
  1صفحه   

 

  

  

  30/01/96نشست هیأت ممیزه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان  سی و سومینمصوبات 

موافقت به عمل با اکثریت آراء حاضرین آقاي دکتر یداله نصراللهی از مرتبه علمی استادیاري به دانشیاري  با تقاضاي ارتقاي -1
  .نیامد

موافقت به  دانشیاري با اکثریت آراء حاضرینادیاري به است علمی از مرتبه ناصر عیوضیان کاريدکتر ارتقاي آقاي با تقاضاي  -2
  .عمل نیامد

موافقت به عمل  با اکثریت آراء حاضرین استادیاري به دانشیاري علمی از مرتبه محسن حیدریاندکتر ارتقاي آقاي با تقاضاي  -3
 .نیامد

 .حاضرین به تصویب رسید آراءبه استادي به اتفاق  دانشیاري علمی از مرتبه عادل رضائی اقدمارتقاي آقاي دکتر  -4

 .حاضرین به تصویب رسید به اتفاق آراءعلمی استادیاري به دانشیاري  از مرتبه محمدپور حکیمهدکتر  خانمارتقاي  -5

 .حاضرین به تصویب رسید به استادي به اتفاق آراء دانشیاري علمی از مرتبه مهرداد مهکام ارتقاي آقاي دکتر  -6

  

  20/02/96یأت ممیزه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان نشست ه سی و چهارمینمصوبات 

 .حاضرین به تصویب رسید به اتفاق آراءعلمی استادیاري به دانشیاري  از مرتبهپیمان یارمحمدزاده  دکتر  آقايارتقاي  -1

موافقت به با اکثریت آراء حاضرین  به استادي از مرتبه علمی دانشیاري غفاري حدیقه علیرضابا تقاضاي ارتقاء آقاي دکتر  -2
  .عمل نیامد

  .با اکثریت آراء حاضرین موافقت به عمل نیامد استادیاري به دانشیارياز مرتبه علمی  خانی  علیتقاضاي ارتقاء آقاي دکتر با  -3

حاضرین به  به اتفاق آراء استادیاري با توجه به کسب امتیازات الزم،به  مربیعلمی  از مرتبهاکبر فایده اي   آقايارتقاي  -4
 .رسیدتصویب 

 .حاضرین به تصویب رسید به اتفاق آراءعلمی استادیاري به دانشیاري  از مرتبهیوسف یاوري دکتر  آقايارتقاي  -5

مطرح  استادیاري به دانشیارياز مرتبه علمی  عیوضیان کاري درخصوص بررسی مجدد پرونده ارتقاء ناصرتقاضاي آقاي دکتر  -6
  .موافقت به عمل نیامدبا اکثریت آراء حاضرین و با ارتقاي نامبرده 

  

  

  



  2صفحه   

 

  03/03/96نشست هیأت ممیزه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان  سی و پنجمینمصوبات 

مقرر گردید کیفیت تدریس براساس میانگین امتیازدهی دانشجویان در کاربرگ هاي ارزیابی کیفیت تدریس متقاضی در چهار  -1
    .نشکده سنجیده شودسال قبل از دوره ارتقاء و ارزیابی مدیرگروه و رئیس دا

به مقاله علمی کامل و خالصه مقاله علمی ارائه شده ) تاریخ اجراي آئین نامه جدید ارتقاء ( 01/10/1395مقرر گردید تا تاریخ  -2
 5ماده  10در همایش هاي علمی معتبر ملی و بین المللی طبق رویه رایج امتیاز تعلّق گیرد؛ لکن از تاریخ مذکور، طبق بند 

امتیاز تعلق می گیرد که ) اعم از ملی و بین المللی(به آن دسته از همایش هاي معتبر علمی داخلی « ه اجرایی، تنها شیوه نام
یا انجمن هاي علمی داراي مجوز رسمی از مراجع ذي صالح برگزار و در پایگاه استنادي علوم جهان اسالم » مؤسسه«توسط 

)Isc (ثبت شده باشد«.  

راحت آئین نامه ارتقاء و شیوه نامه اجرایی آن، مقرر گردید به نشریات علمی داراي هیأت تحریریه معتبر، با عنایت به مفاد و ص -3
  .امتیازي تعلّق نگیرد

شیوه امتیازدهی و تعیین شاخصهاي اصلی براي تعیین امتیاز انواع مقاله ها «شیوه نامه اجرایی،  5ماده  2از آنجا که طبق بند  -4
، بنابراین شیوه نامه هیأت ممیزه »ر مجله در امتیاز مقاله ها بر عهده هیأت ممیزه مؤسسه استو نحوه اعمال ضریب تأثی

دانشگاه شهید مدنی آذربایجان در این خصوص با رعایت تمام ضوابط آئین نامه ارتقاء و شیوه نامه آن به شرح جدول پیوستی 
  .تصویب گردید

  17/03/96ید مدنی آذربایجان نشست هیأت ممیزه دانشگاه شه سی و ششمینمصوبات 

اکثریت آراء حاضرین  به استادي به دلیل عدم کسب از مرتبه علمی دانشیاري مشتقی زنوزي عادلهدکتر  خانمبا تقاضاي ارتقاء  -1
 .موافقت به عمل نیامد

 .سیدحاضرین به تصویب ر به اتفاق آراء به استادي علمی دانشیاري از مرتبهمعصومه باقري  دکتر  خانمارتقاي  -2

موافقت به عمل حاضرین  به اتفاق آراء استادیاري به دانشیارياز مرتبه علمی  عبدالرضا ابريتقاضاي ارتقاء آقاي دکتر با  -3
  .نیامد

 .حاضرین به تصویب رسید با اکثریت آراءعلمی استادیاري به دانشیاري  از مرتبهاسفندیار فیضی دکتر  آقايارتقاي  -4

 .حاضرین به تصویب رسید با اکثریت آراءعلمی استادیاري به دانشیاري  از مرتبهمحمد عطازاده دکتر  آقايارتقاي  -5

موافقت به عمل حاضرین  با اکثریت آراء استادیاري به دانشیارياز مرتبه علمی  مجتبی رنجبر تقاضاي ارتقاء آقاي دکتر با  -6
  .نیامد

موافقت به عمل حاضرین  با اکثریت آراء استادیاري به دانشیاري از مرتبه علمیعاتکه رسمی دکتر  خانمتقاضاي ارتقاء با  -7
  .نیامد

مطرح و با ارتقاي  استادیاري به دانشیارياز مرتبه علمی  علی خانی درخصوص بررسی مجدد پرونده ارتقاءتقاضاي آقاي دکتر  -8
  .با اکثریت آراء حاضرین موافقت به عمل نیامدنامبرده 



  3صفحه   

 

  01/05/96ممیزه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان  نشست هیأت سی و هفتمینمصوبات 

اکثریت آراء حاضرین  به دلیل عدم کسب دانشیارياستادیاري به از مرتبه علمی عسگرعلی بویر دکتر  آقايبا تقاضاي ارتقاء  -1
 .موافقت به عمل نیامد

 .به تصویب رسیداء حاضرین اکثریت آر بابه استادي  از مرتبه علمی دانشیاري مشتقی زنوزي عادلهدکتر  خانم يارتقا -2

موافقت به عمل حاضرین  اکثریت آراء با استادیاري به دانشیارياز مرتبه علمی  بهلول قربانیانتقاضاي ارتقاء آقاي دکتر با  -3
 .نیامد

 .به تصویب رسیدآئین نامه جدید  4ماده 1کاربرگ هاي بند -4
  

  05/07/96ه شهید مدنی آذربایجان نشست هیأت ممیزه دانشگا سی و هشتمینمصوبات 

 به دلیل عدم کسب دانشیارياستادیاري به از مرتبه علمی عسگرعلی بویر دکتر  آقايارتقاء  بررسی مجدد پرونده تقاضاي -1
 .اکثریت آراء حاضرین موافقت به عمل نیامد

 .به تصویب رسیدحاضرین  آراء به اتفاق دانشیارياستادیاري به از مرتبه علمی  رامین حبیبیدکتر  آقاي يارتقا -2

 به دلیل عدم کسبتقاضاي بررسی مجدد پرونده ارتقاء آقاي دکتر بهلول قربانیان از مرتبه علمی استادیاري به دانشیاري  -3
 .اکثریت آراء حاضرین موافقت به عمل نیامد

  

  29/09/96نشست هیأت ممیزه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان  سی و نهمینمصوبات 

پژوهشی و -خانم اعظم زرنشان از مرتبه مربی به استادیاري مطرح و با توجه به ارائه دو مقاله علمی درخواست سرکار -1
موافقت به آراء حاضرین  به اتفاق 19/7/96گواهینامه موقت پایان تحصیالت دکترا مطرح و با درخواست نامبرده از تاریخ 

 .عمل آمد

پژوهشی و -به استادیاري مطرح و با توجه به ارائه دو مقاله علمیدرخواست آقاي حبیب اله کاظم خانی از مرتبه مربی  -2
موافقت به آراء حاضرین  به اتفاق 21/6/96گواهینامه موقت پایان تحصیالت دکترا مطرح و با درخواست نامبرده از تاریخ 

 .عمل آمد

شرط اخذ مجوز کتبی از شوراي آموزش  موضوع احتساب امتیاز راهنمائی پایان نامه یا رساله در دانشگاه هاي دیگر مطرح و به -3
و یک مورد از سه مورد / یک مورد از چهار مورد راهنمائی پایان نامه کارشناسی ارشد براي ارتقا به مرتبه دانشیاري (دانشگاه 

ا اکثریت ب) مورد راهنمائی مستقل یا دو مورد راهنمائی مشترك 1بصورت ) راهنمائی رساله دکترا براي ارتقا به مرتبه استادي 
 . آرا حاضرین به تصویب رسید



  4صفحه   

 

آئین نامه جدید ارتقا،با اکثریت آرا حاضرین تصویب شد که به اعضاي حقیقی تمام شوراها و کمیته  4ماده  10در راستاي بند  -4
 4تا سقف (امتیاز  2ساعت شرکت در جلسات حداکثر  50ها و هیات ممیزه با تأیید کتبی رئیس شورا یا مؤسسه، به ازاي هر 

 .تعلق گیرد) امتیاز

 .آقاي دکتر سجاد نجفی روادانق به اتفاق آراء حاضرین به عنوان رئیس کمیسیون عمران، مکانیک انتخاب شد -5

  

  16/12/96نشست هیأت ممیزه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان  چهلمینمصوبات 

 .به تصویب رسیدآراء حاضرین  اکثریت با دانشیارياستادیاري به از مرتبه علمی  رضا عبديدکتر  آقاي يارتقا -1

 .به تصویب رسیدآراء حاضرین  به استادي با اکثریت از مرتبه علمی دانشیاري علیرضا غفاري حدیقهدکتر  آقاي يارتقا -2

مصوب گردید تاریخ دقیق ارائه مجدد پرونده هاي ارتقا شش ماه بعد از تاریخ آخرین رد در هیات ممیزه اعم از دانشگاه یا  -3
 .بودمرکزي خواهد 

آقاي دکتر محمد پاژنگ به جاي دکتر داود فرج زاده به عنوان عضو کمیسیون تخصصی شیمی و زیست شناسی معرفی و  -4
 .تصویب شد

 

  

 


