
 
 
 
 

 
 
 

1 

 

 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

 دبیرخانه هیات امنای دانشگاه لرستان

 مین نشست عادی کمیسیون دائمی از سومین دوره هیات امنای دانشگاه لرستان نهصورتجلسه  4پیوست دستور 

 81/50/8931مورخ 

 

 آیین نامه اجرایی و قرارداد دستیار پژوهشی دانشگاه لرستان
 

هاای آنهاا در انجاام اماور     به منظور ایجاد تعامل بیشتر بین دانشجویان تحصیالت تکمیلی و استاد)ان( راهنما و استفاده بیشتر ازتوانمندی

تحقیقاتی مرتبط با رشته تخصصی خود و تعمیق فعالیات  پژوهشی، آشنایی بیشتر این دانشجویان با چارچوب ها و نحوه انجام فعالیت های 

ب ارتقاای وعاعیت   های پژوهشی و ترغیب و تشویق آنان به انجام این گونه فعالیت ها در تعامل مستمر با استاد ناظر که در نهایت موجا 

ار دانشاجویی دانشاجویان، تادوین    گردد.آیین نامه اجرایی دستیار پژوهشی دانشگاه لرستان عالوه بر دستورالعمل کا پژوهش دانشگاه می

 گردیده است.

 ( تعاریف1ماده 

 باشد.ر این آیین نامه استاد راهنما میاستاد ناظر: منظور از استاد ناظر د -1-1

و شبانه دانشگاه است  هته   های روزانه تحصیالت تکمیلی دوره: منظور از دانشجو در این آیین نامه الزاماً دانشجویان مقطع دانشجو -1-2

 م وق  مشغول به تحصیل باشد.به صورت تما

 ( شرایط اختصاصی2ماده 

 تواند فقط یک نفر دستیار پژوهشی داشته باشد.استاد ناظر هر نیمسال می -2-1

 پژوهشتی  علمتی  مجتالت  در مقالته  1منتهتی بته دراواست  بترای دستتیار پژوهشتیل  تداقل        سته ستال   بایس  دراستاد ناظر می -2-2

)مصتو  شتورای راهبتری ل    ISC ل ISI-JCRهتای  الت نمایته شتده در پایگتاه   پژوهشتی معتبتر شتامل مجت     –)مجالت علمتی  معتبر

Scopus(Q1,Q2) یا گتواهی   باشد هرده عنوان نویسنده اول یا مسئول منتشربه  باشد. و علمی پژوهشی مورد تأیید وزارتین می

 % 05توانتد تتا   ائته نمایتد هته متی    عنتوان نفتر اول ار  هتای علمتی و صتنعتی ایتران ب      با تأیید سازمان پژوهشpatentثب  ااتراع )

 جایگزین مقاالت گردد.

 .استاد ناظرموافق  هتبی استاد ناظر و تایید مدیر گروه آموزشی برای پرداا  از محل پژوهانه  -2-3

 قوق یا همک هزینه دریافت    ؛های دولتی یا غیر دولتی باشد و بورس یا مأموری  به تحصیلدستیار پژوهشی نباید شاغل دستگاه -2-4

ی هه دانشتگاه در  یهاهلیه هزینهشوددستیار پژوهشی متعهد می ؛االف آن اثبات شودهه ای در غیر اینصورت در هر مر له؛ نماید
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نامه استفاده زمان از کار دانشجویی و این آیینتواند همدر عمن دانشجو نمی پرداا  نماید.اس  را این اصوص متحمل شده 

 نماید.

پژوهشتی معتبترل ثبت     علمی مقاالت  اصیل از قبیلپژوهشی  هایفعالیت دارایبایس   داقل می دانشجوی متقاضی دستیار پژوهشی -2-0

 باشد.ل تألیفل ترجمه و ....  های علمی و صنعتی ایرانبا تأیید سازمان پژوهش) ااتراع

  نظتر وی بته فعالیت     شود رفتار نمتوده و تحت  ای هه توسط استاد ناظر برای او تعیین میدستیار پژوهشی موظف اس  طبق برنامه -2-6

 پژوهشی در راستای مسئولی  های اود عمل نماید.

های پژوهشی محوله در دانشگاه  ضور اد ناظر و به منظور انجام فعالی های تعیین شده توسط استدر زمان دستیار پژوهشی بایس  -2-7

 یابد و نسب  به انجام تکالیف تعیین شدهل اقدام هند.

 ات مندرج در قرارداد را هالً یا جزئاً به فرد دیگری واگذار نماید.تواند تعهددستیار پژوهشی نمی -2-8

ارداد متاه   10دیماه  برای نیمسال اول و  10ماه با استاد ناظر همکاری نموده و  داهثر تا  4دستیار پژوهشی در هر نیمسال بایستی  -2-9

تأیید استاد ناظر و مدیر گروه آموزشتی رستیده    صفحه هه به 15نیمسال دوم هتباً گزارشی از اهم فعالی  های اود را  داهثر در 

اس  از طریق معاون  پژوهشی دانشکده به  وزه مدیری  پژوهشی دانشگاه برای تسویه  سا  پردااتتی برابتر ضتوابط مربوطته     

 آن نیمسال ارسال نماید.

 شود.اصوصی نمی طرح دستیار پژوهشی شامل دانشجویان بورسیهل هارهنان  دانشگاه و سایر دستگاه های دولتی و -2-15

متاه و   35تواننتد بتیش از   ماه اس  و دانشجویان دهتتری نمتی   8ماه و در سال  4هر دوره همکاری دستیار پژوهشی در هر نیمسال   -2-11

بدیهی اس  تمدید همکاری دستیار پژوهشی در هر  ماه به عنوان دستیار پژوهشی به هار گرفته شوند. 18دانشجویان ارشد بیش از 

 باشد.می 7-2ه تایید گزارش نیمسال قبل برابر بند نیمسال منوط ب

ری دیگتر دانشتجویانل   های مقتاطع ارشتد و دهتت   نامهجه  همکاری و همک به انجام پایاندستیار پژوهشی با موافق  استاد ناظر  -2-12

  توستعه دانتش و ...   های نو در جههای تحقیقاتیل ارائه ایدههای پژوهشی نظیر اجرای طرحانجام وظایف محوله در زمینه فعالی 

 با استاد ناظر همکاری نماید.

 دستیار پژوهشی بایستی فاقد هر گونه مشکل آموزشی یا پژوهشی با تایید معاون  ذیربط در دانشگاه و دانشکده باشد. -2-13
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 ( شرایط عمومی3ماده 

و افزایش ستالیانه  تق الز مته بتا      دباشریال می 555/055/2 داهثر مبلغ قابل ااتصاص به هر دستیار پژوهشی در هر ماه به میزان  -3-1

 .اواهد بودپیشنهاد معاون  پژوهش و فناوری و موافق  رئیس دانشگاه  داهثردر  د ضریب افزایش سالیانه هارهنان دول  

متاه  تق الز مته وی از محتل      4ماهه فعالی  در هر نیمسال و ارسال گتزارش هتارل معتادل     4 ق الز مه دستیار پژوهشی پس از  -3-2

 استاد ناظرقابل پرداا  اس . پژوهانه 

 از پژوهانه مصو  ساالنه اود را برای بکارگیری دستیار پژوهشی در طول سال هزینه نماید. % 35 داهثر  تواندهر استاد ناظر می  -3-3

در صورت عدم رضای  استاد ناظر یا گروه آموزشی یا دانشکده از فعالی  دستیار پژوهشی و به محت  اعتالم هتبتی هتر یتک از       -3-4

 .شدنسب  به ااتمه فعالی  وی اقدام اواهد  با دستیارتسویه  سا   ضمن اجع فوقلمر

 باشد.مسئولی  تعیین برنامه فعالی  پژوهشی دستیار پژوهشی و نظارت بر نحوه انجام فعالی  وی برعهده استاد ناظر می -3-0

بترداری از  و دستیار پژوهشی  ق هرگونه بهتره  دههای پژوهشی محوله به دستیار پژوهشی برعهده استاد ناظر بوانتشار نتایج فعالی  -3-6

هتای  نامته ایشتان در مقتاالت مستت رج از پایتان    نماید اعم از چاپ مقاله یتا درج نتام   نتایج هار پژوهشی را هه در آن مشاره  می

 مربوطه را ندارد.

دانشتگاه و در جلسته متور      در شتورای پژوهشتی   0/15/1390بنتد و دو تبصتره در تتاری     22این دستتور العمتل در سته متاده و       -3-7

 باشد.قابل اجرا می 1396و از ابتدای مهرماه سال رسیده  به تصویب همیسیون دائمی هیات امنای دانشگاه 18/50/1396
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 قرارداد دستیار پژوهشی

 
 

فیمابین استاد ناظر به نمایندگی از ریاس  دانشگاه لرستان و  نامه اجرایی دستیار پژوهشی دانشگاه لرستانقانون مدنی و به استناد آیین 15 این قرارداد مطابق ماده

 :باشدمضاء الزم االجرامیهه پس از ادانشجو اعم از دوره دهتری/ هارشناسی ارشد بعنوان دستیار پژوهشی از طرف دیگرل با شرایط زیر منعقد 

 

 : مشخصات طرفین قرارداد 8ماده 

 استاد ناظر: -8-8

 گروه آموزشی:                                   مرتبه علمی:                             شماره شناسنامه :                           هد ملی :                       اانم : فرزند:          آقا/

 

 دستیار پژوهشی:  -8-2

 شماره دانشجویی :                                                                                       رشته تحصیلی :     اانم :                                                آقا/

 همراه:مقطع :                                                     تعداد وا د های گذرانده:                                شماره تلفن 

 

 ستیار پژوهشی: موعوع طرح د 2ماده

 های پژوهشی مطابق برنامه تعیین شده از طرف استاد ناظر:انجام فعالی 

1- 

2-  

3- 

 

 : مبلغ اعتبارطرح9ماده 

به ازای  داقل  باشد. همچنین  داهثر همک هزینه دستیار پژوهشی دو میلیون و پانصد هزار ریال در ماهمیلیون ریال می                               هل مبلغ اعتبار طرح 

 .گرددپرداا  می محل اعتبار پژوهانه استاد ناظر از نیمسالصورت باشد هه به می ساع  همکاری در هفته 35

د ناظر دستیار پژوهشی بوده و استامله مالیات و ... صرفاً بر عهده پرداا  هلیه عوارض قانونی متعلقه به این قرارداد و هرگونه هسورات قانونی ا تمالی از ج -3-1

 . گیردی ناشی از این امر را به عهده میهااء ذیل این قرارداد هلیه مسئولی و دستیار پژوهشی با امض نداشتههیچ مسئولیتی در این اصوص بر عهده 

نای  به صرا   تبصره و با ع نمایدنمیو هیچ گونه رابطه است دامی بین دانشگاه و دستیار پژوهشی ایجاد  بودهاین قرارداد صرفاً جه  انجام هار دانشجویی  -3-2

 باشد.از شمول قانون هار اارج مینامه است دامی اعضای غیر هیات علمی دانشگاه مجری آیین 8ماده 
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 مدت قرارداد:  4ماده 

  .        ال تحصیلی ) از تاری                     لغای                 نیمس  ----

های اعالمی توسط استاد ناظر)       روز در هفته : همه روزه از ساع            الی              در دانشگاه  ضور پیدا س  در ساع دستیار پژوهشی موظف ا تبصره :

 .اردادی را انجام دهدنموده و تعهدات قر

 

 : تعهدات و شرایط قرارداد دستیار پژوهشی  5ماده 

دانشجویان تواند در صورت ا راز شرایط و دارا بودن اولوی  هافی به دانشجویان تعلق گیرد لذا دستیار پژوهشی امتیازی اس  هه مینظر به اینکه  -0-1

دوم جه  بررسی به  نیمسالبهمن برای  10اول و  نیمسالمهر برای  10متقاضی باید دراواس  هتبی و گواهی اشتغال به تحصیل اود را تا تاری  

 نمایند.معاون  پژوهشی دانشکده تحویل 

 .گیردالز مه به دستیار پژوهشی تعلق میماه  ق  4 داهثر معادل  نیمسالدر هر  -0-2

 توانند دستیار پژوهشی باشند.در هل دوره تحصیلی نمی ماه 18ارشد بیش از ماه و هارشناسی  35ن دهتری بیش از دانشجویا تبصره :

م های پژوهشی محوله در دانشگاه  ضور یابد و نسب  به انجانجام فعالی اد ناظر و به منظور اهای تعیین شده توسط استدستیار پژوهشی بایستی در زمان -0-3

 .تکالیف تعیین شدهل اقدام نماید

توانند بطور همزمان قرارداد شود. همچنین دستیاران پژوهشی نمیها نمیطرح دستیار پژوهشی شامل دانشجویان بورسیه یا مربیان و هارهنان سایر دستگاه -0-0

مندی از مزایای استعدادهای دراشان بصورت همزمان برای هلیه دستیاران پژوهشی لتدریس داشته باشند )و بالعکس . البته بهرهادستیار آموزشی یا  ق

 نع اس .واجد شرایط بالما

 باشد.پژوهشی و نظارت بر فعالی  وی می استاد ناظر ملزم به تعیین برنامه فعالی  پژوهشی دستیار -0-6

ای هه از سوی استاد ناظر برای وی تعیین شده رفتار نموده و تح  نظر ایشان به فعالی  پژوهشی بپردازد؛ طبق برنامهنماید دستیار پژوهشی تعهد می -0-7

فعالی  دستیار پژوهشی جلوگیری لغو و از ادامه  فی مابین بدیهی اس  در صورت اعالم هتبی عدم رضای  استاد ناظر یا گروه آموزشی قرارداد

 .از اود سلب می نماید اعتراضی را هر گونهپژوهشی در اینصورت  ق  دستیاربدیهی اس  شود.می

شود و در ناظر در ااتیار وی قرار داده می دستیار پژوهشی ملزم به  فظ و نگهداری تجهیزاتل اطالعات و امکاناتی اس  هه توسط دانشگاه و استاد -0-8

 نماید. صورت ا راز ت لف بایستی نسب  به پرداا  ضرر و زیان دانشگاه اقدام

 شود.هسر می پژوهانه وی اعتبار  از قرارداد انعقادهنگام پرداا   ق الز مه از محل  پژوهانه استاد ناظر بوده و در  -0-9

 معاون  پژوهشی دانشگاه نمایددر صورتیکه دستیار پژوهشی پس از قرارداد بدون عذر موجه و به صورت یک طرفه از انجام تعهدات اود اجتنا   -0-15

 ورت یک جانبه قرارداد وی را لغو نماید و دستیار پژوهشی در اینصورت  ق هیچگونه اعتراضی را ندارد.تواند به صمی

شودل لذا دستیار پژوهشی موظف اس  در تمامی موارد نسب  به ارائه اسناد ی مرتبط با آن سند مالی محسو  میهااینکه این قرارداد و اسناد و فرمنظر به  -0-11

 .به صورت تایپی اقدام هند
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 اشته و به هیچ وجه و در هیچ موردیهای پژوهشی مندرج در این قرارداد جنبه هار دانشجویی دوان دستیار پژوهشی و سایر فعالی همکاری به عن -0-12

 تواند مبنای است دام یا تبدیل وضعی  به هارمندی یا عضوی  هیأت علمی را داشته باشد.نمی

وظف اس  نسب  به پرداا   ق الز مه دستیار پژوهشی در صورت همکاری در طرح برون سازمانی های برون سازمانیل استاد ناظر مدر مورد طرح -0-13

اقدام و در صورت انت ا  وی به عنوان همکار طرح برون دانشگاهی نسب  به درج نام وی در گزارش نهایی یا دیگر دس   این قرارداد از امستقالً و جد

 آوردهای طرح برون دانشگاهی اقدام نماید.

های پژوهشی محوله به دستیار پژوهشی و همچنین تش یص درج نام دستیار پژوهشی در ااتیار استاد ناظر بوده و دستیار پژوهشی نتشار نتایج فعالی ا -0-14

 تواند نتایج را بدون موافق  استاد ناظر نشر دهد. در انتشار نتایج به صورت مقاله الزاماً نویسنده مسئول استاد ناظر اس .نمی

بندی تأیید شده به تأایر افتدل ا قسمتی از ادمات از برنامه زمانه دستیار پژوهشی بدون عذر موجه مدت انجام ادمات را رعای  ننماید و تمام یهرگا  -0-10

 پژوهشگر  ق اواهد داش  هه  ق الز مه مربوطه را تقلیل داده و یا قرارداد را فس  هند.

 دستیاری مراتب را هتباً به پژوهشگر اعالم نماید.دستیار پژوهشی متعهد اس  در صورت انصراف از   -0-16

ین قرارداد از اود سلب نماید و  ق هرگونه اعتراض بعدی را با امضای امتعهد می شود مفاد این قرارداد را اجرا  دستیار پژوهشی ضمن عقد اارج الزم -0-17

  نماید.می

 ( نظارت  5ماده 

 باشد.ترم امور پژوهشی دانشگاه لرستان میمح مدیری ناظر بر اجرای مفاد این قرارداد       

 

 :( چگونگی حل اختالف1ماده 

و در صورت عدم توافق پژوهشگر و دستیارل معاون پژوهشی دانشگاه لرستان مرجع  ل و فصل ااتالف بوده ااتالف در رابطه با قرارداد بین در صورت وجود 

قضایی )  صالحتوانند صرفاً  به محاهم روج موضوع از شمول قانون هارل میا به دلیل جتماعیاداره تعاونل هار و رفاه اطرفین ضمن اسقاط  ق دعوی در 

 باشند.فین مکلف به ایفای تعهدات اود میمراجعه نمایند. بدیهی اس  تا زمان صدور رای قطعی طروان عدال  اداری  دادگستری یا دی

 ( شرایط فسخ قرارداد 7ماده 

 یک از موارد زیر بدون ااطار قبلی قرارداد را فس  نماید.استاد ناظر می تواند در هر 

 تاایر غیرموجه در انجام موضوع قرارداد .  -7-1

 در صورت انتقال تمام یا قسمتی از موضوع قرارداد به غیر اعم از اش اص  قیقی یا  قوقی.-7-2

 یار پژوهشی.دست ا راز شمولی  قانون منع مدااله هارهنان دول  در معامالت دولتی بر -7-3

 ق دارد بدون پژوهشگر معلوم شود هه دستیار پژوهشی توانایی الزمل برای انجام به موقع و مطلو  وظایف محوله را نداردل استاد ناظردر صورتی هه بر تبصره :

موظف اس  اطالعاتل مدارك و اسناد جمع  روزه فس  نماید. در این صورت دستیار پژوهشی 15ا تیاج به انجام تشریفات ااص این قرارداد را با ااطار هتبی 

 و دستیار پژوهشی  ق مطالبه هیچگونه وجهی را ن واهد داش .تحویل دهد استاد ناظر آوری شده را تا تاری  فس  به 
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 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

 دبیرخانه هیات امنای دانشگاه لرستان

 مین نشست عادی کمیسیون دائمی از سومین دوره هیات امنای دانشگاه لرستان نهصورتجلسه  4پیوست دستور 

 81/50/8931مورخ 

  ( حوادث قهریه1ماده 

 باشد.قید گردیده و مورد قبول طرفین میشرایط عمومی پیمان  43 وادث قهریه همان اس  هه در ماده 

 .اواهد شد باشند و زمان تعلیق به مدت قرارداد افزودهملزم به اجرای موضوع قرارداد می : بدیهی اس  بعد از زوال تعلیق طرفینصرهتب

 

 ( اقامتگاه قانونی طرفین قرارداد: 3ماده 

هتباً به طرف  گونه تغییر در نشانی اود را بالدرنگهلیه مکاتبات طرفین به نشانی مندرج در این قرارداد صورت اواهد پذیرف  و هر یک از طرفین مکلفند هر 

 گردد.قراردادل ابالغ شده تلقی میهای ارسال شده به نشانی مندرج در دیگر اعالم نمایندل در غیر اینصورت نامه

  :آدرس استاد ناظر

 :آدرس دستیار پژوهشی

 

 ( نسخ قرارداد: 80ماده 

 با رضای  هامل طرفین تنظیم شده هه هر یک در  کم وا د اس  و به امضاء طرفین رسیده اس . تبصره تهیه و 4ماده 15 نس ه 2این قرارداد در
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