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 بسمه تعالی

  پسادکتریآیین نامه دوره 

 
 مقدمه:

پيشبرد   وزمينه مناسبي جهت ارتقاء دانش و مهارت هاي پژوهشي    ،پسادكتري  تحقيقاتي هاي دوره گسترش  و ايجاد

 توانند مي ها دوره اين . ايجاد مي كنداهداف كشور در جهت كشف و حل معضالت جامعه در زمينه هاي مختلف 

 علم جهان با رابطه ايجاد و آوري فن و علم توليد . همچنين گسترش شوند  دانشگاهي  بين تر عميق ارتباط موجب

سطه  به شكيل  نامه آئين رو، اين زا .شد  خواهد تقويت هاي مذكور دوره وا سادكتري  هاي تحقيقاتي دوره ت  به پ

شگاه  كيفي اهداف حصول  و متخصصين   پرورش منظور شگاه   معاونت پژوهش و فناوري از سوي  دان به  لرستان دان

 .گرددميتدوين و ابالغ شرح ذيل 

 پسادکتری پژوهشگر و دوره تعریف( 1ماده 

براي  كه سال(  دو حداكثر و سال  يك )حداقل معين و موقت است  اي دوره :(Postdoc)پسادكتري  دوره -1-1

 تحقيقات مستقل  هاي ضرورت  و تخصصي   هاي مهارت ارتقاي منظور به پژوهشي  هاي فعاليت به اشتغال 

 .شود مي ايجاد مربوطه تخصصي حوزه در و پسادكتري پژوهشگر

 به ورود متقاضي  و بوده (.Ph. D)تخصصي    دكتري مدرك داراي كه است  فردي :پسادكتري  پژوهشگر  -1-2

صي    هاي مهارت ارتقاي منظور به علمي هاي فعاليت معين هاي دوره ص  تحقيقات هاي ضرورت  و تخ

 .باشد مي مربوطه تخصصي حوزه در جهاني دانش مرزهاي در حضور براي مستقل

 ( شرایط داوطلبین2ماده 

شتن مدرك دكتراي تخصصي )     -2-1 بيش كه  آوري فن و تحقيقات علوم، وزارت قبول مورد(، PhDدا

 گذشته باشد.نسه سال از تاريخ اخذ مدرك  از

شتن حداقل   -2-2 شي  -مقاله علمي 3دا سئول     معتبر پژوه سنده م سنده اول يا نوي  يا گواهي به عنوان نوي

 ايران.هاي علمي و صنعتي سازمان پژوهشبا تأييد  (patentثبت اختراع )

 و عدم ممانعت قانوني برخورداري از صالحيت هاي عمومي -2-3

 از يكي از اساتيد واجد شرايطاخذ پذيرش  -2-4
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صره   شده در پايگاه     –مجالت علمي  -1تب شامل مجالت نمايه  شي معتبر  صوب  JCR-ISI ،ISCهاي پژوه )م

 باشد.و علمي پژوهشي مورد تأييد وزارتين مي )Q2 ,Q1Scopus(شوراي راهبري(، 

 پذیرش دهنده( شرایط استاد 3ماده 

ست كه وظيفه هدايت و راهنمايي   پذيرش دهندهستاد  ا -3-1 شگر فردي ا را تا پايان دوره بر عهده  پژوه

 دارد.

 .باشد دانشياري مرتبه داراي حداقل -3-2

شته  سال سه   در مقاله 6 حداقل -3-3 شي   علمي مجالت در گذ سنده اول يا   معتبر پژوه به عنوان نوي

 .باشد كرده منتشر مسئول

شجوي  نفر سه  حداقل راهنمايي -3-4 ساله  از كه دكتري دوره دان صيل  فارغ و كرده دفاع خود ر  التح

 .باشد گرفته عهده به را باشند شده

صل  پرداخت قابل حقوق سهم  مينتأ قابليت -3-5 شي  هاي طرح از حا  به خود ويژه اعتبار يا و پژوه

 نمايد. را اثبات پسادكتري پژوهشگر

ستاد   -3-6 شگر  2همزمان نمي تواند هدايت بيش از  پذيرش دهندها سادكتري دوره  پژوه (  Postdoc) پ

 را به عهده بگيرد.

 پسادکتریپژوهش  ( طول دوره4ماده 

برگزار  وقت تمام صورت  به تحقيق دوره و باشد  مي سال  2 حداكثر و سال  1 حداقل پسادكتري  پژوهش دوره طول

ستگاه         شود.  مي شروع دوره با موافقت د شد.  ــتاد راهنما مي با ســ سن اجرا و هماهنگي الزم با تائيد ا نظارت بر ح

 بديهي است در پايان هر نيم سال تمديد دوره منوط به تائيد استاد راهنما است. مربوطه مي باشد.

 ( مدارک و فرآیندها5ماده 

 وهشگراين آيين نامه توسط پژ 2احراز شرايط مندرج در ماده  -5-1

 پسادكتريتكميل فرم اطالعات پژوهشگر  -5-2

 پذيرش دهندهي از استاد كتبي پژوهشگر پسادكتراپذيرش  -5-3

 تاييد پذيرش توسط گروه مربوطه -5-4

همراه  پژوهشي دانشگاه  جهت بررسي در شوراي   معاونت پژوهش و فناوري انعكاس راي گروه به  -5-5

 با مدارك مربوطه

 صدور حكم و ابالغ به استاد -5-6
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 پسادکتریدوره ارائه گواهی نامه پایان ( 6ماده 

ــدور گواهي  -6-1 ــگاه -حداقل دو مقاله علمي پايان دوره منوط به چاپص ــي معتبر با نام دانش  پژوهش

 مي باشد. لرستان

ــتاد   -6-2 ــادكتري و تاييد اس ــگر پس ــت كتبي پژوهش  هندهپذيرش دپس از پايان دوره بر مبناي درخواس

ــتاد  دانشــكدهدانشــگاه، رئيس پژوهش و فناوري امضــاي معاون ســه گواهي نامه مربوطه با  و اس

 صادر خواهد شد. پذيرش دهنده

صره  شي منجر به توليد فن آوري جديد، ثبت اختراع بين المللي )    :2تب شرايط خاص كه فعاليت پژوه  ،(Patentدر 

اند ومي تپژوهشــي توليد دانش فني يا ســاختن محصــول جديد شــود بر حســب نوع و دســتاورد با تاييد شــوراي 

 ژوهشي پجايگزين مقاله يا مقاالت دوره شود. همچنين اگر حاصل تحقيق منجر به تاليف كتاب) مورد تائيد شوراي    

 دانشگاه( باشد مي تواند جايگزين مقاله شود.
 

 ( تامین هزینه ها7ماده 

 .است دهنده پذيرش استاد عهده به پسادكتري محقق هايهزينه تامين مسئوليت -7-1

 ساير  طريق از محقق هزينه هاي دانشگاه،  هاي نامه توافق توسط  هزينه از بخشي  تامين صورت  در -7-2

 .بود خواهد تامين قابل منابع

 ( تعهدات8ماده 

 و فناوري پژوهشالف: تعهدات معاونت 

 جامعه با دانشگاه پژوهشي همبستگي و تحقيقات روند ها، دوره اهداف خصوص در گذاري سياست -

 مقتضي پاسخ ارائه و ها دانشكده توسط شده ارائه پيشنهادي طرح و محقق صالحيت اعالم بررسي -

 مناسب راهكارهاي اتخاذ يا امكانات ارائه و امكانات و منابع به ها دانشكده نياز اعالم بررسي -

و پس از تاييد مراجع  ها دانشكده  كتبي درخواست  اساس  بر پسادكتري  تحقيق دوره پايان گواهينامه صدور  -

 6ذيربط طبق ماده 
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 دانشكده تعهدات ب:

 فرايند پيگيري و دانشگاه  ضوابط  با مرتبط هاي نامه ضمانت  و نامه موافقت خصوص  در اداري امور انجام -

 پذيرش محقق

 منطقي اهداف حصول و محقق استقالل و خالقيت خصوصِ در سازي اعتماد -

 تحقيق روند ارزيابي -

 .مقدور حد در دوره نياز مورد امكانات و منابع گسترش و تدارك -

 پذیرش دهندهب: تعهدات استاد 

 تاييد يا عدم تاييد پژوهشگر و طرح پژوهشي پيشنهادي -

 مديريت تحقيق براي توسعه مهارت هاي روش شناسانه پژوهشگر -

 دسترسي   قطع مانند معمول امور انجام براي دانشكده  يا گروه بهآئين نامه  6اعالم پايان دوره بر اساس بند   -

 بايگاني. و انتشار براي نتايج تحقيق ارائه و منابع به محقق

 ملزم به رعايت حقوق علمي و مالكيت معنوي پژوهشگر مي باشد. پذيرش دهندهاستاد  -

صوص  در ضروري  اخالقي معيارهاي از پيروي - ست    و قوانين خ شگاهي  هاي سيا شوري،  و دان  بهره ك

  ها آزمايشگاه ، بهداشت و محيط زيست درايمني موارد رعايتمنابع،  از برداري

 از كشورهاي ديگر پژوهشگر جذب نمايد.پژوهشگر مجاز است مطابق مقررات جذب  پذيرش دهندهاستاد  -

 ج: تعهدات پژوهشگر

 پذيرش دهندهاهتمام به امور پژوهشي در طول دوره با نظارت و هماهنگي استاد  -

 دورهرعايت كليه قوانين و مقررات آموزشي، پژوهشي و اداري دانشگاه در طول  -

 پذيرش دهندهارائه گزارش هاي دوره اي سه ماهه با تاييد استاد  -

نتايج پژوهش ها و درآمدهاي احتمالي ناشي از آنها متعلق به دانشگاه بوده و پژوهشگر موظف است حقوق  -

ــتاد  ــاير   پذيرش دهندهمالكيت فكري اس ــگاه را در نتايج علمي، مقاالت، كتب، ثبت اختراعات و س ودانش

 لمي محفوظ نگه دارد.توليدات ع

روع قبل از شــ براي خود گردد نســبت به پرداخت حق بيمه و دريافت بيمه نامه معتبرپژوهشــگر متعهد مي -

  .دوره اقدام نمايد

 ندارد. پسادكتريدانشگاه تعهدي براي جذب و استخدام پژوهشگر  :3ه تبصر
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ستخدامی  رابطه هیچگونه و نشده  محسوب  دانشگاه  علمی هیات عضو  پژوهشگر  دوره، طول در :4تبصره    با ا

 .داشت نخواهد دانشگاه

 .بود خواهد لرستان دانشگاه فناوري و پژوهشي شوراي عهده بر نامه آيين اين تفسير و حشر (9ماده 

صره   4ماده  و  9در  نامه این آیین  صویب 19/2/1396در تاریخ تب  01/01/1396از تاریخ و  گردید ت

 الزم االجرا بوده و جایگزین هرگونه آیین نامه قبلی می باشد.


