
  

  

  

  

  

  
  
  
 

  

  

   دكتري پسا يشپژوهدوره هاي  نامه آئين

(Postdoc) 
  

  

  دانشگاه محقق اردبيلي - و معاونت پژوهشي وفناوري اجراييمعاونت  تهيه و تنظيم:

  

   



  

 
   . مقدمه

مورد نياز در عرصه هاي ملي و بين به تكميل تخصص هاي محقق اردبيلي ايجاد و گسترش دوره هاي تحقيقاتي پسا دكتري، در راستايِ ماموريت كلي دانشگاه 
شوند. گسترش توليد علم و فن آوري و ايجاد رابطه با جهان  هاالمللي كمك خواهـد كرد. اين دوره ها همچنين مي توانند موجب ارتباط عميق تر بين دانشگاه

 از مناسب برداري بهره يا و عرضه تكميل، ظورمن بهبه همين منظور دانشگاه محقق اردبيلي  .علم به واسطه دوره هاي مذكور تقويت خواهد شد

 پژوهشي - علمي مراكز و ها دانشكده در تحصيلي هاي رشته همه در ،آن از پس و دكتري دوره در گرفته صورت هاي پژوهش

 .گردد مي برگزار زير شرايط با دكتري پسا دوره دانشگاه محقق اردبيلي

  

 ورود شرايط -1

  :از عبارتند دكتري پسا دوره به ورود شرايط
 مورد رشته بهداشت، درمان و آموزش پزشكي درمورد تاييد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري يا وزارت  دكتري مدرك بودن دارا  )1

 ).طول دوره سربازي آقايان به مذدت مذكور اضافه خواهد شد ( كه بيش از سه سال از تاريخ اخذ مدرك نگذشته باشد تقاضا

 .ميزبان عنوان به دانشياري رتبه حداقل با محقق اردبيلي دانشگاه رسمي علمي هيأت عضو يكاخذ موافقت از  )2
 .پژوهشگر جذب جهت مرتبط پژوهشي – علمي مركز يا و دانشكده موافقت  )3
 مرد. متقاضيان جهت وظيفه نظام مشكل وجود عدم  )4

 برخورداري از صالحيت هاي عمومي و عدم ممانعت هاي قانوني. )5

 .2امتيازات بر اساس فرم شماره كسب حداكثر  )6
  
 انواع دوره پسا دكترا -2

 دد.نوع تقسيم ميگر 4دوره پسا دكترا بر حسب منبع تأمين كننده هزينه دوره به 

 .مين ميگرددانوع اول: كل هزينه دوره پسا دكترا توسط استاد مسئول دوره پسا دكترا يا توسط پژوهشگر ت )1

 .پژوهشگران و فناوران، بنياد نخبگان و . . . تأمين ميگرددصندوق حمايت از نوع دوم: كل هزينه دوره پسا دكترا از حمايت هاي بيرون دانشگاه نظير  )2

 .شود تامين ميو يا پژوهشگر  ميزبانبخش ديگر توسط استاد شركتها تامين مي شود و نوع سوم: بخشي از هزينه توسط صندوقهاي حمايتي يا سازمانها و  )3

 5درصد حقوق و مزاياي استاديار پايه يكم دانشگاه از طرف دانشگاه. در اين نوع پژوهشگر موظف است  60پرداخت هزينه اي معادل نوع چهارم:  )4
ستاد واحد دروس نظري يا عملي را در هر نيمسال تحصيلي تدريس نمايد. همچنين پژوهشگر موظف است حداقل يك رساله دكتري را بعنوان ا

عهده استاد ميزبان راهنماي دوم يا استاد مشاور و دو پايان نامه كارشناسي ارشد را بعنوان استاد راهنماي دوم راهنمايي كند (تامين رساله و پايان نامه ب
دها بعنوان حق واحد دروس نظري يا عملي را در يك نيمسال تدريس نمايد، مابه التفاوت واح 5خواهد بود). در صورتيكه پژوهشگر بيش از 

  التدريس براي ايشان در قالب آيين نامه هاي دانشگاه در نظر گرفته خواهد شد.
 
 

 دوره طول -3

 مي تمديد قابل ديگر سال دو تا ميزبان پژوهشگر و تاييد استاد درخواست با و مي باشد سال يك حداقل دكتري پسا دوره پايه طول

  .باشد
  
 شرايط استاد ميزبان -4

 .دانشياري باشد حداقل داراي مرتبه )1

در نشريات علمي چاپ كرده باشد و يا جمع ضرائب تاثير  (ISI) مقاله معتبر بين المللي 5در چهار سال آخر منتهي به پذيرش پژوهشگر پسا دكترا حداقل  )2

 .باشد 7/5نرمال شده مقاالت پنج سال گذشته او حداقل برابر 

يا داراي مرتبه علمي   نفر دانشجوي دوره دكتري كه از رساله خود دفاع كرده و فارغ التحصيل شده باشند را به عهده گرفته باشد يكراهنمايي حداقل  )3
 استادي باشد.

 



 پژوهشگر تعهدات -5

  2و آموزشي محوله بر اساس ماده  پژوهشي امور به ميزباناستاد  هماهنگي و نظارت با پسادكتري دوره طي است موظف پژوهشگر )1
 .ورزد اهتمام

 3 در حداكثر توانند مي ي دكتر پسا دوره پژوهشگران دانشگاه، آموزشي نظام موافقت صورتنوع اول، دوم و سوم و در  در )2
 .نمايند تدريس خود تخصصي تحقيقاتي زمينه با مرتبط درسي واحد

 دانشگاه آموزشي معاونت طرف از و محاسبه يك پايه استاديار مبناي بر دكتري فرا دوره پژوهشگران التدريس حق )3

  .گردد مي پرداخت
  معتبر يا ثبت اختراع مورد تاييد وزارتين. JCRپذيرش يا چاپ حداقل يه مقاله علمي پژوهشي داخلي يا  )4

يا ثبت بيش از يك اختراع مورد تاييد وزارتين، پژوهشگر مشمول  JCRتبصره. در صورت چاپ يا پذيرش بيش از يك مقاله علمي پژوهشي داخلي يا 
  پاداش بر اساس مصوبات هيات رئيسه و شوراي پژوهشي دانشگاه خواهد شد.

. شدبا همچنين بيمه نامه مسئوليت مدني مورد تأييد دفتر حقوقي دانشگاه مي) و 5(فرم شماره  ژوهشگر پسا دكترا موظف به ارائه سند تعهدنامه محضريپ )5
  ).هزينه هاي مربوط به تنظيم سند محضري و بيمه مسئوليت از طرف معاونت پژوهشي دانشگاه پرداخت ميشود(

  

 دانشگاه تعهدات -6

 دانشگاه به عادي تردد جهت پرسنلي كارت صدور )1

 صادر دوره اين در ايشان شركت بر مبني گواهي يك پژوهشي معاونت پژوهشگر، با حساب تسويه و دوره پايان از پس )2

  اين آيين نامه مي باشد.  5ماده  4صدور گواهي منوط به رعايت بند  .نمايد مي ارائه و
  
 ميزبان استاد تعهدات -7

 اختيار در متعارف و شخصي امكانات حداقل جهت از را مناسب كار فضاي دانشكده هماهنگي با كه است متعهد ميزبان )1

 داده قرار پژوهشگر

 .نمايد فراهم پژوهشگر پژوهشي كار جهت را الزم المقدورامكانات حتي و )2

استاد ميزبان موظف است بر كليه فعاليتهاي آموزشي و پژوهشي پژوهشگر نظارت داشته باشد و گزارشهاي شش ماه پژوهشگر را پس از تاييد به  )3
 رييس دانشكده ارائه نمايد.

  

 عمومي مالحظات  -8

 .شود نمي محسوب دانشگاه علمي هيأت عضو پژوهشگر دكتري، پسا دوره طول در )1

 .باشد مي مربوطه پژوهشي قرارداد و نامه آيين اين چارچوب در دكتري پسا دوره در دانشگاه با پژوهشگر تعامل )2

 .داشت نخواهد عضويتو مراكز پژوهشي  دانشكده ها، دانشگاه شوراهاي در پژوهشگر )3

 .باشد مي مربوطه مديريت موافقت به منوط غيره ومسكن  تعاوني همچون رفاهي خدمات از پژوهشگر استفاده )4

 اپس پژوهشگر و ودهمحقق اردبيلي ب دانشگاه به متعلق آنها از ناشي مالي درآمدهاي و دكتري پسا مدت در تحقيقات نتايج )5
 معنوي و مادي مالكيت علمي توليدات ير سا و اختراعات ثبت كتب، مقاالت، علمي، نتايج انتشار در است موظف دكتري

 .بدارد محفوظ را بر اساس مصوبات شوراي پژوهشي دانشگاه دانشگاه

به تصويب رسيد و پس از ابالغ از  محقق اردبيلي تبصره در جلسه مورخ .................................. هيات امناي دانشگاه 1ماده و  8اين آيين نامه در 

 تاريخ ........................... قابل اجرا مي باشد.


