
 بسمه تعالی

 

            33120104  :  ًوابر33120106-33120097: سازهاى هرکسی داًشگاُ لرستاى        تلفي–جادُ خرم آباد تْراى 5کیلَهتر:  ًشاًی

www.lu.ac.ir 

:    تازٔخ 

:   ضمازٌ 

 :پًٕست 

 ًاهِ_تاریخ

 ًاهِ_شوارُ

  
 

 

 رئیس هحترم داًشکدُ

رئیس هحترم هرکس آهَزش عالی 

 سالم علیکن

 مقتضٓ است دز خصًظ مًازد شٔس 1397با تًجٍ بٍ پٕص زي بًدن َفتّ پژيَص، فىايزْ ي وًآيزْ سال 

ٍ زٔصْ دقٕق اوجام ضد  . بسوام

 

اوتخاب پژوهشگشان بشتش داوشکذه . الف

 وسبت بٍ ثبت فعالٕت َاْ خًد دز ساماوٍ 11/8/97اعضاْ محتسم َٕأت علمٓ آن داوطکدٌ حداکثس تا تازٔخ  .1

گلستان ي ازائٍ مدازک بس مبىاْ إٓٔه وامٍ پژيَطگسان بستس بٍ معايوت پژيَطٓ ي فىايزْ آن داوطکدٌ اقدام 

 مدازک چُاز وفس بسگصٔدٌ 26/8/97ضًزاْ پژيَطٓ داوطکدٌ ضمه بسزسٓ مدازک حداکثس تا تازٔخ . ومأىد

بذیهی است پس اص تاسیخ فوق هیچگووه زا بٍ حًشٌ  معايوت پژيَطٓ ي فىايزْ داوطگاٌ ازسال ومأىد؛ 

 بساْ 30/7/97 لغأت 1/8/95 باشٌ شماوٓ فعالٕت َا اش تازٔخ .پشووذه دیگشی پزیشفته وخواهذ شذ

 خًاَد 96 بساْ پژيَطگسان بسگصٔدٌ سال 30/7/97 لغأت 1/8/96َمکازان متقاضٓ ي َمچىٕه باشٌ شماوٓ 

. بًد

مدازک مًزد پرٔسش داوطجًٔان تحصٕالت تکمٕلٓ ي کازمىدان داوطگاٌ بس اساس فعالٕت َاْ ذکس ضدٌ دز  .2

 قابل قبًل است ي الشم است أه مدازک حداکثس تا 30/7/97 لغأت 1/8/96إٓٔه وامٍ مسبًطٍ دز باشِ شماوٓ 

 بٍ معايوت پژيَطٓ ي فىايزْ داوطکدٌ مسبًطٍ تحًٔل ي پس اش ازشضٕابٓ ضًزاْ پژيَطٓ 11/8/97تازٔخ 

داوطکدٌ حداکثس وسبت بٍ معسفٓ ٔک وفس داوطجًْ کازضىاسٓ ازضد ي ٔک داوطجًْ دکتسْ ي کازمىدان 

.  بٍ حًشٌ معايوت پژيَطٓ ي فىايزْ داوطگاٌ اقدام گسدد26/8/97بستس بٍ اوضمام مدازک مسبًطٍ تا تازٔخ 

بذیهی است به دلیل لضوم سعایت مفاد آییه وامه مشبوطه و حشاست اص حقوق همکاسان متقاضی پس 

 .اص تاسیخ رکش شذه هیچگووه مذاسکی پزیشفته وخواهذ شذ

... 
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 محل دزج امضا

 

 

 

ِ ّای هعاٍى پژٍّش ٍ فٌاٍری داًشکدُ . ب برًاه

ٌ َای پژيَشی ي        مقتضی است معاين پژيَش ي فىايری داوشکذٌ وسبت بٍ تُیٍ ي ارسال لیست سخىراوی َا، کارگا

ٍ َای پیشىُادی تا پایان يقت اداری  ضمىاً برای مذرسیه ي .  بٍ ایه مذیریت اقذام ومایذ30/7/97سایر بروام

ٍ َا گًاَی صادر خًاَذ شذ . شرکت کىىذگان در بروام

مکان برگساری زمان برگساری مذرس عىًان بروامٍ 

    

 

. بساْ تٍُٕ فسم َاْ مسبًطٍ بٍ سأت معايوت پژيَطٓ ي فىايزْ داوطگاٌ مساجعٍ ومإٔد: پٓ وًضت

 

 

 

 : رًٍَشت

 گٕسودگان زيوًضت 

 فرستٌدُ


