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  معاونت پژوهش و فناوري

1398  

   پسادكتريدوره نامه  آيين

  زنجان دانشگاه
 



 

٢ 

 

  زنجان دانشگاه در پسادكتريدوره برگزاري نامه  آيين

 هاي صورت گرفته در دوره دكتري و نيز استفاده از توان علميي انجام تحقيقات موثر و تكميل پژوهشفراهم كردن شرايط الزم در زمينهمنظور به

، دانشـگاه  كشـور  رفع نيازهاي علمي و پژوهشـي هاي نو و برد مرزهاي دانش، توسعه فناوريپيشران داخل و خارج كشور براي و تجربيات پژوهشگ

  .دكننامه به پذيرش پژوهشگر براي دوره پسادكتري اقدام ميزنجان در چارچوب اين آئين

   تعاريف  -1ماده 

منظـور ارتقـاي   به كه  گردداطالق مي )PhD(پس از اخذ مدرك دكتري تخصصيمعين موقت و  فنĤوري/ دوره پسادكتري، به دوره پژوهشي -1-1

   .شوددر حوزه تخصصي مربوطه انجام ميتحقيقات مستقل  هايهاي تخصصي و ضرورتمهارت

  .كه طبق ضوابط اين آيين نامه پذيرفته شده است ميباشد )PhD(داراي مدرك تخصصي  يپژوهشگر پسادكتري فرد -1-2

وقت دانشگاه بوده و مسـئوليت هـدايت، راهنمـايي و كنتـرل     فردي است كه عضو هيأت علمي تمامراهنما يا مسئول دوره پسا دكتري استاد  -1-3

 . شوددار ميهاي پژوهشگر پسادكتري را عهدهفعاليت

  شرايط داوطلبين -2ماده

كه بـيش از   و يا وزارت بهداشت درمان و آموزش پژشكي فناوري مورد تأييد وزارت علوم، تحقيات و) PhD(تخصصي   داشتن مدرك دكتري -2-1

  .باشد سپري نشدهاز زمان فارغ التحصيلي متقاضي  )بدون احتساب مدت دوره خدمت نظام وظيفه( سال 3

و يا مراجـع معتبـر   ايران  هاي علمي و صنعتيثبت اختراع مورد تأييد سازمان پژوهش يا يكپژوهشي معتبر  -مقاله علمي دوداشتن حداقل   -2-2

  در زمينه موضوع پژوهش دوره پسا دكتري بين المللي

  .نسبت به گذراندن دوره پسا دكتري قانوني نعهاي عمومي و عدم مبرخورداري از صالحيت -2-3

  دانشگاه واجد شرايط اعضاء هيات علمياخذ پذيرش از يكي از  -2-4

  .براي متقاضيان آقا مشكل نظام وظيفه نداشتنو يا  داشتن كارت پايان خدمت يا معافيت -2-5

  انواع دوره پسا دكتري -3ماده 

طرح هاي برون دانشگاهي بوده و وظيفه اصلي پژوهشگر كمـك  / بر اساس تقاضاي يك همكاري هيات علمي مجري طرح: 1پسا دكتري نوع  -3-1

  .طرح هاي در دست اقدام مجري ميباشد/ به اجراي طرح

حمايت صندوق حمايت از پژوهشگران و فنĤوران، بنياد ملي نخبگان و يا ديگر سازمان هاي داراي ماموريت مشابه بـوده   با :2پسا دكتري نوع  -3-2

  .و تابع مقررات خاص مربوطه ميباشد

ايه و يـا بـا هـدف سـرم    ، تقويت شاخه علمي خـاص  فنĤوريپژوهش و هاي دانشگاه در امور و ماموريت بر اساس سياست  :3پسا دكتري نوع  -3-3

با سفارش و پشتيباني معاونـت پـژوهش و فنـĤوري     تصويب شوراي پژوهش و فنĤوري دانشگاهپس از  خاص كهگذاري در توسعه حوزه هايي 

  .انجام ميگردددانشگاه 

وهشـي و  در امور پژزير نظر يك هيات علمي پژوهشگر متقاضي بوده و  واجد شرايط بر اساس درخواست يك هيات علمي :4پسا دكتري نوع  -3-4

  .توسعه فنĤوري فعاليت مينمايد

  )مسئول دوره پسا دكتري( دهندهشرايط پذيرش -4ماده

  : 1پسا دكتري نوع  -4-1

  .آزمايشي باشد -هيات علمي پذيرش دهنده بايد داراي حداقل مرتبه علمي استاديار و وضعيت استخدامي رسمي



 

٣ 

 

  .مبلغ طرح بتواند هزينه هاي پرسنلي و غير پرسنلي دوره را پوشش دهدكه منجر به قرارداد شده طرح پژوهشي برون دانشگاهي وجود 

  .شرايط اين دوره بر اساس ايين نامه هاي مربوطه به سازمان پشتيبان دوره پسا دكتري تعيين ميگردد: 2پسا دكتري نوع  -4-2

  .گردداطالع رساني مي دورهدانشگاه به هنگام معرفي  مصوبطبق ضوابط  :3پسا دكتري نوع  -4-3

بـوده و   آزمايشـي  -و وضـعيت اسـتخدامي رسـمي   دانشـياري  پذيرش دهنده بايد داراي حداقل مرتبه علمي  هيات علمي :4پسا دكتري نوع  -4-4

  .انجام داده باشدرا  يك دانشجوي دكتري فارغ التحصيل حداقل راهنمايي

  

  .رعهده پذيرش دهنده ميباشدب امكانات و تجهيزات الزم و مورد نياز دوره پسادكتري تامين: 1تبصره 

  دوره پسا دكتريامور مالي : 5ماده 

طرح هاي برون دانشگاهي با توافـق طـرفين از   / از محل اعتبار طرح 1ماهيانه دريافتي پژوهشگر نوع  حق التحقيقميزان : 1پسا دكتري نوع  -5-1

  .طرف مسئول دوره پرداخت ميشود

ه مطابق با ضوابط و قوانين مربوط به معاونت رياست جمهـوري، صـندوق حمايـت از پژوهشـگران و      هزينه پرسنلي و غير: 2پسا دكتري نوع  -5-2

  .بنياد نخبگان و سازمان هاي مشابه خواهد بود

محـل   .ميگـردد  اعـالم با توجه به موضوع و شرايط به هنگام معرفي فرصت  3ميزان حقوق ماهيانه دريافتي پژوهشگر نوع  :3پسا دكتري نوع  -5-3

  .فنĤوري دانشگاه خواهد بود معاونت پژوهش وبودجه توسعه فنĤوري از رديف ين مالي اين نوع پسا دكتري تام

از طـرف مسـئول    طرفينبا توافق مسئول دوره بوده  از محل اعتبار پژوهانه 4حقوق ماهيانه دريافتي پژوهشگر نوع  ميزان :4پسا دكتري نوع  -5-4

  .پرداخت ميشوددوره 

  

  .ميگردد مشخصكتري ددر قرارداد پسا پژوهشگر پسا دكتري  و نحوه پرداخت پرسنلي مبلغ: 2تبصره 

مجموع مانده پژوهانه سالهاي قبـل و اعتبـار   درصد مبلغ  50حداكثر تا  مسئول دورهاز محل اعتبار پژوهانه  پرسنلي به پژوهشگر پرداخت: 3تبصره 

  .مجاز ميباشد پژوهانه سال جاري

  .مجاز ميباشدمسئول دوره پرداخت به پژوهشگر از محل ساير منابع در اختيار  :4تبصره 

  .حداكثر ظرفيت تعيين نميگردد 3و  2، 1براي پسا دكتري نوع : 5تبصره 

   .ميباشد سالهر در براي دانشيار و استاد واجد شرايط  پژوهشگرو دو  يكبه ترتيب  4پسا دكتري نوع ظرفيت پذيرش حداكثر : 6تبصره 

در صورتيكه پژوهشگر پسا دكتري بدون انجام تعهدات پيش بيني شده در قرار داد همكاري خود را قطع نموده و پذيرش دهنده را دچـار  : 7تبصره 

  .خسارت نمايد، موظف ميباشد با نظر شوراي پژوهش و فنĤوري دانشگاه همه يا بخشي از خسارت وارده را جبران نمايد

  داوطلبان دوره تحقيقاتي پسادكتريزيابي درخواست براي ار الزممدارك  -4ماده

  :نامه، صالحيت علمي محقق بر مبناي موارد زير مورد ارزيابي قرار خواهد گرفتاين آئين 2مندرج در ماده  شرايطعالوه بر 

   دگان احتمالياجرا، نتايج مورد نظر و استفاده كنن تعيين موضوع، مراحل و شيوهبا  تحقيق دوره پسا دكتريجامع  طرح -4-1

  )هاي علمي و پژوهشيمشخصات كامل فردي، مدارك تحصيلي، فهرست تحقيقات، انتشارات و فعاليت(رزومه  -4-2

   .موثر واقع شود داوطلبو اجرايي علمي ارائه هرگونه مدرك ديگري كه به ارزيابي دانشگاه در پي بردن به توانايي  -4-3

قاضي با يك سازمان، الزم است متقاضي مدارك موافقت سـازمان بـا مشـاركت متقاضـي در دوره پسـا      در صورت داشتن رابطه استخدامي مت -4-4

  .دانشگاه ارائه نمايد را به) ماموريت و يا هر مجوز ديگر از طرف سازمان مربوطه/ موافقت مرخصي(دكتري 

  طول دوره پسادكتري -5ماده



 

٤ 

 

دوره و موافقت شوراي پژوهشي دانشگاه به درخواست مسئول دوره  ه و بنا به ضرورتبودتمام وقت  ماه تا يكسال 6حداقل طول دوره پسادكتري 

     .قابل تمديد خواهد بود ماه ديگر 12حداكثر تا 

  نام دوره پسادكتريمراحل درخواست، تأييد و ثبت -6ماده

  .مسئول دوره پسا دكتريري توسط و پذيرش درخواست كتبي محقق پسادكتدرخواست كتبي  متقاضي و مدارك مورد نياز دريافت  -6-1

  پژوهشي مربوطه/ تحقيق دوره پسا دكتري به گروه آموزشي پرپزال تهيه و ارائه -6-2

  مربوطه پژوهشكده/دانشكده شورايتاييد و  پژوهشي /آموزشي گروهشوراي تأييد پذيرش توسط  -6-2

  ه پسادكتريدورو ابالغ عقاد قرارداد ان ،فرآيند اداريانجام  منظور بهتاييد معاون پژوهشي دانشگاه  -6-3

  مالكيت معنوي نتايج دوره -7ماده 

نتـايج   .بايد به نام و نشاني دانشگاه زنجـان منتشـر گـردد    4و 3پسا دكتري نوع مستخرج از پژوهش در دوره ) مقاله، اختراع، فنĤوري و ساير(نتايج 

  . خارجي مربوطه و يا طبق ضوابط سازمان پشتيباني كننده خواهد بودطبق قرارداد طرح  2و 1حاصل از پژوهش در دوره پسا دكتري نوع 

  گواهي دوره -8ماده 

 اعـالم بنا بـر  مسئول دوره، شوراي گروه، ، پس از تاييد ارائه گزارش پايانيو  ام دورهمبا ات. گواهي انجام دوره پسا دكتري مدرك دانشگاهي نميباشد

مـدت   ان فارسي و انگليسي، با ذكر عنوان موضوع پژوهشي پسا دكتـري، بدر دو زره تحقيق پسادكتري گواهينامه پايان دومربوطه، دانشكده  شوراي

  .ادر ميگرددص مسئول دورهو  دانشگاه با امضاي معاون پژوهش و فناوري دوره

  ساير مالحظاتـ  9 ماده

، پژوهشـي  امكانات تواند ازميرفاه نميباشد ولي پژوهشگر پسا دكتري طبق ظوابط وزارتي دانشجو محسوب نشده و مشمول خدمات صندوق  -9-1

  .استفاده كندبط دانشگاه امطابق ضو امكانات سايرو ...) سالن غذاخوري، خوابگاه و ، هاكتابخانه ، آزمايشگاه ها(خدماتي و رفاهي  دانشگاه 

 .ارائه نمايد ش و فناوري دانشگاهبه معاونت پژوهمسئول دوره با تأييد را  دوره ماهه سهگزارش كار الزم است پژوهشگر  -9-2

درس مرتبط با زمينه تخصصي خود  2در تدريس حداكثر تواند مي دوره پسا دكتريپژوهشگر ، مسئول دورهدر صورت نياز دانشگاه و موافقت  -9-3

  .كند با گروه آموزشي همكاريبصورت حق التدريس مطابق مقرارات آموزشي دانشگاه 

  .به عنوان دستيار مشاركت داشته باشند مسئول دورهميتواند در ساير فعاليت هاي پژوهش و فنĤروي  3و  2، 1ع پژوهشگر پسا دكتري نو -9-4

با پيشـنهاد   ،مسكوت استنامه  در مواردي كه آيين. باشد دانشگاه مي و فناوري نامه بر عهده معاونت پژوهش نظارت بر حسن اجراي اين آيين -9-5

  .يب هيأت رئيسه دانشگاه، اقدام خواهد شدشوراي پژوهش و فناوري و تصو

در صورت عـدم نتيجـه موضـوع    و حل و فصل ميگردد و پژوهشگر  مسئول دوره توافق موضوع ابتدا از طريق ،در صورت بروز اختالف احتمالي -9-6

مدير فنĤوري دانشگاه و در صورت ، مديرگروه مربوطه، معاون پژوهش و فنĤوري دانشكده و مسئول دورهشورايي متشكل از پژوهشگر، در ابتدا 

  ..بررسي ميگردد) و يا كميته فنĤوري دانشگاهدر صورت نياز پس از مشورت با دفتر حقوقي (شوراي پژوهش و فنĤروي دانشگاه نياز در 

  

دانشگاه  هيأت رئيسهو دانشگاه  پژوهش و فنĤوريشوراي به تصويب  06/04/1398 مورخدر تبصره  7و در  ماده 9نامه در  اين آيين

  .ميباشداجرا قابل سال  2به مدت  1398ابتداي سال از رسيده و 


