فرم شماره 1
باسمه تعالی

درخواست صدور مجوز تدریس موقت
(ویژه اعضای هیات علمی و مدرسان مدعو)

دانشگاه لرستان

تاضید:

(در دٍ ًسخِ تٌظین شَد .درج کلیِ اطالعات الساهی است .تصَیر هذرک تحصیلی ٍ فرم کارگرٍُ علوی پیَست شَد).
هذیر هحترم گرٍُ آهَزشی ......................................
تا ؾالم ٍ احتطام ،ایٌجاًة  .................................................زاضای هسضک تحصیلی  .....................................ضشتِ  ....................................تا هشرصات
شیل هتقاضی ّوکاضی هَقت آهَظشی (حقالتسضیؽ) تا آى گطٍُ ّؿتن .هؿتسعی اؾت زؾتَض فطهایٌس اقسام الظم تِ عول آیس.
ًام ٍ ًام خاًَادگی هتقاضی /اهضا ٍ تاریخ
ًام ٍ ًام ذاًَازگی:

ضشتِ تحصیلی:

ًام پسض:

آذطیي هسضک تحصیلی:

کس هلی:

هحل اذص آذطیي هسضک تحصیلی:

شواضُ شٌاؾٌاهِ:

شواضُ حؿاب تاًک تجاضت:

هحل تَلس:

شواضُ تلفي:

هحل صسٍض شٌاؾٌاهِ:

آزضؼ:

جٌؿیت:

ٍضعیت تاّل:

بررسی ٍ اعالم ًظر در خصَص درخَاست تذریس هتقاضی:
اعالم ًظر شَرای گرٍُ آهَزشی:
تقاضای ّوکاضی هتقاضی زض جلؿِ هَضخ  ........................................شَضای آهَظشی گطٍُ  ........................هططح ٍ تطای تسضیؽ زضٍؼ......... :
 ......................................................................................................................................................زض ًیوؿال  ..............................زض صَضت اعالمًظط هثثت
کاضگطٍُ علوی هَضز تاییس قطاض گطفت.

هْر ٍ اهضای هذیر گرٍُ آهَزشی

اعالم ًظر شَرای آهَزشی داًشکذُ/هرکس:
تقاضای ّوکاضی هتقاضی ٍ ًتیجِ اضظشیاتی کاضگطٍُ علوی زض جلؿِ هَضخ  ..................................شَضای آهَظشی زاًشکسُ/هطکع
 ........................هططح ٍ هَضز تاییس قطاض گطفت؛ تٌاتطایي تطای ططح زض شَضای آهَظشی زاًشگاُ ٍ اذص هجَظ اضؾال هیگطزز.
هْر ٍ اهضای هعاٍى آهَزشی داًشکذُ /هذیر هرکس
اعالم ًظر شَرای آهَزشی داًشگاُ:
تقاضای ّوکاضی هتقاضی ٍ ًتیجِ اضظشیاتی کاضگطٍُ علوی زض جلؿِ هَضخ  ........................................شَضای آهَظشی زاًشگاُ هططح گطزیس.
ًظط شَضا تطای تسضیؽ زضٍؼ هطتثط تا ترصص ًاهثطزُ تِ قطاض شیل اؾت:
هجَظ زائن

هجَظ هَقت ()..............................................................

هرالفت شس.

هذیر اهَر آهَزشی داًشگاُ

اعالم ًظر هذیریت حراست داًشگاُ:
اهضا ٍ تاریخ

تؿوِ تعالی
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ًتیجِ ارزشیابی کارگرٍُ بررسی تَاًایی علوی (هخصَص هذرساى هذعَ غیر عضَ ّیات علوی) – داًشگاُ لرستاى
پطًٍسُ تطضؾی تَاًایی علوی تطازض /ذَاّط  .........................................زاضای هسضک تحصیلی ............................... :هحل اذص هسضک................... :
هتقاضی ّوکاضی هَقت آهَظشی زض قالة حقالتسضیؽ زض گطٍُ آهَظشی .......................................... :زاًشکسُ/هطکع ................................
زاًشگاُ لطؾتاى زض جلؿِ هَضخ .............................................. :کاضگطٍُ تَاًایی علوی هططح ٍ ٍفق هقطضات تِ شطح شیل تطضؾی گطزیس:
اعضای کارگرٍُ بررسی تَاًایی علوی
ضئیؽ زاًشکسًُ /ام ٍ ًام ذاًَازگی /اهضاء

هسیط گطٍُ آهَظشی شیطتط ً /ام ٍ ًام ذاًَازگی /اهضاء

هعاٍى آهَظشی زاًشکسُ ً /ام ٍ ًام ذاًَازگی /اهضاء

عضَ ّیأت علوی هترصص ً /ام ٍ ًام ذاًَازگی /اهضاء

ًوایٌسُ ّیأت اجطایی جصب ً /ام ٍ ًام ذاًَازگی /اهضاء

عضَ ّیأت علوی هترصص ً /ام ٍ ًام ذاًَازگی /اهضاء

ردیف

شاخض

حذاکثر
اهتیاز

هستٌذاتالزم

1

چاج هقاالت زض هجالت هطتثط تا ضشتِ ترصصی زض هجالت علویپػٍّشی ،علوی
تطٍیجی ٍ ؾایط هجالت هعتثط

20

هقاالت هطتَطِ

2

ؾرٌطاًی ،اضائِ ٍ یا چاج هقاالت زض کٌگطُّای زاذلی ٍ ذاضجی

5

هؿتٌساتهطتَطِ

3

تألیف ٍ تطجوِ کتاب

15

هؿتٌساتهطتَطِ

4

افتراضات علوی هاًٌس زاًشجَی ًوًَِ کشَضی ،جشٌَاضُّای هلی ،ضتثِّای اٍل تا
ؾَم آظهَى ٍضٍزی زض ضشتِ ٍ فاضغالتحصیل ضتثِ اٍل زٍضُ کاضشٌاؾیاضشس ٍ
زکتطی

15

هؿتٌسات هعتثط

5

هجطی ٍ یا ّوکاضی زض پطٍغُّای پػٍّشی

5

گَاّی هعتثط

6

کیفیت زاًشگاُ هحل تحصیل کاضشٌاؾی اضشس ٍ زکتطی

10

--

7

ؾَاتق تسضیؽ ،تْیِ ططح زضؼ (ّط ًیوؿالحساکثط  5اهتیاظ)

20

گَاّی هعتثط

8

هعسل ًوطات کاضشٌاؾی ،کاضشٌاؾی اضشس ٍ زکتطی ٍ ًوطُ پایاىًاهِ ٍ ضؾالِ

10

هؿتٌسات هعتثط

9

عضَیت زض تٌیاز ًرثگاى ٍ زفاتط اؾتعسازّای زضذشاى زاًشگاُ

20

هؿتٌسات هعتثط

10

اذص جایعُ اظ جشٌَاضُ یا الوپیاز هعتثط علوی

15

هؿتٌساتهعتثط

11

تؿلط تِ ظتاى ضایج زض هجاهع علوی (عطتی -اًگلیؿی -فطاًؿَی -آلواًی ٍ)...

5

هستٌذات هعتبر

12

شطکت زض کاضگاُّای ترصصی هعتثط

10

هؿتٌسات هعتثط

13

اضظیاتی اظ هصاحثِ (تسضیؽ آظهایشی)

20

ًظط کاضگطٍُ

14

اهتیاز

جوع اهتیاز:

ًظر ًْایی اعضای کارگرٍُ برای هجَز علوی تذریس در درٍس هرتبط با تخصض هتقاضی:
هجَظ زائوی

هجَظ هَقت

صالحیت علوی ًساضز

تَجِ :جْت ّوکاری آهَزشی بصَرت حق التذریس کسب حذاقل  50اهتیاز برای هذعَیي با هذرک کارشٌاسی ارشذ یا دکتری تخصصی الساهی است.
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باسمه تعالی

دانشگاه لرستان

گواهی صالحیت/مجوز تدریس موقت
(ویژه اعضای هیات علمی و مدرسان مدعو)

شواضُ:
تاضید:

(در سِ ًسخِ تَسط داًشکذُ ریربط تایپ ٍ تکویل ٍ بِ اهضای هعاٍى آهَزشی داًشگاُ رساًذُ ٍ در دبیرخاًِ آى هعاًٍت ثبت هیشَد)

تِ اؾتٌاز هفاز شیًَُاهِ تِکاضگیطی اؾتازاى ٍ هسضؾاى هسعَ (حقالتسضیؽ) هصَب شَضای آهَظشی زاًشگاُ،
صالحیت تسضیؽ آقای /ذاًن  ...............................................تا هشرصات شیل تطای تسضیؽ زض گطٍُ آهَظشی
 ................................زض زاًشکسُ /هطکع  .............................تِ اؾتٌاز صَضت جلؿِ شواضُ  ...............هَضخ .........................
شَضای آهَظشی /تحصیالت تکویلی زاًشگاُ اظ ًیوؿال  /صطفاّ زض ًیوؿال  .........ؾال تحصیلی  ..........تأییس هیشَز.
ًام ٍ ًام ذاًَازگی:

ضشتِ تحصیلی:

ًام پسض:

آذطیي هسضک تحصیلی:

کس هلی:

هحل اذص آذطیي هسضک تحصیلی:

شواضُ شٌاؾٌاهِ:

شواضُ حؿاب تاًک تجاضت:

هحل تَلس:

شواضُ تلفي:

هحل صسٍض شٌاؾٌاهِ:

آزضؼ:

ٍضعیت تاّل:
ایي گَاّی صطفا جْت ّوکاضی هَقت آهَظشی ًاهثطزُ تِ صَضت حقالتسضیؽ تا زاًشگاُ (زض صَضت ًیاظ) صازض
گطزیسُ ٍ تطای تسضیؽ زضٍؼ هطتثط تا ترصص هسضؼ اعتثاض زاضز ٍ اضظـ قاًًَی زیگطی ًساضز.
هعاٍى آهَزشی ٍ تحصیالت تکویلی داًشگاُ
هْر ٍ اهضاء

