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  25/01/95نشست هیأت ممیزه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان  بیست و پنجمینمصوبات 

 .به اتفاق اراء حاضرین به تصویب رسید دانشیاريبه  استادیاري علمی از مرتبه  اسمعیل عابديارتقاي آقاي دکتر  -1
 .به اتفاق اراء حاضرین به تصویب رسید به استادي دانشیاري علمی از مرتبه  بیوك حبیبی آغجه اوبهارتقاي آقاي دکتر  -2
 .به اتفاق اراء حاضرین به تصویب رسید به استادي دانشیاري علمی از مرتبه  جمشیدي قلعهکاظم ارتقاي آقاي دکتر  -3
 .اراء حاضرین به تصویب رسید با اکثریت به استادي دانشیاري علمی از مرتبه مؤید حسینی صدر دکتر  آقاي ارتقاي -4

  22/02/95نشست هیأت ممیزه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان  بیست و ششمینمصوبات 

 .اراء حاضرین به تصویب رسید با اکثریت دانشیاريبه  استادیاري علمی از مرتبه  تقی زوارآقاي دکتر ارتقاي  -1
 .اراء حاضرین به تصویب رسید با اکثریت به استادي دانشیاري علمی از مرتبه  علی عجمی اسفنگرهدکتر  آقاي ارتقاي -2
اراء حاضرین به تصویب  اکثریت با دانشیاريبه  استادیاري علمی مرتبه از  جعفر امجدي زین الحاجلوارتقاي آقاي دکتر  -3

 .رسید

  .استادیاري به دانشیاري موافقت به عمل نیامداز مرتبه  پیمان یارمحمدزاده دکتر ارتقاي آقاي با تقاضاي  -4

جهت ارتقاء  -ستفاده از مأموریت تحصیلموفق به اخذ مدرك دکتري بدون ا -مدزادهآقاي دکتر محسن شیرمحتقاضاي  -5
، با ارتقاء نامبرده از تاریخ چاپ وه نامه اجرائی آئین نامه ارتقاءشی 6به مرتبه استادیاري بررسی و با استناد به تبصره ماده 

 .نهائی دومین مقاله علمی پژوهشی موافقت به عمل آمد

  26/03/95نشست هیأت ممیزه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان  بیست و هفتمینمصوبات 

به تصویب حاضرین  با اکثریت آراء دانشیاريبه  استادیارياز مرتبه  جهان جعفر پورمحمود قاضیارتقاي آقاي دکتر  -1
 .درسی

 .حاضرین به تصویب رسید با اکثریت آراء دانشیاريبه  استادیارياز مرتبه دکتر علیرضا راستکار ابراهیم زاده ارتقاي آقاي  -2
 .دحاضرین به تصویب رسی با اکثریت آراء دانشیاريبه  استادیارياز مرتبه  فاطمه محمودي کرديدکتر  خانمارتقاي  -3
 .استادیاري به دانشیاري موافقت به عمل نیامداز مرتبه  یوسف یاوريدکتر ارتقاي آقاي با تقاضاي  -4
  .استادیاري به دانشیاري موافقت به عمل نیامداز مرتبه  احد مهروند دکتر ارتقاي آقاي با تقاضاي  -5
 .استادیاري به دانشیاري موافقت به عمل نیامداز مرتبه   مجتبی رنجبردکتر ارتقاي آقاي با تقاضاي  -6


