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بسمه تعالی

تاریخ1398/01/25 :

شیوهنامه بهکارگیری اعضای هیأت علمی و مدرسان مدعو (حقالتدریس)
دانشگاه لرستان

(مصوب جلسه مورخ  1398/01/25شورای آموزشی دانشگاه)

مقدمه
نظر به اینكه در بعضي از گروههای آموزشي ،عضو هيأت علمي به تعداد كافي وجود ندارد و یا ساعت تدریس برخي
از دروس در حدی نيست كه برای تدریس آن احتياج به استخدام عضو جدید باشد ،در این گونه موارد دانشكدهها و مراكز
آموزش عالي تابعه دانشگاه لرستان بر اساس این شيوهنامه و مستند به مواد  32و  33آیيننامه استخدامي اعضای هيأت
علمي دانشگاه لرستان ،ميتوانند از بين اعضای هيأت علمي شاغل یا بازنشسته یا افراد غيرعضو هيأت علمي كه دارای
مدارك تحصيلي دانشگاهي معتبر هستند ،كمبود موقت نيروی انساني مورد نياز را پس از تأمين اعتبار با پرداخت
حقالتدریس از ميان افراد واجد صالحيت تامين نمایند.
ماده  - 1شرایط مدرسان مدعو:
مدرسان مدعو الزم است با ترتيب اولویت ،حائز شرایط ذیل باشند:
 -1-1ترجيحاً عضو هيأت علمي رسمي یا پيماني دانشگاهها ،پژوهشگاهها یا مراكز آموزش عالي دولتي و غير دولتي.
 -2-1متقاضيان غيرعضو هيأت علمي دارای مدرك تحصيلي دانشگاهي دكتری تخصصي دوره روزانه دانشگاههای دولتي
یا مدرك معتبر سطح چهار حوزوی یا مدرك دكتری تخصصي صادره از دانشگاههای خارجي كه در سازمان امور
دانشجویان ارزشيابي و تایيد شده باشد.
 -3-1دانشجوی شاغل به تحصيل در مقطع دكتری تخصصي دوره روزانه دانشگاه لرستان (در صورت نياز و پس از
گذراندن آزمون جامع).
 -4-1در شرایط خاص كه متقاضي تدریس دارای مدرك تحصيلي دكتری تخصصي یا دانشجوی مقطع دكتری دانشگاه
لرستان در دسترس نباشد ،متقاضيان غير عضو هيأت علمي دارای مدرك تحصيلي دانشگاهي كارشناسيارشد یا دكترای
عمومي دوره روزانه دانشگاههای دولتي یا مدرك معتبر سطح سه حوزوی یا مدرك كارشناسيارشد صادره از دانشگاههای
خارجي كه در سازمان امور دانشجویان ارزشيابي و تایيد شده باشد.
تبصره -1تدریس مجموعه دروس معارف اسالمي صرفاً توسط مدرسان دارای مجوز از معاونت امور اساتيد نهاد نمایندگي
مقام معظم رهبری در دانشگاهها و با رعایت سایر مقررات مربوط به مدرسان مدعو امكانپذیر است.
تبصره -2تدریس درس آشنایي با دفاع مقدس صرفاً توسط مدرسان دارای مجوز از بنياد حفظ آثار و ارزشهای دفاع
مقدس و با رعایت سایر مقررات مربوط به مدرسان مدعو امكانپذیر است.
تبصره -3صالحيت علمي تدریس مدرسان مدعو غيرعضو هيأت علمي (بجز مدرسان دروس معارف اسالمي و آشنایي با
دفاع مقدس كه مجوز مربوطه را دارند) الزم است به تأیيد كارگروه بررسي توانایي علمي در دانشكده یا مركز ذیربط برسد.
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ماده  - 2ضوابط به کارگیری مدرسان مدعو:
 -1-2دعوت به همكاری و بهكارگيری مدرسان مدعو در دانشگاه لرستان و مراكز آموزش عالي تابعه صرفاً بر اساس این
شيوهنامه و پس از احراز شرایط علمي و سایر شرایط و صدور مجوز تدریس و با عقد قرارداد همكاری موقت امكانپذیرست.
تبصره -4برای بهكارگيری مدرسان مدعو در دانشگاه لرستان و مراكز آموزش عالي تابعه ،كسب مجوز از شورای آموزشي
دانشكده ذیربط و ارسال ليست نهایي مدرسان مدعو دارای مجوز تدریس قبل از شروع هر نيمسال توسط معاون آموزشي
دانشكده یا رئيس مركز آموزش عالي تابعه (در قالب فرم شماره )4به مدیریت حراست دانشگاه ،معاونت آموزشي و
تحصيالت تكميلي و مدیریت امور آموزشي دانشگاه الزامي است .پرداخت حقالتدریس به مدرسان فاقد شرایط مذكور
امكانپذیر نخواهد بود.
تبصره -5پس از صدور مجوز تدریس برای مدرس ،الزم است در ابتدای هر نيمسال تحصيلي ،قرارداد همكاری كليه
مدرسان مدعو دارای مجوز توسط گروههای آموزشي تهيه و از طریق معاون آموزشي دانشكده یا رئيس مركز آموزش عالي،
برای امضا و طي مراحل قانوني به دفتر معاون آموزشي و تحصيالت تكميلي دانشگاه ارسال گردد.
 -2-2برای تدریس كليه دروس ،اعضای هيأت علمي رسمي یا پيماني دانشگاه لرستان و سایر دانشگاهها ،پژوهشگاهها یا
مراكز آموزش عالي دولتي و غير دولتي در اولویت همكاری قرار دارند .در صورت در دسترس نبودن عضو هيأت علمي و
لزوم همكاری افراد غيرعضو هيأت علمي ،همكاری آنها با احراز شرایط و حداكثر تا دو نيمسال معين و صدور مجوز تدریس
و با عقد قرارداد همكاری موقت امكانپذیرست.
 -3-2مدرسان مدعو برای تدریس دروس نظری (بجز دروس معارف اسالمي) در دانشكدههای دانشگاه لرستان ،الزم است
عضو هيأت علمي یا دارای دانشنامه دكتری تخصصي دوره روزانه یا حداقل دانشجوی دكتری دوره روزانه دانشگاه لرستان
باشند.
 -4-2در صورت عدم دسترسي به مدرسان عضو هيأت علمي یا دارای مدرك دكتری تخصصي ،تدریس دروس عملي،
كارگاهي و آزمایشگاهي در دانشكدههای دانشگاه لرستان توسط مدرسان متبحر دارای مدرك كارشناسيارشد دوره روزانه
دانشگاههای دولتي و نيز تدریس مجموعه دروس معارف اسالمي و درس آشنایي با دفاع مقدس توسط مدرسان دارای
مدرك كارشناسيارشد و دارای مجوز مربوط امكانپذیرست.
 -5-2مدرسان دروس عملي تربيت بدني و ورزش عمومي الزم است ترجيحاً عضو هيأت علمي رشته تربيت بدني دانشگاه-
ها یا دارای دانشنامه دكتری تخصصي دوره روزانه یا دانشجوی دكتری دوره روزانه دانشگاه لرستان یا حداقل دارای مدرك
كارشناسيارشد دوره روزانه دانشگاههای دولتي رشتههای علوم ورزشي و دارای سابقه موثر در آموزش درس تربيت بدني
(دارا بودن كارت مربيگری معتبر یا حكم قهرماني ملي و بينالمللي) باشند.
 -6-2تدریس مدرسان مدعو كه مشمول قانون مدیریت خدمات كشوری یا آیيننامه استخدامي اعضای غيرهيأت علمي
دانشگاهها و موسسات آموزش عالي ،پژوهشي و فناوری هستند ،صرفاً در ساعات غيرموظف امكانپذیرست.
 -7-2ساعات تدریس مدرسان مدعو حداكثر تا دوازده ساعت نظری یا معادل عملي آن در هفته ميباشد.
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تبصره -6تدریس و همكاری آموزشي اعضای هيأت علمي مأمور به تحصيل یا بازنشسته در صورت نياز و با رعایت مقررات
مربوط ،برای اعضای مأمور به تحصيل حداكثر تا سقف هشت ساعت نظری یا معادل عملي آن و برای اعضای بازنشسته تا
ده ساعت نظری یا معادل عملي آن در هفته مجاز است.
تبصره -7تدریس كارشناسان دانشگاه لرستان كه مشمول آیيننامه استخدامي اعضای غيرهيأت علمي دانشگاه هستند،
در صورت نياز گروهها و با موافقت مدیر بيواسطه آنها و با رعایت سایر مقررات مربوط ،صرفاً در ساعات غيرموظف و
غيراداری و تا سقف حداكثر شش ساعت نظری یا معادل عملي آن در هفته برای تدریس در مقطع کارشناسی (در
صورت داشتن مدرك دكتری تخصصي در مقطع دكترای عمومي دامپزشكي یا كارشناسيارشد) مجاز است.
 -8-2استفاده از خدمات اعضای هيئت علمي دانشگاه و مدرسان مدعو صرفاً در دروس متناسب با تخصص و رشته
تحصيلي امكانپذیر است.
 -9-2دعوت به همكاری و بهكارگيری مدرسان مدعو ،صرفاً در صورت تكميل ساعات موظف تدریس اعضای هيأت علمي
دانشگاه در رشته یا رشتههای ذیربط مجاز است.
 -10-2گروههای آموزشي برای كليه دروسي كه خارج از گروه خود نياز به دعوت از مدرسان مدعو دارند (اعم از دروس
عمومي یا تخصصي) ،در درجه اول الزم است از استادان مرتبط در سایر گروههای آموزشي دانشگاه استفاده نمایند.
 -11-2ضروری است دروس موظفي اعضای هيأت علمي غير از دروس سمينار ،پروژه ،عمليات صحرایي و كشاورزی،
كارآموزی ،كارورزی ،پایاننامه و رساله باشد.
 -12-2بهكارگيری ،بررسي صالحيت و صدور مجوز تدریس مدرسان با توجه به رشته تخصصي آنها صرفاً در دانشكدهای
امكانپذیرست كه گروه آموزشي و رشته تخصصي متقاضي در آن دایرست؛ بنابراین ،بهكارگيری ،بررسي صالحيت و صدور
مجوز تدریس مدرسان دروس عمومي و معارف اسالمي صرفاً در دانشكده ادبيات و علوم انساني و مدرسان دروس علوم پایه
صرفاً در دانشكده علوم پایه امكانپذیرست.
 -13-2در صورت نياز گروهها ،دانشكدهها و مراكز آموزش عالي تابعه دانشگاه و عدم دسترسي به مدرسان مدعو حائز
شرایط شيوهنامه ،درخواستهای متقاضياني كه در كارگروههای علمي بررسي شدهاند ،در شورای آموزشي دانشكدهها
بررسي و در خصوص مجوز موقت تدریس آنها تصميمگيری ميشود.
ماده  -3نحوه بررسی صالحیت علمی و صدور مجوز تدریس مدرسان مدعو
 -1-3متقاضيان تدریس برای ثبت درخواست خود و تكميل فرم درخواست صدور مجوز تدریس موقت (فرم شماره )1در
دانشكدهها به گروه آموزشي ذیربط و در مراكز آموزش عالي تابعه به اداره آموزش مركز مراجعه ميكنند .تكميل فرم
مذكور (فرم شماره )1برای كليه مدرسان مدعو الزامي است.
 -2-3تكميل فرم نتيجه ارزشيابي كارگروه بررسي توانایي علمي (فرم شماره )2برای مدرسان مدعو غيرعضو هيأت علمي
(بجز مدرسان دروس معارف اسالمي و آشنایي با دفاع مقدس كه مجوز الزم را دارند) ضروری است .همچنين كسب حداقل
 50امتياز از فرم مذكور برای مدرسان الزامي است.
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 -3-3كارگروه بررسي توانایي علمي تدریس برای مدرسان مدعو با تركيب ذیل برگزار ميشود:
الف) رئيس دانشكده یا مركز آموزش عالي (حسب مورد) به عنوان نماینده رئيس دانشگاه (رئيس كارگروه)؛
ب) معاون آموزشي دانشكده ذیربط (دبير كارگروه)؛
ج) مدیر گروه آموزشي ذیربط (به تناسب رشته تحصيلي مدرس)؛
د) دو نفر عضو هيات علمي از رشته تحصيلي مرتبط با رشته مدرس مدعو.
تبصره -8روسای مراكز آموزش عالي تابعه ميتوانند درخواستهای متقاضيان تدریس را به همراه مستندات الزم برای
برگزاری كارگروه بررسي توانایي علمي آنها به دفتر معاون آموزشي دانشكدههای ذیربط ارسال نمایند .در صورت لزوم
برگزاری كارگروه بررسي توانایي علمي متقاضيان تدریس در مراكز آموزش عالي تابعه با حضور اعضای مصوب در بند 3-3
این شيوهنامه و با نظارت حوزه معاونت آموزشي دانشگاه نيز امكانپذیر است.
 -4-3به منظور بررسي نياز گروههای آموزشي و مراكز آموزش عالي تابعه به همكاری مدرسان مدعو و شرایط مدرسان،
الزم است درخواست صدور مجوز تدریس كليه مدرسان (فرم شماره )1قبل از شروع هر نيمسال تحصيلي به همراه كپي
حكم كارگزیني مدرسان عضو هيأت علمي ،مجوز تدریس مربوط به دروس معارف اسالمي و آشنایي با دفاع مقدس و یا
فرم نتيجه ارزشيابي كارگروه بررسي توانایي علمي مدرسان غيرعضو هيأت علمي (فرم شماره )2در شورای آموزشي
دانشكده ذیربط طرح و تصميمگيری شود .پس از موافقت شورای آموزشي دانشكده ذیربط ،و تایيد صالحيت عمومي
مدرس توسط اداره حراست دانشگاه ،صدور مجوز تدریس موقت (فرم شماره )3با امضای معاون آموزشي و رئيس دانشكده
امكانپذیرست .بدیهي است در صورت عدم رعایت شئونات علمي و اخالقي در هر زماني به تشخيص دانشگاه ،امكان
بررسي مجدد و لغو مجوز تدریس وجود دارد.
 -5-3بررسي صالحيت عمومي مدرسان مدعو پس از هماهنگي با اداره حراست دانشگاه انجام ميشود.
 -6-3پس از موافقت شورای آموزشي دانشكده ذیربط و تایيد صالحيت عمومي مدرس توسط اداره حراست دانشگاه ،مجوز
تدریس موقت (فرم شماره )3در سه نسخه تهيه و توسط معاون آموزشي و رئيس دانشكده امضا ميشود .نسخه اول در
دفتر معاون آموزشي دانشكده ذیربط بایگاني ميشود ،نسخه دوم به شخص متقاضي تحویل ميشود و نسخه سوم در
دانشكدهها به دفتر گروه آموزشي ذیربط و در مراكز آموزش عالي تابعه به اداره آموزش مركز ارسال ميگردد.
ماده  -4مراحل بررسی و صدور مجوز تدریس مدرسان مدعو
به منظور بهرهمندی از توان علمي و آموزشي اعضای محترم هيات علمي و نيز استفاده مطلوب از مدرسان حائز شرایط
در دانشكدهها و مراكز آموزش عالي تابعه دانشگاه ،مراحل بررسي و در نهایت صدور مجوز تدریس مدرسان مدعو به قرار
ذیل انجام ميپذیرد:
 -1-4گروههای آموزشي كه نياز به همكاری مدرسان مدعو دارند ،الزم است درخواست مدرسان مدعو را در قالب فرم
شماره 1به همراه مستندات الزم حداكثر تا پانزدهم خرداد برای نيمسال اول و تا پانزدهم آذر برای نيمسال دوم به دفتر
معاون آموزشي دانشكده ارسال نمایند تا برای برگزاری كارگروه و طرح در شورای آموزشي دانشكده اقدام گردد.
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 -2-4مراكز آموزش عالي تابعه كه به استاد مدعو نياز دارند ،حداكثر تا دهم اردیبهشت برای نيمسال اول و تا دهم آبان هر
سال برای نيمسال دوم درخواستهای خود را با ذكر دروس مربوط به معاون آموزشي دانشكده دارای گروه تخصصي ذیربط
(حسب مورد) برای اطالع گروههای آموزشي ارسال نمایند.
 -3-4معاونان آموزشي دانشكدهها با كسب نظر گروههای آموزشي ،در صورتي كه اعضای هيأت علمي گروه تمایل به
همكاری با مراكز آموزش عالي تابعه دانشگاه دارند ،حداكثر تا بيستم اردیبهشت  /بيستم آبان (حسب مورد) نتيجه را با
ذكر نام استادان به مدیران مراكز برای برنامهریزی درسي اعالم مينمایند.
 -4-4در صورت نياز مراكز آموزش عالي تابعه و عدم اعالم همكاری اعضای هيات علمي دانشكدهها ،ضروری است مدیران
مراكز حداكثر از بيستم تا پایان اردیبهشت  /بيستم تا پایان آبان (حسب مورد) برای رشتههای مورد نياز فراخوان عمومي
منتشر نمایند و در هفته اول خرداد  /آذر (حسب مورد) یا درخواستهای متقاضيان تدریس را به همراه مستندات الزم
برای برگزاری كارگروه بررسي توانایي علمي آنها به دفتر معاون آموزشي دانشكدههای ذیربط ارسال نمایند و یا كارگروه
بررسي توانایي علمي متقاضيان را با حضور اعضای مصوب در بند  3-3این شيوهنامه و با نظارت حوزه معاونت آموزشي
دانشگاه برگزار كنند.
 -5-4مهلت ارسال درخواستهای صدور مجوز تدریس در مراكز آموزش عالي تابعه (فرم شماره  ،1فرم شماره 2كارگروه،
مدارك تحصيلي و سایر مستندات) به دفتر معاون آموزشي دانشكده ذیربط برای طرح در شورای آموزشي دانشكدههای
ذیربط (به تناسب رشته متقاضي تدریس) حداكثر تا پانزدهم خرداد  /پانزدهم آذر (حسب مورد) ميباشد ،تا در خصوص
طرح در شورای آموزشي دانشكده و تصميمگيری و صدور مجوز تدریس موقت اقدام گردد.
 -6-4ضروری است كليه مكاتبات گروههای آموزشي ،دانشكدهها و مراكز (به استثنای برخي مستندات همچون اصل فرم
كارگروه و آثار پژوهشي) از طریق اتوماسيون اداری دانشگاه انجام پذیرد.
 -7-4ضروری است مدیران مراكز آموزش عالي تابعه و معاونان آموزشي دانشكدهها ليست نهایي مدرسان مدعو دارای
مجوز تدریس هر نيمسال را قبل از شروع نيمسال (در قالب فرم شماره )4به مدیریت حراست دانشگاه ،معاونت آموزشي و
تحصيالت تكميلي و مدیریت امور آموزشي دانشگاه ارسال كنند.
ماده  -5نرخ یک ساعت حقالتدریس ،حدنصاب و ظرفيت برگزاری كالسها در مقاطع مختلف تحصيلي و ضریب بعد
مسافت مدرسان مدعو بر اساس شيوهنامه نحوة محاسبة واحد موظف و حقالتدریس اعضای هياتعلمي و مدرسان دانشگاه
لرستان مصوب شورای آموزشي دانشگاه محاسبه و اعمال ميگردد.
ماده  -6مسئوليت نظارت بر حسن اجرای مفاد این دستورالعمل در دانشكدهها و مراكز آموزش عالي تابعه بر عهده روسا و
معاونان آموزشي دانشكدهها و مدیران مراكز آموزش عالي تابعه ميباشد.
ماده  -7این شيوهنامه بر اساس مواد  32و  33آیيننامه استخدامي اعضای هيات علمي دانشگاه لرستان ،مشتمل بر هفت
ماده و هشت تبصره در جلسه مورخ  1398/01/25شورای آموزشي دانشگاه به تصویب رسيده است و از ابتدای نيمسال
اول سال تحصيلي 1398-99الزماالجراست .بدیهي است با ابالغ این شيوهنامه ،كليه دستورالعملهای مغایر با آن لغو و
بالاثر اعالم ميگردد.
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فرم شماره 1
باسمه تعالی

درخواست صدور مجوز تدریس موقت شماره دبيرخانه دانشكده/مركز:
تاریخ:
(ویژه اعضای هیات علمی و مدرسان مدعو)

دانشگاه لرستان

(در دو نسخه تنظیم شود .درج کلیه اطالعات الزامی است .تصویر مدرک تحصیلی و حکم کارگزینی عضو هیات علمی،
مجوز تدریس دروس معارف اسالمی و آشنایی با دفاع مقدس یا فرم شماره 2کارگروه بررسی توانایی علمی پیوست شود).

مدیر محترم گروه آموزشی / ......................................
رئیس محترم مرکز آموزش عالی ................................
با سالم و احترام ،اینجانب  .......................................................عضو هيات علمي دانشگاه  ..........................................دارای مدرك تحصيلي
 ........................................رشته  ..................................................با مشخصات ذیل متقاضي همكاری موقت آموزشي (حقالتدریس) با آن گروه /مركز
آموزش عالي هستم .مستدعي است دستور فرمایند اقدام الزم به عمل آید.
نام و نام خانوادگی متقاضی /امضا و تاریخ
نام و نام خانوادگي:

رشته تحصيلي:

نام پدر:

آخرین مدرك تحصيلي:

كد ملي:

محل اخذ آخرین مدرك تحصيلي:

شماره شناسنامه:

شماره حساب بانک تجارت:

محل تولد:

شماره تلفن:

محل صدور شناسنامه:

آدرس:

جنسيت:

وضعيت تاهل:

بررسی و اعالم نظر در خصوص درخواست تدریس متقاضی:
اعالم نظر شورای گروه آموزشی /مرکز آموزش عالی:
تقاضای همكاری متقاضي در جلسه مورخ  ........................................شورای آموزشي گروه /مركز  ........................مطرح و برای تدریس دروس:
 ...............................................................................................................................................................در نيمسال  ..............................در صورت اعالمنظر
مثبت كارگروه علمي مورد تایيد قرار گرفت.

مهر و امضای مدیر گروه آموزشی /رئیس مرکز

اعالم نظر شورای آموزشی دانشکده ذیربط:
تقاضای همكاری متقاضي و نتيجه ارزشيابي كارگروه علمي در جلسه مورخ  ........................................شورای آموزشي دانشكده ................
مطرح گردید .نظر شورا برای تدریس دروس مرتبط با تخصص نامبرده به قرار ذیل به رئيس دانشكده اعالم ميگردد:
مجوز تدریس عضو هيات علمي /

مجوز موقت تدریس برای یک نيمسال (/ )............

مجوز موقت تدریس برای دو نيمسال ()..............

مخالفت شد.
مهر و امضای معاون آموزشی دانشکده
اعالم نظر مدیریت حراست دانشگاه:
امضا و تاریخ
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بسمه تعالي

فرم شماره 2

نتیجه ارزشیابی کارگروه بررسی توانایی علمی (مخصوص مدرسان مدعو غیر عضو هیات علمی) – دانشگاه لرستان
پرونده بررسي توانایي علمي برادر /خواهر  .........................................دارای مدرك تحصيلي ............................... :محل اخذ مدرك................... :
متقاضي همكاری موقت آموزشي در قالب حقالتدریس در گروه آموزشي .......................................... :دانشكده/مركز ................................
دانشگاه لرستان در جلسه مورخ .............................................. :كارگروه توانایي علمي مطرح و وفق مقررات به شرح ذیل بررسي گردید:
محل برگزاری جلسه کارگروه.................................................. :
اعضای کارگروه بررسی توانایی علمی
رئيس دانشكده یا مركز /نام و نام خانوادگي /امضاء

مدیر گروه آموزشي ذیربط  /نام و نام خانوادگي /امضاء

معاون آموزشي دانشكده ذیربط  /نام و نام خانوادگي /امضاء

عضو هيأت علمي متخصص  /نام و نام خانوادگي /امضاء

ناظر حوزه معاونت آموزشي و تحصيالت تكميلي دانشگاه  /امضاء
(در صورت برگزاری جلسه در مراكز آموزش عالي تابعه)

عضو هيأت علمي متخصص  /نام و نام خانوادگي /امضاء

ردیف

شاخص

حداکثر
امتیاز

مستنداتالزم

1

چاپ مقاالت در مجالت مرتبط با رشته تخصصي در مجالت علميپژوهشي ،علمي
ترویجي و سایر مجالت معتبر

20

مقاالت مربوطه

2

سخنراني ،ارائه و یا چاپ مقاالت در كنگرههای داخلي و خارجي

5

مستنداتمربوطه

3

تأليف و ترجمه كتاب

15

مستنداتمربوطه

4

افتخارات علمي مانند دانشجوی نمونه كشوری ،جشنوارههای ملي ،رتبههای اول تا
سوم آزمون ورودی در رشته و فارغالتحصيل رتبه اول دوره كارشناسيارشد و
دكتری

15

مستندات معتبر

5

مجری و یا همكاری در پروژههای پژوهشي

5

گواهي معتبر

6

كيفيت دانشگاه محل تحصيل كارشناسي ارشد و دكتری

10

--

7

سوابق تدریس ،تهيه طرح درس (هر نيمسالحداكثر  5امتياز)

20

گواهي معتبر

8

معدل نمرات كارشناسي ،كارشناسي ارشد و دكتری و نمره پایاننامه و رساله

10

مستندات معتبر

9

عضویت در بنياد نخبگان و دفاتر استعدادهای درخشان دانشگاه

20

مستندات معتبر

10

اخذ جایزه از جشنواره یا المپياد معتبر علمي

15

مستنداتمعتبر

11

تسلط به زبان رایج در مجامع علمي (عربي -انگليسي -فرانسوی -آلماني و)...

5

مستندات معتبر

12

شركت در كارگاههای تخصصي معتبر

10

مستندات معتبر

13

ارزیابي از مصاحبه (تدریس آزمایشي)

20

نظر كارگروه

14

امتیاز

جمع امتیاز:

نظر نهایی اعضای کارگروه برای مجوز علمی تدریس در دروس مرتبط با تخصص متقاضی:
صالحيت علمي ندارد
مجوز تدریس دو نيمسال
مجوز تدریس یک نيمسال
یادآوری :جهت همکاری آموزشی به صورت حقالتدریس کسب حداقل  50امتیاز برای مدعوین با مدرک کارشناسیارشد یا دکتری تخصصی الزامی است.
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فرم شماره 3
باسمه تعالی

دانشگاه لرستان

مجوز تدریس موقت
(ویژه اعضای هیأت علمی و مدرسان مدعو)

شماره:
تاریخ:

(در سه نسخه توسط دانشکده ذیربط تایپ و تکمیل و به امضای معاون آموزشی و رئیس دانشکده میرسد و در دبیرخانه آن دانشکده ثبت میشود)

به استناد مفاد شيوهنامه بهكارگيری استادان و مدرسان مدعو (حقالتدریس) مصوب شورای آموزشي دانشگاه،
صالحيت تدریس آقای /خانم  ...............................................با مشخصات ذیل برای تدریس در گروه آموزشي
 ................................در دانشكده /مركز  .............................به استناد صورت جلسه شماره  ....................مورخ ...............................
شورای آموزشي دانشكده  .........................صرفاً در نيمسال  ...........................................تأیيد ميشود.
نام و نام خانوادگي:

رشته تحصيلي:

نام پدر:

آخرین مدرك تحصيلي:

كد ملي:

محل اخذ آخرین مدرك تحصيلي:

شماره شناسنامه:

شماره حساب بانک تجارت:

محل تولد:

شماره تلفن:

محل صدور شناسنامه:

آدرس:

وضعيت تاهل:
این گواهي صرفاً جهت همكاری موقت آموزشي نامبرده در نيمسال یا نيمسالهای مذكور با دانشگاه (در صورت نياز)
صادر گردیده و برای تدریس دروس مرتبط با تخصص مدرس اعتبار دارد و ارزش قانوني دیگری ندارد .همچنين دانشگاه
لرستان (مراكز آموزش عالي وابسته و دانشكدهها) هيچ گونه تعهدی برای استخدام مدرس ندارد.

رئیس دانشکده .................
مهر و امضاء

معاون آموزشی دانشکده .................
مهر و امضاء
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فرم شماره 4

باسمه تعالی

لیست نهایی کلیه مدرسان مدعو دارای مجوز تدریس
در نیمسال ..........................
(دانشکده /مرکز آموزش عالی ).............................

دانشگاه لرستان
ردیف

نام و نام خانوادگي

رشته تحصيلي

آخرین مدرك
تحصيلي

تاریخ صورتجلسه اخذ مجوز
از شورای آموزشي دانشكده

شماره:
تاریخ:

كد مدرس در
گلستان

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

معاون آموزشی دانشکده  /.................رئیس مرکز آموزش عالی ...................
مهر و امضا /تاریخ
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توضيحات

