
مصًبٍ لسيم تسلظ بٍ زبان اوگلیسی بٍ عىًان شرط الزم برای ارتقاء مرتبٍ علمی 

 

هثٌی تط ضطایظ عوَهی جْت اضتما  مٍ اجرایی ارتقا اعضای َیأت علمی داوشگاَُاآییه وا 5بىد تا تَجِ تِ 

تسلظ تِ یه ظتاى ذاضجی تِ تٌاسة ضضتِ هطتَعِ تطای استفازُ اظ آثاض، هساضن "ضتثِ علوی اعضای ّیأت علوی وِ 

گاٌ علًم پسشکی تُران بروامٍ داوشضا تطای اضتما ضتثِ ضطٍضی زاًستِ است ٍ ًیع تا تَجِ تِ  "علوی ٍ اضائِ هغلة

ّیأت هویعُ زاًطگاُ زض جلسِ  ،کٍ مستلسم آشىایی با زبان اوگلیسی است المللیَای بیهبرای تًسعٍ فعالیت

وِ ولیِ پطًٍسُ ّایی وِ تِ زتیطذاًِ ّیات هویعُ زض هعاًٍت آهَظضی زاًطگاُ هی ضسس هصَب ًوَز  19/12/1394هَضخ 

 :ّای ظیط احطاظ ضسُ تاضسشتسلظ تِ ظتاى اًگلیسی تِ یىی اظ ضٍ

( زیپلن، واضضٌاسی، واضضٌاسی اضضس ٍ یا زوتطا)اضائِ هسضن هثٌی تط ایٌىِ یىی اظ هساضن تحصیلی عضَ ّیات  .1

 .زض یه زتیطستاى یا زاًطگاُ اًگلیسی ظتاى اذص ضسُ است

ترص زض ّط زٍ  15تا حسالل ًوطُ  TOEFL (IBT) زض آظهَى ( یا هعازل آى) 61وسة ًوطُ حسالل  .2

speaking  ٍlistening   زض آظهَى ( یا هعازل آى) 6یا وسة ًوطُ حساللIELTS  ُزض ّط زٍ  6تا حسالل ًوط

 .وِ زض هطاوع هعتثط اذص ضسُ تاضس  speaking  ٍlisteningترص 

گعاضش تطگعاضی جلسِ سرٌطاًی تِ ظتاى اًگلیسی زض زاًطىسُ تا فطاذَاى حضَض زاًطجَیاى ٍ اساتیس زض یه  .3

حضَض حسالل . زلیمِ وِ تَسظ هعاًٍت تیي الولل زاًطىسُ تطگعاض ضسُ تاضس 45هَضَع علوی تِ هیعاى حسالل 

 .ضٍضی استپٌج ًفط اظ اعضای ّیات علوی زاًطىسُ هطتَعِ زض جلسِ ٍ تاییس ایطاى ض

هاُ زض یه وطَض اًگلیسی ظتاى یا هاهَضیت آهَظضی ٍ سفط تطًاهِ  3گصضاًسى فطصت هغالعاتی تِ هست حسالل  .4

 هاُ زض یه وطَض اًگلیسی ظتاى 3ضیعی ضسُ تِ هست حسالل 

 

ضزی وِ فطز هتماضی، ضَاّس ٍ هستٌساتی غیط اظ هَاضز هٌسضج زض هصَتِ فَق ضا تطای تسلظ تِ ظتاى زض هَاّوچٌیي 

زات ضا جْت احطاظ ضطط تسلظ تِ ظتاى اًگلیسی تطضسی هی ًوایٌس هستي ،زض زاًطگاُ ًگلیسی اضائِ هی ًوایس، وویتِ ایا

. ّیات هویعُ تلمی هی گطزز 19/12/1394ٍ زض صَضت تأییس، هعازل هساضن ٍ هستٌسات هغطح زض هصَتِ جلسِ هَضخ 

ًسات زتیطذاًِ ّیات هویعُ زض هعاًٍت آهَظضی زاًطگاُ هَظف است صطفاً هساضوی ضا اعالم ٍصَل وٌس وِ یىی اظ هست  

 1395ظهاى اجطای ایي هصَتِ زض هَضز پطًٍسُ ّای زضذَاست اضتماء تِ زاًطیاضی اظ اتتسای هْط . فَق زض آى هَجَز تاضس

سال ساتمِ عضَیت زض ّیات علوی زاضتِ  15ّای زضذَاست اضتماء تِ استازی وِ هتماضی ووتط اظ ٍ زض هَضز پطًٍسُ

-ّای فالس هساضن ٍگَاّی تسلظ تِ ظتاى اًگلیسی پس اظ تاضیدی است پطًٍسُتسیِ. هی تاضس 96تاضس اظ اتتسای فطٍضزیي 

 .لاتل ٍصَل ًرَاّس تَزّای شوط ضسُ عثك هصَتِ ّیات هویعُ 


