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  08/02/92نشست هیأت ممیزه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان  چهارمینمصوبات 

  .به اتفاق اراء حاضرین به تصویب رسید دانشیاريبه  استادیاريزاده از مرتبه ناصرآقاارتقاي آقاي دکتر  -

  31/06/92ین نشست هیأت ممیزه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان پنجممصوبات        

 .به اتفاق اراء حاضرین به تصویب رسید دانشیاريبه  استادیارياز مرتبه  عبداالحد غیبیر ارتقاي آقاي دکت -1
آئین  3ماده  پرونده ارتقاي آقاي دکتر فرضعلی ایزدي از استادیاري به دانشیاري بررسی و با توجه به عدم احراز امتیازات -2

 .نامه ارتقاء موافقت بعمل نیامد
کامل دانشگاه در مقاالت منتشر شده از سوي اعضاي محترم هیأت علمی متقاضی مقرر گردید درصورت عدم درج نام  -3

 .ء هیچ امتیازي به آن تعلق نخواهد گرفتارتقا
  آذربایجاندانشگاه شهید مدنی : نام فارسی
 Azarbaijan Shahid Madani University: نام التین
  جامعه الشهید مدنی اآلذربیجانیه: نام عربی

  

  26/08/92ت هیأت ممیزه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان مین نشسششمصوبات 

 .به اتفاق اراء حاضرین به تصویب رسید دانشیاريبه  استادیارياز مرتبه علیرضا تاري نژاد دکتر  ارتقاي آقاي -1
 .اراء حاضرین به تصویب رسید با اکثریت دانشیاريبه  استادیارياز مرتبه  دکتر صمد عبدالهی عابد ارتقاي آقاي -2
 آئین نامه ارتقاء مقرر گردید براي 13-3در اجراي بند  -3

  امتیاز 1رد داوري رساله دکتري هر مو) الف
  امتیاز 4امتیاز تا سقف  0.25داوري پایان نامه کارشناسی ارشد هر مورد        

  امتیاز 2امتیاز تا سقف  0.2هرمورد ) همایش ها(داوري مقاالت در کنگره ها، کنفرانس ها ) ب
 امتیاز 1هرمورد ) داخلی یا خارجی(داوري کتاب یا طرح پژوهشی ) ج

  15/10/92ست هیأت ممیزه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان مین نشهفتمصوبات 

 .به اتفاق اراء حاضرین به تصویب رسید دانشیاريبه  استادیارياز مرتبه  شهرام حسین زادهارتقاي آقاي دکتر  -1
 .به اتفاق اراء حاضرین به تصویب رسید استاديبه  دانشیارياز مرتبه  ناصر علیزاده خیاطارتقاي آقاي دکتر  -2
آئین  3ماده  ارتقاي آقاي دکتر حسن یعقوبی از استادیاري به دانشیاري بررسی و با توجه به عدم احراز امتیازات پرونده -3

 .نامه ارتقاء موافقت بعمل نیامد
در مقاالت مستخرج از طرح هاي پژوهشی تسویه شده، تنها مقاالتی مستقل در نظر گرفته خواهد شد که صرفاً نام  -4

 .آن آمده باشد مجري و همکاران طرح در
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  27/11/92مین نشست هیأت ممیزه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان هشتمصوبات 

 .به اتفاق اراء حاضرین به تصویب رسید استاديبه  دانشیارياز مرتبه  محمد جهانشاهیارتقاي آقاي دکتر  -1
پایه براي  5حداکثر سقف  هیأت محترم ممیزه دانشگاه وظایف و اختیارات خود مبنی بر احتساب سابقه خدمت و اعطاي -2

به کمیته ترفیع دانشگاه تفویض  -عضو هیأت علمیبا بررسی فعالیتهاي آموزشی و پژوهشی  -کل دوره خدمت پیمانی
 .نمود

 

 


