
 

 
 

/و 887622ها و موسسات آموزشی عالی و پژوهشی به شماره دانشگاه نامه وزارتی بکارگیری دستیار پژوهشی دراین شیوه نامه به منظور اجرای آئین
ری تخصصی ارشد و دکت، )که از این پس به اختصار آئین نامه نامیده می شود( جهت استفاده از پتانسیل دانش آموختگان کارشناسی82/11/99مورخ 

های پژوهشی دانشگاه ای ویژه علمی، جهت کمک در اجرای طرحهها و موسسات آموزش عالی معتبر داخلی و خارجی و دارای توانمندیدانشگاه
های فناوری در دست انجام سیستان و بلوچستان )که از این پس به اختصار دانشگاه نامیده می شود( و مشارکت در اعتالی پژوهش ها و طرح

 .شدذیل تصویب  ، با جزئیات مشروحهاعضای هیات علمی دانشگاه با رعایت دقیق کلیات آئین نامه
 

 دستیار پژوهشیشرایط اختصاصی متقاضی  -1ماده 

 ر توانند به عنوان دستیار پژوهشی دنامه میارشد و دکتری با رعایت ضوابط و مقرات مندرج در آییندانش آموختگان مقطع کارشناسی
 دانشگاه انتخاب شوند.

 دستیار پژوهشی انتخاب شوند.توانند به عنوان دانشجویان دوره های تحصیالت تکمیلی نمی 

 بایست به طور تمام وقت در دانشگاه مشغول انجام امور پژوهشی و فناوری محوله باشد و هیچگونه رابطه استخدامی دستیار پژوهشی می
 با دانشگاه و یا خارج دانشگاه نداشته باشد.

 

 شرایط اختصاصی استاد میزبان دانشگاه -2ماده 
آئین نامه، می بایست به تشخیص شورای دانشکده، قادر به انجام امور زیر  8-3عالوه بر برخورداری از کلیات مندرج در بند استاد میزبان دانشگاه 

 نیز باشد.
 .عضو هیات علمی شاغل در مرتبه علمی دانشیاری یا استادی باشد 
 ش و فناوری کارفرمایی خارج دانشگاه یا اعتبار قادر به تامین حداقل کمک هزینه معیشتی مصوب، از محل درآمد ناشی از طرح های پژوه

 پژوهشی درون دانشگاه )گرنت استاد میزبان( باشد.

 شگاه تواند به عنوان استاد میزبان داناستادیار رسمی و پیمانی دانشگاه مشروط به اینکه حداقل یکی از شرایط زیر را داشته باشد، می
 انتخاب شود؛

 کتری به عنوان استاد راهنمای اولدانش آموختگی حداقل یک دانشجوی د 

  6شاخص هرش بزرگتر از 

  که در آن نویسنده مسئول باشد مقاله جی سی آر 5حداقل چاپ 

  تخصصی مورد تائید شورای چاپ و نشر دانشگاهچاپ حداقل یک کتاب تالیفی 

  میلیون تومان 158مجری طرح پژوهشی برون سازمانی خاتمه یافته با حداقل اعتبار 
 

 حمایت های اختصاصی دانشگاه -3ماده 

  التحقیق استادیار پایه یک دانشگاه )بر مبنای سال ساعت حق 38تصویب گردد، معادل  قراردادحداقل کمک هزینه معیشتی که باید در
 ساعت 38با مدرک دکتری تخصصی و معادل دستیار پژوهشی شروع قرارداد( به ازای هر ماه خدمت تمام وقت و رضایت بخش 

التحقیق مربی پایه یک دانشگاه )بر مبنای سال شروع قرارداد( به ازای هر ماه خدمت تمام وقت و رضایت بخش دستیار پژوهشی با حق
 است. مدرک کارشناسی ارشد 

 استفاده  و تواند مشابه دانشجویان روزانه از تسهیالت دانشجویی دانشگاه نظیر خوابگاه، تغذیه، کتابخانه، اینترنتمی دستیار پژوهشی ...
 کند.

 

 
 

 شیوه نامه بکارگیری و هدایت دستیار پژوهشی 

 در دانشگاه سیستان و بلوچستان
 

 حوزه معاونت پژوهش و فناوری



 

 مشمول بیمه حوادث و بیمه مسئولیت، مشابه دانشجویان روزانه دانشگاه می شود.قرارداددر طول  دستیار پژوهشی ، 

 ند متواند مشاور پارساهای تحت راهنمایی استاد میزبان باشد و از عواید مادی و معنوی آن، وفق مقررات دانشگاه بهرهدستیار پژوهشی می
 گردد.

 تواند مشابه دانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشگاه، مشمول دریافت تشویقی چاپ مقاله گردد.دستیار پژوهشی می 

 

 در دانشگاه فرآیند پذیرش دستیار پژوهشی -4ماده 

 اعالم درخواست استاد میزبان متقاضی و واجد شرایط از طریق دانشکده به معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه 
  ،حداقل به مدت یکماهانتشار فراخوان توسط معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه در وب سایت دانشگاه 
 به استاد میزبانتوسط دانشگاه و انتقال درخواست متقاضیان دستیار پژوهشی  دریافت 
  اعالم موافقت استاد میزبان به دانشکده مبنی بر پذیرش دستیار پژوهشی در قالب مقررات 

 نامه دانشگاه، توسط شورای دانشکدهنامه و شیوهاست استاد میزبان و انطباق با آئینبررسی درخو 
 عقد قرارداد بین دستیار پژوهشی، استاد میزبان دانشگاه و معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه 

 

 توسط دانشگاهیدیه پایان دوره شرایط صدور تائ -5ماده 
 دهشباشد، صرفنظر از اینکه کمک هزینه معیشتی اش از چه منبعی تامین  دوره از دانشگاهدستیار پژوهشی چانچه مایل به دریافت تائیدیه پایان 

 کند. احرازباشد، باید کلیه شرایط علمی و عملی زیر را 

 حضور تمام وقت دستیار پژوهشی، حداقل به مدت یکسال در دانشگاه 

 بیش از یکسال نگذشته باشد از اتمام قرارداد 

 در پایان دوره ارائه تائیدیه استاد میزبان دانشگاه مبنی بر رضایت از عملکرد دستیار پژوهشی 

  د( ارشکارشناسیامتیاز توسط دستیار پژوهشی با مدرک  7توسط دستیار پژوهشی با مدرک دکتری تخصصی )امتیاز  18حداقل ساالنه کسب
تاد اس یا کارفرمائی تحت راهنماییمستخرج از پژوهش های عتبر، اختراع، اکتشاف و تولید دانش فنی، از مجموع مقاالت چاپ شده م

 میزبان

 تسویه حساب اداری و اموالی با گروه، دانشکده و دانشگاه 

نامه ارتقاء مرتبه اعضای هیات علمی صورت برمبنای آخرین آئینو محاسبه سهم ایشان،  ار پژوهشییدستپژوهشی  امتیازدهی به دستاوردهای
 کفایت می کند. DOIجی سی آر، اخذ منتشره گیرد. برای مقاالت می

 

 سایر مالحظات دانشگاه -6 ماده

 ا قادر به اش، شخصهر استاد میزبان دانشگاه در صورتی که از منابع اعتباری پیش بینی شده در طرح های پژوهش و فناوری کارفرمائی
  را میزبانی کند. دستیار پژوهشیتواند همزمان تا سه باشد، می دستیار پژوهشیتامین حداقل کمک هزینه معیشتی 

  یک دستیار پژوهشی را از محل اعتبار پژوهشی درون دانشگاه تنها حداقل کمک هزینه معیشتی  رداجازه دااستاد میزبان به طور همزمان
  ماه بپردازد. 18)گرنت استاد میزبان( و حداکثر به مدت 

  ژوهشی ، معاونت پارشد باشندآموخته کارشناسیدانشدانشگاه در هر سال می بایست حداقل یک سوم دستیاران پژوهشی از آنجایی که
   . ریزی و سهمیه بندی الزم جهت برقراری توازن را انجام می دهددانشگاه برنامه

 ستیار داش را مستقیم یا غیرمستقیم در اختیار تواند سهم باالسری دانشگاه از طرح های پژوهشی برون سازمانیاستاد میزبان دانشگاه نمی
 قرار دهد. پژوهشی

 را در پایان هر ماه به دانشکده ارائه دهد.  دستیار پژوهشیکی واریز وجه به حساب استاد میزبان دانشگاه می بایست رسید بان 

 ایرانی  گیوابست، از یگانه شد و در تمامی دستاوردهای پژوهشی محولهبه صورت تمام وقت در دانشگاه مشغول پژوهش با دستیار پژوهشی

 استفاده کند. "University of Sistan and Baluchestan"یا  "دانشگاه سیستان و بلوچستان"



 

 تواند با موافقت استاد میزبان دانشگاه و تائید رئیس دانشکده از مرخصی استفاده نماید یا به طور موقت و صرفا برای می دستیار پژوهشی
 ، دانشگاه را ترک کند.وظائف محوله پژوهشیانجام 

  دانشگاه و تائید رئیس دانشکده است.منوط به موافقت استاد میزبان  دستیار پژوهشیهرگونه پرداخت به 

  و حسن اجرای مقررات با استاد میزبان دانشگاه و مسئولیت نظارت بر حسن اجرا، با رئیس  دستیار پژوهشیمسئولیت مستقیم هدایت
 دانشکده است.

  زبان( بپردازد اه )گرنت استاد میکمک هزینه معیشتی دستیار پژوهشی را از محل اعتبار پژوهشی درون دانشگ ،استاد میزبان دانشگاهچنانچه
از اعتبار  ،ولی دستیار پژوهشی موفق به دریافت تائیدیه پایان دوره در موعد مقرر نگردد، معادل وجه پرداخت شده به دستیار پژوهشی

  پژوهشی آتی استاد میزبان )گرنت سال بعد استاد میزبان( کسر می گردد.

 

آئین نامه، به عنوان  8ماده  11معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه برنامه ریزی الزم برای جذب مشموالن دوره سربازی، موضوع تبصره  -7ماده 

 به لحاظ اداریرا انجام دهد. در این مورد، دانشگاه پژوهشی مصوب شورای  و فناوری یپژوهشهای  ماموریتو صرفا برای انجام دستیار پژوهشی 
 مالی دانشگاه خواهد بود.اداری و دستیار پژوهشی تابع مقررات و مالی، 

 

 نامه و این شیوه نامه، برعهده شورای پژوهش و فناوری دانشگاه است.در خصوص موارد پیش بینی نشده، در چارچوب آئین گیری تصمیم -8ماده 
 

و جلسه هیات رئیسه دانشگاه  22/11/99ماده در جلسه شورای پژوهشی دانشگاه مورخ  9این آئین نامه در  -9ماده 

الزم  1422مطرح و مصوب گردید و از ابتدای سال  22/12/99و جلسه هیات امنای دانشگاه مورخ  21/11/99مورخ 

 االجرا می باشد.

 


