
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 معاونت پژوهش و فناوری
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 زنجان دانشگاه در پسادکتریدوره برگزاری نامه  آيين

های صورت گرفته در دوره دکتری و نیز ی انجام تحقیقات موثر و تکمیل پژوهشفراهم کردن شرایط الزم در زمینهبه منظور  ـ مقدمه

رفا   هاای ناو و   برد مرزهای دانش، توسعه فناوریپیشت پژوهشگران داخل و خارج کشور برای استفاده از توان علمی و تجربیا

-نامه به پذیرش پژوهشگر برای دوره پسادکتری اقدام می، دانشگاه زنجان در چارچوب این آئینکشور نیازهای علمی و پژوهشی

 .نماید

   تعاريف  -1ماده 

برای اشتغال به که  گردداطالق می (PhD)پس از اخذ مدرک دکتری تخصصیین موقت و معدوره پسادکتری، به دوره پژوهشی   -1-1

-در حوزه تخصصی مربوطه انجام میتحقیقات مستقل  هایهای تخصصی و ضرورتمنظور ارتقای مهارتهای پژوهشی بهفعالیت

   .شود

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

وقت دانشگاه بوده و مساوولیت هادایت، راهنماایی و کنتارل     )مجری( فردی است که عضو هیأت علمی تمام دهندهاستاد پذیرش  -1-3

 شود.  دار میهای پژوهشگر پسادکتری را عهدهفعالیت

 شرايط داوطلبين -2ماده

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

 2(MIFبزرگتار از متوساط )    1(IF) با ضاری  تاأثیر   ISIکه حداقل یکی از آنها پژوهشی معتبر  –مقاله علمی  دوداشتن حداقل   -2-2

  .جایگزین شود های علمی و صنعتیثبت اختراع مورد تأیید سازمان پژوهشتواند با ز مقاالت میاکی یباشد. 

 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

باا   ISIدو مقالاه   کمدستمیان که از آن  پژوهشی منتشر کرده باشد –مقاله در سه سال اخیر در مجالت معتبر علمی  5حداقل  -3-2

 .باشد( MIFبزرگتر از متوسط ) (IFضری  تأثیر)

التحصایل دوره دکتاری، چهاار    های فاقد فارغ)در گروهراهنمایی حداقل یک دانشجوی دکتری که از رساله خود دفاع کرده باشد  -3-3

 التحصیل( را به عهده گرفته باشد.دانشجوی کارشناسی ارشد فارغ

 که معاونت پژوهش و فنااوری  دستورالعمل اجراییبراساس را دوره پسادکتری های هزینهتأمین  پذیرش مسولیتامکان یی و توانا -3-4

 داشته باشد.کند، ارائه می

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

 داوطلبان دوره تحقیقاتی پسادکتریزيابی درخواست مدارک ضروری برای ار -4ماده

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

 پیشنهاد تحقیق با جزئیات -4-1

                                                           
1
 - Impact Factor 

2
 - Median Impact Factor 
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های علمی و پژوهشی، گواهی آشانایی باه   فعالیت رزومه )مشخصات کامل فردی، مدارک تحصیلی، فهرست تحقیقات، انتشارات و -4-2

 (اجرایی -های علمی و مسوولیت المللیزبان بین

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

 طول دوره پسادکتری -5ماده

به پیشنهاد مجری دوره و موافقت شورای پژوهشی دانشگاه حداکثر تا  بوده و بنا به ضرورتتمام وقت طول دوره پسادکتری یک سال 

    .قابل تمدید خواهد بود شش ماه

 نام دوره پسادکتریمراحل درخواست، تأييد و ثبت -6ماده

 دهندهدریافت و پذیرش درخواست کتبی محقق پسادکتری توسط استاد پذیرش -6-1

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

 ساازی فرآیندانعقاد قارارداد دوره پساادکتری،    ،صدور حکم منظوربهشورای پژوهش دانشگاه و دانشکده در طرح نظر مثبت گروه  -6-3

      اداری و ابالغ به استاد و دانشکده

 تعهدات دانشگاه -7ماده

 گیری فرآیند پذیرش.ط با ضوابط دانشگاه و پیبهای مرتو تعهدنامه هانامهانجام امور اداری در خصوص موافقت -7-1

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

 تعهدات محقق پسا دکتری -8ماده

 پژوهشی و اداری دانشگاهضوابط آموزشی،  امور پژوهشی با نظارت و هماهنگی مجری دوره و رعایتوقت انجام تمام -8-1

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

مرباو  باه    مای انتشار نتایج علمی، مقاالت، کت ، اختراعات و سایر تولیادات عل  درحفظ مالکیت مادی و معنوی دانشگاه زنجان  -8-3

 .دوره پسادکتری

دانشاگاه کاه پاس از تأییاد شاورای       به معاونت پژوهش وفنااوری و دانشکده گروه  ،ارائه گزارش پایانی پس از تأیید استاد راهنما -8-4

 شود. و صدور گواهی اقدام پژوهش در خصوص خاتمه دوره 

 ساير مالحظاتـ  9ماده

نظیر کتابخانه، سالن غذاخوری، خوابگاه و سایر خدمات و امکانات رفااهی در قباال پرداخات    تواند از امکانات دانشگاه پژوهشگر می-9-1

 .استفاده کند مربوطه هزینه، مطابق ضوبط دانشگاه و براساس دستورالعمل اجرایی

د را وفاق  تواند حداکثر یک درس مارتبط باا زمیناه تخصصای خاو     ج  ذیربط، پژوهشگر میادر صورت نیاز دانشگاه و موافقت مر -9-2

 .مقررات معاونت آموزش و تحصیالت تکمیلی دانشگاه تدریس کند

 ،مسکوت اسات نامه  آییندر مواردی که باشد.  دانشگاه می وریاو فن نامه بر عهده معاونت پژوهش نظارت بر حسن اجرای این آیین -9-3

 شد.اقدام خواهد  ،دانشگاه و تصوی  هیأت رئیسهپژوهش و فناوری  شورای پیشنهادبا 

به تصوی  هیأت رئیسه  19/02/95در تاریخ و دانشگاه پژوهشی شورای به تصوی   22/01/1395 مورخدر  ماده 9نامه در  این آیین

 .اجرا استسال قابل مدت یکبه 1395ابتدای سال از دانشگاه رسیده و 


