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  بسمه تعالی

  پسادکتريآیین نامه دوره 

  
 مقدمه

پیشبرد  وهاي پژوهشی  زمینه مناسبی جهت ارتقاء دانش و مهارت ،پسادکتري تحقیقاتی هاي دوره گسترش و ایجاد     
 موجب توانند می ها دوره این .کند ایجاد میهاي مختلف  کشف و حل معضالت جامعه در زمینه اهداف کشور در جهت

 و علم تولید . همچنین گسترششوند و اجرایی مؤسسات تحقیقاتی کاربردي و واحدهاي تولیدي بین تر عمیق ارتباط
 تشکیل نامه آئین رو، این زا .شد خواهد تقویت هاي مذکور دوره واسطه به علم جهان با رابطه ایجاد و وريافن

معاونت پژوهش  از سوي دانشگاه کیفی اهداف حصول و متخصصین هدایت منظور به پسادکتري هاي تحقیقاتی دوره
  .گردد میتدوین و ابالغ به شرح ذیل  لرستاندانشگاه  و فناوري

  
 ریفاتع. 1ماده 

تحت نظارت  مستعد پس از اخذ مدرك دکتراوهشگر دوره معین پژوهشی است که طی آن پژ :ادکتر پسا دوره.1-1
هاي پسا دکترا مشارکت  در انجام طرحدر دانشگاه لرستان صاحب تجربه و برجسته علمی  عضو هیأت علمی  یک
 نماید. می

نامه براي  عضو هیأت علمی دانشگاه لرستان که داراي شرایط مذکور در این آیین مجري دوره پسا دکترا:.1-2
 دکترا باشد.برگزاري دوره پسا 

 معین هاي دوره به ورود متقاضی و بوده تخصصی دکتري مدرك داراي که است فردي :ادکتر پسا پژوهشگر.1-3

 است.در دانشگاه لرستان پسا دکترا  مجريتحت نظارت  و فناوري پژوهشی هاي فعالیت

 و در راستايمجري دوره مصوب  و فناوري هاي پژوهشی  در چارچوب اولویتطرحی  پسا دکترا: پیشنهاده.1-4
 تعریف شده است. و یا سایر دستگاه هاي متقاضی برنامۀ راهبردي دانشگاه لرستان مأموریت هاي مصوب در

 

  . اهداف2ماده 
   دانشگاه و فناوري هاي پژوهشی کمک به تقاضا محور کردن فعالیت. 1- 2
و  ها و مراکز پژوهشی دانشگاهفعالیت در پژوهشگران قبل از ساختن  ترو توانمندهاي پژوهشی  افزایش مهارت. 2- 2

  فناوري
  کشورو فناوري موجود در دانشگاه به منظور تأمین نیازهاي پژوهشی  و فناوري هاي پژوهشی استفاده از ظرفیت. 3- 2
  گاه و رسیدن به مرزهاي جدید علمیکمک به توسعه دانش و خالقیت علمی در دانش. 4- 2
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  ورود به دوره شرایط. 3ماده 

 داشتن شرایط عمومی ورود به آموزش عالی. 1- 3

  )با تابعیت ایرانی ا (ویژه آقایانپسا دکترمتقاضیان دوره عدم وجود مشکل نظام وظیفه براي . 3-2
که بیش از سه سال از  وريافن و تحقیقات علوم، وزارت قبول مورد)، PhDداشتن مدرك دکتراي تخصصی (. 3- 3

  نگذشته باشد.تاریخ اخذ مدرك 
 مدت زمان دوره ضرورت وظیفه عمومی به این مدت اضافه می گردد. .1تبصره 

 سال افزایش می یابد 5در صورت داشتن سابقه کار پژوهشی و فناوري مرتبط این مدت تا  .2 تبصره

 مورد) 2(حداقل رساله دکتراو مشاور ادان راهنما از استعلمی و پژوهشی نامه صالحیت  داشتن توصیه. 4- 3

 اشتغال تمام وقت به فعالیت پژوهشی در دانشگاه امکان. 5- 3

 دانشگاه طیواجد شرااعضاي هیأت علمی  از یکیاز  رشیاخذ پذ. 6- 3

 موافقت گروه و دانشکده با برگزاري دوره. 7- 3

در خصوص یشنهاده. ارائۀ پ.8- 3 i دارد در دورة پسا دکترا به آن بپردازد.  موضوع پژوهشی که متقاضی تصمیم   
 گرا نمودن رنامۀ مأموریتبو  مجري دورهمصوب هاي پژوهشی  اولویتهایی که در راستاي  پیشنهاده .1تبصره 
 باشد، در اولویت قرار دارند.دانشگاه 

هاي اجرایی و یا پژوهشگران  سازمان ،صنعتبخش خصوصی، در چارچوب همکاري با که  ییها شنهادهیپ .2تبصره 
 ، در اولویت قرار دارند.تعریف شده باشد المللی و مراکز علمی معتبر بین

  با شرایط ذیل: علمی مقاله در مجالت معتبر 3داشتن حداقل . 9- 3
  .Q2و  Q1 ۀبا رتب ISI-JCR: مجالت یو دامپزشک يکشاورز ،مهندسیو ، فنی هیعلوم پا يها . حوزهالف

با  ScopusوISCه گایجهان اسالم در پا یعلم اتیشده در سامانه نشر هیو هنر: مجالت نما ی. حوزه علوم انسانب
  .JCRو  Q2و  Q1 ۀرتب
 ISI-JCR: مجالت يو رفتار ی. علوم اجتماعج

 حداکثر صنعتی ایران هاي علمی و ملی اختراع به شرط داشتن تأییدیۀ سازمان پژوهش یا ثبت هاي ارائه ثبت .1 تبصره
  معادل با دو مقاله معتبر است.حداکثر (کشورهاي آمریکا و ژاپن)اختراع یالملل نیب ثبت هاي یا معادل یک مقاله و ثبت

 مرتبط با جامعه وکارآفرینی توسط مجري یبرون دانشگاه از طرح هاي  قرارداد الیر ونیلیم 300 حداقل.2 تبصره
  مقاله معتبر است. کی حداکثر معادل
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  . شرایط مجري دورة پسا دکترا4ماده 

 حداقل دانشیاريمرتبه علمی  بودندارا  .1- 4

  در دانشگاهدفاع شده رسالۀ دکترا  دو حداقل راهنمایی .2- 4

 نباشد. پژوهشگر دکتراي رساله راهنماي استاد ترجیحاً مجري دوره پسا دکترا .3- 4

پژوهشگر  2تواند هدایت بیش از  همزمان نمی،  8ماده  2-8و  1- 8در صورت استفاده از بندهاي مجري دوره  .4- 4
 دوره پسا دکترا را بر عهده بگیرد.

با شرایط  به عنوان نویسنده اول یا مسئولعلمی معتبر  مجالت در گذشته سه سال در مقاله 6 انتشار حداقل .5- 4
 ذیل:
  .Q2و  Q1با رتبۀ  ISI-JCRمجالت  :کشاورزي و دامپزشکی مهندسی،و فنی  علوم پایه، هاي الف. حوزه

با  ScopusوISC گاهیجهان اسالم در پا یعلم اتیسامانه نشر مجالت نمایه شده در :علوم انسانی و هنر حوزه ب.
  .JCR؛ و Q2و  Q1 ۀرتب

 ISI-JCRمجالت ج. علوم اجتماعی و رفتاري: 

به عنوان نویسندة اول یا  هاي الف، ب و ج انتشار یک مقاله مشمول گروه .1تبصره  فدراسیون سرآمدان علمی ایران 
  باشد. می 5-4مسئول معادل شرایط بند نویسنده 

 هاي علمی و صنعتی ایران معادل پژوهشملی اختراع به شرط داشتن تأییدیۀ سازمان  ثبت هاي  یا ارائه ثبت .2 تبصره
دو مقاله معتبر  حداکثر معادل(کشورهاي آمریکا و ژاپن) اختراع  یالملل نیب ثبت هاي یا و ثبتمعتبر یک مقاله  حداکثر

  است.
 توسط مجري مرتبط با جامعه و کارآفرینی یبرون دانشگاهاز طرح هاي قرارداد  الیر ونیلیم 300 حداقل .3 تبصره
  مقاله معتبر است. کی حداکثر معادل

  

  دوره پسا دکترا يتعهدات مجر. 5ماده 
  دوره به گروه یا دانشکده  انیاعالم پا  .1- 5
دانشگاه، سازمان حامی  يمعنو تیو مالک یحقوق علم تیملزم به رعابا امضا تعهد نامه؛ متعهد و  دوره  يمجر. 2- 5

  است. اپسادکتر پژوهشگر مالی و
  

  پژوهشگر پسا دکتراتعهدات  .6ماده 
 اهتمام به امور پژوهشی در طول دوره با نظارت و هماهنگی مجري دوره .6-1

 رعایت کلیه قوانین و مقررات آموزشی، پژوهشی و اداري دانشگاه در طول دوره .6-2

 مجري دوره یهاي سه ماهه با تایید هاي دوره ارائه گزارش .6-3
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وهشگر پسا دکترا متعلق به دانشگاه بوده و پژ  ها و درآمدهاي احتمالی حاصل از فعالیت نتایج پژوهش .6-4
 ، سازمان حامی مالی وموظف است حقوق مالکیت فکري دانشگاهبا ارائه تعهد محضري پژوهشگر 

 را در نتایج علمی، مقاالت، کتب، ثبت اختراعات و سایر تولیدات علمی محفوظ نگه دارد.مجري دوره 

 پس از پذیرش پیشنهاد  توسط پژوهشگر ارائه بیمه (خویش فرما) در طول دوره پسا دکترا .6-5

 نماید: ارائهمنتشر یا در نوبت انتشار ا دکترا باید در طول دوره مقاالتی با شرایط ذیل هشگر پسپژو .6- 6

  در مجالت معتبر نمایه شده همقال 2انتشار  :یو دامپزشک يکشاورزفنی و مهندسی،  ه،یعلوم پا يها حوزهالف. 
 ISI-JCR تبه با رQ1  

جهان اسالم در  یعلم اتیسامانه نشرمعتبر نمایه شده در مجالت انتشار دو مقالۀ معتبر در و هنر:  یعلوم انسان. حوزه ب
  ISI-JCRو  Q1 ۀبا رتبScopusو ISCگاهیپا
 JCR.- ISIمجالت  دو مقاله در :يو رفتار ی. علوم اجتماعج

ی توسط نیمرتبط با جامعه و کارآفر یبرون دانشگاه يقرارداد از طرح ها الیر ونیلیم 300حداقل  .1 تبصره
  .مقاله معتبر است کیمعادل حداکثر  پژوهشگر

 دی)، تولPatent( یالملل نیثبت اختراع ب د،یجد يورافن دیمنجر به تول یپژوهش تیخاص که فعال طیدر شرا .2 تبصره
 ایمقاله  نیگزیتواند جا یم یپژوهش يشورا دییشود بر حسب نوع و دستاورد با تا دیساختن محصول جد ای یدانش فن

دانشگاه) باشد  یپژوهش يشورا دیف کتاب( مورد تائیمنجر به تال قیاگر حاصل تحق نیمقاالت دوره شود. همچن
  شود. یا مقاالت مقاله نیگزیتواند جا یم

و بر اساس  است در صورت عدم انجام تعهدات فوق و موظف .      پژوهشگر بر اساس تعهد محضري مکلف7- 6
   برابر هزینه هاي انجام شده را پرداخت نماید. 3 تشخیص دانشگاه لرستان  که قطعی و غیر قابل اعتراض می باشد تا 

 
  دانشگاهتعهدات  .7ماده 

 فرآیند پیگیري و دانشگاه ضوابط با مرتبط هاي نامه ضمانت و نامه موافقت خصوص در اداري امور انجام. 1- 7

  پذیرش پژوهشگر
. فراهم نمودن شرایط استفاده از امکانات دانشگاه نظیر: کتابخانه، سالن غذاخوري و سایر امکانات رفاهی در 7-2

  قبال پرداخت هزینه مطابق با ضوابط مرجع مربوطه
  به منظور تردد عادي پژوهشگر در دانشگاه دوره. صدور کارت 7-3
آمیز دوره و  فناوري دانشگاه پس از گذراندن موفقیت . صدور تاییدیه پایان دوره از سوي معاونت پژوهش و7-4

  تایید مراجع ذیربط
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  ا دکتراپسهاي مختلف دوره  محل تأمین اعتبار هزینه. 8ماده 
به پژوهشگر  یپژوهش نهیبه عنوان کمک هز انهیرا به صورت ماه ی، مبلغات تعیین شدهاعتبار فیدانشگاه از رد .1- 8

با  درصد استادیار پایه یک 70 حداکثر برنامه يمبلغ در سال اول اجرا نیپسا دکترا پرداخت خواهد نمود. ا
 سهیرئ أتیدر سال دوم با موافقت ه یپژوهش نهیمبلغ کمک هز ریی. تغگردد یم نییتع توافق مجري و پژوهشگر

  ممکن خواهد بود. شگاهدان
هاي دوره از محل گرنت مجري،  درصد هزینه 20این قرار است: هاي دوره از  و هزینه محل تأمین حقوق ماهیانه .2- 8

هاي پژوهشی و فناوري برون دانشگاهی و یا  از طریق طرحدرصد  60اعتبارات دانشگاه و درصد از محل  20
 سایر اعتبارات جذب شده خارج از دانشگاه توسط مجري دوره یا پژوهشگر.

 دوره پسا دکترا اختصاص دهد.درصد گرنت خود را به  50مجري دوره می تواند حداکثر . 1تبصره             

 حداکثر باشد هاي خارج از کشور هاي پسا دکتراي مشترك با دانشگاه برگزاري دوره که در صورتی .2تبصره
 ها بر عهده دانشگاه خواهد بود. درصد هزینه 50

 2- 8هشگر پسا دکترا بایستی معادل سهم مشخص شده در بند در هنگام پذیرش پژو مانده گرنت مجري دوره .3- 8
 .مجري دوره کسر و بلوکه خواهد شدباشد که به هنگام عقد قرارداد از اعتبار گرنت 

 خواهد شد.امتیاز پژوهشی (گرنت) پرداخت  10معادل پژوهشگر پسا دکترا  هر بابت هدایت ،مجري دورهبه  .4- 8

 پرداخت خواهد شد.مربوطه بر اساس دستورالعمل  منتشر شدهپاداش مقاالت  .5- 8

 ها خواهد بود. مقالهقطعی  رشیارائه پذ چاپ یا آخر پژوهشگر پسا دکترا منوط بهپرداخت حقوق سه ماهه  .6- 8

  مالحظات کلی. 9ماده 
دوره پسا دکترا حداکثر تا  يماه است؛ که با درخواست مجر 12 حداقل دانشگاه لرستان يطول دوره پسا دکترا. 1- 9

  خواهد بود. دیماه قابل تمد 24
دوره  انیدوره و پژوهشگر پسا دکترا است و پس از پا يمجر نیب یمقطع یعلم يهمکار کیدوره پسا دکترا . 2- 9

  ندارد. يو همکار یتعهد استخدام چگونهیدانشگاه لرستان ه
دوره پسا دکترا و به صورت تمام وقت در دانشگاه  يدوره، تحت نظارت مجر لپژوهشگر پسا دکترا در طو. 3- 9

  شده خواهد بود. نییتع یپژوهش يها تیلرستان مشغول به انجام فعال
  .باشد یم معاونت پژوهشی و فناوري ةپسا دکترا بر عهد ةپژوهشگر دور مجري و تعهدات ينظارت بر حسن اجرا. 4- 9
  دانشگاه لرستان خواهد بود. يو فناور یمعاونت پژوهش ابالغشروع دوره پسا دکترا با . 5- 9
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 Lorestan University"دانشگاه لرستان ". وابستگی سازمانی نتایج حاصل از دورة پسا دکترا صرفاً با عنوان 6- 9
  پذیرفته خواهد شد.و موسسه پیشنهادي 

  . فرایند بررسی درخواست پسا دکترا10ماده 

 هاي پسا دکترا از طریق دانشگاه رسانی در خصوص حمایت از دوره اطالع .1- 10

کتبی پژوهشگر متقاضی دوره پسا دکترا به همراه طرح پیشنهادي و رزومه علمی به مجري ارائه درخواست  .2- 10
 دوره

 ارزیابی اولیه طرح و رزومه متقاضیان توسط مجري دوره و ارائه نتایج به گروه آموزشی .3- 10

بررسی درخواست و طرح پیشنهادي پژوهشگر توسط گروه آموزشی و ارجاع نتیجه به شوراي پژوهشی  .4- 10
 دانشکده

بررسی درخواست و طرح پیشنهادي پژوهشگر در شوراي پژوهشی دانشکده و ارائه نتیجه آن به معاونت  .5- 10
 پژوهشی و فناوري دانشگاه

بررسی درخواست و طرح پیشنهادي پژوهشگر در شوراي پژوهشی دانشگاه و ارائه نتیجه به مجري و پژوهشگر  .6- 10
 دوره

 معاونت پژوهشی و فناوري. انعقاد قرارداد بین پژوهشگر متقاضی، مجري دوره و .7- 10

درصورت بروز اختالف در خصوص استنباط از مفاد قرارداد حاضر و یا در نحوه اجراي آن، موضوع  .11ماده 
ه ارجاع و تصمیمات متخذه دفتر حقوقی دانشگاو با حضور مدیر  و فناوري دانشگاه لرستان  یشوراي پژوهشاختالف به 

توافق و قوانین جاري کشور به عنوان حکم قطعی و الزم االجراء براي طرفین  در چارچوب شرایط مورد از سوي شورا 
  خواهد بود.

  فسخ قرارداد .12ماده 
ها آنیک از مفاد این قرارداد، دانشگاه مراتب را طی اخطاریه اي به  . در صورت تخلف مجري و پژوهشگر از هر1- 12

دالیل توجیهی خود را به صورت مجري و پژوهشگر  موظفند روز از تاریخ ابالغ اخطاریه،  5اعالم نموده و ظرف مدت 
مذکور و یا عدم ارائه دالیل موجه، دانشگاه محق خواهد بود  یهمکتوب ارائه نمایند و در صورت عدم پاسخ به اخطار

 قرداد را یک جانبه فسخ نماید.

سال از زمان فسخ قرارداد را  2قرارداد، مجري حق درخواست پژوهشگر پسادکترا به مدت .در صورت فسخ 2- 12
  نخواهد داشت.

  برابر مبلغ دریافتی را به دانشگاه عودت دهند. 3.در صورت فسخ قرارداد، مجري و پژوهشگر موظف اند 3- 12



     
   دانشگاه لرستان  

  معاونت پژوهش و فناوري    

7 

 

و مدیریت دفتر حقوقی و فناوري دانشگاه لرستان  ینامه بر عهده شوراي پژوهش نییآ نیا ریشرح و تفس. 13ماده 
  .خواهد بوددانشگاه لرستان 

  
 به تصویب شوراي پژوهشی دانشگاه و در مورخ 5/10/1396مورخ تبصره در  13ماده  و  13نامه در   نییآ نیا

  رسید.هیأت رئیسه  بیتصوبه  8/11/1396


