آييه وامه دوره "پژوهش پسا دكتري"
مقدمه :ثب ػٌبيت ثِ ظشفيت ػلوي اػضبي ّيبت ػلوي  ،اهىبًبت ٍ تدْيضات پژٍّطي هَخَد دس داًطگبُ ٍ ثِ هٌظَس
تىويل ،ػشضِ ٍ ثْشُثشداسي هٌبست اص پژٍّصّبي صَست گشفتِ دس دٍسُ دوتشي ٍ پس اص آى ،هتمبضيبًي اص داخل ٍ
خبسج اص وطَس وِ توبيل داسًذ دس يه دٍسُ پژٍّطي ،صيش ًظش اسبتيذ ثشخستِ ،تَاًوٌذي ػلوي خَد سا افضايص دٌّذ،
هيتَاًٌذ اص هضايبي دٍسُ "پژٍّص پسب دوتشي" استفبدُ وٌٌذ .ايي آيييًبهِ ثِ هٌظَس ثشگضاسي دٍسُ هزوَس دس داًطگبُ
فشدٍسي هطْذ تذٍيي ٍ اثالؽ هيگشدد.
 - 1تعريف

دٍسُ "پژٍّص پسب دوتشي" ) (Post Doctoral Researchدٍسُاي صشفبً پژٍّطي تمبضبهحَس است ٍپژٍّطگش پسب دوتشي
صيش ًظش ػضَ ّيأت ػلوي هدشي دٍسُ ٍ ثش اسبس هفبد ايي آييي ًبهِ ثِ اًدبم اهَس پژٍّص ٍ فٌبٍسي هي پشداصدّ .ضيٌهِ ّهبي دٍسُ اص
هحل عشح ّبي پژٍّص ٍ فٌبٍسي ثشٍى داًطگبّي تبهيي هي گشدد ٍ ،دسپبيبى دٍسُ ثب تأييهذ ضهَساي داًطهىذُ /پژٍّطهىذُ ٍ تأييهذ
ًْبيي هؼبًٍت پژٍّص ٍ فٌبٍسي داًطگبُ گَاّي اًدبم دٍسُ صبدس هي گشدد.

– 2هدف
ّذف اص ثشگضاسي دٍسُ ،تحميمبت دس يه صهيٌِ خبظ هي ثبضذوِ هٌدش ثِ تَليذ ػلن ،گستشش هشصّبي داًص ٍ سفغ هطىالت
ثب استفبدُ اص آخشيي دستبٍسدّبي ػلوي گشدد .ايي دٍسُ دس استمبي تَاى ػلوي ٍ ثبالثشدى ظشفيت تحميمبتي پژٍّطگشاى ًمص هْوي
داسد.
 -3شرايط ورود به دوره

 -3-1داضتي ضشايظ ػوَهي ٍسٍد ثِ آهَصش ػبلي.
 -3-2ػذم ٍخَد هطىل ًظبم ٍظيفِ ثشاي پژٍّطگش پسب دوتشي.
 -3-3داضتي داًطٌبهِ دوتشي) ،(PhDهتٌبست ثب پژٍّص هَسد تمبضب ،اص يىي اص داًطگبُّبي داخل يب خبسج اص وطَس وِ ثِ
تأييذ ٍصاست ػلَم ،تحميمبت ٍ فٌبٍسي ٍيب ٍصاست ثْذاضت ،دسهبى ٍ آهَصش پضضىي سسيذُ ثبضذ.
 -3-4اص تبسيخ داًصآهَختگي دوتشي ثيص اص  3سبل ًگزضتِ ثبضذ.
تجصشُ  :1هذت صهبى دٍسُ ضشٍست ٍظيفِ ػوَهي ثِ ايي هذت اضبفِ هي گشدد.
تجصشُ  :2دس صَست داضتي سبثمِ وبس پژٍّطي ٍ فٌبٍسي هشتجظ ايي هذت تب  5سبل افضايص هي يبثذ.
 -3-5داضتي تَصيِ ًبهِ صالحيت اًدبم پژٍّص دس دٍسُ اص استبداى ساٌّوب ٍ هطبٍس سسبلِ دوتشي.
 -3-6اخز پزيشش دس دٍسُ اص يىي اص اػضبي ّيبت ػلوي ٍاخذ ضشايظ دس داًطگبُ فشدٍسي هطْذ.
 -3-7وست  15اهتيبص اص همبالت ػلوي-پژٍّطي هٌتطش ضذُ دس ًطشيِ ّبي هؼتجش هستخشج اص فؼبليتّبي پژٍّطي دٍسُ دوتشي ٍ
پس اص آى .ثب استٌبد ثِ آييي ًبهِ استمبي اػضبي ّيأت ػلوي هَسسِ ّبي آهَصضي ٍ پژٍّطي.
تجصشُ :1اهتيبص همبلِ ّبي هستخشج اص سسبلِ هطبثِ همبلِ ّبي ػبدي هحبسجِ هي ضَد.
تجصشُ  :2حذالل %60اهتيبصات وست ضذُ ايي ثٌذ ثبيذ ًتيدهِ پهژٍّصّهبي خهَد پژٍّطهگش ثبضهذ( .پژٍّطهگش ثهِ ػٌهَاى
ًَيسٌذُ هسئَل يب ًَيسٌذُ اٍل همبلِ ثبضذ).
تجصشُ  :3حذالل دٍ ػٌَاى اص همبلِ ّب ،دس ًطشيِ ّبي  ISIيب  ISCداساي ضشيت تبثيش ،چبح ضذُ ثبضذ.
تجصشُ  :4حذاوثش  5اهتيبص ايي ثٌذ هي تَاًذ ثب اهتيبص عشح ّبي پژٍّطهي ٍ فٌهبٍسي وهبسثشدي (ثهشٍى داًطهگبّي) خهبيگضيي
گشدد.

 -3-8هَافمت گشٍُ ٍ داًطىذُ ثب ثشگضاسي دٍسُ.
 -4شرايط عضى هيأت علمي مجري دوره

 -4-1داسا ثَدى هشتجِ ػلوي حذالل داًطيبسي
 -4-2ساٌّوبيي حذالل  2سسبلِ دوتشي دس داًطگبُ
 -4-3تَاًبيي تأهيي ّضيٌِّبي هشتجظ اص هحل عشحّبي پژٍّص ٍ فٌبٍسي ثشٍى داًطگبّي ٍ سبيش اػتجبسات خبسج اص داًطگبُ.

 -5طىل دوره

دٍسُ پژٍّص پسب دوتشي يه دٍسُ توبمٍلت يه سبلِ هيثبضذ ٍ ثٌب ثِ ضهشٍست ثهب پيطهٌْبد هدهشي دٍسُ ٍ هَافمهت ضهَساي
آهَصضي ٍ پژٍّطي داًطىذُ /پژٍّطىذُ هيتَاًذ تب يه سبل ديگش ًيضافضايص يبثذ.
 -6تعهدات پژوهشگر

 -6-1اّتوبم ثِ اهَس پژٍّطي دس عَل دٍسُ ثب ًظبست ٍ ّوبٌّگي هدشي دٍسُ .
 -6-2سػبيت وليِ لَاًيي ٍ همشسات آهَصضي ،پژٍّطي ٍ اداسي داًطگبُ دس عَل دٍسُ.
 -6-3اسائِ گضاسش ّبي دٍسُ اي  3هبِّ ثب تأييذ هدشي دٍسُ ،گشٍُ ٍ ضَساي داًطىذُ /پژٍّطىذُ ثِ هؼبًٍت پژٍّص ٍ فٌبٍسي
داًطگبُ.
 -7تعهدات مجري دوره

 -7-1فشاّن ًوَدى اهىبًبت ٍ فضبي وبس هٌبست ثشاي پژٍّطگش ثب ّوبٌّگي گشٍُ ٍداًطىذُ.
 -7-2تبهيي وليِ ّضيٌِ ّبي دٍسُ اص خولِ ّضيٌِ ّبي پژٍّص ٍ ووه ّضيٌِ هؼيطتي پژٍّطگش.
 -8تعهدات داوشگاه

 -8-1فشاّن ًوَدى ضشايظ استفبدُ اص اهىبًبت داًطگبُ ًظيش:وتبثخبًِ ،سبلي غزاخَسي ٍ سبيش اهىبًهبت سفهبّي دس لجهبل پشداخهت
ّضيٌِ هغبثك ثب ضَاثظ هشخغ هشثَعِ.
 -8-2صذٍس تبييذيِ پبيبى دٍسُ اص سَي هؼبًٍت پژٍّص ٍ فٌبٍسي داًطگبُ پس اص گزساًذى هَفميت آهيض دٍسُ ٍ تبييذ هشاخغ
ريشثظ.
 -9شرايط صدور تاييديه پايان دوره

 -9-1اسائِ سويٌبس دس هَسد ًتبيح پژٍّصّبي اًدبم يبفتِ دس داًطىذُ /پژٍّطىذُ هشثَعِ تَسظ پژٍّطگش.
 -9-2اسائِ حذالل يه همبلِ چبح ضذُ (يبگَاّي پزيشش همبلِ) دس ًطشيِ ّبي ػلوي-پژٍّطي هؼتجشًوبيِ ضذُ دس پبيگبُ
استٌبدي  ISIاص ًتبيح پژٍّص.
تجصشُ :دس ضشايظ خبظ وِ فؼبليت پژٍّطي هٌدش ثِ تَليذ فٌبٍسي خذيذ ،ثجت اختشاع ثيي الوللي ،تَليذ داًص فٌهي ٍ يهب سهبخت
هحصَل خذيذ ضَد ،تبييذيِ ايي دستبٍسدّب ثب تأييذ ضَساي پژٍّص ٍ فٌبٍسي داًطگبُ ،هيتَاًذ خبيگضيي همبلِ گشدد.

 -11امىر مالي دوره

وليِ ّضيٌِّبي ثشگضاسي دٍسُ ضبهل ّضيٌِ ّبي پشداختي ثِ پژٍّطگشّ ،ضيٌهِّهبي تطهىيل خلسهبت ٍ سهويٌبسّب ،اسصيهبثي دٍسُ ٍ
ّوچٌيي ّضيٌِّبي خٌجي اص هحل اػتجبس عشحّبي پژٍّطي ٍ فٌبٍسي ثشٍى داًطگبّي ٍ يب سبيش اػتجبسات خزة ضذُ خبسج اص داًطگبُ
تَسظ پژٍّطگش يب ػضَ ّيأت ػلوي هدشي دٍسُ ٍ خبسج اص ثَدخِّبي ػوَهي داًطگبُ تأهيي هيگشدد.

 -11وحىه ورود به دوره

 -11-1اسائِ هستٌذات ضشايظ هٌذسج دس ثٌذّبي هبدُ  7 ٍ 4 ٍ 3ايي آيييًبهِ ثِ هؼبًٍت پژٍّص ٍ فٌبٍسي داًطگبُ تَسظ ػضهَ
ّيبت ػلوي هدشي دٍسُ.
 -11-2ثشسسي هذاسن ٍ ضشايظ احشاص تَسظ هؼبًٍهت پهژٍّص ٍ فٌهبٍسي داًطهگبُ ٍ هؼشفهي پژٍّطهگش ثهِ هشاخهغ ري صهالح
خْت تأييذ صالحيتّبي ػوَهي.
 -11-3تبييذ لشاسداد دٍسُ ،تَسظ هؼبًٍت پژٍّص ٍ فٌبٍسي داًطگبُ.
 -11-4اسائِ ثيوِ (خَيصفشهب) دس عَل هذت دٍسُ پژٍّطي تَسظ پژٍّطگش.
 -11-5هؼشفي پژٍّطگش ثِ داًطىذُ ،هدشي دٍسُ ٍ ًْبدّبي هشتجظ خْت ضشٍع وبس.
تجصشُ :ضشٍع فؼبليت پژٍّطگش دس داًطگبُ هٌَط ثِ تبييذ لشاسداد فيهبثيي هدشي دٍسُ ٍ پژٍّطگش تَسظ هؼبًٍت
پژٍّص ٍ فٌبٍسي داًطگبُ هيثبضذ.

 -12مالحظات عمىمي

 -12-1پژٍّطگش دس عَل دٍسُّ ،يچگًَِ ساثغِ استخذاهي ثب داًطگبُ ًذاسد.
ً -12-2حَُ تؼبهل پژٍّطگش ثب داًطگبُ دس عَل دٍسُ دس چبسچَة ايي آيهييًبههِ ٍ لهشاسداد پژٍّطهي هشثَعهِ ٍ سهبيش لهَاًيي
حبون ثش داًطگبُ هيثبضذ.
 -12-3پژٍّطگش دس ضَساّبي داًطگبُ ٍ داًطىذُ ػضَيت ًخَاّذ داضت.
 -12-4پژٍّطگش هي تَاًذ حذاوثشيه دسس هشتجظ ثب صهيٌِ تخصصي خَد ،دس صَست ًيبص داًطگبُ ٍ هَافمت هشاخغ ريشثظ
تذسيس ًوبيذ.
تجصشُ :آهَصاًِ پژٍّطگش ٍفك همشسات تَسظ هؼبًٍت آهَصضي ٍ تحصيالت تىويلي داًطگبُ پشداخت هيگشدد.
ً -12-5تبيح پژٍّص ّب دس عَل دٍسُ ٍ دسآهذّبي ًبضي اص آًْب هتؼلك ثِ داًطگبُ فشدٍسي هطْذ ثَدُ ٍ پژٍّطگش هَظف اسهت
دس اًتطبس ًتبيح ػلوي ،همبالت ،وتت ،ثجت اختشاػبت ٍ سبيش تَليذات ػلوي حمَق هبلىيت فىشي داًطگبُ سا هحفَػ ًگِ داسد.
تجصشُ :آدسس دّي ًتبيح تحميمبت دٍسُ صشفب ثب ػٌَاى «داًطگبُ فشدٍسي هطْذ» خَاّذ ثَد.
 -12-6دس خصَظ سبيش هَاسد وِ دس ايي آييي ًبهِ لحهبػ ًگشديهذُ اسهت ٍ يهب ههَاسدي وهِ ًيهبص ثهِ تفسهيش داسدً ،ظهش ضهَساي
پژٍّص ٍ فٌبٍسي داًطگبُ هالن ػول خَاّذ ثَد.
ايي آيييًبهِ دس  12ثٌذ ٍ 7تجصشُ دس تبسيخ  1391/10/06دس ضَساي پژٍّص ٍ فٌهبٍسي داًطهگبُ ثهِ تصهَيت ٍ دس خلسهِ ههَس
1392/02/04ثِ تبييذ ّيبت سييسِ داًطگبُ سسيذ.

