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 بسمه تعالی

  پسادکتریآیین نامه دوره 

 

 مقدمه

پيشبرد  وهاي پژوهشي زمينه مناسبي جهت ارتقاء دانش و مهارت ،پسادكتري تحقيقاتي هايدوره گسترش و ايجاد     

 موجب توانندمي هادوره اين .كندايجاد ميهاي مختلف كشف و حل معضالت جامعه در زمينه اهداف كشور در جهت

 و علم توليد . همچنين گسترششوند و اجرايي مؤسسات تحقيقاتي كاربردي و واحدهاي توليدي بين ترعميق ارتباط

هاي دوره تشكيل نامهآئين رو،اين زا .شد خواهد تقويت هاي مذكوردوره واسطه به علم جهان با رابطه ايجاد و وريافن

 معاونت پژوهش و فناوري از سوي دانشگاه كيفي اهداف حصول و متخصصين هدايت منظور به پسادكتري تحقيقاتي

 .گرددميتدوين و ابالغ به شرح ذيل  لرستاندانشگاه 

 

 ریفاتع. 1ماده 

 تحت نظارت مستعد پس از اخذ مدرک دكتراوهشگر دوره معين پژوهشي است كه طي آن پژ :ادكتر پسا دوره.1-1

 نمايد.هاي پسا دكترا مشاركت ميدر انجام طرحدر دانشگاه لرستان صاحب تجربه و برجسته علمي  عضو هيأت علمي  يک

اي نامه برعضو هيأت علمي دانشگاه لرستان كه داراي شرايط مذكور در اين آيين مجری دوره پسا دكترا:.1-2

 دكترا باشد.برگزاري دوره پسا 

 معين هايدوره به ورود متقاضي و بوده تخصصي دكتري مدرک داراي كه است فردي :ادكتر پسا پژوهشگر.1-3

 است.در دانشگاه لرستان پسا دكترا  مجريتحت نظارت  و فناوري پژوهشي هايفعاليت

 و در راستايمجري دوره مصوب  و فناوري هاي پژوهشيدر چارچوب اولويتطرحي  پسا دكترا: پیشنهاده.1-4

 تعريف شده است. و يا ساير دستگاه هاي متقاضي برنامۀ راهبردي دانشگاه لرستان مأموريت هاي مصوب در
 

 . اهداف2ماده 
  دانشگاه و فناوري هاي پژوهشيكمک به تقاضا محور كردن فعاليت. 2-1

و  ها و مراكز پژوهشيدانشگاهفعاليت در پژوهشگران قبل از ساختن  ترو توانمندهاي پژوهشي افزايش مهارت. 2-2

 فناوري

 شوركو فناوري موجود در دانشگاه به منظور تأمين نيازهاي پژوهشي  و فناوري هاي پژوهشياستفاده از ظرفيت. 2-3

 گاه و رسيدن به مرزهاي جديد علميكمک به توسعه دانش و خالقيت علمي در دانش. 2-4
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 ورود به دوره شرایط. 3ماده 
 داشتن شرایط عمومی ورود به آموزش عالی. 3-1

 (با تابعیت ایرانی ا )ویژه آقایانپسا دکترمتقاضیان دوره عدم وجود مشکل نظام وظیفه برای . 3-2

كه بيش از سه سال از  وريافن و تحقيقات علوم، وزارت قبول مورد(، PhDداشتن مدرک دكتراي تخصصي ). 3-3

 نگذشته باشد.تاريخ اخذ مدرک 

 مدت زمان دوره ضرورت وظيفه عمومي به اين مدت اضافه مي گردد. .1تبصره 

 سال افزايش مي يابد 5در صورت داشتن سابقه كار پژوهشي و فناوري مرتبط اين مدت تا  .2 تبصره

 سال است. 40. حداكثر سن متقاضي ورود به دوره 3تبصره 

 مورد( 2)حداقل رساله دكتراو مشاور ادان راهنما از استعلمي و پژوهشي نامه صالحيت داشتن توصيه. 3-4

 اشتغال تمام وقت به فعاليت پژوهشي در دانشگاه امكان. 3-5

 دانشگاه طيواجد شرااعضاي هيأت علمي  از يكياز  رشياخذ پذ. 3-6

 موافقت گروه و دانشكده با برگزاري دوره. 3-7

 دارد در دورۀ پسا دكترا به آن بپردازد. در خصوص موضوع پژوهشي كه متقاضي تصميم يشنهاده. ارائۀ پ.3-8

گاه دانش گرا نمودنرنامۀ مأموريتبو  مجري دورهمصوب هاي پژوهشي اولويتهايي كه در راستاي پيشنهاده .1تبصره 

 باشد، در اولويت قرار دارند.

هاي اجرايي و يا پژوهشگران و سازمان ،صنعتبخش خصوصي، در چارچوب همكاري با كه  ييهاشنهادهيپ .2تبصره 

 ، در اولويت قرار دارند.تعريف شده باشد الملليمراكز علمي معتبر بين

 با شرايط ذيل: علمي مقاله در مجالت معتبر 3داشتن حداقل . 3-9

 .Q2و  Q1 ۀبا رتب ISI-JCR: مجالت يو دامپزشك يكشاورز ،مهندسيو ، فني هيعلوم پا يها. حوزهالف

 ۀبا رتب ScopusوISCه گايجهان اسالم در پا يعلم اتيشده در سامانه نشر هيو هنر: مجالت نما ي. حوزه علوم انسانب

Q1  وQ2  وJCR. 

 ISI-JCR: مجالت يو رفتار ي. علوم اجتماعج

 حداكثر صنعتي ايران هاي علمي وملي اختراع به شرط داشتن تأييديۀ سازمان پژوهش يا ثبت هاي ارائه ثبت .1 تبصره

 بر است.معادل با دو مقاله معتحداكثر )كشورهاي آمريكا و ژاپن(اختراع يالمللنيب ثبت هاي يا معادل يک مقاله و ثبت

 مرتبط با جامعه وكارآفريني توسط مجري يبرون دانشگاه از طرح هاي  قرارداد الير ونيليم 300 حداقل.2 تبصره

 مقاله معتبر است. کي حداكثر معادل
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 . شرایط مجری دورۀ پسا دکترا4ماده 

 استادياري حداقلمرتبه علمي  بودندارا  .4-1

  در دانشگاهدفاع شده رسالۀ دكترا  دو حداقل راهنمايي .4-2

 نباشد. پژوهشگر دكتراي رساله راهنماي استاد ترجيحاً مجري دوره پسا دكترا .4-3

پژوهشگر  2تواند هدايت بيش از همزمان نمي،  8ماده  2-8و  1-8در صورت استفاده از بندهاي مجري دوره  .4-4

 دوره پسا دكترا را بر عهده بگيرد.

با شرايط  به عنوان نويسنده اول يا مسئولعلمي معتبر  مجالت در گذشته سه سال در مقاله 6 انتشار حداقل .4-5

 ذيل:

 .Q2و  Q1با رتبۀ  ISI-JCRمجالت  :كشاورزی و دامپزشکی مهندسی،و فنی  علوم پایه، هایالف. حوزه

با  ScopusوISC گاهيجهان اسالم در پا يعلم اتيسامانه نشر مجالت نمايه شده در :علوم انسانی و هنر حوزه ب.

 .JCR؛ و Q2و  Q1 ۀرتب

 ISI-JCRمجالت ج. علوم اجتماعی و رفتاری: 

به عنوان نويسندۀ اول يا  فدراسيون سرآمدان علمي ايران هاي الف، ب و جانتشار يک مقاله مشمول گروه .1تبصره 

 باشد.مي 5-4مسئول معادل شرايط بند نويسنده 

 ادلهاي علمي و صنعتي ايران معپژوهشملي اختراع به شرط داشتن تأييديۀ سازمان  ثبت هاي  يا ارائه ثبت .2 تبصره

دو مقاله معتبر  حداكثر معادل)كشورهاي آمريكا و ژاپن( اختراع  يالمللنيب ثبت هاي يا و ثبتمعتبر يک مقاله  حداكثر

 است.

 توسط مجري مرتبط با جامعه و كارآفريني يبرون دانشگاهاز طرح هاي قرارداد  الير ونيليم 300 حداقل .3 تبصره

 مقاله معتبر است. کي حداكثر معادل

فعال همراه با اعتبارات مالي كافي به منظور پرداخت  يهاي پژوهش. مجري دورۀ بايستي داراي طرح يا طرح4-6

 الزحمه پژوهشگر پسا دكترا باشد.حق
 

 دوره پسا دکترا یتعهدات مجر. 5ماده 
 دوره به گروه يا دانشكده  انياعالم پا .5-1

دانشگاه، سازمان حامي  يمعنو تيو مالك يحقوق علم تيملزم به رعابا امضا تعهد نامه؛ متعهد و  دوره  يمجر. 5-2

 است. اپسادكتر پژوهشگر مالي و
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 تعهدات پژوهشگر پسا دکترا .6ماده 
 اهتمام به امور پژوهشی در طول دوره با نظارت و هماهنگی مجری دوره .6-1

 پژوهشی و اداری دانشگاه در طول دورهرعایت کلیه قوانین و مقررات آموزشی،  .6-2

 مجری دوره یهای سه ماهه با تاییدهای دورهارائه گزارش .6-3

پژوهشگر پسا دکترا متعلق به دانشگاه بوده و  ها و درآمدهای احتمالی حاصل از فعالیتنتایج پژوهش .6-4

ی مجر الی و، سازمان حامی مموظف است حقوق مالکیت فکری دانشگاهبا ارائه تعهد محضری پژوهشگر 

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

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

 ايد:نم ارائهمنتشر يا در نوبت انتشار ا دكترا بايد در طول دوره مقاالتي با شرايط ذيل هشگر پسپژو .6-6

 در مجالت معتبر نمايه شده همقال 2انتشار  :يو دامپزشك يكشاورزفني و مهندسي،  ه،يعلوم پا يهاحوزهالف. 

 ISI-JCR تبه با رQ1 

الم در جهان اس يعلم اتيسامانه نشرمعتبر نمايه شده در مجالت انتشار دو مقالۀ معتبر در و هنر:  ي. حوزه علوم انسانب

 ISI-JCRو  Q1 ۀبا رتبScopusو ISCگاهيپا

 JCR.- ISIمجالت  دو مقاله در :يو رفتار ي. علوم اجتماعج

 شگري توسط پژوهنيمرتبط با جامعه و كارآفر يبرون دانشگاه يقرارداد از طرح ها الير ونيليم 300حداقل  .1 تبصره

 .مقاله معتبر است کيمعادل حداكثر 

 دي(، تولPatent) يالمللنيثبت اختراع ب د،يجد يورافن ديمنجر به تول يپژوهش تيخاص كه فعال طيدر شرا .2 تبصره

 ايمقاله  نيگزيتواند جايم يپژوهش يشورا دييشود بر حسب نوع و دستاورد با تا ديساختن محصول جد اي يدانش فن

تواند ياشد مدانشگاه( ب يپژوهش يشورا ديف كتاب) مورد تائيمنجر به تال قياگر حاصل تحق نيمقاالت دوره شود. همچن

 شود. يا مقاالت مقاله نيگزيجا

ص و بر اساس تشخي است در صورت عدم انجام تعهدات فوق و موظف .      پژوهشگر بر اساس تعهد محضري مكلف6-7

  برابر هزينه هاي انجام شده را پرداخت نمايد. 3 دانشگاه لرستان  كه قطعي و غير قابل اعتراض مي باشد تا 
 

 دانشگاهتعهدات  .7ماده 
 فرآیند پیگیری و دانشگاه ضوابط با مرتبط های نامه ضمانت و نامه موافقت خصوص در اداری امور انجام. 7-1

 پذیرش پژوهشگر

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

 مطابق با ضوابط مرجع مربوطهقبال پرداخت هزینه 

 به منظور تردد عادی پژوهشگر در دانشگاه دوره. صدور کارت 7-3
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 آمیز دوره و. صدور تاییدیه پایان دوره از سوی معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه پس از گذراندن موفقیت7-4

 تایید مراجع ذیربط

 

 دکتراا پسهای مختلف دوره محل تأمین اعتبار هزینه. 8ماده 

مبلغ  نيا هشد كبه پژوهشگر پسا دكترا پرداخت خواهد  يپژوهش نهيبه عنوان كمک هز انهيبه صورت ماه يمبلغ .8-1

 . خواهد بود استاديار پايه يک كل حقوق ماهيانه درصد 70 حداكثر

هاي دوره از محل گرنت مجري، درصد هزينه 10اين قرار است: هاي دوره از و هزينه محل تأمين حقوق ماهيانه .8-2

و   يعلوم انسان يرشته ها يبرا درصد 80و )براي رشته هاي علوم انساني( اعتبارات دانشگاه درصد از محل  10

هاي پژوهشي و فناوري برون دانشگاهي و يا ساير اعتبارات جذب از طريق طرحدرصد براي ساير رشته ها  90

 يا پژوهشگر. شده خارج از دانشگاه توسط مجري دوره

 درصد گرنت خود را به دوره پسا دكترا اختصاص دهد. 50مجري دوره مي تواند حداكثر . 1تبصره             

 داكثرح باشد هاي خارج از كشورهاي پسا دكتراي مشترک با دانشگاهبرگزاري دوره كه در صورتي .2تبصره

 ها بر عهده دانشگاه خواهد بود.درصد هزينه 50

 2-8هشگر پسا دكترا بايستي معادل سهم مشخص شده در بند در هنگام پذيرش پژو گرنت مجري دورهمانده  .8-3

 .مجري دوره كسر و بلوكه خواهد شدباشد كه به هنگام عقد قرارداد از اعتبار گرنت 

 خواهد شد.امتياز پژوهشي )گرنت( پرداخت  10معادل پژوهشگر پسا دكترا  هر بابت هدايت ،مجري دورهبه  .8-4

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

 ها خواهد بود.مقالهقطعي  رشيارائه پذ چاپ يا پرداخت حقوق سه ماهه آخر پژوهشگر پسا دكترا منوط به .8-6

 مالحظات كلی. 9ماده 

را( فعال )كارشناسي ارشد و دكتگروه آموزشي پژوهشگر متقاضي دوره بايستي داراي دورۀ تحصيالت تكميلي . 9-1

 باشد.

دوره پسا دكترا حداكثر تا  يماه است؛ كه با درخواست مجر 12 حداقل دانشگاه لرستان يطول دوره پسا دكترا. 9-2

 خواهد بود. ديماه قابل تمد 36

دوره  نايدوره و پژوهشگر پسا دكترا است و پس از پا يمجر نيب يمقطع يعلم يهمكار کيدوره پسا دكترا . 9-3

 ندارد. يو همكار يتعهد استخدام چگونهيدانشگاه لرستان ه

دوره پسا دكترا و به صورت تمام وقت در دانشگاه لرستان  يدوره، تحت نظارت مجر لپژوهشگر پسا دكترا در طو. 9-4

 شده خواهد بود. نييتع يپژوهش يهاتيمشغول به انجام فعال
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 .باشديم معاونت پژوهشي و فناوري ۀپسا دكترا بر عهد ۀپژوهشگر دور مجري و تعهدات ينظارت بر حسن اجرا. 9-5

 دانشگاه لرستان خواهد بود. يو فناور يمعاونت پژوهش ابالغشروع دوره پسا دكترا با . 9-6

و  Lorestan University"دانشگاه لرستان ". وابستگي سازماني نتايج حاصل از دورۀ پسا دكترا صرفاً با عنوان 9-7

 پذيرفته خواهد شد.موسسه پيشنهادي 

 

 . فرایند بررسی درخواست پسا دکترا10ماده 

 هاي پسا دكترا از طريق دانشگاهرساني در خصوص حمايت از دورهاطالع .10-1

 ارائه درخواست كتبي پژوهشگر متقاضي دوره پسا دكترا به همراه طرح پيشنهادي و رزومه علمي به مجري دوره .10-2

 رزومه متقاضيان توسط مجري دوره و ارائه نتايج به گروه آموزشي ارزيابي اوليه طرح و .10-3

 بررسي درخواست و طرح پيشنهادي پژوهشگر توسط گروه آموزشي و ارجاع نتيجه به شوراي پژوهشي دانشكده .10-4

بررسي درخواست و طرح پيشنهادي پژوهشگر در شوراي پژوهشي دانشكده و ارائه نتيجه آن به معاونت پژوهشي  .10-5

 دانشگاهو فناوري 

بررسي درخواست و طرح پيشنهادي پژوهشگر در شوراي پژوهشي دانشگاه و ارائه نتيجه به مجري و پژوهشگر  .10-6

 دوره

 انعقاد قرارداد بين پژوهشگر متقاضي، مجري دوره و معاونت پژوهشي و فناوري. .10-7

درصورت بروز اختالف در خصوص استنباط از مفاد قرارداد حاضر و يا در نحوه اجراي آن، موضوع اختالف  .11ماده 

وي ه ارجاع و تصميمات متخذه از سدفتر حقوقي دانشگاو با حضور مدير  و فناوري دانشگاه لرستان  يشوراي پژوهشبه 

ن حكم قطعي و الزم االجراء براي طرفين خواهد در چارچوب شرايط مورد توافق و قوانين جاري كشور به عنوا شورا 

 بود.

 فسخ قرارداد .12ماده 
ا هآنيک از مفاد اين قرارداد، دانشگاه مراتب را طي اخطاريه اي به  . در صورت تخلف مجري و پژوهشگر از هر12-1

توجيهي خود را به صورت داليل مجري و پژوهشگر  موظفند روز از تاريخ ابالغ اخطاريه،  5اعالم نموده و ظرف مدت 

مذكور و يا عدم ارائه داليل موجه، دانشگاه محق خواهد بود قرداد  يهمكتوب ارائه نمايند و در صورت عدم پاسخ به اخطار

 را يک جانبه فسخ نمايد.

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

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

ي دانشگاه و مديريت دفتر حقوقو فناوري دانشگاه لرستان  ينامه بر عهده شوراي پژوهش نييآ نيا ريشرح و تفس. 13ماده 

به تصويب شوراي پژوهشي دانشگاه و  5/10/1396مورخ در تبصره  14ماده  و  13نامه در   نييآ نيا .خواهد بودلرستان 

 رسيد.به تأييد هيأت امناي دانشگاه  14/4/1400و در مورخه  هيأت رئيسه  بيتصوبه  8/11/1396 در مورخ


