
ممیزه هیأت جلسهصورت  

با  دفتر ریاست محترم دانشگاه در محل 29/10/1395 مورخممیزه دانشگاه کردستان  هیأت) دور سوماز (جلسه اولین 

فعالیت خود را به شرح ذیل آغاز نمود: صبح 9رأس ساعت  حقوقی وجدید حقیقی  اعضاي نفر 23نفر از  19حضور   

.انجام شد هیأتکمال شانظري عضو حقیقی  مجید توسط آقاي دکتر اهللاکالمشروع جلسه با قرائت چند آیه از  -1  

.ممیزه انجام گرفت هیأتکوتاه توسط آقاي دکتر فردین اخالقیان ریاست  ايمقدمه ارائه و خیرمقدمعرض  -2  

.ممیزه ارائه شد هیأتمرده دبیر  وسهسیممیزه توسط آقاي دکتر عادل  هیأت و دومگزارش عملکرد دوره اول  -3  

.مرده ارائه شد وسهسیممیزه توسط آقاي دکتر  هیأت و دوماول  هايدورهگزارشی در خصوص امتیازات دریافتی همکاران ارتقا ء یافته به دانشیاري در  -4  

.مرده ارائه شد وسهسیممیزه توسط آقاي دکتر  هیأت و دومگزارش از خالصه مصوبات دوره اول  -5  

:باشدمیممیزه به شرح ذیل  هیأتین جلسه از دوره سوم مصوبات اول -  

اعطا  و با انگلیسی مطرحزبان رشته بزدوده  دکتر زکریا ي) آقادوره پیمانی( یشیآزماپرونده احتساب سنوات خدمت قبل از تبدیل وضعیت به رسمی  -1

نامبرده موافقت شد. روزبه 15ماه  2سال - و احتساب یهپا 3  

 و با انگلیسی مطرحزبان  سلیمانی رشته دکتر حبیب ي) آقادوره پیمانی( یشیآزماپرونده احتساب سنوات خدمت قبل از تبدیل وضعیت به رسمی  -2

نامبرده موافقت شد. روزبه 27ماه  1سال -و احتساب یهپا 3اعطا   

اعطا  و بامطرح  علوم تربیتی رشته سلیمی دکتر جمال ي) آقاپیمانیدوره ( یشیآزماپرونده احتساب سنوات خدمت قبل از تبدیل وضعیت به رسمی  -3

نامبرده موافقت شد. روزبه 17ماه  1سال -و احتساب یهپا 3  

 ممیزه تعیین شد. هیأتجانشین ریاست  عنوانبهآقاي دکتر عبداهللا سلیمی  -4

 ممیزه انتخاب شد. هیأتدبیر  عنوانبهمرده به مدت دو سال  وسهسیآقاي دکتر عادل -5

 نحوه ارائه پرونده ارتقاء به دبیرخانه کمیته منتخب-6

، ضمن ثبت پرونده، رسید دریافت پرونده دهندمی) به دبیرخانه کمیته منتخب تحویل 4الی  1مقرر شد به متقاضیانی که پرونده خود را (شامل مواد -6-1
 ر رسید در پرونده متقاضی ثبت گردد.به تاریخ ثبت پرونده به متقاضی تحویل داده شود و تصوی

را بعداً تحویل دبیرخانه کمیته منتخب دهد، تاریخ ثبت پرونده  4الی  2را کسب کرده باشد و پرونده مواد  1متقاضی قبالً امتیاز ماده  کهدرصورتی-6-2
 .باشدمی 4الی  2تاریخ دریافت پرونده مواد 



نگردد، تاریخ ثبت پرونده در  1اقدام نماید، اما موفق به کسب امتیاز ماده  4الی  1متقاضی نسبت به تحویل پرونده خود شامل مواد  کهدرصورتی-6-3
 خواهد بود. 1دبیرخانه کمیته منتخب، تاریخ جدید کسب امتیاز ماده 

تغییر  4الی  2ب، تاریخ ثبت پرونده به تاریخ آخرین تغییرات در مواد پس از تحویل به دبیرخانه کمیته منتخ 4الی  2در صورت تغییر مجدد در مواد -6-4
 .یابدمی

 .باشدمیدر کل روند تحویل و بررسی پرونده ارتقاء دقیقاً مطابق فلوچارت پیوست -6-5
در  4الی  2ربوطه و پرونده مواد در کمیسیون م 1پرونده ماده  زمانهم، امکان طرح و بررسی 4الی  1در صورت تحویل پرونده متقاضی شامل مواد -6-6

 کمیته منتخب میسر است.

 ممیزه هیأتنحوه تشکیل کمیته منتخب، کمیسیون تخصصی -7
. جلسات گرددمیتشکیل  12:30الی  9از ساعت  هرماهماهیانه در آخرین چهارشنبه  صورتبهممیزه جلسات  هیأتپرونده به  3ارائه حداقل  صورت در-7-1

 تشکیل خواهد شد. 12:30الی  9 از ساعت هرماهدر صورت لزوم در اولین چهارشنبه  العادهفوق

 تائیدد مور نامهشیوه بر اساسو عضو کمیسیون با مرتبه استادي به شرح زیر و  هاکمیسیونممیزه دانشگاه کردستان، رؤساي  هیأت هايکمیسیون-7-2
 شوراي آموزشی دانشگاه تعیین گردید:

 اعضاء کمیسیون رئیس کمیسیون نام کمیسیون
 دکتر نعمت عزیزي + دو عضو از طریق انتخابات دکتر سعید صادقی بروجردي علوم انسانی

مهندسی و هنر و 
 معماري

دکتر بیورانی + یک عضو از دانشکده هنر و معماري + سه عضو  دکتر عیسی نخعی
 از دانشکده مهندسی

از طریق انتخابات (حداقل یک نفر داراي مرتبه چهار عضو  دکتر عبداهللا سلیمی علوم پایه
 استادي باشد).

 دکتر قربانعلی صادقی + دو عضو از طریق انتخابات دکتر امیر رشیدي کشاورزي
 دکتر قربانعلی صادقی + دو عضو از طریق انتخابات دکتر نقی شعبانیان منابع طبیعی

 بروجردي + دو عضو از طریق انتخاباتدکتر سعید صادقی  جمال محمدي دکتر علوم اجتماعی
 دکتر احمد پارسا + دو عضو از طریق انتخابات دکتر پارسا یعقوبی زبان و ادبیات

 شدهینتدو نامهشیوه بر اساسهر دانشکده  علمیهیأتممیزه دانشگاه از طریق انتخابات با شرکت اعضاي  هیأتتخصصی  هايکمیسیونسایر اعضاء -7-3
 اه تعیین و با حکم ریاست دانشگاه به مدت دو سال منصوب خواهند شد.در شوراي دانشگ

 .باشدمیوظیفه تشکیل جلسه و دعوت از اعضاء کمیته منتخب بر عهده رئیس کمیته (رئیس دانشکده) -7-4
نجام کار در اولین جلسه کمیسیون، است، لذا براي سهولت ا نشدهبینیپیش، دبیر کمیسیون 7/6/95ممیزه مورخ  هیأتدر دستورالعمل طرز تشکیل  -7-5

از اعضاء  ممیزه اقدام نمایند. وظیفه دعوت هیأتدبیر کمیسیون و معرفی وي به دبیر  عنوانبهاعضاء کمیسیون نسبت به تعیین یک نفر از اعضاء کمیسیون 
 .باشدمیجهت تشکیل کمیسیون بر عهده دبیر کمیسیون 

 
ه تعیین رئیس دانشکد تائیدبا پیشنهاد مدیر گروه و  باشندمیمتخصص (داور پرونده ارتقاء) در ترکیب کمیته منتخب که سه تن  علمیهیأتاعضاء -7-6

 .گردندمی



رئیس کمیته، معاون آموزشی  عنوانبهترکیب کمیته منتخب شامل رئیس دانشکده  7/6/95ممیزه مورخ  هیأتبر اساس دستورالعمل طرز تشکیل  -7-7
بیر و یا د رئیسممیزه مصوب نمود که  هیأت. همچنین باشدمیبا مرتبه حداقل دانشیاري  علمیهیأتدبیر کمیته و سه تن از اعضاء  عنوانبهکده دانش

 منتخب حضور داشته باشد. هايکمیتهکمیسیون تخصصی در 

حداقل دو نفر داور خارج از دانشگاه و حداکثر یک نفر از داخل  داور در جلسه کمیته منتخب عنوانبهانتخاب شده  علمیهیأتاز بین سه نفر عضو -7-8
 .گرددمیدانشگاه انتخاب 

در رشته گرایش متقاضی داور داخلی با مرتبه دانشیاري وجود نداشته باشد، تعداد داور خارجی سه نفر خواهد بود و یک نفر داور داخلی  کهدرصورتی -7-9
 در جلسه کمیته منتخب حضور داشته باشد. تواندمی رأيبا مرتبه استادیاري بدون حق  باتجربه

 حداقل دو نفر داور عضو کمیته منتخب در بررسی درخواست ارتقاء به مرتبه استادي باید داراي مرتبه استادي باشند.-7-10

کیب ته منتخب حضور نداشته باشد به ترداور در کمیسیون تخصصی مقرر گردید یک نفر داور خارجی که در جلسات کمی بینیپیشبا توجه به عدم  -7-11
 .گرددمیکمیسیون تعیین  رئیسکمیسیون اضافه شود. داور فوق به انتخاب 

 حق الجلسه از طریق رئیس صورتبهمربوطه  الزحمهحقو  گرددمیممیزه صادر  هیأتاحکام رئیس، دبیر و اعضاء کمیسیون تخصصی توسط رئیس  -7-12
 .گرددمیدانشکده پرداخت 

ر ممیزه تعیین شده است، د هیأتمربوطه و مصوبات  هاينامهآیینمقرر گردید افرادي مازاد بر ترکیب کمیته منتخب و کمیسیون تخصصی که در -7-13
 جلسات کمیته و کمیسیون حضور نداشته باشند.

زه ممی هیأتممیزه که توسط اعضاي  هیأتمیان اعضاء  ها یک نفر نماینده ثابت ازهمقرر گردید که جهت ایجاد روندي یکنواخت در بررسی پروند-7-14
تخصصی حضور داشته باشد و دعوت از ایشان حداقل یک هفته قبل از تشکیل جلسه کمیسیون توسط رئیس  هايکمیسیوندر تمامی  شودمیانتخاب 

 کمیسیون صورت گیرد.

به منظور ایجاد روند یکنواخت در  هاکمیسیونممیزه جهت شرکت در  هیأت نماینده عنوانبهممیزه آقایان دکتر یزدانی و دکتر کرمی را  هیأت-7-15
 تعیین نمود هاپروندهبررسی 

مقرر شد جهت تأمین زمان کافی براي اصالح پرونده مطروحه در کمیته منتخب، زمان تشکیل جلسه کمیته منتخب و کمیسیون تخصصی تفکیک  -7-16
 تخب با جلسه کمیسیون تخصصی حداقل یک هفته تعیین گردید.گردد و فاصله زمانی تشکیل جلسه کمیته من

 یأتهدبیر  تائیدمقرر گردید در صورت عدم امکان حضور داوران در دانشگاه کردستان، جلسات کمیته منتخب و یا کمیسیون تخصصی با مجوز و -7-17
 ) در تهران تشکیل گردد.هاکمیسیونممیزه (در  هیأتممیزه و نماینده 

 هايمیسیونکتخصصی در سالن جلسات سازمان مرکزي تشکیل گردد و تمام  هايکمیسیونممیزه براي تشکیل  هیأتگردید دبیرخانه مستقل مقرر -7-18
 تخصصی در این محل برگزار شود.

 .باشدمیبالمانع  دئوکنفرانسیو صورتبهیک داور خارجی در کمیته منتخب و یا کمیسیون تخصصی  حداکثرحضور  -7-19 

 پژوهشی يهاتیفعالبه  یازدهیامتنحوه -8

که بدون مجوز دانشگاه اقدام به همکاري نموده باشد  یردولتیغآموزش عالی  مؤسساتمتقاضی ارتقاء با دانشجویان  علمیهیأتمقرر شد مقاالت عضو  -8-1
 مقاله وتویی در نظر گرفته نشود. عنوانبه
 تعلق نگیرد. مجازي (الکترونیکی) امتیازي کامالً هايسکنفراندر  شدهارائهمقرر شد به مقاالت  -8-2



، در صورت چاپ مقاله در آن نشریه، حداکثر امتیاز یک باشندمیتحریریه نشریات  هیأتکه عضو  علمیاعضاء هیأتمقرر شد در رابطه با آن دسته از -8-3
 مقاله در هر سال مورد محاسبه قرار گیرد.

نداشته  دوره دکتري التحصیلفارغدانشجوي  کهدرصورتی، نمایندمیدر رابطه با پرونده آن دسته از متقاضیانی که براي ارتقا به مرتبه استادي اقدام -8-4
لمی پژوهشی معتبر هر شش دانشجو مقاله ع نامهپایاندانشجوي کارشناسی ارشد که از  6)، امکان جایگزینی 1-3جدول  13بند  4باشند (موضوع تبصره 

 ممیزه مرکزي مکاتبه گردد. هیأتباشد با سه دانشجوي دکتري فراهم گردد و در این رابطه با  شدهاستخراج

به  گیريتصمیمپژوهشی و فناوري به شرح ذیل  هايطرحدر خصوص امتیاز داوري مقاالت، در مجالت علمی و داوري کتاب و داوري یا نظارت بر -8-5
 شد مستندات انجام داوري مقاالت و ... به همراه مدارك ارائه گردد. آمد و مقرر عمل

 حداکثر مجموع امتیاز حداکثر امتیاز در هر مورد 
  /.2 داوري مقاالت علمی پژوهشی
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 /.ISI 3داوري مقاالت 
 /.3 داوري طرح
 /.5 نظارت طرح
 /.5 داوري کتاب

 
 محاسبهقابلتلقی خواهد شد و امتیاز آن  شدهچاپجزء مقاالت  باشندمی D.O.I (Digital Object Identifier)که داراي  شدهپذیرفتهمقاالت  -8-6

 .باشدمی
مقاله در هر کنفرانس و با دانشجویان متفاوت  3، مقرر شد، متقاضیان ارتقاء مرتبه، حداکثر از امتیاز هاکنفرانسدر  شدهارائهدر خصوص تعداد مقاالت -8-7

 شوند. مندبهره

که مؤلف باید مکاتبه کننده باشد، مقرر گردید که حداقل دو مقاله باید داراي اندیس  هاییمقالهدر رابطه با متقاضیان ارتقاء به مرتبه دانشیاري از -8-8
 شوراي پژوهشی دانشگاه است. بر عهدهمعتبر در رشته مربوطه باشد، تعیین اندیس معتبر در هر رشته 

به چاپ  ISI، در مجالت Short Communication ،Research note ،Technical note ،Letters صورتبهمقرر شد در رابطه با مقاالتی که -8-9
 کمیته و کمیسیون تخصصی قرار گیرد. بر عهدهمقاله وتویی مکاتبه کننده  عنوانبه، در نظر گرفتن مقاالت فوق رسندمی

 ی عضو باشد.التحصیلفارغکه تاریخ چاپ مقاله پس از  شودمیامتیاز مقاله مستخرج از رساله متقاضی به شرطی اعطا -8-10

 


