
  1صفحه   

 

  

  12/03/94نشست هیأت ممیزه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان  هفدهمینمصوبات 

 .به اتفاق اراء حاضرین به تصویب رسید دانشیاريبه  استادیاري علمی از مرتبه امیر مقدم متقیارتقاي آقاي دکتر  -1
 3به عدم احراز امتیازات ماده استادیاري به دانشیاري بررسی و با توجه  مرتبهپرونده ارتقاي آقاي دکتر احد مهروند از  -2

 .عمل نیامده آئین نامه ارتقاء موافقت ب
استادیاري به دانشیاري بررسی و با توجه به عدم احراز  علمی مرتبه پرونده ارتقاي آقاي دکتر ناصر عیوضیان کاري از -3

 .عمل نیامده آئین نامه ارتقاء موافقت ب 3امتیازات ماده 
رساله دانشجوئی را /لمی مأمور در یکی از دانشگاه هاي دولتی راهنمایی پایان نامهمقرر گردید چنانچه عضو هیأت ع -4

برعهده گرفته و مقاله اي از آن به همراه دانشجو به چاپ رساند، در صورت درج صحیح نام دانشگاه شهیدمدنی 
 .آذربایجان، مقاله مذکور مستقل محسوب شود

  .ی عضو هیأت علمی متقاضی ارتقا، تاریخ چاپ فعالیت مالك عمل باشدمقرر گردید در امتیازدهی به فعالیتهاي پژوهش -5

  16/04/94ین نشست هیأت ممیزه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان دهمهیجمصوبات  

 .به تصویب رسیدراء حاضرین به اتفاق آ استادیاريبه  مربی علمی از مرتبهارتقاي آقاي مسعود اکبري مغانجوقی  -1
 .به اتفاق اراء حاضرین به تصویب رسید دانشیاريبه  استادیاري علمی از مرتبه جفی روادانقسجاد نارتقاي آقاي دکتر  -2
استادیاري به دانشیاري بررسی و با توجه به عدم احراز امتیازات  علمی مرتبه از اسمعیل عابديپرونده ارتقاي آقاي دکتر  -3

 .موافقت بعمل نیامد
تباه درج شده باشد، یا نام دانشگاه در کنار نام نویسنده مقاله درج نشده امتیاز فعالیت هاي پژوهشی که نام دانشگاه اش -4

شایان ذکر است که اوالً حداکثر .امتیاز اثر با تشخیص هیأت ممیزه قابل محاسبه می باشد% 50مورد و تا  3باشد، حداکثر 
قابل احتساب به عنوان مقاله  رتقاءاز سه مورد مذکور با رعایت مقررات دیگر آئین نامه ا) مقاله علمی پژوهشی(یک مورد 

ثانیاً این مصوبه در مورد پرونده هائی الزم االجراء است که بعد از زمان تصویب در هیأت ممیزه دانشگاه . مستقل است
 .به دبیرخانه کمیته منتخب دانشکده تحویل و ثبت شود) 16/04/94(

 ±20ط هر یک از اعضاي هیأت ممیزه از محدوده توس در بخش امتیازدهی به فعالیتهاي پژوهشی، امتیازات داده شده -5
 .درصد امتیاز مشخص شده نباید تجاوز کند

  

  15/07/94نشست هیأت ممیزه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان  زدهمیننومصوبات 

 .دبه تصویب رسیحاضرین  با اکثریت آراء دانشیاريبه  استادیارياز مرتبه  مسعود سیداحمدیانسیدارتقاي آقاي دکتر  -1
 .حاضرین به تصویب رسید با اکثریت آراء دانشیاريبه  استادیارياز مرتبه  حقیقت دوست بنابعلی قربانارتقاي آقاي دکتر -2
علمی استادیاري به دانشیاري بررسی و با توجه به عدم احراز امتیازات  مرتبه پرونده ارتقاي آقاي دکتر علی خانی از -3

 .پژوهشی موافقت به عمل نیامد
د در حوزه نشریات خارجی، تنها مقاالتی مستقل محسوب شود که در نشریات نمایه شده در پایگاه هاي مقرر گردی -4

Web of Science, JCR, Scopus   به چاپ رسیده اند. 
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  13/08/94مین نشست هیأت ممیزه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان بیستمصوبات 

 .به اتفاق اراء حاضرین به تصویب رسید دانشیاريبه  رياستادیاعلمی از مرتبه  بشیر مجاوريارتقاي آقاي دکتر  -1
 .به اتفاق اراء حاضرین به تصویب رسید به استادي دانشیارياز مرتبه  عبدالرسول اسفندیاري کلجاهیارتقاي آقاي دکتر  -2
 .رسیدبه اتفاق اراء حاضرین به تصویب  دانشیاريبه  علمی استادیارياز مرتبه  مقصود پژوهندهدکتر  آقايارتقاي  -3
 .به اتفاق اراء حاضرین به تصویب رسید دانشیاريبه  علمی استادیارياز مرتبه  محمد احمدآباديدکتر  آقايارتقاي  -4
جهت استفاده  01/11/92تا تاریخ  3امتیازهاي پژوهشی از ماده% 60تقاضاي آقاي مهندس محسن فالح مبنی بر کسب  -5

  .موافقت به عمل آمدبه اتفاق اراء حاضرین بررسی و  از سهمیه مربیان براي ادامه تحصیل در مقطع دکترا

  

  02/10/94نشست هیأت ممیزه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان  بیست و یکمینمصوبات 

  .اراء حاضرین به تصویب رسید با اکثریت به استادي دانشیارياز مرتبه  حسین عبدالمحمدزادهارتقاي آقاي دکتر  -1

  

  30/10/94نشست هیأت ممیزه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان  بیست و دومینمصوبات 

 .به تصویب رسیداراء حاضرین  با اکثریتاز مرتبه استادیاري به دانشیاري  رقیه صادقی نیريدکتر  خانمارتقاي  -1
 .به تصویب رسیداراء حاضرین  با اکثریتاز مرتبه استادیاري به دانشیاري  رحیم یوسفیدکتر  آقايارتقاي  -2
 .به تصویب رسیداراء حاضرین  با اکثریتاز مرتبه استادیاري به دانشیاري  داود فرج زادهدکتر  آقايي ارتقا -3
 .به تصویب رسیداراء حاضرین  با اکثریتاز مرتبه استادیاري به دانشیاري  منیره صدقیدکتر  خانمارتقاي  -4
رتقاء به مرتبه دانشیاري مطرح و با توجه به امتیازات ا% 70درخواست آقاي دکتر اسفندیار فیضی آقاکندي مبنی بر کسب  -5

سال به هیأت  5کسب امتیازات الزم، مقرر گردید تقاضاي ایشان براي اخذ مجوز ماندگاري در وضعیت پیمانی بیش از 
 .امناء دانشگاه ارسال شود

رح و با توجه به کسب امتیازات ارتقاء به مرتبه دانشیاري مط% 70درخواست آقاي دکتر ابوالفضل رمضانی مبنی بر کسب  -6
سال به هیأت امناء  5امتیازات الزم، مقرر گردید تقاضاي ایشان براي اخذ مجوز ماندگاري در وضعیت پیمانی بیش از 

 .دانشگاه ارسال شود
امتیازات ارتقاء به مرتبه دانشیاري مطرح و با توجه به کسب % 70درخواست آقاي دکتر حمید ولی زاده مبنی بر کسب  -7

سال به هیأت امناء  5الزم، مقرر گردید تقاضاي ایشان براي اخذ مجوز ماندگاري در وضعیت پیمانی بیش از  امتیازات
 .دانشگاه ارسال شود

امتیازات ارتقاء به مرتبه دانشیاري مطرح و با توجه به کسب % 70درخواست خانم دکتر عاتکه رسمی مبنی بر کسب  -8
سال به هیأت امناء  5براي اخذ مجوز ماندگاري در وضعیت پیمانی بیش از امتیازات الزم، مقرر گردید تقاضاي ایشان 

 .دانشگاه ارسال شود
امتیازات ارتقاء به مرتبه دانشیاري مطرح و با توجه به کسب % 70درخواست آقاي دکتر محسن حیدریان مبنی بر کسب  -9

سال به هیأت امناء  5یت پیمانی بیش از امتیازات الزم، مقرر گردید تقاضاي ایشان براي اخذ مجوز ماندگاري در وضع
 .دانشگاه ارسال شود
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آئین نامه ارتقاء از بدو  3امتیازات پژوهشی از ماده % 60تقاضاي آقاي محمد خودي زاده نهاري مبنی بر کسب    -10
مطرح شد و با توجه به عدم کسب امتیاز الزم، ) 01/07/91(استخدام پیمانی تا شروع به تحصیل در مقطع دکتري 

امتیازات ارتقاء مرتبه مربی % 60بررسی گردید و نامبرده توانست  30/10/93درخواست نامبرده از بدو استخدام تا تاریخ 
 .کسب کندرا  3به استادیاري از ماده 

آئین نامه ارتقاء از بدو استخدام پیمانی تا  3امتیازات پژوهشی از ماده % 60تقاضاي خانم اعظم زرنشان مبنی بر کسب   -11
جهت استفاده از سهمیه مربیان براي ادامه تحصیل در مقطع دکتري بررسی شده و نامبرده توانست  01/07/92یخ تار
 .کسب کندرا  3امتیازات ارتقاء مرتبه مربی به استادیاري از ماده % 60

ارتقاء،   نامهآئین  7و 6اساس ماده  و بر 93دانشگاه در سال  چهاردهمین نشست هیأت ممیزه  از مصوبات 2پیرو بند   -12
    :گردیدکشاورزي به شرح ذیل اصالح و تکمیل گروه و زبان و ادبیات میسیون هاي تخصصی گروه ک اعضاي

  :کمیسیون تخصصی گروه زبان و ادبیات

  )عضو(دکتر بهرام بهین  - 2)             رئیس کمیسیون(دکتر رحمان مشتاق مهر   - 1   

  )دبیر کمیته(معاون دانشکده ادبیات و علوم انسانی  - 4                    )عضو(دکتر مهین حاجی زاده چقوشی  -3  

  یک نفر متخصص برحسب رشته مورد بحث -5  

  :کمیسیون تخصصی گروه کشاورزي

  )عضو(دکتر علی مهرور  -2)              رئیس کمیسیون(دکتر محمد مقدم واحد   -1  

  )دبیر کمیته(معاون دانشکده کشاورزي  -4                  )            عضو(دکتر مقصود پژوهنده  -3  

 یک نفر متخصص برحسب رشته مورد بحث -5  

  10/11/94نشست هیأت ممیزه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان  بیست و سومینمصوبات 

 .ب رسیدبه اتفاق اراء حاضرین به تصوی دانشیاري به استادياز مرتبه  دکتر ذوالفقار رضوانیارتقاي آقاي  -1

  28/11/94نشست هیأت ممیزه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان  مینچهاربیست و مصوبات 

  .ب رسیداراء حاضرین به تصوی با اکثریت دانشیاريبه  استادیارياز مرتبه  اکبر شیرزاد دکتر ارتقاي آقاي  -1

  .ب رسیداراء حاضرین به تصوی به اتفاق استاديبه  دانشیارياز مرتبه   محمدرضا بنائیدکتر ارتقاي آقاي  -2

  .موافقت به عمل نیامد دانشیاريبه  استادیارياز مرتبه  ابوالفضل قاسم زاده علیشاهیدکتر ارتقاي آقاي تقاضاي با  -3

 .موافقت به عمل نیامد به استادي دانشیارياز مرتبه  مؤید حسینی صدر دکتر ارتقاي آقاي تقاضاي با  -4


