
  1صفحه   

 

  

  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
 .فاق اراء حاضرین به تصویب رسیدبه ات دانشیاري به استادي علمی از مرتبهبیوك حبیبی آغجه اوبه  ارتقاي آقاي دکتر  -2
 .به اتفاق اراء حاضرین به تصویب رسید دانشیاري به استادي علمی از مرتبهکاظم جمشیدي قلعه  ارتقاي آقاي دکتر  -3
 .اراء حاضرین به تصویب رسید با اکثریت دانشیاري به استادي علمی از مرتبه مؤید حسینی صدر دکتر  آقاي ارتقاي -4

  22/02/95نشست هیأت ممیزه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان  نبیست و ششمیمصوبات 

 .اراء حاضرین به تصویب رسید با اکثریت دانشیاريبه  استادیاري علمی از مرتبهتقی زوار  آقاي دکتر ارتقاي  -1
 .یداراء حاضرین به تصویب رس با اکثریت دانشیاري به استادي علمی از مرتبه علی عجمی اسفنگره دکتر  آقاي ارتقاي -2
اراء حاضرین به تصویب  با اکثریت دانشیاريبه  استادیاري علمی مرتبهجعفر امجدي زین الحاجلو  از ارتقاي آقاي دکتر  -3

 .رسید

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

جهت ارتقاء  -به اخذ مدرك دکتري بدون استفاده از مأموریت تحصیلموفق  -تقاضاي آقاي دکتر محسن شیرمحمدزاده -5
، با ارتقاء نامبرده از تاریخ چاپ شیوه نامه اجرائی آئین نامه ارتقاء 6به مرتبه استادیاري بررسی و با استناد به تبصره ماده 

 .نهائی دومین مقاله علمی پژوهشی موافقت به عمل آمد

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

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

 .تصویب رسیدحاضرین به  با اکثریت آراء دانشیاريبه  استادیارياز مرتبه دکتر علیرضا راستکار ابراهیم زاده ارتقاي آقاي  -2
 .ارتقاي خانم دکتر فاطمه محمودي کردي از مرتبه استادیاري به دانشیاري با اکثریت آراء حاضرین به تصویب رسید -3
 .با تقاضاي ارتقاي آقاي دکتر یوسف یاوري از مرتبه استادیاري به دانشیاري موافقت به عمل نیامد -4
  .ادیاري به دانشیاري موافقت به عمل نیامدبا تقاضاي ارتقاي آقاي دکتر احد مهروند  از مرتبه است -5
 .از مرتبه استادیاري به دانشیاري موافقت به عمل نیامد  مجتبی رنجبربا تقاضاي ارتقاي آقاي دکتر  -6

  27/05/95نشست هیأت ممیزه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان  بیست و هشتمینمصوبات 

 .حاضرین به تصویب رسید با اکثریت آراء دانشیاريبه  استادیارياز مرتبه  میریوسف هاشمیارتقاي آقاي دکتر  -1
 .حاضرین به تصویب رسید با اکثریت آراء دانشیاري به استادياز مرتبه دکتر نادر چاپارزاده ارتقاي آقاي  -2
درخواست بررسی مجدد پرونده ارتقاء آقاي محسن شیرمحمدزاده به مرتبه علمی استادیاري مطرح شد ومقرر گردید  -3

 .مرتبه ایشان بعد از چاپ یک مقاله علمی، پژوهشی دیگر صادر گرددحکم ارتقاء 
 .اجرا گردد 01/10/95مقرر گردید آئین نامه جدید ارتقاء مرتبه اعضاي هیأت علمی از مورخ  -4



  2صفحه   

 

  01/09/95نشست هیأت ممیزه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان  بیست و نهمینمصوبات 

  .حاضرین به تصویب رسید با اکثریت آراء دانشیاريبه  ستادیاريااز مرتبه  محمد پاژنگارتقاي آقاي دکتر  -1

شماره   به ( دستورالعمل طرز تشکیل هیأت ممیزه و وظایف و اختیارات آن 5ماده  3مطابق تبصره  -الف: مصوبات دیگر هیأت  -2

در راستاي  -ب. انتخاب شد» دبیرهیأت«ان با پیشنهاد رئیس دانشگاه و رأي هیأت ممیزه به عنو دکتر منصور ایمانپور، آقاي )و/142736
دستورالعمل طرز تشکیل هیأت ممیزه، رؤساي کمیسیون هاي تخصصی به شرح زیر با پیشنهاد رئیس دانشگاه و تأیید  8ماده  1اجراي بند 

  :اعضاي هیأت انتخاب شدند

  کمیسیون زبان و ادبیات                  دکتر رحمان مشتاق مهر) : 3- 1(   
  کمیسیون الهیات                          دکتر سعید گراوند) : 3- 2(   
  کمیسیون علوم تربیتی و روانشناسی   دکتر فخرالسادات قریشی راد) : 3- 3(   
  شامل رشته هاي مکانیک، عمران، مهندسی مواد، مهندسی (کمیسیون مهندسی مکانیک و عمران ) : 3- 4(   

  دکتر ارژنگ صادقی                                                 ) شیمی             
  شامل رشته هاي مهندسی برق، کامپیوتر و رشته هاي دانشکده (کامپیوتر - کمیسیون مهندسی برق) : 3- 5(   

  دکتر شهرام حسین زاده                       )  فناوري اطالعات             
  دکتر کاظم جمشیدي قلعه)  ریاضی، فیزیک، زمین شناسی( کمیسیون ریاضی، فیزیک) : 3- 6(   
  دکتر نادر چاپارزاده    کمیسیون شیمی، زیست شناسی    ) : 3- 7(   
 دکتر محمد احمدآبادي     کمیسیون کشاورزي                  ) : 3- 8(   

  

  04/10/95نشست هیأت ممیزه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان  سی امینمصوبات 

و ارتقا به مرتبه علمی استادیاري آقاي محمد ابراهیم نژاد مقرر شد حکم ارتقا  4وص موضوع پذیرش مدرك سطحدرخص -1
 .نامبرده بعد از چاپ مقاله دوم علمی، پژوهشی صادر گردد

 .اعضاي انتخابی کمیسیون هاي تخصصی هیأت ممیزه معرفی و تأیید شدند -2
اکثریت اعضاي هیأت ممیزه را کسب ننماید، ارائه مجدد پرونده به کمیته مقرر گردید چنانچه پرونده تقاضاي ارتقا رأي  -3

 .ماه پس از تاریخ رد شدن پرونده در هیأت ممیزه مقدور خواهد بود 6منتخب به شرط افزوده شدن فعالیت هاي مؤثر، 
 .یگر امتیازي تعلق نگیرد، یا تنها با نام مؤسسه اي د)قبلی یا جدید( مقرر گردید به فعالیت هاي بدون ذکر نام مؤسسه  -4
  

  20/11/95 نشست هیأت ممیزه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان سی و یکمینمصوبات 

 .حاضرین به تصویب رسیدبه اتفاق اراء  استاديبه  علمی دانشیارياز مرتبه احمد گلی  ارتقاي آقاي دکتر -1
 .از مرتبه علمی استادیاري به دانشیاري به اتفاق اراء حاضرین به تصویب رسید ابوالفضل قاسم زادهارتقاي آقاي دکتر  -2
 .دانشیاري با اکثریت آراء حاضرین به تصویب رسیداز مرتبه علمی استادیاري به وحید بهجت ارتقاي آقاي دکتر  -3
 .موافقت به عمل نیامدبه اتفاق اراء حاضرین از مرتبه استادیاري به دانشیاري  عاتکه رسمیدکتر  خانمبا تقاضاي ارتقاي  -4



  3صفحه   

 

 

  95/ 12/ 18نشست هیأت ممیزه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان  سی و دومینمصوبات 

 .دانشیاري با اکثریت آراء حاضرین به تصویب رسیدارتقاي آقاي دکتر حسین سلطانی جیقه از مرتبه علمی استادیاري به  -5
 .از مرتبه علمی استادیاري به دانشیاري به اتفاق اراء حاضرین به تصویب رسید احمدي عزت الهارتقاي آقاي دکتر  -6
 .اراء حاضرین به تصویب رسیدبا اکثریت  استاديبه  علمی دانشیارياز مرتبه جواد مصرآبادي ارتقاي آقاي دکتر  -7
ت تبدیل وضعیت آقاي یوسف زینی وند جهت تبدیل وضعیت از کارشناسی به عضو هیأت علمی با مرتبه مربی درخواس -8

 .مطرح و به دلیل کمبود امتیازات پژوهشی موافقت به عمل نیامد) ارجاع از هیأت امنا(
ائه دو مقاله علمی پژوهشی و استادیاري مطرح و با توجه به اربه  مربیاز مرتبه علمی  رعنا ولی زاده کامران خانمارتقاي  -9

 .آراء حاضرین به تصویب رسید گواهینامه موقت پایان تحصیالت مقطع دکتري، به اتفاق
 
 
 


