تِ ًام ذسا
شمارٌ/233 :در
تاریخ1394/06/01 :
دستًرالعمل اعسام اعضای َیات علمی داوشگاٌ لرستان بٍ کىفراوسُا ،سمیىارَا ،کىگرَُا ،فرصت -
َای مطالعاتی ي اوجام مطالعات مرتبط با رشتٍ تخصصی عضً ي یا اَذاف مرتبط با اَذاف داوشگاٌ در
داخل یا خارج از کشًر ،مًضًع مادٌ  71آئیه وامٍ استخذامی اعضای َیات علمی

داوشگاٌ لرستان

مصًب َیات رئیسٍ داوشگاٌ مًرخ 1394/.6/.1
زستَضالعول اععام اعضای ّیات علوی زاًشگاُ لطستاى تِ کٌفطاًسْا ،سویٌاضّا ،کٌگطّْا ،فطصتْای هغالعاتی ٍ
اًجام هغالعات هطتثظ تا ضشتِ ترصصی عضَ ٍ یا اّساف هطتثظ تا اّساف زاًشگاُ زض زاذل یا ذاضج اظ کشَض زض
اجطای هَاز  71 ٍ 70 ،69آئیي ًاهِ استرساهی اعضای ّیات علوی هصَب ّ 1391/6/13یات اهٌای زاًشگاُ لطستاى تِ
شطح شیل تسٍیي هیشَز.
مادٌ  .1زاًشگاُ هکلف است زض ضاستای تَلیس زاًش،

اضتمای تجاضب ٍ زاًش علوی اعضای ذَز ٍ اعتالی

جایگاُ زاًشگاُ زض سغح هلی ٍ تیٌالوللی ،کوک تِ حل هشکالت علوی ٍ فٌی کشَض اظ عطیك تحمیك زض ظهیٌِ ّای
ترصصی ،آشٌایی ٍ استفازُ اظ زستاٍضزّا ،زاًش فٌی ،اهکاًات ٍ ضٍشْای ًَیي پژٍّشیًْ ،ازیٌِ کطزى ّوکاضیْای
علوی هٌغمْای ٍ تیٌالوللی زض ضٍاتظ تیي زاًشگاّی ٍ تِ هٌظَض افعایش کاضآیی ٍ کاضآهسی اعضای توام ٍلت ذَز ٍ
ّوچٌیي هثازلِ ًتایج فعالیتْای علوی ٍ پژٍّشی ،تسْیالت الظم ضا تطای شطکت آًاى زض کٌفطاًسْا ،سویٌاضّا،
کٌگطّْا ،فطصتْای هغالعاتی ٍ اًجام هغالعات هطتثظ تا ضشتِ ترصصی عضَ ٍ یا اّساف هطتثظ تا اّساف زاًشگاُ ٍ
ًظایط آى کِ زض زاذل ٍ یا ذاضج اظ کشَض

تشکیل هیشَز ٍ زاًشگاُ اععام آًاى ضا زض لالة هاهَضیت پژٍّشی یا

فطصت هغالعاتی ضطٍضی تشریص هیسّس ،زض چاضچَب ایي زستَضالعول ٍ آییٌٌاهْْای هطتَط فطاّن ًوایس.
مادٌ  .2زاًشگاُ هیتَاًس اعضای توام ٍلت ذَز ضا زض چاضچَب «آییٌٌاهِ استفازُ اظ فطصتْای هغالعاتی»
هصَب ٍ 1389/6/30ظاضت ٍ «شیٌَّاهِ فطصت هغالعاتی» هصَب ٍ 1390/6/2ظاضت ٍ اصالحات تعسی آًْا ،تطای
تکویل اعالعات علوی ٍ آگاّی اظ تحمیمات پیشطفتِ زاذل یا ذاضج اظ کشَض ٍ شطکت زض ایي گًَِ تحمیمات ،عثك
تطًاهْای کِ تِ تصَیة ّیات ضئیسِ زاًشگاُ هیطسس ،تطای استفازُ اظ «فطصت هغالعاتی» اععام ًوایس.
داوشگاٌ لرستان
وشاوی :خرم آباد
کیلًمتر  5جادٌ تهران
صىديق پستی 465

تبصرٌ  .1زضذَاستّای اعضای ّیات علوی هتماضی استفازُ اظ فطصت هغالعاتی تط اساس آییي ًاهِ  ،شیَُ ًاهِ ٍ
فطم ّای هطتَط ،تط اساس زستَضالعول « ًحَُ تطضسی زضذَاستْای اعضای هحتطم ّیات علوی هتماضی استفازُ اظ
فطصتْای هغالعاتی ٍ اًتراب اعضای ّیات علوی هتماضی زض زاًشگاُ لطستاى» هصَب شَضای پژٍّشی زاًشگاُ هَضخ
 ٍ 1394/2/8اصالحات تعسی آى تطضسی ٍ تصویوگیطی هی شَز.
تبصرٌ  .2اععام اعضای ّیات علوی تِ «فطصت هغالعاتی ذاضج اظ کشَض تا تاهیي کاهل ّعیٌْْای فطز ٍ ذاًَازُ

تلفه:
066 33120092

تَسظ هَسسِ» (هَضَع هازُ  ،4تٌس  1-1-4آییٌٌاهِ)« ،فطصت هغالعاتی کَتاُ هست ذاضج اظ کشَض» (هَضَع هازُ ،4

066 33120085

تٌس  4-1-4آییٌٌاهِ) ٍ «فطصت هغالعاتی زاذل کشَض تا تاهیي کاهل ّعیٌْْا تَسظ هَسسِ» (هَضَع هازُ  ،4تٌس -2-4

ومابر
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 1آییٌٌاهِ) زض لالة «فطصت هغالعاتی» (هَضَع هازُ  ،69تٌس  1آئیي ًاهِ استرساهی اعضای ّیات علوی ) اًجام هی -
شَز.
تبصرٌ  .3زضذَاست ّطگًَِ هطذصی استحمالی یا تسٍى حمَق زض حیي استفازُ یا تالفاصلِ تعس یا لثل اظ استفازُ
اظ زٍضُ «فطصت هغالعاتی» هوٌَع است.
مادٌ  .3زاًشگاُ هیتَاًس اعضای توام ٍلت ذَز ضا زض سمف اعتثاضات هصَب ٍ تا ضعایت ضَاتظ ٍ همطضات ،تِ

هٌظَض شطکت زض سویٌاضّا ،کٌفطاًسْا ،کٌگطّْا ،فطصتْای هغالعاتی ٍ اًجام

هغالعات هطتثظ تا ضشتِ ترصصی عضَ

ٍ یا اّساف هطتثظ تا اّساف زاًشگاُ ٍ ًظایط آى زض زاذل ٍ یا ذاضج اظ کشَض تِ «هاهَضیت پژٍّشی» (هَضَع هازُ ،69
تٌس  2آئیي ًاهِ استرساهی اعضای ّیات علوی ) اععام ًوایس.
تبصرٌ  .4اععام اعضای ّیات علوی تِ «فطصت هغالعاتی ذاضج اظ کشَض تا تاهیي ترشی اظ ّعیٌْْا تَسظ هَسسِ»
داوشگاٌ لرستان

(هَضَع هازُ  ،4تٌس  2-1-4آییٌٌاهِ)« ،فطصت هغالعاتی ذاضج اظ کشَض تا تماضا ٍ حوایت هطاکع علوی پژٍّشی
ذاضج اظ هَسسِ» (هَضَع هازُ  ،4تٌس  3-1-4آییٌٌاهِ)« ٍ ،فطصت هغالعاتی زاذل کشَض تا تماضا ٍ حوایت هالی
هطاکع علوی پژٍّشی ذاضج اظ هَسسِ» (هَضَع هازُ  ،4تٌس  2-2-4آییٌٌاهِ) زض لالة «هاهَضیت پژٍّشی» (هَضَع
هازُ  ،69تٌس  2آئیي ًاهِ استرساهی اعضای ّیات علوی ) اًجام هیشَز.
تبصرٌ  .5اععام اعضای ّیات علوی تِ «سویٌاضّا ،کٌفطاًسْا ،کٌگطّْا ٍ کاضگاّْای آهَظشی ترصصی زاذل
کشَض» تط اساس «زستَضالعول اجطایی استفازُ اظ اعتثاض ٍیژُ پژٍّشی (پژٍّاًِ /گطاًت) اعضای ّیأت علوی» هصَب
 1393/12/19شَضای پژٍّشی زاًشگاُ لطستاى ٍ اصالحات تعسی آى ٍ زض لالة «هاهَضیت پژٍّشی» (هَضَع هازُ ،69
تٌس  2آئیي ًاهِ استرساهی اعضای ّیات علوی ) اًجام هیشَز.
تبصرٌ  .6اععام اعضای ّیات علوی تِ «سویٌاضّا ،کٌفطاًسْا ٍ کٌگطّْای ذاضج اظ کشَض» تط اساس «شیٌَّاهۀ
اجطایی سفطّای علوی اعضای ّیأت علوی تِ ذاضج اظ کشَض» هصَب  1391/7/3شَضای پژٍّشی زاًشگاُ لطستاى ٍ
اصالحات تعسی آى ٍ زض لالة «هاهَضیت پژٍّشی» (هَضَع هازُ  ،69تٌس  2آئیي ًاهِ استرساهی اعضای ّیات علوی )
اًجام هیشَز.
تبصرٌ  .7زضذَاست ّطگًَِ هطذصی استحمالی یا تسٍى حمَق زض حیي استفازُ یا تالفاصلِ تعس یا لثل اظ استفازُ
اظ «هاهَضیت پژٍّشی» هوٌَع است.
تبصرٌ  .8اعضای ّیات علوی پیواًی صطفاً زض عَل لطاضزاز ٍ تا ضعایت سایط ضَاتظ ٍ همطضات هشوَل ایي هازُ
ّستٌس.
مادٌ  .4زضذَاست استفازُ اظ «فطصت هغالعاتی» اعضای ّیات علوی صطفاً تطای یک ًَع اظ اًَاع فطصت هغالعاتی
همطض زض«آییٌٌاهِ استفازُ اظ فطصتْای هغالعاتی» لاتل تطضسی است ٍ اععام هتماضی صطفاً زض لالة «فطصت هغالعاتی»
یا «هاهَضیت پژٍّشی» (هَضَع هازُ  ،69تٌس  2 ٍ 1آئیي ًاهِ استرساهی اعضای ّیات علوی ) حسة هَضز اًجام هی -
شَز.

داوشگاٌ لرستان
وشاوی :خرم آباد
کیلًمتر  5جادٌ تهران
صىديق پستی 465
تلفه:

مادٌ  .5اععام اعضای ّیات علوی زض لالة «هاهَضیت پژٍّشی» (هَضَع هازُ
اعضای ّیات علوی ) تطای استفازُ اظ فطصتْای هغالعاتی ٍ اًجام

 ،69تٌس  2آئیي ًاهِ استرساهی

هغالعات هطتثظ تا ضشتِ ترصصی عضَ ٍ یا اّساف

هطتثظ تا اّساف زاًشگاُ ٍ ًظایط آى زض زاذل ٍ یا ذاضج اظ کشَض صطفاً زض چاضچَب «آییٌٌاهِ استفازُ اظ فطصتْای
هغالعاتی» هصَب ٍ 1389/6/30ظاضت« ،شیٌَّاهِ فطصت هغالعاتی» هصَب ٍ 1390/6/2ظاضت ٍ زستَضالعول « ًحَُ

066 33120092

تطضسی زضذَاستْای اعضای هحتطم ّیات علوی هتماضی استفازُ اظ فطصتْای هغالعاتی ٍ اًتراب اعضای ّیات

066 6200085

علوی هتماضی زض زاًشگاُ لطستاى» هصَب شَضای پژٍّشی زاًشگاُ هَضخ  ٍ 1394/2/8اصالحات تعسی آًْا اهکاًپصیط
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است.
مادٌ  .6زستَضالعول اععام اعضای ّیات علوی زاًشگاُ لطستاى تِ کٌفطاًسْا ،سویٌاضّا ،کٌگطّْا ،فطصتْای
هغالعاتی ٍ اًجام هغالعات هطتثظ تا ضشتِ ترصصی عضَ ٍ یا اّساف هطتثظ تا اّساف زاًشگاُ زض زاذل یا ذاضج اظ
کشَض زض  6هازُ ٍ  8تثصطُ ٍ زض اجطای هَاز

 71 ٍ 70 ،69آئیي ًاهِ استرساهی اعضای ّیات علوی هصَب

ّ 1391/6/13یات اهٌای زاًشگاُ لطستاى تسٍیي شس ٍ زض جلسِ هَضخ
ضسیس ٍ اظ تاضید تصَیة الظهاالجطاست.

 1394/06/01تِ تصَیة ّیات ضئیسِ زاًشگاُ

