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 یپژوهش یپسادکترا دوره در تیحما و رشیپذ دستورالعمل -21پیوست  

 

 تعریف: -2ماده 

( به دوره ای از تحقیقات آکادمیک گفته می شود که محققان بعد Research Postdoctoral) پسادکترادوره تحقیقاتی 

سال به عنوان محقق  3حداکثر ، معمولاً تا سقف (PhDاز به پایان رساندن تحصیلات و کسب مدرک دکترای تخصصی )

 ور ارتقای مهارتهای تخصصی مشغول وارد یک پروژه پژوهشیدر دانشگاه )گروههای آموزشی و یا مراکز تحقیقاتی( به منظ

می شوند. سپری کردن این دوره منجر به دریافت مدرک تحصیلی نشده و صرفاً گواهی دوره  انجام طرح های تحقیقاتی 

، هر چه عمیق تر شدن تخصص و دانش و کسب مهارت های پسادکترادر واقع، هدف دوره های  مربوطه صادر می گردد.

لازم تحقیقاتی در موضوعی خاص است و گذراندن این  دوره ها تنها به صورت سابقه تحقیقاتی در رزومه افراد ثبت می 

ری ایت مالی می شود. در دوره پسا دکتبا یک قرارداد پژوهشی انجام یک یا چند طرح تحقیقاتی حم پسادکتراگردد. محقق 

 محقق به صورت مستقل و با نظارت استاد راهنما یا مجری بر روی یک موضوع خاص تحقیقاتی فعالیت می کند.

 

 هدف: -1ماده 

هدف از برگزاری این دوره کمک به تقاضا محورکردن پژوهش و توسعه زیرساخت های انسانی و حفظ و حمایت از 

 و جوان در راستای ارتقای سطح تحقیقات پایه و کاربردی در دانشگاه است.پژوهشگران مستعد 

 

 شرایط اولیه متقاضی جهت پذیرش در دوره پسادکترا: -3ماده 

 متقاضی پذیرش به عنوان پژوهشگر پسادکترا باید دارای شرایط زیر باشد: 

  مدرک دکترای تخصصی دارایPh.D) ) .باشد 

o پذیر نباشد، ارائه هر گونه مستند دال بر این موضوع تحصیلی رسمی امکانچنانچه ارائه مدرک  -تبصره

مانند صورتجلسه دفاع نیز قابل قبول است. در این موارد همزمان با انجام فرایندهای اداری و شروع به 

 کار متقاضی، از دانشگاه مربوطه جهت تائید مدرک استعلام کتبی خواهد شد.  

 سال نگذشته باشد. 5ی، بیش از از اتمام دوره دکترای تخصص 

  سال باشد.  11حداکثر سن داوطلب در زمان ارائه درخواست 

o رانده ای گذهای آموزشی ویژهدر صورتی که داوطلب، قبل یا بعد از دوره دکترای تخصصی دوره-تبصره

ی شتواند به تشخیص شورای پژوهای داشته باشد حداکثر سن میباشد یا تجارب کاری مرتبط ارزنده

 سال افزایش یابد.   15دانشگاه تا 

 

 شرایط عضو هیات علمی پذیرش دهنده )استاد راهنما(:-0ماده 

 عضو هیات علمی پذیرش دهنده باید دارای شرایط زیر باشد:  -1-1

 .در مرتبه استادی یا دانشیاری باشد 
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  نمایه شده در در موضوعی که پژوهشگر پسادکترا قرار است پذیرش شود، حداقل سه مقاله در مجلاتISI  یا

PubMed  به عنوان نویسنده اول یا مسئول داشته باشد. صرفا مقالاتی مورد پذیرش خواهند بود که پیوستگی

 ر باشند. موضوعی داشته باشند و در ارتباط با حیطه فعالیت تعیین شده برای پژوهشگ

 .راهنمایی حداقل یک دانشجوی دکترای تخصصی یا سه دانشجوی کارشناسی ارشد را به اتمام رسانده باشد 

  .یک طرح تحقیقاتی مصوب یا در حال اجرا برای تعریف به عنوان پروژه اصلی پژوهشگر پسادکترا داشته باشد

 سطح علمی این پروژه باید با دوره پسادکترا متناسب باشد. 

 ای درخشان باشد و در امور پژوهشی فعال باشد. همچنین امکانات، استاد راهنما باید دارای سوابق علمی و حرفه

تجهیزات و منابع لازم برای اجرای پروژه تحقیقاتی در سطح پسادکترا را در اختیار داشته باشد و امکان پرداخت 

رجع تشخیص این موارد شورای پژوهشی دانشگاه الزحمه پژوهشی به پژوهشگر پسادکترا را داشته باشد. محق

 است. 

 فرایند پذیرش و شرایط دوره  -5ماده 

 های مورد انتظار برای شروع دوره پسادکترا چنانچه استاد راهنما پژوهشگری را بر اساس سوابق علمی و توانمندی

تحقیقات یا گروه مناسب تشخیص دهد و توافق بین وی و متقاضی صورت گیرد، موضوع در شورای مرکز 

گردد و در صورت تائید، از طریق مرکز تحقیقات، پژوهشکده یا آموزشی محل وابستگی استاد راهنما طرح می

گردد و مستندات دال بر برقراری شرایط مذکور در دانشکده موضوع به معاونت تحقیقات و فناوری منعکس می

. این درخواست در معاونت تحقیقات و فناوری بررسی شده شودبرای متقاضی و استاد راهنما ارائه می 1و  3ماده 

ای چند جانبه بین پژوهشگر پسادکترا، استاد راهنما، رئیس مرکز تحقیقات یا و در صورت موافقت، تفاهم نامه

وان نامه مواردی همچون عنگردد. در این تفاهمرئیس دانشکده و نیز معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه منعقد می

 گردد. الزحمه پژوهشگر و ... مشخص میه، مدت زمان دوره، حقپروژ

   مدت زمان قرارداد یک سال است و بسته به طول مدت اجرای طرح تحقیقاتی با درخواست پژوهشگر پسادکترا

و استاد راهنما و تائید معاونت تحقیقات و فناوری تا حداکثر دو سال دیگر به صورت سالانه قابل تمدید خواهد 

زارش مکتوب عملکرد توسط پژوهشگر پسادکترا و بود. تمدید قرارداد سالانه یا گواهی پایان دوره منوط به ارائه گ

های پیشرفت سالانه و گزارش نهایی توسط معاونت تحقیقات و فناوری بررسی گزارش  باشد.استاد راهنما می

 شود. دانشگاه انجام می

 هو تصویب معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه، حق الزحم بر اساس توافق استاد راهنما و پژوهشگر پسادکترا 

حقوق و مزایای  %51و حداقل معادل با  1پژوهشگر پسادکترا حداکثر معادل با حقوق و مزایای استادیار پایه 

 سادکتراپاستاد پذیرش دهنده قبل از اعلام پذیرش بایستی هزینه بکارگیری پژوهشگر خواهد بود.  1استادیار پایه 

با صنعت، صندوق حمایت از پژوهشگران، بنیاد  را از هر طریق ممکن و منجمله قراردادهای ارتباط دانشگاه

 نخبگان و طرحهای پژوهشی مصوب تأمین نموده باشد.

  .پسادکترا یک دوره تمام وقت است و نمی تواند همزمان با یک دوره آموزشی یا کاری دیگری باشد 
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 ای هبرای انجام فعالیت استاد راهنما موظف است امکانات لازم را در اختیار پژوهشگر پسادکترا قرار دهد، وی را

ای هپژوهشی راهنمایی نموده و بر عملکرد او نظارت داشته باشد. پژوهشگر پسادکترا موظف است کلیه فعالیت

علمی و پژوهشی مرتبط با دوره را تحت نظارت استاد راهنما انجام دهد. همچنین در محدوده تعیین شده توسط 

 های دانشجویان به استاد راهنما کمک دهد.   تیم تحقیقاتی و پروژهاستاد راهنما در هدایت فرایندهای پژوهشی 

 مندی پژوهشگر پسادکترا از بروندادهای پژوهشی و فناورانه، بر اساس توافق وی با استاد راهنما و در نحوه بهره

 المللی مربوط به حق نویسندگی و مالکیت معنوی است.  چارچوب ضوابط ملی و بین

  ،گواهی گذراندن این دوره با اعلام استاد راهنما و تایید مرکز تحقیقاتی یا گروه آموزشی مربوطه در پایان فعالیت

توسط معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه صادر می گردد. برای صدور این گواهینامه، انتشار حداقل یک مقاله در 

یا سه  2و مقاله با ضریب تاثیر کمتر از )یا د 2با ضریب تاثیر بیشتر از  ISIمجلات نمایه شده در بانک اطلاعاتی 

( به ازای هر سال فعالیت ضروری است. در این Scopusیا  PubMedمقاله نمایه شده در بانکهای اطلاعاتی 

مقالات باید پژوهشگر پسادکترا به عنوان نویسنده اول یا مسئول و با آدرس سازمانی دانشگاه علوم پزشکی 

 اصفهان باشد. 

 پذیر و جایگزینی وی با پژوهشگر دیگری امکانپژوهشگر پسادکترا تغییر نامه و شروع به کار، فاهمپس از انعقاد ت

نامه پژوهشگر قبل و بررسی درخواست پژوهشگر دیگر به عنوان یک باشد و این موضوع مستلزم لغو تفاهمنمی

   درخواست جدید است.  

 تخصصی شامل خدمات اینترنت و ایمیل، عضویت  در سطح دانشجوی دکترایی دانشگاه متعهد است تسهیلات

کتابخانه، ژتون غذا و مجوز تردد را برای پژوهشگر پسادکترا فراهم آورد. پیگیری و انجام این فرایندها از طریق 

 مرکز تحقیقات و دانشکده مربوطه انجام خواهد گرفت.

 سبت اضی بایستی الزاماً قبل از شروع دوره ندانشگاه تعهدی برای بیمه نمودن متقاضی دوره پسا دکترا ندارد و متق

 به بیمه شغلی خود اقدام نموده باشد. 

  دانشگاه مجاز است با پژوهشگران پسادکترا صرفاً قرارداد انجام طرح پژوهشی منعقد نماید. دانشگاه هیچگونه

ات علمی ندارد. تعهدی برای استخدام آتی این پژوهشگران از جمله پذیرش در قالب هیات علمی و یا غیر هی

همچنین دانشگاه تعهدی برای محاسبه طول دوره پسادکترا در سوابق پژوهشگر در صورتی که بعداً در هر سازمان 

 و یا ارگانی استخدام شود ندارد. 

  . جذب پژوهشگر پسا دکترا از کشورهای دیگر براساس مقررات مربوطه مجاز است 

 

 به تصویب رسید.  22/2/1332ه مورخ این دستورالعمل در جلسه شورای دانشگا

 

  


