
تجلسه هیأت ممیزهصور  

محل دفتر ریاست محترم  در 13/11/1395 مورخاز دورسوم) هیأت ممیزه دانشگاه کردستان (جلسه دومین 

دانشگاه و با حضور 22 نفر از 23 نفراعضاي حقیقی و حقوقی تشکیل و موارد ذیل به تعداد 5 بند به تصویب 

 رسید:

ردستان مبنی هیات ممیزه دانشگاه کزبان و ادبیات گروه پیشنهاد کمیسیون فرهنگی و همچنین کمیسیون تخصصی  -1

مرحله رب (عو ادبیات  زبانرشته دانشیاري در  مرتبه استادیاري به مرتبه از محسن پیشوایی علوي بر ارتقاء آقاي دکتر

 بازبینی) هیات مطرح و صالحیت ایشان مورد تصویب قرار گرفت.

به شرح ذیل مورد تایید  طریق انتخابات برگزیده شده اند اعضاي کمیسیون هاي تخصصی که دردانشکده ها از سایر -2

 قرار گرفت:

 اعضاء کمیسیون نام کمیسیون
 دکتر ناصر شیر بگی-دکتر ناصر یوسفی علوم انسانی

 دکتر هوشمند علیزاده -دکتر پرهام مرادي -دکتر مهرداد خامفروش -دکتر جمال ارکات مهندسی و هنر و معماري

 دکتر هوگر قهرمانی -دکتر شهرام سعیدي -دکتر محمد قادرمزي -دکتر شهریار سلیمی علوم پایه

 دکتر جهانشیر امینی -دکتر بهمن بهرام نژاد کشاورزي

 دکتر سعید خضري -دکتر بابک سوري منابع طبیعی

 دکتر رضا شافعی –دکتر احمد امانی  علوم اجتماعی

 دکتر حسن سرباز -دکتر هادي رضوان زبان و ادبیات

 در ادامه موضوع نحوه ارایه پرونده به هیات ممیزه موارد زیر به تصویب رسید:-3
با توجه به تعداد پرونده هاي ارجاعی به هیأت ممیزه دانشگاه، مقرر شد چنانچه پرونده متقاضیان در هر مرحله -3-1

کمیسیون تخصصی و یا هیأت ممیزه) مورد تأیید واقع نشوند (پس از بازبینی مجدد بنا به تقاضاي عضو  (کمیته منتخب،
در کمیته منتخب و هیات ممیزه) عضو متقاضی پس از گذشت شش ماه از تاریخ عدم تایید پرونده در هر یک از کمیته و 

 رایه نماید.کمیسیون و هیات ممیزه بتواند مجدداًپرونده را به کمیته تخصصی ا
در کمیته منتخب بررسی و تأیید شده است طبق آیین نامه قبلی ارتقاء مورد  1/10/95پرونده هایی که تا قبل از  -3-2

 بررسی قرار میگیرد.

 سیاستهاي کلی هیات ممیزه دانشگاه کردستان -4
سمت مرجع شدن دانشگاه و در جهت عملکرد متقاضیان ارتقاء و بطور کلی مأموریت اصلی دانشگاه کردستان باید به  -4-1

 بهبود شاخص هاي سند چشم انداز علمی کشور باشد.



 برفعالیتهاي آموزشی عضو هیأت علمی متقاضی ارتقاء تأکید گردد. -4-2
عالوه بر لزوم تعیین مجالت بالك لیست الزم است که تفکیک مجالت معتبر از نا معتبر (مجالتی که در سال و در -4-3

 اد زیادي مقاله چاپ می نماید) در شوراي پژوهشی دانشگاه صورت گرفته و به هیأت ممیزه اعالم شود.هر شماره تعد

 در ادامه موضوع نحوه امتیاز دهی به فعالیتهاي پژوهشی موارد زیر به تصویب رسید: -5

تحقیقات و فناوري، مقاالت امتیازات مقاالت علمی پژوهشی داخلی و خارجی مندرج در لیست مورد تأیید وزارت علوم -5-1
 :و تصنیف کتاب و طرحهاي تحقیقاتی به شرح زیر به تصویب رسید فیتال ها، ارائه شده در کنفرانس

 امتیاز موضوع

 امتیاز 3تا  ISC 0مقاله در مجله علمی پژوهشی داخلی غیر 

(به غیر از رشته هاي مشمول بند  ISC و خارجی ISC مقاله در مجله علمی پژوهشی داخلی
 زیر)

 امتیاز 4تا  0

در رشته هایی که ایندکس  ISC و خارجی ISC مقاله در مجله علمی پژوهشی داخلی
 می باشد ISCبرتر آنها مجالت 

 امتیاز 5تا  0

امتیاز با توجه به قرار گرفتن مجله در  7تا  ISI 0مقاله در مجله 
مجله، میزان  IF و Q1, Q2, Q3, Q4رنکینیگ 

 و ... ارجاع به مقاله، محتواي مقاله، اصالت کار

 امتیاز 4تا  0 براي رشته هایی مانند زبان و علوم تربیتی Ericو  Scopusمقاله در مجالت 

 Short communication, Letters, Research note, Technical مقاالت

note 

به تشخیص کمیته منتخب و کمیسیون تخصصی 
 با توجه به آیین نامه ارتقاء

 1-3جدول  6و  5براساس بند  0 ارائه مقاله در کنفرانسهاي منطقه اي و چاپ متن کامل مقاله
 1-3جدول  6و  5براساس بند  0 ارائه مقاله در کنفرانسهاي منطقه اي و چاپ چکیده مقاله

 تیازام 1تا  0 ارائه مقاله در کنفرانسهاي ملی و چاپ متن کامل مقاله

 امتیاز 5/0تا  0 ارائه مقاله در کنفرانسهاي ملی و چاپ چکیده مقاله

 امتیاز 5/1تا  0 ارائه مقاله در کنفرانسهاي بین المللی و چاپ متن کامل مقاله

 امتیاز 1تا  0 ارائه مقاله در کنفرانسهاي بین المللی و چاپ چکیده مقاله

 امتیازهاي فوقنصف  در صورت ارائه مقاله به صورت پوستر

 امتیاز 2تا  0 به چاپ برسد ISIدر صورتیکه مقاله ارائه شده در کنفرانس به صورت پیوست مجالت 

 امتیاز 2تا  0 ارائه سخنرانی کلیدي در کنفرانسهاي معتبر ملی و بین المللی

)، نحوه داوري کتاب، .(بین المللی، دانشگاهی، خصوصی ومطابق آیین نامه ارتقاء با توجه به شاخصهایی از قبیل ناشر کتاب  تألیف و تصنیف کتاب
 ساختار کتاب، تیراژ کتاب

Book Chapter حداکثر معادل آیین نامه ارتقاء با توجه به سهم  صفر تاBook Chapter در کل کتاب و امتیاز کل کتاب 

 امتیاز) 15مبلغ طرح بر حسب میلیون تومان (حداکثر به عبارت دیگر جذر  5/0مبلغ طرح بر حسب میلیون تومان به توان  طرح خارجی 

 
 امتیاز می باشد. 25براي ارتقاء به دانشیاري  ISIحداقل امتیازات مقاالت علمی پژوهشی و  -



در همه رشته ها نصف امتیازات پژوهشی می تواند از تولید دانش فنی، گزارش نهایی مورد تأیید طرح خارجی و اثر  -
 بدیع هنري حاصل شود.

و  ر رشته هاي علوم انسانی نصف امتیازات پژوهشی می تواند از تولید دانش فنی، طرح خارجی، اثر بدیع هنريد -
 تألیف و تصنیف کتاب حاصل شود.

 امتیازات پژوهشی می تواند از تألیف و تصنیف کتاب حاصل شود. %25در همه رشته ها حداکثر  -
 در جلسه حضور نداشتند. زهیمم اتیه یقیعضو حق یکرم ومرثیدکتر ک يآقا-6

 


