
 ترم هیئت علمی ي کبرکىبن داوشگبٌچبدگبن جهت اعضب مح ي مقررات استفبدٌ از يیالی تعییه ي تأیید قًاویه

َز یک اس داوشگبَیبن بٍ مذت بب تًجٍ بٍ محذيدیت ظزفیت فزاَم شذٌ ي بٍ مىظًر استفبدٌ تعذاد بیشتزی اس  َمکبران محتزم اس تسُیالت مذبًر، .1

 یه تسُیالت بُزٌ مىذ گزدد.ااستفبدٌ ومبیذ. ي در صًرت عذم متمبضی بٍ دفعبت ي ایبم بیشتز می تًاوذ اس چبدگبنشب اس يیالی  یک

 مشخص ومبییذ تب در صًرت عذم متمبضی معزفی وبمٍ صبدر گزدد.( ايلًیت مًرد وظز خًد راشب  یکتذکز: )در صًرت ویبس بٍ بیش اس 

اس صسذير   پس  ي  می گزدد، محبسبٍریبل 200000غیز پیک)غیز تعطیالت داوشگبٌ(ریبل ي400000 ر ایبم پیک)تعطیالت داوشگبٌ(د . لیمت َزشب2

: )در صًرت اوصزاف پ  اس تذکزگزدد.  اس فیش حمًلی يی کسز  تب ،لیست بزای امًر مبلی ارسبل می گزددبٍ صًرت  اسم فزد متمبضی ،مٍمعزفی وب

مب کسز خًاَذ گزدیذ، ي شمب می تًاویذ در صًرت امکبن بب اوصسزاف کتبسی بسٍ يسسیتٍ اتًمبسسیًن      يجٍ مًرد وظز اس امتیبس ي حمًق شصذير معزفی وبمٍ 

 .(اداری ي بب َمبَىگی امًر رفبَی وسبت بٍ تعییه جبیگشیه الذام ومبییذ

بسٍ وبمسٍ   لسذا  .دگسزد مشخص می بزج است کٍ وتیجٍ آن تب بیست ي وُم  طبك ايلًیت درخًاست لبل بزج پبوشدَم شب12سبعت اس مُتت ثبت وبم  .3

 تزتیب اثز دادٌ ومی شًد. مبٌ لبل مشب پبوشد12ََبی ارسبلی سيدتز اس 

ٍ   /استفبدٌ وىمسًدٌ اوسذ   اس يیال در آن سبل  است کٍ صیبشخا)ايلًیت بب  تذکز: ٍ     پس  اس  اشخبصسی کس )بسذين اعسالم   ثبست وسبم ي صسذير معزفسی وبم

  .اس درجٍ ايلًیت خبرج اوذ اس يیالی مًرد وظز استفبدٌ وىمًدٌ ببشىذ جبیگشیه(

4.      ً رت ايلًیت درخًاست پبوشدَم تب بیستم مبٌ لبل بزای کسبوی است کٍ در سبل جبری اس امتیبس يیال اسستفبدٌ وىمسًدٌ ببشسىذ ي بعسذ اس بیسستم درصس

  .امکبن ي بب َمبَىگی بب امًر رفبَی ي ارائٍ درخًاست بزای کتیٍ پزسىل لببل استفبدٌ است

بٍ وبم شخص متمبضی داوشگبَی صبدر شذٌ ي حتمبً َىگبم تحًیل يیال ببیذ خسًد آن شسخص بسب     چُبر ريس لبل اس مًعذ درخًاستتب وبمٍ معزفی  .5

 ارائٍ کبرت شىبسبیی حضًر داشتٍ ببشذ.

اداری وذاروذ، می  ستزسی بٍ اتًمبسیًندرخًاست َب ي صذير معزفی وبمٍ فمط اس طزیك اتًمبسیًن اداری صًرت می گیزد. تذکز: )عشیشاوی کٍ د. 6

 تًاوىذ اس طزیك اتًمبسیًن مسئًل لسمت اداری یب مسئًل مستمیم خًد الذام ومبیىذ.(

 وفز می تًاوىذ استفبدٌ ومبیىذ. 10وفز است ي حذ اکثز 8.ظزفیت متعبدل يیال 7

 .وظبفت داختی يیال در سمبن تحًیل دادن بٍ عُذٌ استفبدٌ کىىذٌ است.8

 بٍ امًال مىمًل یب غیز مىمًل يیال بٍ عُذٌ استفبدٌ کىىذٌ است..َز گًوٍ خسبرت احتمبلی 9

 . يريد دي دستگبٌ خًدري رایگبن يیک دستگبٌ خًدري اضبفٍ بب اخذ يجٍ بٍ دَکذٌ مجبس است.10

 .شستشًی خًدري در محًطٍ يیال ممىًع است.11

 امور رفبهی کبرکنبن و اعضبی هیئت علمی


