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 معاونت ژپوهش و فناوری  

 

 شهید مدنی آذربایجاندانشگاه گروه گیاهپزشکی دانشکده کشاورزی  - یپژوهشگر پسادکتر رشیفراخوان پذ
 

 یدکترپسا مند به گذراندن دورهکه عالقه شاغل ریداخل و خارج کشور غ یآموختگان مقطع دکتردانش انیاز م شهید مدنی آذربایجاندانشگاه 

ای و مکانیسم تنوع درخت زندگی ناحیه»المللی با عنوان در قالب طرح تحقیقاتی بینباشند شناسی کنهشناسی کشاورزی گرایش حشره نهیدر زم

نسبت به ارسال نام جهت ثبت شودیمندان تقاضا ماز عالقه .ردیپذیم یپژوهشگر پسادکتر« های گیاهخواردر کنه Spatio - temporal زیستی

 .ندیاقدام نما 10/04/1401 خیتا تار scoasmu@azaruniv.ac.irمدارک ذیل به آدرس الکترونیکی 
 

  :ازیمورد ن مدارک

 درخواست نامه  -1

 (یپژوهش یهاتیو فعال یسوابق آموزش)رزومه کامل  -2

 ریبه همراه تصو یقطع رشیپذ یدارا ایشده چاپ) یالمللنیو ب یمعتبر مل یهاگاهیدر پا ه شدهینما یپژوهش-یمقاالت علم هیکامل کل لیفا -3

 (رشینامه پذ

 یکارت مل ریصفحه اول و دوم شناسنامه و تصو ریتصو -4

  زمان پایان خدمت را نشان دهدو یا سندی که  انیآقا یبرا تیخدمت معاف انیبرگ پا ریتصو -5

 (مدرک موقت ای) یمدرک دکتر ریتصو -6
 

 :توجه

حداکثر قاضا ثبت ت مانبوده و در ز قاتیوزارت علوم تحق دییمرتبط و مورد تا یلیمدرک مقطع متناظر در رشته تحص یداراباید پژوهشگر  -

 .گذشته باشد شانیا التحصیلیاز زمان فارغ سه سال

 یکه متقاض یموارددر  .به ثبت درخواست باشد یدر سه سال منته کی یباال ریتاث بیبا ضر JCRحداقل سه مقاله  یداراباید پژوهشگر  -

 .شود یکارگروه بررس صیبه تشخ تواندیگروه باشد م صیشاخه خود با تشخ درشاخص  اریبرتر در مجله بس یفیمقاله ک کی یدارا

  .طرح را داشته باشد یدر طول دوره اجرا یپژوهش تیوقت به فعالاشتغال تمام یامکان قانونباید پژوهشگر  -

  .برخوردار باشد یعقد قرارداد پژوهش یبرا یو عدم منع قانون یعموم تیاز صالحباید پژوهشگر  -

 ورتدرص ؛طرح باشد یدانشگاه محل اجرا اریدر اخت وقتبه صورت تمامکه در طول قرارداد  دیتعهد نما دیبا پذیرشپژوهشگر در صورت  -

 .دیاختتام دوره اعالم نما ایدر خصوص ادامه  یریگمیو تصم یپژوهشگر موظف است مراتب را جهت بررس ،انجام دوره حیناستخدام در 

حمایت از پژوهشگران و فناوران  صندوق یتخصص تهیکم دییکارگروه مربوطه و تا بیباشد و با تصویم سال کیحداکثر  یپسادکترزمان دوره  -

بخش پژوهشگر و تحقق اهداف  تیطرح و عملکرد رضا شرفتیگزارش پ دییدوره منوط به تا دیتمد .است دیقابل تمد گرید لسا کیتا  کشور

 .در صندوق است بینامه منوط به تصوسال دوم تفاهم یمال نیاست تام یهیبد .مربوطه بر اساس تعهدات طرح مصوب خواهد بود

پرداخت خواهد  با تایید گزارش پیشرفت طرح توسط استاد مسئولهر سه ماه یکبار  مدت قرارداد طی یپسادکتر الزحمه پژوهشگرحق -

  .شد

بر اساس اجرای تعهدات دوره  انیحساب پا هیتسوو گزارش مربوطه  سمیناربرگزاری کتبی دوره و نهایی گزارش  دریافت بعد از یارائه گواه -

 صورت خواهد گرفت. دوره 

 .دییفرماتماس حاصل  04131452357 تلفنشماره های علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان به دفتر همکاریبا  شتریبکسب اطالعات جهت  -
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