
  

  17/10/91مصوبات اولین نشست هیأت ممیزه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان 

 .رئیس دانشگاه به عنوان رئیس هیأت ممیزه دانشگاه و معاون آموزشی به عنوان دبیر هیأت انتخاب شدند -1
 .اعضاي کمیسیون هاي تخصصی تعیین و معرفی شدند -2
 .دتعیین گردیبررسی پرونده متقاضیان ارتقاء مرتبه  مراحل -3
مقرر گردید اعضاي محترم هیأت ممیزه ضمن مطالعه آئین نامه ارتقاء نظرات خود را در جلسه بعدي جهت تدوین شیوه نامه  -4

 .اعالم نمایند
 .برگزار گردد 14مقرر گردید در شش ماهه اول سال، جلسات هیأت ممیزه در اولین یکشنبه هرماه رأس ساعت  -5

  

  01/11/91انشگاه شهید مدنی آذربایجان مصوبات دومین نشست هیأت ممیزه د     

 .مقرر گردید اقدام الزم جهت طراحی وب سایت هیأت ممیزه صورت پذیرد -1
با توجه به اینکه دانشکده کشاورزي فعالً معاون ندارد، مقرر گردید یکی از اعضاي هیأت علمی واجد شرایط آن دانشکده  -2

 .به عنوان دبیر کمیته منتخب معرفی گردد
 ونیبراي عضویت در کمیسرؤساي محترم کمیسیون ها، یکی از اعضاي کمیته را جهت صدور حکم مربوطه مقرر گردید  -3

 .نمایند معرفیبه ریاست محترم دانشگاه  مربوطه
اضافه می نماید رئیس . حضور حداقل چهار نفر براي رسمیت یافتن جلسات کمیته و کمیسیون تخصصی ضروري است -4

هیأت / کمیسیون/پرونده متقاضیانی که از خود اعضاي کمیته .کمیسیون مربوطه بایستی در جلسه حضور داشته باشد
 .باشند، بدون حضور ذینفع مورد رسیدگی قرار می گیرد

مقرر گردید جهت رسیدگی به امور مربوط به هیأت ممیزه یک نفر کارشناس در حوزه معاونت آموزشی تعیین و معرفی  -5
 .شود

ت کم اعتبار را تهیه و جهت تصویب به هیأت ممیزه ارائه مقرر گردید معاون محترم پژوهشی دانشگاه، لیست مجال -6
 .نماید

در مورد مجالت کم اعتبار، نمره اکتسابی جزو نمرات وتوئی محسوب نخواهد شد و حداقل نمره الزم باید از مجالت  -7
 .معتبر کسب گردد

 .ماه می باشد 6حداقل دوره توقف براي طرح مجدد پرونده هائی که به تأیید هیأت ممیزه نرسیده باشد،  -8
  .تأکید گردید منظور از هدایت رساله دانشجوي دکتري، فارغ التحصیل نمودن دانشجو می باشد -9

  

  27/12/91مصوبات سومین نشست هیأت ممیزه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان 

  .ارتقاي آقاي دکتر حسن ولی زاده از مرتبه دانشیاري به استادي به اتفاق اراء حاضرین به تصویب رسید -

 


