
 
 

 

 مصوبه لزوم تسلط به زبان انگلیسی به عنوان شرط الزم برای ارتقاء مرتبه علمی

 

  مبنی بر شرایط عمومی جهت  آیین نامه اجرایی ارتقاء اعضای هیات علمی دانشگاه ها 5ند ببا توجه به

تسلط به یک زبان خارجی به تناسب رشته مربوطه برای استفاده "ارتقاء رتبه علمی اعضای هیات علمی که 

رنامه برا برای ارتقاء رتبه ضروری دانسته است و نیز با توجه به  "از آثار، مدارک علمی و ارائه مطلب

سی های بین المللی که مستلزم آشنایی با زبان انگلیدانشگاه علوم پزشکی تهران برای توسعه فعالیت 

مصوب نمود که کلیه پرونده هایی که به دبیرخانه  91/91/9911، هیات ممیزه دانشگاه در جلسه مورخ است

هیات ممیزه در معاونت آموزشی دانشگاه می رسد تسلط به زبان انگلیسی به یکی از روش های زیر احراز 

 شده باشد:

نی بر اینکه یکی از مدارک تحصیلی عضو هیات )دیپلم، کارشناسی، کارشناسی ارشد مدرک مبارائه  .9

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

در هر دو  91با حداقل نمره TOEFL (IBT) )یا معادل آن( در آزمون  19کسب نمره حداقل  .1

با  IELTS)یا معادل آن( در آزمون  1اقل یا کسب نمره حد  listeningو  speakingبخش 

 که در مراکز معتبر اخذ شده باشد.  listeningو  speakingدر هر دو بخش  1حداقل نمره 

گزارش برگزاری جلسه سخنرانی به زبان انگلیسی در دانشکده با فراخوان حضور دانشجویان و اساتید  .9

الملل دانشکده برگزار شده معاونت بیندقیقه که توسط  11در یک موضوع علمی به میزان حداقل 

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 و  9گذراندن فرصت مطالعاتی به مدت حداقل  .1

 ک کشور انگلیسی زبانماه در ی 9سفر برنامه ریزی شده به مدت حداقل 

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

 یکی از مستندات فوق در آن موجود باشد. 

  کلیه متقاضیان ارتقاء به دانشیاری الزامی استبرای احراز شرط تسلط به زبان انگلیسی.  

 سال سابقه خدمت در دانشگاه را داشته باشند ملزم به  91شیاری که کمتر از متقاضیان ارتقاء به مرتبه دان

ارائه مدرک و گواهی تسلط به زبان معتبر خارجی در حین ارائه پرونده ارتقاء به مراتب باالتر می 

 ( 19/80/9911باشند.)مصوبه هیات ممیزه دانشگاه مورخ 

  سال سابقه  55ارتقاء به استادی که متقاضی، کمتر از متقاضیان برای احراز شرط تسلط به زبان انگلیسی

ر مورد دبنابراین احراز شرط تسلط به زبان انگلیسی . عضویت در هیات علمی داشته باشد الزامی است

 الزم نیست.سال سابقه عضویت در هیات علمی  91متقاضیان ارتقاء به استادی با دارا بودن بیش از 

  مصوبه  د.کافی می باش انگلیسی برای یکبار جهت ارتقاء به مراتب باالتراحراز شرط تسلط به زبان(.

 (81/99/9188هیات ممیزه دانشگاه مورخ 


