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تاريخ :
شماره :

پيوست :

جناب آقای دکتر آیتی، معاون محترم بین الملل دانشگاه 
جناب آقای دکتر فتوحی، معاون محترم تحقیقات و فناوری دانشگاه

جناب آقای دکتر امینی، رئیس محترم دانشکده داروسازی
جناب آقای دکتر بیگ محمدی، رئیس محترم دانشکده پزشکی

جناب آقای دکتر حسین زاده، رئیس محترم دانشکده علوم تغذیه و رژیم شناسی
جناب آقای دکتر خاتون آبادی، رئیس محترم دانشکده توانبخشی

سرکارخانم  دکتر رحیمی، رئیس محترم دانشکده طب ایرانی
جناب آقای دکتر علیزاده، رئیس محترم دانشکده پیراپزشکی

جناب آقای دکتر قنبری، رئیس محترم دانشکده فناوریهای نوین پزشکی
سرکارخانم دکتر مافی نژاد، مدیر محترم مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه

سرکارخانم  دکتر موسوی، رئیس محترم دانشکده دندانپزشکی
جناب آقای دکتر ندافی، رئیس محترم دانشکده بهداشت

جناب آقای دکتر نیکبخت نصرآبادی، رئیس محترم دانشکده پرستاری و مامایی

با سالم و احترام؛
         با عنایت به وجود ابهامات در نحوه محاسبه امتیاز مقاالت مربوط به دوره قبل از ورود اعضای هیات 
علمی به دانشگاه علوم پزشکی تهران جهت ارتقاء به مرتبه دانشیاری و هچنین مهلت تحویل مقاالت و 
مستندات جدید پس ارسال پرونده های متقاضیان ارتقا از کمیته های منتخب به دبیرخانه هیات ممیزه دانشگاه، 
طبق مصوبه دویست و پنجاه و نهمین جلسه هیات ممیزه مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۲۵  مقرر گردید برای رعایت 
وحدیت رویه، در خصوص موارد فوق در جلسات کمیته های منتخب و تخصصی به شرح زیر اقدام گردد.لذا 
خواهشمند است دستور فرمائید موارد تصویب شده به نحو مقتضی به اعضای محترم کمیته های منتخب ارتقا، 

گروه های آموزشی و اعضای محترم هیات علمی ، اطالعرسانی گردد:

الف) : درخصوص اعضای هیات علمی که با رتبه استادیاری به عضویت هیات علمی دانشگاه علوم 
پزشکی تهران  درآمده اند امتیاز مقاالت قبل از ورود به دوره هیات علمی و بدون affiliation دانشگاه 
علوم پزشکی تهران نیز جهت ارتقا به مرتبه دانشیاری نیز محاسبه می شود، اما امتیاز مقاالت شرطی حتماً 
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باید منتج از مقاالت با affiliation دانشگاه علوم پزشکی تهران و پس از ورود به دانشگاه در مرتبه 
استادیاری باشد. وزن دهی امتیاز به این مقاالت نیز طبق شیوه نامه آیین نامه ارتقا خواهد بود.

تبصره: درصورت انتقال عضو هیات علمی از دانشگاه های دیگر به دانشگاه علوم پزشکی تهران نیز مقاالت 
شرطی باید با  affiliation دانشگاه علوم پزشکی تهران باشد.

ب): درصورت چاپ مقاله و یا مستندات جدید پس از تشکیل کمیته منتخب مربوطه در دانشکده،  تا زمان 
تشکیل جلسه هیات ممیزه امکان تحویل مقاالت چاپ شده و مستندات جدید به دبیرخانه هیات ممیزه 

دانشگاه جهت احتساب و افزایش امتیازات ماده مربوطه وجود دارد.

.


