آییننامه برگزاری دوره پژوهشی پسادکتری دانشگاه صنعتی سهند
مصوب 89/30/72

الف :مقدمه ،تعاريف و اهداف
با عنايت به ظرفيتهاي علمي اعضاي هيات علمي ،امكانات و تجهيزات پژوهشي موجود در دانشگاه صنعتي سهند و به منظور
تكميل ،عرضه و بهرهبرداري مناسب از پژوهشهاي صورت گرفته در دوره دكتري و پس از آن ،متقاضياني از داخل و خارج از
كشور كه تمايل دارند در يك دوره پژوهشي ،زير نظر اساتيد برجسته ،توانمندي علمي خود را افزايش دهند ،ميتوانند از مزاياي
دوره "پژوهش پسا دكتري" استفاده كنند.
ماده  -1هدف دوره
هدف از برگزاري دوره ،تحقيقات در يك زمينه خاص ميباشد كه منجر به توليد علم ،گسترش مرزهاي دانش و رفع مشكالت
با استفاده از آخرين دستاوردهاي علمي ميگردد .اين دوره در ارتقاي توان علمي و باال بردن ظرفيت تحقيقاتي پژوهشگران
نقش مهمي دارد.
ماده  -2تعريف
دوره "پژوهش پسا دكتري ) "(Post Doctoral Researchدورهاي صرفاً پژوهشي تقاضامحور است و پژوهشگر پسا دكتري
زير نظر عضو هيأت علمي مجري دوره و بر اساس مفاد اين آييننامه به انجام امور پژوهشي ميپردازد .هزينههاي دوره از محل
طرحهاي پژوهش و فناوري برون دانشگاهي عضو هيئت علمي مجري دوره ،يا صندوقهاي حمايتي و يا حمايت معاونت
پژوهشي دانشگاه از محل اعتبارات پژوهشي و پژوهانه عضو هيأت علمي مجري دوره تامين ميگردد و در پايان دوره با تأييد
شوراي دانشكده/مركز مجري دوره و تأييد نهايي معاونت پژوهشي دانشگاه گواهي انجام دوره صادر مي گردد.
ب :شرايط و نحوه ورود به دوره
ماده  - 3شرايط ورود به دوره
-1-3
-2-3
-3-3
-4-3

داشتن شرايط عمومي ورود به آموزش عالي.
عدم وجود مشكل نظام وظيفه براي پژوهشگر پسا دكتري.
داشتن دانشنامه دكتري ( )PhDمتناسب با پژوهش مورد تقاضا ،از يكي از دانشگاههاي معتبر داخل ،يا خارج از
كشور كه به تأييد وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري و يا وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي رسيده باشد.
از تاريخ دانش آموختگي دكتري بيش از  3سال نگذشته باشد.

تبصره  :1مدت زمان دوره ضرورت وظيفه عمومي به اين مدت اضافه ميگردد.
تبصره  :2در صورت داشتن سابقه كار پژوهشي و فناوري مرتبط ،اين مدت تا  5سال افزايش مييابد.
-5-3
-6-3
-7-3

داشتن توصيهنامه صالحيت انجام پژوهش در دوره از استادان راهنما و مشاور رساله دكتري.
اخذ پذيرش در دوره از يكي از اعضاي هيات علمي واجد شرايط در دانشگاه.
كسب  22امتياز از مقاالت علمي-پژوهشي منتشر شده در نشريه هاي معتبر مستخرج از فعاليتهاي پژوهشي
دوره دكتري و پس از آن ،با استناد به آييننامه ارتقاي اعضاي هيأت علمي موسسههاي آموزشي و پژوهشي.

تبصره  :1امتياز مقالههاي مستخرج از رساله مشابه مقالههاي عادي محاسبه ميشود.
تبصره  :2حداقل  %62امتيازات كسب شده اين بند بايد نتيجه پژوهشهاي خود پژوهشگر باشد (پژوهشگر به عنوان نويسنده
مسئول يا نويسنده اول مقاله باشد).

تبصره  :3حداقل دو عنوان از مقالهها ،در نشريههاي با رتبه ( Q1مستخرج از  )JCRمنتشر شده باشد .اين شرط مي تواند
با چاپ يك عنوان مقاله با رتبه ( Q1مستخرج از  )JCRو دو عنوان مقاله با رتبه ( Q2مستخرج از  )JCRجايگزين شود.
تبصره  :4حداكثر  5امتياز اين بند ميتواند با امتياز طرحهاي پژوهشي و فناوري كاربردي (برون دانشگاهي) جايگزين گردد.
تبصره  :5در صورتيكه هزينههاي دوره از محل طرحهاي پژوهش و فناوري برون دانشگاهي عضو هيئت علمي مجري دوره
تامين گردد ،حداكثر  12امتياز اين بند ميتواند با امتياز طرحهاي پژوهشي و فناوري كاربردي (بروندانشگاهي) جايگزين
گردد.
 -8-3موافقت دانشكده /مركز با برگزاري دوره.
 -9-3ارائه پروپوزال دو صفحهاي از پژوهش دوره پسا دكتري.
ماده  -4نحوه ورود به دوره
-1-4
-2-4
-3-4
-4-4
-5-4
-6-4
-7-4

ارائه درخواست پژوهشگر به انضمام مستندات شرايط مندرج در بندهاي ماده  3اين آيين نامه و اخذ موافقت از
عضو هيات علمي مجري دوره.
مشخص نمودن محل تامين هزينههاي دوره توسط عضو هيات علمي مجري دوره.
ارسال مدارک به دانشكده/مركز جهت بررسي مدارک و شرايط احراز توسط دانشكده/مركز و ارجاع مستندات به
معاونت پژوهشي جهت طرح در شوراي پژوهش و فناوري دانشگاه.
معرفي پژوهشگر به مراجع ذيصالح جهت تأييد صالحيت هاي عمومي پس از بررسي مدارک و تاييد آن در
معاونت پژوهشي.
انعقاد قرارداد با متقاضي پژوهشگردوره توسط معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه.
ارائه بيمه (خويش فرما) در طول مدت دوره پژوهشي توسط پژوهشگر.
معرفي پژوهشگر به دانشكده/مركز ،مجري دوره و نهادهاي مرتبط جهت شروع كار.

تبصره :شروع فعاليت پژوهشگر در دانشگاه منوط به تاييد قرارداد في مابين مجري دوره و پژوهشگر توسط معاونت پژوهش و
فناوري دانشگاه مي باشد.
ماده  -5شرايط عضو هيأت علمي مجري دوره
-1-5
-2-5
-3-5

-4-5

دارا بودن مرتبه علمي حداقل دانشياري.
راهنمايي حداقل  2رساله دكتري در دانشگاه.
در چهار سال اخير حداقل  5مقاله  ISIبا رتبه هاي  Q1و يا  Q2بر اساس ليست  JCRمنتشر و با پذيرش
پژوهشگر پسادكتري در چارچوب ضوابط اين آيين نامه موافقت كرده باشد و در صورت تامين هزينهها از محل
حمايت معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه از محل اعتبارات پژوهشي و پژوهانه عضو هيأت علمي مجري دوره،
حداقل اعتبار پژوهانه باقيمانده معادل  52درصد مبلغ اشاره شده براي هر ماه (ماده  9بند  2آييننامه) به مدت
يك سال را دارا باشد.
توانايي تأمين هزينههاي مرتبط از محل طرحهاي پژوهش و فناوري برون دانشگاهي عضو هيئت علمي مجري
دوره ،يا صندوقهاي حمايتي و يا حمايت معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه از محل اعتبارات پژوهشي و پژوهانه
عضو هيأت علمي مجري دوره.

ماده  -6طول دوره
دوره پژوهش پسا دكتري يك دوره تمام وقت يك ساله ميباشد و بنا به ضرورت به پيشنهاد مجري دوره و موافقت شوراي
دانشكده /مركز ميتواند تا يك سال ديگر نيز افزايش يابد.

ماده  -7تعهدات پژوهشگر
-1-7
-2-7
-3-7
-4-7

-5-7

اهتمام به امور پژوهشي در طول دوره با نظارت و هماهنگي مجري دوره.
رعايت كليه قوانين و مقررات آموزشي ،پژوهشي و اداري دانشگاه در طول دوره.
ارائه گزارشهاي دورهاي  3ماهه با تأييد مجري دوره ،شوراي دانشكده/مركز به معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه.
ارائه حداقل يك مقاله چاپ شده (يا گواهي پذيرش مقاله) در نشريههاي علمي  -پژوهشي معتبر ،نمايه شده در
پايگاه استنادي  ISIبا رتبه  Q1از نتايج پژوهش و يا دريافت تاييديه حسن انجام كار از كارفرما در صورتيكه
هزينههاي مرتبط از محل طرحهاي پژوهش و فناوري برون دانشگاهي عضو هيئت علمي مجري دوره تامين شده
باشد .پرداخت حقوق سه ماه آخر منوط به ارائه گواهيهاي مندرج در اين بند خواهد بود.
در بخش تقدير و تشكر مقاله بايستي به شماره قرارداد مطابق متن زير اشاره شود:
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ماده  -8تعهدات مجري دوره
-1-8
-2-8

فراهم نمودن امكانات و فضاي كار مناسب براي پژوهشگر با هماهنگي دانشكده/مركز.
تامين كليه هزينههاي دوره از جمله هزينههاي پژوهش و كمك هزينه معيشتي پژوهشگر.

ماده  -9تعهدات دانشگاه
-1-9
-2-9

فراهم نمودن شرايط استفاده از امكانات دانشگاه نظير :كتابخانه ،سالن غذاخوري و ساير امكانات رفاهي در قبال
پرداخت هزينه مطابق با ضوابط مرجع مربوطه.
دانشگاه از محل رديف اعتبار تعيين شده مبلغ  15222222ريال را به صورت ماهانه به عنوان كمك هزينه
پژوهشي به پژوهشگر پسادكتري پرداخت خواهد نمود.

تبصره :جذب بيش از يك پژوهشگر پسادكتري به صورت همزمان از محل حمايتهاي مالي دانشگاه براي هر هيات علمي
مقدور نميباشد.
 -3-9دانشگاه از محل اعتبارات پژوهشي ،در كارهاي تئوري به ميزان  52درصد و در كارهاي تجربي به ميزان 65
درصد مبلغ ذكر شده در ماده  9بند  ،2در صورت عدم دريافت حمايت از محل طرحهاي پژوهش و فناوري برون
دانشگاهي عضو هيئت علمي مجري دوره ،يا صندوقهاي حمايتي ،حمايت مالي خواهد كرد.
 -4-9در صورت چاپ مقاالت بيشتر در نشريههاي علمي  -پژوهشي معتبر ،نمايه شده در پايگاه استنادي  ISIبا رتبه
 Q1براي مقاله اول  12222222ريال و مقاله هاي بعدي  22222222ريال تشويق چاپ مقاله به پژوهشگر
پسادكتري پرداخت خواهد شد كه از محل اعتبارات معاونت پژوهشي تامين اعتبار خواهد شد.
 -5-9صدور تاييديه پايان دوره از سوي معاونت پژوهشي و فناوري دانشگاه پس از گذراندن موفقيتآميز دوره و تاييد
مراجع ذيربط.
ماده  - 11شرايط صدور تاييديه پايان دوره
 -1-12ارائه سمينار در مورد نتايج پژوهشهاي انجام يافته در دانشكده/مركز مربوطه توسط پژوهشگر.
 -2-12ارائه حداقل يك مقاله چاپ شده (يا گواهي پذيرش مقاله) در نشريه هاي علمي  -پژوهشي معتبر ،نمايه شده در
پايگاه استنادي  ISIبا رتبه  Q1از نتايج پژوهش و يا دريافت تاييديه حسن انجام كار از كارفرما در صورتيكه
هزينههاي مرتبط از محل طرحهاي پژوهش و فناوري برون دانشگاهي عضو هيئت علمي مجري دوره تامين شده
باشد.

تبصره :در شرايط خاص كه فعاليت پژوهشي منجر به توليد فناوري جديد ،ثبت اختراع بينالمللي ،توليد دانش فني و يا
ساخت محصول جديد شود ،تاييديه اين دستاوردها با تأييد شوراي پژوهش و فناوري دانشگاه ،ميتواند جايگزين مقاله گردد.
ج :ضوابط و شرايط برگزاري دوره
ماده  - 11امور مالي دوره
كليه هزينه هاي دوره پسادكتري از محل طرحهاي پژوهش و فناوري برون دانشگاهي عضو هيئت علمي مجري دوره ،يا
صندوقهاي حمايتي و يا حمايت معاونت پژوهشي دانشگاه از محل اعتبارات پژوهشي و پژوهانه عضو هيأت علمي مجري دوره
تامين ميگردد.
ماده  - 12مالحظات عمومي
-1-12
-2-12
-3-12
-4-12

پژوهشگر در طول دوره ،هيچگونه رابطه استخدامي با دانشگاه ندارد.
نحوه تعامل پژوهشگر با دانشگاه در طول دوره در چارچوب اين آييننامه و قرارداد پژوهشي مربوطه و ساير قوانين
حاكم بر دانشگاه ميباشد.
پژوهشگر در شوراهاي دانشگاه و دانشكده/مركز عضويت نخواهد داشت.
پژوهشگر ميتواند حداكثر يك درس مرتبط با زمينه تخصصي خود ،در صورت نياز دانشگاه و موافقت مراجع
ذيربط تدريس نمايد.

تبصره :آموزانه پژوهشگر وفق مقررات توسط معاونت آموزشي و تحصيالت تكميلي دانشگاه پرداخت ميگردد.
 -5-12نتايج پژوهشها در طول دوره و درآمدهاي ناشي از آنها متعلق به دانشگاه صنعتي سهند بوده و پژوهشگر موظف
است در انتشار نتايج علمي ،مقاالت ،كتب ،ثبت اختراعات و ساير توليدات علمي حقوق مالكيت فكري دانشگاه
را محفوظ نگه دارد.
تبصره :آدرسدهي نتايج تحقيقات دوره صرفا با عنوان دانشگاه صنعتي سهند خواهد بود.
 -6-12در خصوص ساير موارد كه در اين آيين نامه لحاظ نگرديده است و يا مواردي كه نياز به تفسير دارد ،نظر شوراي
پژوهش و فناوري دانشگاه مالک عمل خواهد بود.
تصويب
اين آييننامه در  12ماده و  12تبصره در تاريخ  98/23/27به تصويب هيات امناي دانشگاه صنعتي سهند رسيد و از اول سال
 1398قابل اجرا ميباشد.

