
 
 صورتجلسه هیأت ممیزه

در محل دفتر ریاست  27/11/1395 مورخاز دورسوم) هیأت ممیزه دانشگاه کردستان (جلسه سومین 
 15 تعدادبه  نفراعضاي حقیقی و حقوقی تشکیل و موارد ذیل 23نفر از  19محترم دانشگاه و با حضور 

 :به تصویب رسید بند

 
پرونده هایی که فایل مقاالت آنها فاقد برگه مشخصات مقاله به صورت اسکن شده تی هیات ممیزه آمقررگردید از جلسات -1

 ویا الکترونیکی باشد در جلسه هیات ممیزه مطرح نگردد.
با توجه به مصوبه دوره دوم هیات مبنی بر حضور نماینده هیات ممیزه در جلسات کمیسیون ها؛ مقرر گردیددر صورت  -2

اند این کمیسیون  تشکیل شده 31/3/1395در جلسات کمیسیون هایی که تا قبل از تاریخ عدم حضور نماینده هیات ممیزه 
 ها مجدداً تشکیل شوند.

مقاالت در زمان چاپ آن مقاالت مورد استناد  MIFو  IFمقر گردید که در زمان طرح پرونده در صحن هیات ممیزه،  -3
 قرار گیرد.

ان نماینده هیات ممیزه در جلسات کمیسیون هاي تخصصی دانشکده هاي مقرر گردید آقاي دکتر کیومرث کرمی به عنو -4
 اجتماعی شرکت نمایند. علوم، ادبیات و زبانهاي خارجی و علوم انسانی و

مقرر گردید آقاي دکتر آزاد یزدانی به عنوان نماینده هیات ممیزه در جلسات کمیسیون هاي تخصصی دانشکده هاي  -5
 زي و منابع طبیعی شرکت نمایند.معماري، کشاور و هنر مهندسی،

علوم باغبانی به دلیل عدم حضور نماینده  از استادیاري به دانشیاري در رشته پرونده دکتر ناصر قادري متقاضی ارتقاء -6
مقرر شد در  جهت بررسی مجدد در کمیسیون تخصصی ارجاع گردید و هیات ممیزه در جلسه کمیسیون تخصصی مربوطه،

 ممیزه بعد از تشکیل کمیسیون مجدد طرح گردد.اولین جلسه هیات 
هیات ممیزه دانشگاه کردستان مبنی بر  منابع طبیعیگروه پیشنهاد کمیسیون فرهنگی و همچنین کمیسیون تخصصی  -7

 اقلیم شناسی گرایش جغرافیاي طبیعیرشته دانشیاري در  مرتبه استادیاري به مرتبه از محمد دارند ارتقاء آقاي دکتر
 مورد تصویب قرار گرفت.مطرح و صالحیت ایشان هیات 

هیات مهندسی مکانیک، عمران ورشته هاي مرتبط گروه پیشنهاد کمیسیون فرهنگی و همچنین کمیسیون تخصصی  -8
رشته استادي در  مرتبه دانشیاري به مرتبه از حاجی حسین عزیزي ممیزه دانشگاه کردستان مبنی بر ارتقاء آقاي دکتر

 مورد تصویب قرار گرفت.مطرح و صالحیت ایشان هیات  پترولوژي گرایشزمین شناسی 
هیات ممیزه دانشگاه کردستان مبنی بر کشاورزي گروه پیشنهاد کمیسیون فرهنگی و همچنین کمیسیون تخصصی  -9

بیمارشناسی گرایش گیاه پزشکی رشته در  استاديبه مرتبه  دانشیاريمرتبه  از جهانشیر امینی ارتقاء آقاي دکتر
 گرفت.نمورد تصویب قرار مطرح و صالحیت ایشان هیات  گیاهی

 تعیین شد. 18/12/1395زمان تشکیل جلسه بعدي هیات ممیزه روز چهارشنبه مورخ  -10
آقاي دکتر محمد باقر قلی وند، دکتر علی سلیمی قلعه ئی، دکتر فرهاد جعفر پور و دکتر پارسا یعقوبی  -11

 حقیقی هیات در جلسه حضور نداشتند. جنبه سرایی از اعضاي
 



 
 

 
 
 
 


