
  بسمه تعالي

  
  
  

 يصنعت دانشگاه در موجود پژوهشي تجهيزات و امكانات علمي، هيات اعضاي علمي يهاظرفيت به عنايت با
 از پس و دكتري دوره در گرفته صورت پژوهشهاي از مناسب برداريبهره و عرضه تكميل، منظور به و سهند
 برجسته، اساتيد نظر زير پژوهشي، دوره يك در دارند تمايل كه كشور از خارج و داخل از متقاضياني آن،

 اين. كنند استفاده "دكتري پسا پژوهش" دوره مزاياي از توانند مي دهند، افزايش را خود علمي توانمندي
 12در 5/8/1393 ختاري درتهيه شد و  سهند يصنعت دانشگاه در مذكور دوره برگزاري منظور به نامهآيين
  .باشدو از اين تاريخ قابل اجرا مي ديرس دانشگاه يليتكم التيتحص يشورابه تصويب  ماده

  دوره هدف -1 ماده
 دانش مرزهاي گسترش علم، توليد به منجر دكهشبامي خاص زمينه يك در تحقيقات دوره، برگزاري از دفه
 بردن باال و علمي توان ارتقاي در دوره اين. گردديم علمي دستاوردهاي آخرين از استفاده با مشكالت رفع و

  .دارد مهمي نقش پژوهشگران تحقيقاتي ظرفيت
  

  تعريف -2 ماده
 و است تقاضامحور پژوهشي صرفاً ايدوره  (Post Doctoral Research)"دكتري پسا پژوهش" ورهد

 امور انجام به نامهآيين اين مفاد اساس بر و دوره مجري علمي هيأت عضو نظر زير دكتري پسا پژوهشگر
 يعلم ئتيه عضو دانشگاهي برون فناوري و پژوهش طرحهاي محل از دوره هايهزينه. پردازدمي پژوهشي

 و يآموزش معاونت نهايي تأييد ومجري دوره  دانشكده ورايش تأييد با دوره پايان در و گرددمي تامين
  .دگردمي صادر دوره انجام گواهي دانشگاه يليتكم التيتحص

  
  
  
  

  دوره به ورود شرايط - 3ماده
  .عالي آموزش به ورود عمومي رايطش تنداش -3-1
  .يدكتر پسا پژوهشگر براي وظيفه نظام مشكل وجود عدم -3-2

 اهداف و فيتعار مقدمه،: الف

 دوره به ورود نحوه و طيشرا: ب

 سهند يصنعت دانشگاه دكتري پسا پژوهش دوره يبرگزار نامهآيين



 داخـل  معتبر هاي دانشگاه از يكي از تقاضا، مورد پژوهش با متناسب ،(PhD)دكتري دانشنامه تنداش -3-3
 كيپزشـ  آمـوزش  و درمان ت،بهداش وزارت يا و فناوري و تحقيقات علوم، وزارت تأييد به كه كشور از خارج يا

 .دباش رسيده
  .دباش تهنگذش سال 3 از بيش دكتري آموختگي دانش تاريخ از -3-4

  گرددمي اضافه مدت اين به عمومي وظيفه ضرورت دوره زمان مدت: 1 تبصره
 .يابدمي افزايش سال 5 تا مدت اين ،مرتبط فناوري و پژوهشي كار سابقه تنداش صورت در :2 تبصره

 .دكتري رساله مشاور و راهنما استادان از دوره در پژوهش انجام صالحيت نامه توصيه تنداش -3-5
 .دانشگاه در رايطش واجد علمي هيات اعضاي از يكي از دوره در پذيرش اخذ -3-6
 هـاي فعاليـت  از مسـتخرج  معتبر هاينشريه در دهش منتشر پژوهشي-علمي مقاالت از امتياز 15 كسب -3-7

 و يشـ آموز هـاي موسسه علمي هيأت اعضاي ارتقاي نامهآيين به استناد با ،آن از پس و دكتري دوره پژوهشي
 .پژوهشي
 .ودشمي محاسبه عادي هايمقاله مشابه رساله از مستخرج هايمقاله امتياز: 1 تبصره
 به پژوهشگر( دباش پژوهشگر خود هايژوهشپ نتيجه بايد بند اين دهش كسب امتيازات% 60 حداقل :2 تبصره
  .)دباش مقاله اول نويسنده يا مسئول نويسنده عنوان
 .دشبا دهش چاپ تاثير، ضريب داراي ISC يا ISI هاينشريه در ها،مقاله از عنوان دو حداقل :3 تبصره
 )گاهيدانشـ  برون( اربرديك فناوري و پژوهشي هايطرح امتياز با تواندمي بند اين امتياز 5 حداكثر: 4 تبصره

  .گردد جايگزين
  .دوره برگزاري با دانشكده و گروه موافقت -8- 3
  .يدكتر پسا دوره پژوهش از ياصفحه دو پروپوزال ارائه - 9- 3
  

  دوره به ورود نحوه-4 ماده
 يليتكم التيتحص و يآموزش معاونت به نامهآيين اين 3 ماده بندهاي در مندرج شرايط مستندات ارائه -4-1

  .دوره مجري علمي هيات عضو توسط دانشگاه
 پژوهشـگر  معرفي و دانشگاه يليتكم التيتحص و يآموزش معاونت توسط احراز شرايط و مدارك بررسي -4-2
  .ميعمو هايصالحيت تأييد جهت صالحذي مراجع به
 پژوهش معاونت توسط دوره قرارداد تاييد و دانشگاه فناوري و پژوهش معاونت به يمتقاض پرونده ارجاع -4-3
 .دانشگاه فناوري و
 .پژوهشگر توسط پژوهشي دوره مدت طول در) فرما خويش( بيمه ارائه -4-4
  .كار شروع جهت مرتبط نهادهاي و دوره مجري دانشكده، به پژوهشگر معرفي -4-5

 توسـط  پژوهشـگر  و دوره مجـري  مابين في قرارداد تاييد به منوط دانشگاه در پژوهشگر فعاليت شروع: تبصره
 .باشدمي دانشگاه فناوري و پژوهش معاونت



  دوره مجري علمي هيأت عضو شرايط -5 ماده
  دانشياري حداقل علمي مرتبه بودن دارا -5-1
   دانشگاه در دكتري رساله 2 حداقل راهنمايي -5-2
 اعتبـارات  سـاير  و دانشگاهي برون فناوري و پژوهش هايطرح محل از مرتبط هايهزينه تأمين توانايي -5-3

 .دانشگاه از خارج
  

  
  

  دوره طول -6 ماده
 و دوره مجري پيشنهاد به ضرورت به بنا و دشبامي ساله يك وقت تمام دوره يك دكتري پسا پژوهش دوره

  .يابد افزايش نيز ديگر سال يك تا تواندمي دانشكده پژوهشي و يشآموز ورايش موافقت
  

   پژوهشگر تعهدات -7 ماده
 .دوره مجري هماهنگي و نظارت با دوره طول در پژوهشي امور به اهتمام -7-1
 .دوره طول در دانشگاه اداري و پژوهشي ي،شآموز مقررات و قوانين كليه رعايت -7-2
 و يآموزشـ  معاونـت  بـه  دانشكده ورايش و گروه دوره، مجري تأييد با ماهه 3 اي دوره هايگزارش ارائه -7-3

  .دانشگاه يليتكم التيتحص
  

  دوره مجري تعهدات -8 ماده
 .دانشكده و گروه هماهنگي با پژوهشگر براي مناسب كار فضاي و امكانات نمودن فراهم -8-1
  .پژوهشگر معيشتي هزينه كمك و پژوهش هايهزينه جمله از دوره هايهزينه كليه تامين -8-2
  

  دانشگاه تعهدات -9ماده
 رفاهي امكانات ساير و غذاخوري سالن كتابخانه، :نظير دانشگاه امكانات از استفاده رايطش نمودن فراهم -9-1
 .مربوطه مرجع ضوابط با مطابق هزينه پرداخت قبال در
 گذرانـدن  از پـس  دانشـگاه  يلـ يتكم التيتحصـ  و يآموزشـ  معاونـت  سوي از دوره پايان تاييديه صدور -9-2

  .ذيربط مراجع تاييد و دوره آميز موفقيت
  

  دوره پايان تاييديه صدور شرايط -10ماده
 .پژوهشگر توسط مربوطه دانشكده در يافته انجام هايپژوهش نتايج مورد در سمينار ارائه -10-1
 معتبـر  پژوهشـي  -علمـي  هـاي نشـريه  در )مقاله پذيرش گواهي يا( دهش چاپ مقاله يك حداقل ارائه -10-2

 .پژوهش نتايج از ISI استنادي پايگاه در دهش نمايه

 دوره يبرگزار طيشرا و ضوابط: ج



 توليد المللي، بين اختراع ثبت جديد، فناوري توليد به منجر پژوهشي فعاليت كه خاص رايطش در :تبصره
 دانشگاه، فناوري و پژوهش ورايش تأييد با دستاوردها اين تاييديه ود،ش جديد محصول ساخت يا و فني دانش
  .گردد مقاله جايگزين تواندمي
  

  دوره مالي امور -11 ماده
 و جلسات تشكيل هايههزين پژوهشگر، به پرداختي هايهزينه املش دوره برگزاري هايهزينه كليه

 برون فناوري و پژوهشي هايطرح اعتبار محل از جنبي هايهزينه همچنين و دوره ارزيابي سمينارها،
 و دوره مجري علمي هيأت عضو يا پژوهشگر توسط دانشگاه از خارج دهش جذب اعتبارات ساير يا و دانشگاهي

 .گرددمي تأمين دانشگاه عمومي هايبودجه از خارج
   

   عمومي مالحظات -12ماده
  .ندارد دانشگاه با استخدامي رابطه هيچگونه دوره، طول در پژوهشگر -12-1
 و مربوطه پژوهشي قرارداد و نامهآيين اين چارچوب در دوره طول در دانشگاه با پژوهشگر تعامل نحوه -12-2

 .دشبامي دانشگاه بر حاكم قوانين ساير
 .تشدا نخواهد عضويت دانشكده و دانشگاه وراهايش در پژوهشگر -12-3

 موافقت و دانشگاه نياز صورت در خود، تخصصي زمينه با مرتبط درس يك حداكثر تواندمي پژوهشگر -12-4
 .نمايد تدريس ذيربط مراجع
  .گرددمي پرداخت دانشگاه تكميلي تحصيالت و يشآموز معاونت توسط مقررات وفق پژوهشگر آموزانه :تبصره

 و بـوده  سـهند  يصـنعت  دانشـگاه  بـه  متعلـق  آنها از يشنا درآمدهاي و دوره طول در هاپژوهش نتايج -12-5
 حقـوق  علمـي  توليـدات  سـاير  و اختراعـات  ثبت كتب، مقاالت، علمي، نتايج انتشار در است موظف پژوهشگر
 .دارد نگه محفوظ را دانشگاه فكري مالكيت

 . بود خواهد سهند يصنعت دانشگاه عنوان با صرفا دوره تحقيقات نتايج دهيآدرس: تبصره
 دارد، تفسـير  بـه  ازني كه مواردي يا و است نگرديده لحاظ نامهآيين اين در كه موارد ساير خصوص در -12-6
  .بود خواهد عمل مالك دانشگاه يليتكم التيتحص و يآموزش ورايش نظر


