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 فرصتهاياستفاده از  اعضاي محترم هيات علمي متقاضي درخواستهاي بررسي نحوه

  اعضاي هيات علمي متقاضي در دانشگاه لرستان انتخاب و  مطالعاتي

  )8/2/1394مصوب شوراي پژوهشي دانشگاه مورخ (

 

اعضاي هيات علمي دانشگاه بر اساس آيين  مطالعاتي فرصت استفاده از شرايط واجدين هايدرخواست     

  :ترتيب ذيل بررسي و اعالم نظر مي شود به نامه و شيوه نامه و فرم هاي مربوط، هر سال براي سال آتي

 مربوطه آموزشي بررسي در گروه  1-

  دانشكده پژوهشي ـ آموزشي بررسي در شوراي  2-

 شيوه 3 در ماده متقاضيان بندي اولويت هاي اساس شاخص بردارك متقاضيان و نتيجه بررسي آنها م

فرصت مطالعاتي خارج از كشور، فرصت مطالعاتي كوتاه مدت خارج از (به تفكيك نوع تقاضا نامه، 

متقاضيان و با ذكر قيد ترتيب اولويت براي ) كشور ـ تابستاني دو ماهه ـ ، فرصت مطالعاتي داخل كشور

طي نامه كتبي رياست محترم دانشكده به معاونت پژوهشي دانشگاه  حداكثر تا پايان آذرماه هر سال

 .به صورت يكجا ارسال مي شود

  دانشگاه پژوهشي بررسي در شوراي  3-

 نامه، درخواستها و مدارك شيوه 3 در ماده متقاضيان بندي اولويت هاي اساس شاخص بر شورا     

فرصت (به تفكيك نوع تقاضا اعضاي محترم هيات علمي را بررسي و نتيجه را با قيد ترتيب اولويت و 

مطالعاتي خارج از كشور، فرصت مطالعاتي كوتاه مدت خارج از كشور ـ تابستاني دو ماهه ـ ، فرصت 

مطالعاتي جهت تصميم گيري به كميته فرصت هاي براي متقاضيان واجد شرايط ) مطالعاتي داخل كشور

  .دانشگاه اعالم مي نمايد

  دانشگاه فرصت هاي مطالعاتي بررسي در كميته  4-

با عضويت معاونان محترم پژوهش و فناوري، آموزشي و تحصيالت  فرصت هاي مطالعاتي دانشگاه كميته

ان را با تكميلي، پشتيباني و توسعه و مدير امور پژوهشي دانشگاه به عنوان دبير كميته، درخواستهاي متقاضي

در نظر گرفتن شاخصهاي اولويت بندي و اعتبارات مالي دانشگاه بررسي و نتيجه را جهت تصويب نهايي 

  .تقاضاي فرصت مطالعاتي به هيات رئيسه دانشگاه ارسال مي كند

  

  

  

  

  دانشگاه لرستان

  معاونت پژوهش و فناوري
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