
  1صفحه   

 

  
  

  24/01/93نشست هیأت ممیزه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان  میننهمصوبات 

  .به اتفاق اراء حاضرین به تصویب رسید دانشیاريبه  استادیارياز مرتبه آرش فیروزنیا ارتقاي آقاي دکتر  -

  18/03/93ین نشست هیأت ممیزه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان دهممصوبات        

 .حاضرین به تصویب رسید با اکثریت آراء دانشیاريبه  استادیارياز مرتبه  بهرام بهینارتقاي آقاي دکتر  -1
 .به اتفاق اراء حاضرین به تصویب رسید استاديبه  دانشیارياز مرتبه  حبیب رزمیارتقاي آقاي دکتر  -2
آئین  3احراز امتیازات ماده پرونده ارتقاي آقاي دکتر محمد امین فرد از استادیاري به دانشیاري بررسی و با توجه به عدم  -3

 .نامه ارتقاء موافقت بعمل نیامد
با توجه به استعفاي آقاي دکتر اکبر شیرزاد از سمت معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی و انتصاب آقاي دکتر منصور  -4

دکتر منصور  ایمانپور به این سمت، با پیشنهاد رئیس دانشگاه و رئیس هیأت ممیزه و موافقت اعضاي هیأت ممیزه، آقاي
 .ایمانپور به عنوان دبیر هیأت ممیزه انتخاب گردید

عضو محترم هیأت علمی گروه شیمی  -هیأت ممیزه از فعالیتهاي آموزشی و پژوهشی شایان آقاي دکتر حبیب رزمی -5
 .تقدیر و تشکر کرده و به ریاست محترم دانشگاه پیشنهاد نمودند به نحو شایسته از ایشان قدردانی به عمل آید

  

  25/04/93نشست هیأت ممیزه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان  یازدهمینمصوبات 

 .به اتفاق اراء حاضرین به تصویب رسید دانشیاريبه  استادیارياز مرتبه  موسی محمدپورفرد ارتقاي آقاي دکتر  -1
 .تصویب رسید حاضرین به با اکثریت آراء دانشیاريبه  استادیارياز مرتبه  علی مهرور ارتقاي آقاي دکتر  -2
  :مقرر گردید در بررسی و ارزیابی پرونده متقاضیان ارتقاء به ترتیب مراحل زیر عمل شود -3

  .تحویل و ثبت پرونده تکمیل شده به دبیر کمیته منتخب و ارائه رسید ثبت به فرد متقاضی ) الف

  .ف شده، توسط دبیر کمیته منتخباستعالم امتیازهاي ماده یک از کمیسیون تخصصی ماده یک براساس فرم هاي تعری)  ب 

 بررسی و ارزیابی اولیه پرونده متقاضی ارتقاء در کمیته منتخب؛ کمیته منتخب می تواند در همان حال که فرمها و مدارك مربوط  به ماده )  ج  
  .و ارزیابی نمایدرا در کمیته منتخب بررسی  4و 3و  2فعالیت هاي مربوط به ماده  ا به کمیسیون ذیربط ارسال می کند،یک ر

  .تحویل کل پرونده توسط دبیر کمیته به کمیسیون تخصصی ذیربط در صورت احراز شرایط الزم ماده یک و موارد دیگر)  د  

 .ارسال پرونده در صورت احراز شرایط به دبیر هیأت ممیزه توسط دبیر کمیسیون تخصصی)  ه  

 

  05/06/93دنی آذربایجان مین نشست هیأت ممیزه دانشگاه شهید مدوازدهمصوبات 

 .به اتفاق اراء حاضرین به تصویب رسید دانشیاريبه  استادیارياز مرتبه بهروز خیرفام ارتقاي آقاي دکتر  -1



  2صفحه   

 

 .به اتفاق اراء حاضرین به تصویب رسید دانشیاريبه  استادیارياز مرتبه  موسی پیري ارتقاي آقاي دکتر  -2
 .راء حاضرین به تصویب رسیداستادي با اکثریت آبه  دانشیاريمرتبه  از فخرالسادات قریشی راد دکتر  خانمارتقاي  -3
حداکثر آئین نامه ارتقاء مقرر و مصوب گردید که متقاضی ارتقاء می تواند  1پیوست شماره  12ماده  3در خصوص تبصره  -4

 یک ماه پیش از اتمام حداقل دوره توقف مورد نیاز، تقاضاي رسیدگی به پرونده خویش را نموده و در صورت تأیید نهائی
 .پرونده در هیأت ممیزه، حکم ارتقاي وي با تاریخ اجراي یک روز پس از پایان دوره توقف صادر خواهد شد

  

  27/07/93دنی آذربایجان مین نشست هیأت ممیزه دانشگاه شهید مسیزدهمصوبات 

 .اراء حاضرین به تصویب رسید با اکثریت دانشیاريبه  استادیارياز مرتبه  حسن یعقوبیارتقاي آقاي دکتر  -1
 .به اتفاق اراء حاضرین به تصویب رسید دانشیاريبه  استادیارياز مرتبه  فرضعلی ایزديارتقاي آقاي دکتر  -2
آئین  3استادیاري به دانشیاري بررسی و با توجه به عدم احراز امتیازات ماده  از عبداله کیوانیپرونده ارتقاي آقاي دکتر  -3

 .نامه ارتقاء موافقت بعمل نیامد
آئین  3پرونده ارتقاي آقاي دکتر اسمعیل عابدي از استادیاري به دانشیاري بررسی و با توجه به عدم احراز امتیازات ماده  -4

 .نامه ارتقاء موافقت بعمل نیامد
  

  23/09/93مین نشست هیأت ممیزه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان هاردهچمصوبات 

و معاون آموزشی  رئیس دانشگاه به عنوان رئیس هیأت ممیزه ،ءآئین نامه ارتقا 1پیوست شماره  5ماده  2و1بر اساس بند  -1
 .به عنوان دبیر هیأت ممیزه انتخاب شدند

 .اي تخصصی تعیین و معرفی شدندآئین نامه ارتقاء، اعضاي کمیسیون ه 6بر اساس ماده  -2

  

  27/07/93مین نشست هیأت ممیزه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان پانزدهمصوبات 

 .ارتقاي آقاي دکتر حیدر قلی زاده از مرتبه استادیاري به دانشیاري به اتفاق اراء حاضرین به تصویب رسید -1
هیأت ممیزه  یاري با توجه به اعتراض ایشان به رأي صادرهپرونده ارتقاي آقاي دکتر عبداله کیوانی از استادیاري به دانش -2

  .، مورد بررسی مجدد قرار گرفت و اعضاء با اکثریت آراء رأي قبلی را تأیید نمودندمبنی بر عدم موافقت
درخواست آقاي علی مرادمند عضو محترم هیأت علمی گروه علم اطالعات و دانش شناسی مبنی بر ادامه تحصیل در  -3

مطرح » آیین نامه اعطاي بورس داخل براي ارتقاء سطح علمی مربیان دانشگاهها«ي با استفاده از تسهیالت مقطع دکتر
درصد امتیازات  60آئین نامه ارتقاء و احراز بیش از ) 3(امتیاز از ماده  8/41گردید و نظر کمیسیون مربوطه مبنی بر کسب 

 .گرفتپژوهشی آئین نامه مذکور، مورد تأیید و موافقت قرار 

پایه هاي مبنی بر اعطاي ) کارشناس تبدیل وضعیت یافته به عضو هیأت علمی( درخواست آقاي دکتر اسماعیل خیرجو  -4
 .پایه ترفیع سنواتی از تاریخ تصویب موافقت گردید 5بررسی گردید و با اعطاي دوران کارشناسی 
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  20/12/93مین نشست هیأت ممیزه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان شانزدهمصوبات 

 .اراء حاضرین به تصویب رسید با اکثریت دانشیاريبه  استادیارياز مرتبه  ارژنگ صادقیارتقاي آقاي دکتر  -1
 .اراء حاضرین به تصویب رسید با اکثریت دانشیاريبه  استادیارياز مرتبه  بین سردروديِجابر جهانارتقاي آقاي دکتر  -2
 .اراء حاضرین به تصویب رسید با اکثریت دانشیاريبه  ادیارياستاز مرتبه  محمد امین فردارتقاي آقاي دکتر  -3
 .از مرتبه استادیاري به دانشیاري به اتفاق اراء حاضرین به تصویب رسید سعید گراوندارتقاي آقاي دکتر  -4


