
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 معاونت پژوهش و فناوری
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 زنجان دانشگاه در پسادکتریدوره برگزاری نامه  آيين

های صورت گرفته در دوره دکتری و نیز استتااده از  ی انجام تحقیقات موثر و تکمیل پژوهشفراهم کردن شرایط الزم در زمینهمنظور به ـ مقدمه

رفت  نیازهتای علمتی و    هتای نتو و   برد مرزهای دانتش  توست ه فنتاوری   پیشت پژوهشگران داخل و خارج کشور برای توان علمی و تجربیا

 .دکننامه به پذیرش پژوهشگر برای دوره پسادکتری اقدام می  دانشگاه زنجان در چارچوب این آئینکشور پژوهشی

   تعاريف  -1ماده 

های برای اشتغال به ف الیتکه  گردداطالق می (PhD)پس از اخذ مدرک دکتری تخصصی موقت و م یندوره پسادکتری  به دوره پژوهشی   -1-1

   .شوددر حوزه تخصصی مربوطه انجام میتحقیقات مستقل  هایهای تخصصی و ضرورتمنظور ارتقای مهارتپژوهشی به

 .ت( و متقاضی ورود به دوره پسادکتری اسPhDپژوهشگر پسادکتری فرد دارای مدرک تخصصی )  -1-2

هتای  وقت دانشگاه بوده و مسئولیت هدایت  راهنمایی و کنتترل ف الیتت  )مجری( فردی است که عضو هیأت علمی تمام دهندهاستاد پذیرش  -1-3

 شود. دار میپژوهشگر پسادکتری را عهده

 شرايط داوطلبين -2ماده

 .سال از تاریخ اخذ مدرک نگذشته باشد رچهاداشتن مدرک دکتری مورد تأیید وزارت علوم  تحقیات و فناوری که بیش از  -2-1

ز اکتی  یباشد.  2(MIFبزرگتر از متوسط )  1(IF) با ضریب تأثیر ISIکه حداقل یکی از آنها پژوهشی م تبر  –مقاله علمی  دوداشتن حداقل   -2-2

  .جایگزین شود های علمی و صن تیثبت اختراع مورد تأیید سازمان پژوهشتواند با مقاالت می

 قانونی ن های عمومی و عدم مبرخورداری از صالحیت -2-3

 اخذ پذیرش از یکی از اساتید واجد شرایط -2-4

 )مجری( دهندهشرايط استاد پذيرش -3ماده

 .حداقل دارای مرتبه دانشیاری باشد -3-1

بتا ضتریب    ISIدو مقالته   کتم دستت ان که از آن میت  پژوهشی منتشر کرده باشد –مقاله در سه سال اخیر در مجالت م تبر علمی  5حداقل  -3-2

 .باشد( MIFبزرگتر از متوسط ) (IFتأثیر)

التحصتیل دوره دکتتری  چهتار دانشتجوی     های فاقد فارغ)در گروهراهنمایی حداقل یک دانشجوی دکتری که از رساله خود دفاع کرده باشد  -3-3

 التحصیل( را به عهده گرفته باشد.کارشناسی ارشد فارغ

-پژوهش و فناوری ارائه میاس دستورال مل اجرایی که م لونت بر اسرا  دوره پسادکتریهای هزینهتأمین  لیتپذیرش مسؤوامکان و  توانایی -3-4

   داشته باشد.کند

 . دهنده تأمین گرددپژوهشی خارجی استاد پذیرشالزحمه پژوهشگر پسادکتری باید از محل طرحدرصد حق 50: حداقل 1 تبصره

  باشد.الزحمه استادیار پایه یک میدرصد حق 80الزحمه پژوهشگر پسادکتری  قحداکثر ح: 2 تبصره

 مورد نیاز دوره پسادکتری  به تأیید گروه و دانشکده.الزم و داشتن امکانات و تجهیزات  در اختیار -3-5

 داوطلبان دوره تحقیقاتی پسادکتریمدارک ضروری برای ارزيابی درخواست  -4ماده

 :نامه  صالحیت علمی محقق بر مبنای موارد زیر مورد ارزیابی قرار خواهد گرفتاین آئین 2ندرج در ماده م شرایطعالوه بر 

 پیشنهاد تحقیق با جزئیات -4-1

-های علمی و پژوهشی  گواهی آشنایی بته زبتان بتین   رزومه )مشخصات کامل فردی  مدارک تحصیلی  فهرست تحقیقات  انتشارات و ف الیت -4-2

 (اجرایی -های علمی و مسئولیت المللی

  .موثر واق  شود علمی داوطلبارائه هرگونه مدرک دیگری که به ارزیابی دانشگاه در پی بردن به توانایی  -4-3

                                                           
1
 - Impact Factor 

2
 - Median Impact Factor 
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 طول دوره پسادکتری -5ماده

قابل  شش ماهشگاه حداکثر تا به پیشنهاد مجری دوره و موافقت شورای پژوهشی دان بوده و بنا به ضرورتتمام وقت طول دوره پسادکتری یک سال 

    .تمدید خواهد بود

 نام دوره پسادکتریمراحل درخواست، تأييد و ثبت -6ماده

 دهندهاست کتبی محقق پسادکتری توسط استاد پذیرشدریافت و پذیرش درخو -6-1

 و دانشکده مربوطه آموزشی/پژوهشی تأیید پذیرش توسط گروه -6-2

اداری و ابتالغ   سازیفرآیندان قاد قرارداد دوره پسادکتری    صدور حکم منظوربهشورای پژوهش دانشگاه و دانشکده در طرح نظر مثبت گروه  -6-3

     به استاد و دانشکده

 تعهدات دانشگاه -7ماده

 گیری فرآیند پذیرش.ط با ضوابط دانشگاه و پیبهای مرتها و ت هدنامهنامهانجام امور اداری در خصوص موافقت -7-1

 دهندهبا امضای م اون پژوهش و فناوری و استاد پذیرشصدور گواهینامه پایان دوره تحقیق پسادکتری  -7-2

 تعهدات محقق پسا دکتری -8ماده

 پژوهشی و اداری دانشگاهامور پژوهشی با نظارت و هماهنگی مجری دوره و رعایت ضوابط آموزشی  وقت انجام تمام -8-1

 دانشگاه و دانشکده به م اونت پژوهش و فناوری گروه   دهندهاستاد پذیرش ا تأییدماهه ب ارائه گزارش پیشرفت کار سه -8-2

مربتو  بته دوره    انتشار نتتای  علمتی  مقتاالت  کتتب  اختراعتات و ستایر تولیتدات علمتی         درزنجان حاظ مالکیت مادی و م نوی دانشگاه  -8-3

 .پسادکتری

دانشتگاه کته پتس از تأییتد شتورای پتژوهش در        به م اونت پژوهش وفناوریو دانشکده گروه   ارائه گزارش پایانی پس از تأیید استاد راهنما -8-4

 شود. و صدور گواهی اقدام خصوص خاتمه دوره 

 ساير مالحظاتـ  9ماده

تواند از امکانات دانشگاه نظیر کتابخانه  سالن غذاخوری  خوابگاه و سایر خدمات و امکانتات رفتاهی در قبتال پرداختت هزینته       پژوهشگر می -9-1

 .استااده کند مربوطه مطابق ضوبط دانشگاه و براساس دستورال مل اجرایی

تواند حداکثر یک درس مرتبط با زمینه تخصصی خود را وفق مقتررات م اونتت   ج  ذیربط  پژوهشگر میامر در صورت نیاز دانشگاه و موافقت -9-2

 آموزش و تحصیالت تکمیلی دانشگاه تدریس کند.

 یشتنهاد پبا   مسکوت استنامه  آییندر مواردی که باشد.  دانشگاه می وریاو فن نامه بر عهده م اونت پژوهش نظارت بر حسن اجرای این آیین -9-3

 اقدام خواهد شد.  دانشگاه و تصویب هیأت رئیسهپژوهش و فناوری  شورای

به تصویب هیأت رئیسه  11/04/96در تاریخ و دانشگاه پژوهشی شورای به تصویب  10/02/1396 مورخدر  ماده 9نامه در  این آیین

 .اجرا استسال قابل مدت یکبه 1396ابتدای سال از دانشگاه رسیده و 


