیه دبیران و مدیران محترم حوزه معاونت آموزشی 
- بایگانی هیات ممیزه مرکزی 


