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  ...دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني / سرپرست محترم دانشگاه / رئيس 

  )عج... (رئيس محترم دانشگاه علوم پزشكي بقيه ا

  رئيس محترم دانشگاه علوم پزشكي ارتش

  رئيس محترم دانشگاه آزاد اسالمي

  رئيس محترم دانشگاه شاهد

  رئيس محترم انستيتو پاستور ايران

  اد دانشگاهيرئيس محترم جه

  رئيس محترم سازمان پزشكي قانوني

  رئيس محترم سازمان غذا و دارو

  رئيس محترم سازمان انتقال خون ايران

  رئيس محترم مركز آموزشي ، درماني و تحقيقاتي قلب و عروق شهيد رجائي

 

        با سالم و احترام،با سالم و احترام،با سالم و احترام،با سالم و احترام،

ها ا اعضاي هيات علمي دانشگاهآئين نامه ارتق"درخصوص  29/6/1395مورخ  660/500مه شماره پيرو بخشنا

 نامه اجرائي شيوه ،آئين نامه مذكور 8با توجه به ماده  ،"، پژوهشي و فناوري دولتي و غير دولتيو موسسات آموزش عالي

 1/10/1395در يكصد و هفتاد و چهارمين جلسه هيات مميزه مركزي مورخ كه همراه با جداول ارتقاء  نامهآئيناين 

  .جهت اجرا ابالغ مي شود شده است، مصوب

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :رونوشت 

  جهت اطالع معاون محترم آموزشي و دبير شوراي آموزش پزشكي و تخصصي جناب آقاي دكترالريجاني �
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  ...دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني / سرپرست محترم دانشگاه / رئيس 

  )عج... (رئيس محترم دانشگاه علوم پزشكي بقيه ا

  س محترم دانشگاه علوم پزشكي ارتشرئي

  رئيس محترم دانشگاه آزاد اسالمي

  رئيس محترم دانشگاه شاهد

  رئيس محترم انستيتو پاستور ايران

  رئيس محترم جهاد دانشگاهي

  رئيس محترم سازمان پزشكي قانوني

  رئيس محترم سازمان غذا و دارو

  رئيس محترم سازمان انتقال خون ايران

  موزشي ، درماني و تحقيقاتي قلب و عروق شهيد رجائيرئيس محترم مركز آ

 

        با سالم و احترام،با سالم و احترام،با سالم و احترام،با سالم و احترام،

ها آئين نامه ارتقا اعضاي هيات علمي دانشگاه"درخصوص  29/6/1395مورخ  660/500مه شماره پيرو بخشنا

 نامه اجرائي يوهش ،آئين نامه مذكور 8با توجه به ماده  ،"، پژوهشي و فناوري دولتي و غير دولتيو موسسات آموزش عالي

 1/10/1395در يكصد و هفتاد و چهارمين جلسه هيات مميزه مركزي مورخ كه همراه با جداول ارتقاء  نامهآئيناين 

  .جهت اجرا ابالغ مي شود شده است، مصوب

  

  

  

  

  

  

  

  


