/....د
555................
/5295
.......
/05/52
.......0921
....................
ندارد
...........................

مح
ریاست ترم دااگشنه  /دادکشنه علىم زپشکی و خدمات بهدا شتی ردمانی ....
مح
ریاست ترم سازمان ااقتنل خىن اریان

مح نست
ریاست ترم ا یتىپاستىر

مح
ریاست ترم دااگشنه آزاد اسالمی
مح
ریاست ترم دااگشنه شاهد

مح
ریاست ترم دااگشنه رتبیت مدرس

مح
ریاست ترم جهاد دااگشنهی

مح جم
جم
ریاست ترم عیت هالل احمر هىری اسالمی اریان

مح
تح
ریاست ترم مرکز آمىزشی ،قیقاتی و ردمانی قلب و رعوق شهید رجایی

مح
ریاست ترم سازمان زپشکی اقنىنی

با سالم و احترام
تراساس مصًتٍ یکصد ي َشتاد ي َشتمیه جلسٍ َیات ممیزٌ مرکزی مًرخ  98/9/17درخصوً

جواییزیىا امتیوا

تىد چُار مادٌ دي آئیه وامٍ ارتقاء ( 10امتیا شرطا پایان وامٍ) جُت متقاضیان ارتقاء تٍ مراتة داوشویاری ي اسوتادی
در رشتٍ َای فاقد داوشجًیان تحصیالت تکمیلا ي رشتٍ َای دکترای حرفٍ ای مقرر گردید:
الف) داوشیاَُای دارای تحصیالت تکمیلا در دییر رشتٍ َا ي یا رشتٍ َای دکترای حرفٍ ای  :متقاضویان مًفوف توٍ
رعایت پىجاٌ درصد امتیا ( 5امتیا ) ا پایان وامٍ َا

پىجاٌ درصد امتیا ( 5امتیا ) دییر ما تًاودا تىد داوو

پژيَا(تىد  6مادٌ  )2ي یا ا مقاالت چاپ شدٌ ا طرحُای پژيَشا داوشیاَا خاتمٍ یافتٍ تٍ عىًان مجری یوا َمکوار
کسة گردد.
ب) داوشیاَُای فاقد تحصیالت تکمیلا ي یا رشتٍ َای دکترای حرفٍ ای  :دٌ امتیا پایان وامٍ ا تىد  6موادٌ ( 2امتیوا
داو

پژيَا) ي یا ا مقاالت چاپ شدٌ ا طرحُای تحقیقاتا مصًب خاتمٍ یافتٍ داوشیاٌ قاتل احتساب خًاَد تًد .

بذیهی است امتیاز مقاالت استفاده شذه به عنوان جانشین بنذ  4ماده  ، 2در ماده سه ارتقاء لحاظ نخواهذ شذ.

ريوًشت َ :یات ممیزٌ مرکزی

 شهرك قدس  :خيابان سيماي ايران  ،بيه فالمك و زرافشان  ،ستاد مركسي وزارت بهداشت  ،درمان و آموزش پسشكي
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