
  بازنگري در دستورالعمل پذیرش محقق دوره پسـادکتري

 

 مقدمه

 هاي تحقیقاتی پسادکتري، در پیشبرد مرزهاي دانش، شناسایی و حل مشکالت و معضالتایجاد و گسترش دوره

 از اینرو، دستورالعمل حاضر به منظور. هاي نو تاثیر قابل توجهی دارداساسی جامعه و ایجاد و توسعه فناوري

 هاي دکتري در توسعه علمی کشور به شرح زیرگان دورهآموختههاي پژوهشی دانشاستفاده بهینه از ظرفیت

 .توسط معاونت پژوهش و فناوري تدوین شده است

 تعاریف1- ماده 

 دوره معینی پس از دوره دکتري تخصصی است که در طی آن محقق تحت نظارت استاد. دوره پسادکتري - الف

 هاي تخصصی، عبورهاي پژوهشی هدفمند به منظور توسعه و ارتقاي مهارتتحقیقات علمی و فعالیتمیزبان به 

 به کارگیري محقق براي. پردازداز مرزهاي دانش و رفع نیازهاي صنعت و جامعه درحوزه تخصصی مربوطه می

  .آیددوره پسادکترا وضعیت استخدامی جدید به حساب نمی

 ست که داراي مدرك دکتري تخصصی بوده که بیش از سه سال از اخذ مدركفردي ا. محقق پسا دکتري -ب

  .دکتري تخصصی ایشان نگذشته باشد

منظور حمایت مالی در نظر گرفته شده براي محقق پسادکترا است که ماهانه در . کمک هزینه حمایتی -ج

 اختیار

  .شودوي قرار میگیرد و از این پس کمک هزینه نامیده می

 

  یط پذیرش متقاضی پسادکتريشرا -2ه ماد

  شرایط الزم براي محقق دوره پسـادکتري - الف

 .هاي معتبر در رشته مورد تقاضاها و یا پژوهشگاهدارا بودن مدرك دکتري تخصصی از دانشگاه .1

 هاي پژوهشی مرتبط با موضوع کاردورهداشتن مقاالت علمی پژوهشی معتبر و یا مشارکت در انجام طرح

 .پسادکتري

  .ممانعت قانونیدم ع .2

  .سال نگذشته باشد 3از زمان اخذ مدرك دکتري تخصصی بیش از  .3



 

  شرایط استاد میزبان -ب

  .دارا بودن حداقل مرتبه دانشیاري .1

 .انتشار حداقل چهار مقاله در مجالت معتبر علمی پژوهشی در سه سال اخیر به عنوان نویسنده مسئول .2

 کتري تخصصی و در صورت نبود دوره تخصصی دکتريآموخته دستاد راهنمایی اول حداقل یک دانشا .3

-آموخته کارشناسی ارشد یا دکتري حرفهدانش 4در گرایش استاد میزبان استاد راهنمایی اول حداقل 

  .اي

 

  مراحل درخواست، تایید و ثبت نام متقاضی دوره پسادکتري - 3ماده 

  .پذیرش درخواست کتبی متقاضی پسادکتري توسط استاد میزبان .1

  .پژوهشی/پیشنهاده تحقیق با جزئیات به گروه آموزشی ارایه .2

 مشخصات کامل فردي، مدارك: متشکل از مدارك شامل(ارائه رزومه استاد میزبان و متقاضی پسادکترا  .3

  .پژوهشی/به گروه آموزشی) هاي مرتبطتحصیلی، فهرست تحقیقات، انتشارات و دیگر فعالیت

  .پژوهشی/ گروه آموزشیتایید پیشنهاده تحقیق توسط کمیته تخصصی  .4

  .آنان باید داور خارج از دانشگاه باشداز یکی  داور، که ضرورتاً 3انجام مراحل داوري حداقل توسط  .5

 گیرد و برايپژوهشکده صورت می/انتخاب داور و انجام فرآیند داوري توسط معاون پژوهشی دانشکده :1 تبصره

 دانشگاه در تامین مالی پروپوزال محقق پسادکترا از محل گرنت پژوهشی بینی شده است که صرفاًمواردي پیش

ها، در مواردي که صندوق. استاد میزبان یا پرداخت کمک هزینه به محقق پسادکترا مشارکت داشته باشد

 هاسازمان

داوري را کنند و خود فرآیند یا نهادهاي معتبر در تامین مالی پوپوزال یا حقوق محقق پسادکترا مشارکت می

 انجام

  .دهند نیازي به داوري از سوي دانشگاه نیستمی

 پژوهشکده به کمیته تخصصی دوره پسادکتري/پژوهشکده توسط رئیس دانشکده/انعکاس راي دانشکده .6

پژوهشکده مربوطه و /پژوهش و فناوري جهت فرآیندسازي اداري و ابالغ نتیجه به دانشکده در معاونت

  .صدور حکم



 

  تخصصی دوره پسادکتري کمیته 4-ماده 

 

  :کمیته متشکل است این. گیردتایید نهایی پروپوزال در کمیته تخصصی دوره پسادکتري صورت می

  ).رئیس کمیته(معاون پژوهش و فناوري دانشگاه  .1

  .معاون آموزشی دانشگاه .2

  .پژوهشکده یا مرکز تحقیقات ذیربط/رئیس دانشکده .3

  دانشیاري و متخصص در رشته مربوطه به انتخاب معاون دو نفر عضو هیات علمی با مرتبه استادي یا .4

  .پژوهش و فناوري دانشگاه

 

  طول دوره 5-ماده 

 

  .ماه و حداکثر دو سال به صورت تمام وقت است 9طول دوره پسا دکتري حداقل 

 

  مدارك ضروري براي ارزیابی درخواست داوطلبان دوره تحقیقاتی پسادکتري - 6 ماده

 این دستورالعمل، صالحیت عمومی و علمی محقق بر مبناي موارد زیر مورد 2 مندرج در مادهعالوه بر الزامات 

 متقاضی دوره تحقیقاتی پسادکتري موظف است مدارك زیر را به استاد میزبان ارائه. ارزیابی قرار خواهد گرفت

  :نماید

  .المللیگواهی آشنایی با حداقل یک زبان بین .1

 قضاوت دانشگاه براي پی بردن به توانایی متقاضی براي استفاده مؤثر هر مدرك و گواهی دیگري که در .2

  .از پذیرش وي در دوره کمک نماید    

 

  تعهدات دانشگاه در قبال محقق پسادکتري 7-ماده 

 

  تعهدات معاونت پژوهش و فناوري - الف



  .عهگذاري در خصوص اهداف دوره، روند تحقیقات و همبستگی پژوهشی دانشگاه با جامسیاست .1

 مرکز تحقیقاتی/پژوهشکده/بررسی اعالم صالحیت متقاضی و طرح پیشنهادي ارائه شده توسط دانشکده .2

  .ارائه پاسخ مقتضی و

 صدور گواهی پایان دوره تحقیق پسادکتري پس از تسویه حساب محقق و بر اساس درخواست کتبی .3

  .مرکزتحقیقاتی/پژوهشکده/استاد میزبان و دانشکده

  .پسادکترا مطابق با مقرراتبیمه حوادث محقق  .4

 مساعدت در تامین خوابگاه دانشجویی و استفاده از امکانات سلف سرویس براي محقق مطابق با ضوابط .5

  .و مقررات دانشگاه

  مرکز تحقیقاتی/پژوهشکده/نشکدهتعهدات دا -ب

 یندآیري فرهاي مرتبط با ضوابط دانشگاه و پیگنامهنامه و ضمانتانجام امور اداري در خصوص موافقت .1

  .پذیرش محقق

 .اعتمادسازي در خصوص خالقیت و استقالل و حصول اهداف منطقی .2

  .رزیابی روند تحقیقا .3

  .تدارك و گسترش منابع و امکانات مورد نیاز دوره در حد مقدور .4

 

گذراندن دوره پسادکتري در دانشگاه ارومیه هیچ گونه التزامی در خصوص جذب متقاضی به عنوان  :2 تبصره

  .کندهیئت علمی این دانشگاه یا هر عنوان دیگري را ایجاد نمی عضو

 

  تعهدات و وظایف استاد میزبان -ج

  .پذیرش محقق باید پس تایید کمیته تخصصی پسادکترا صورت گیرد .1

محقق باید پس از ارایه . ثدمعرفی محقق به معاونت دانشجویی جهت طی مراحل انجام بیمه حوا .2

 مدرکی

 در. بیمه حوادث به انجام رسیده است، پذیرش شود و پروپوزال خود را شروع کندکه تایید کند فرآیند 

  .عهده استاد میزبان است صورت کلیه عواقب احتمالی بر این غیر

 اعالم شروع دوره و ارایه گزارش نهایی پایان طرح پژوهشی محقق پسادکترا به معاونت پژوهش و فناوري .3

  .عهده استاد میزبان است دانشگاه بر



 در صورت نیاز به تمدید طول مدت دوره، الزم است حداقل یک ماه پیش از اتمام زمان مقرر اقدام شود .4

  .ث نیز انجام گیرددو مکاتبه الزم براي تمدید بیمه حوا

 تامین فضاي کار مناسب با حداقل امکانات متعارف براي محقق پسادکترا، پس از هماهنگی با .5

  .میزبان است عهده استاد پژوهشکده، بر/دانشکده

  .تصدیق یا عدم تصدیق محقق و پیشنهاده .6

 مرکز تحقیقات در خصوص اهداف علمی و پروژه/پژوهشکده/جلب موافقت گروه و رئیس دانشکده .7

 .محقق

  .شناسانه محققهاي روشمدیریت تحقیق و فعالیت براي توسعه مهارت .8

 بردارينشگاهی و کشوري، بهرههاي داپیروي از معیارهاي اخالقی ضروري در خصوص قوانین و سیاست .9

  .ها و رعایت موارد ایمنیاز منابع، آزمایشگاه

 مرکز تحقیقاتی براي انجام امور معمول مانند قطع/ پژوهشکده/ اعالم پایان تحقیق به گروه یا دانشکده .10

 .دسترسی محقق به منابع و ارائه نتایج تحقیق براي انتشار و بایگانی

  هاي مربوط به دوره پسادکترينحوه تأمین هزینه - 8ماده 

 :پذیر استهاي مرتبط با پیشنهاده و حقوق یا کمک هزینه محقق پسادکترا به چهار شکل امکانتامین هزینه

هاي پیشنهاده و هنبا تامین تمامی هزی) هاي حمایتیمانند انواع صندوق(حامی مالی بیرون از دانشگاه  - الف

 حقوق

 هاي پیشنهاده و یا کمک هزینهصورت دانشگاه هیچگونه تعهدي در تامین هزینهدر این . ماهانه محقق پسادکترا

 به محقق پسادکترا نخواهد داشت و فقط امکانات زیرساختی الزم را بسته به پیشنهاده در اختیار محقق قرار

 .دهدمی

 در. محقق پسادکتراهاي پیشنهاده و یا کمک هزینه حامی مالی بیرون از دانشگاه با تامین بخشی از هزینه -ب

 نامه بین دانشگاه و حامی مالی بیرون از آن، دانشگاه سهم خود را در مقدوراتاین صورت، با توجه به مفاد تفاهم

 در این موارد اخذ. و در قالب قرارداد تنظیم شده بین کارفرما و معاونت پژوهش و فناوري پرداخت خواهد نمود

  .د میزان مشارکت و سقف کمک مالی ضروري استمصوبه هیئت رییسه دانشگاه براي تایی

 دانشگاهی ارتباط با صنعت وهاي برونتامین هزینه پروپوزال و کمک هزینه به محقق پسادکترا از محل طرح -ج

 ها اعم از هزینه پیشنهادهدانشگاه هیچگونه تعهدي در تامین هزینه "الف"در این صورت نیز مشابه با بند . جامعه

نه به محقق پسادکترا نخواهد داشت و فقط امکانات زیرساختی الزم را بسته به پیشنهاده در و یا کمک هزی



 اختیار

  .دهدمحقق قرار می

 هاي پیشنهاده از محل گرانت پژوهشی استاددر این صورت تمامی هزینه. بدون حامی مالی بیرون از دانشگاه -د 

 و کمک هزینه پرداختی به محقق پسادکترا باید موجوديبدیهی است بسته به پیشنهاده . شودمیزبان تامین می

 هاي الزم بلوك خواهد شدکافی در سامانه پژوهانه استاد میزبان وجود داشته باشد و این مبلغ براي تامین هزینه

 جهت کمک به. تا صرفا به منظور تامین هزینه پیشنهاده و پرداخت کمک هزینه به محقق پسادکترا هزینه گردد

 میلیون تومان در ماه را پس از 2درصد کمک هزینه به محقق و تا سقف  50یزبان، دانشگاه حداکثر تا استاد م

 و برابرکمک هزینه حمایتی دریافت گزارش کار ماهانه و اعالم رضایت استاد میزبان از عملکرد محقق در قالب 

 میزان کمک. استاد میزبان پرداخت شودبا مقررات و ضوابط دانشگاه تامین خواهد نمود و مابقی باید از سوي 

 هزینه حمایتی به محقق پسادکترا بسته به توافق مابین استاد میزبان و محقق و تایید معاون پژوهش و فناوري

  .در دانشگاه ارومیه بیشتر نخواهد بود 1شود و در هر حال از سقف حقوق استادیار پایه تعیین می

 

. استاد میزبان وجود ندارد راي "ج" و "الف"محقق پسادکتري از بند  محدودیتی در تعداد پذیرش :3تبصره 

محقق پسادکترا براي هر استاد  2دانشگاه حداکثر در تامین کمک هزینه حمایتی  "د"و  "ب"بندهاي  براي

 میزبان

  .کندمشارکت می

مشارکت خواهد محقق  30در هر حال در هر سال دانشگاه حداکثر در تامین کمک هزینه حمایتی  :4تبصره 

 .نمود

التحقیق یا هر عنوان دیگر الزحمه و حقبابت میزبانی، دانشگاه هیچگونه پرداختی را در قالب حق :5تبصره 

 براي

 التحقیق براي چاپتواند از مزایاي دستورالعمل پرداخت حقاستاد میزبان ندارد، با این حال، استاد میزبان می

  .مند شودمقاله بهره

 

  دستاوردهاي دوره پسادکترا - 9ماده 

 نامه یا قرارداد با حامیان مالی بیرون از دانشگاه، استاد میزبانبا توجه به تعهدات مندرج در تفاهم .1

 .مسئولیت برآورده شدن دستاوردهاي پیشنهاده همچون مقاله را برعهده دارد



 به عنوان دستاورد فعالیتها اقدام کرده است، در مواردي که دانشگاه نسبت به تامین بخشی از هزینه .2

 منتشر Q2 ۀبا رتب ISIیا دو مقاله  Q1 ۀبا رتب ISI مقالۀ یک حداقل باید پسادکتري، ةپژوهشی دور

 مقاالت ISI هاي تاریخ، حقوق، ادبیات فارسی و الهیات و معارف اسالمی به جاي مقاالتبراي گروه. شود

  .قبول استبا همان کیفیت و تعداد قابل  Scopusنمایه شده در 

 هاي دورهدانشگاهی ارتباط با صنعت و جامعه هزینههاي بروندر مواردي که استاد میزبان از محل طرح .3

 پسادکترا را تامین کرده است، صدور گواهی پایان دوره منوط به ارایه گزارش نهایی و همچنین چاپ

 تخراج مقاالت نمایه شده درها، اساز این گونه طرح. همین ماده است 2مقاله مطابق با شرایط بند 

Scopus  نیز مورد قبول است 2با همان کیفیت و تعداد مندرج در بند. 

 

 در تمامی دستاوردها نام صحیح دانشگاه ارومیه باید ذکر شود و در بخش تقدیر و تشکر :6تبصره 

( )Acknowledgmentشود اشاره نیز دانشگاه حمایت و قرارداد ةبه شمار.  

 

. عهده دارد استاد میزبان مسئولیت چاپ مقاله و دیگر دستاوردهاي پیشنهاده همچون مقاله را بر :7تبصره  

 صورتی که دستاوردهاي مورد اشاره محقق نگردد، دانشگاه معادل مبلغ پرداختی از حقوق استاد میزبان کسر در

  .خواهد کرد

 

مبلغ  Q1 ۀاین ماده، براي هر مقال 2 در صورت چاپ مقاالت بیشتر از مقاالت مطرح شده در بند :8تبصره 

 صورت پرداخت این مقاالت انواع دیگر براي. شودمی پرداخت پسادکتري ةمیلیون ریال به محقق دور بیست

  .گیردنمی

 

  ارایه گواهینامه پایان دوره تحقیقاتی پسادکتري - 10 ماده 

 

در این صورت، بر مبناي . مقاله استارایه گواهی پایان دوره تحقیق منوط به ارایه گزارش نهایی و چاپ 

 درخواست

کتبی محقق پسادکتري، پس از پایان دوره، گواهینامه پایان دوره تحقیق با دو امضاي معاون پژوهشی دانشگاه، 

  .استاد میزبان صادر خواهد شد و

 

 بازنگري وهیئت رییسه دانشگاه مورد در  03/06/1399تبصره در تاریخ  8ماده و  10 در این دستورالعمل



 تصویب

  .قرارگرفت و از تاریخ تصویب الزم االجرا است

 




