
دکترياـهاي تحقیقاتی پسآئین نامه تشکیل دوره
مقدمه 

ایجاد و گسترش دوره هاي تحقیقاتی پسا دکتري، در پیشبرد مرزهاي دانش، کشف و حل مشکالت و معضالت 
از این رو، آئین نامه تشکیل دوره هاي . توسعه فناوري هاي نو تاثیر قابل توجهی داردوایجاد،اساسی جامعه
.به شرح زیر تدوین شده استدانشگاهدکتري به منظور پرورش متخصصین و حصول اهداف تحقیقاتی پسا 

تعاریف -1ماده 
دکتري دوره اي است موقت و معین که براي اشتغال مستمر به فعالیت هاي پژوهشی هدفمند دوره پسا- الف

جامعه در و اي صنعت به منظور ارتقاي مهارت هاي تخصصی محقق، عبور از مرزهاي دانش و رفع نیاز ه
.حوزه تخصصی مربوطه ایجاد می شود

محقق پسا دکتري- ب
که بیش از سه سال از اخذ مدرك دکتري محقق پسا دکتري فردي است که داراي مدرك دکتري تخصصی بوده 

.استرود به دوره پسا دکتري و متقاضی وتخصصی ایشان نگذشته باشد 
متقاضی پسادکتريشرایط ورود- 2ماده 

:شرایط ورود به دوره پسا دکتري عبارتند از

رشته مورد تقاضاتخصصی از دانشگاه ها و یا پژوهشگاه هاي معتبر دردارا بودن مدرك دکتري - الف

کار و یا مشارکت در انجام طرح هاي پژوهشی مرتبط با موضوع پژوهشی معتبر علمیمقاالتداشتن -ب
.دوره پسا دکتري

ونیعدم ممانعت قان- ج

شرایط استاد پذیرش دهنده - 3ماده 
.باشدحداقل داراي مرتبه دانشیاري- الف
مشخصات کامل فردي، مدارك : متشکل از مدارك شامل ( رزومهو ارائهپیشنهاد تحقیق با جزئیات-ب

)اجراییتحصیلی، فهرست تحقیقات، انتشارات، فعالیت ها و مسئولیت هاي علمی



نویسندهدر مجالت معتبر علمی پژوهشی در سه سال اخیر به چاپ رسانده و خود نیزـ حداقل چهار مقاله ج 
.مقاله باشداول

.استاد راهنما نویسنده اول محسوب می گردددر مقاالت مستخرج از پایان نامه ها ، : تبصره
.دانشجوي دکتري تخصصی توسط ایشان ، فارغ التحصیل شده باشدـ حداقل یک د

پسا دکتري دورهمتقاضیدرخواست، تایید و ثبت نام مراحل - 4ماده 
.پذیرش درخواست کتبی محقق پسا دکتري توسط استاد پذیرش دهنده- الف
پژوهشی/ گروه آموزشی کمیته تخصصی تایید پذیرش توسط -ب
در معاونت دوره پسا دکتريپژوهشکده به کمیته تخصصی /دانشکدهس انعکاس راي گروه توسط رئی- ج

صدور حکموپژوهشکده مربوطه/دانشکدهنتیجه به و فناوري جهت فرآیند سازي اداري و ابالغ پژوهش

طول دوره -5ماده
.حداکثر دو سال که به صورت تمام وقت می باشدو ماه9حداقل پسا دکتري طول دوره 

کمیته تخصصی دوره پسا دکتري- 6ماده 
:از است این کمیته متشکل 

)رئیس کمیته(وهش و فناوري دانشگاه اون پژمع-1
معاون آموزشی دانشگاه -2
کز تحقیقات ذیربطپژوهشکده یا مر/رئیس دانشکده-3
به انتخاب معاون پژوهش و متخصص در رشته مربوطه دو نفر عضو هیات علمی غیر ثابت با مرتبه استادي -4

فناوري دانشگاه 

واست داوطلبان دوره تحقیقاتی پسا دکتريرزیابی درخمدارك ضروري براي ا-7ماده

نامه، صالحیت عمومی و علمی محقق بر مبناي موارد زیر این آئین2عالوه بر حداقل الزامات مندرج در ماده 
دهنده دوره تحقیقاتی پسا دکتري موظف است اطالعات زیر را به درخواست. مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت

:ده ارائه نمایددهناستاد پذیرش



مشخصـات کامل فردي، مدارك تحصیـلی، فهرسـت تحقیقـات، : متشـکل از مدارك شـامل(رزومـه -1
)المللیهاي علمی، گواهی آشنایی با حداقل یک زبان بینها و انتصابانتشـارات، فعـالیت

بردن به توانایی داوطلب براي استفاده مؤثر از گاه براي پیشنهر مدرك و گواهی دیگري که در قضاوت دا-2
.پذیرش وي در دوره کمک نماید

نامه پایان دوره تحقیقاتی پسا دکتريارائه گواهی- 8ماده 
نامه پایان دوره تحقیق با سه امضاي بر مبناي درخواست کتبی محقق پسا دکتري، پس از پایان دوره، گواهی

.دهنده صادر خواهد شدو استاد پذیرشپژوهشکده/ ه ، رئیس دانشکدهمعاون پژوهشی دانشگا
ا دکتريستعهدات دانشگاه در قبال محقق پ- 9ماده
و فناوريتعهدات معاونت پژوهش-الف

ها، روند تحقیقات و همبستگی پژوهشی دانشگاه با جامعهگذاري در خصوص اهداف دورهسیاست-1
و مرکز تحقیقاتی/پژوهشکده/و طرح پیشنهادي ارائه شده توسط دانشکدهبررسی اعالم صالحیت محقق-2

ارائه پاسخ مقتضی
به منابع و امکانات و ارائه امکانات یا اتخاذ تحقیقاتیکزمر/پژوهشکده /دانشکدهبررسی اعالم نیاز -3

راهکارهاي مناسب
مرکزتحقیقاتی/پژوهشکده /دانشکدهپایان دوره تحقیق پسا دکتري بر اساس درخواست کتبیصدور گواهی-4

مرکز تحقیقاتی/ پژوهشکده/نشکدها تعهدات د-ب
گیري فرایند هاي مرتبط با ضوابط دانشگاه و پینامهنامه و ضمانتانجام امور اداري در خصوص موافقت-1

پذیرش محقق
اعتمادسازي در خصوص خالقیت و استقالل و حصول اهداف منطقی-2
د تحقیقارزیابی رون-3
تدارك و گسترش منابع و امکانات مورد نیاز دوره در حق مقدور-4

گذراندن دوره پسا دکتري در دانشگاه ارومیه هیچ گونه التزامی در خصوص جذب متقاضی بعنوان عضو -تبصره
.ایجاد نمی کندراهیات علمی این دانشگاه

دهنده محقق پسا دکتريتعهدات استاد پذیرش- ج
عدم تصدیق محقق و طرح تحقیق پیشنهاد شدهتصدیق یا-1
در خصوص اهداف علمی و پروژه مرکز تحقیقات/ پژوهشکده/ جلب موافقت گروه و رئیس دانشکده-2

محقق



شناسانه محققهاي روشمدیریت تحقیق و فعالیت براي توسعه مهارت-3
برداري نشگاهی و کشوري، بهرههاي داپیروي از معیارهاي اخالقی ضروري در خصوص قوانین و سیاست-4

ها و رعایت موارد ایمنیاز منابع، احترام به طبیعت در آزمایشگاه
براي انجام امور معمول مانند قطع مرکز تحقیقاتی/ پژوهشکده/ اعالم پایان تحقیق به گروه یا دانشکده-5

دسترسی محقق به منابع و ارائه نتایج تحقیق براي انتشار و بایگانی
هاي مربوط به دوره پسا دکترينحوه تأمین هزینه-10ماده 

.دهنده استمسئولیت تأمین حقوق محقق پسا دکتري به عهده استاد پذیرش-1
هاي دانشگاه، حقوق محقق از طریق سایر منابع قابل نامهدر صورت تأمین بخشی از هزینه توسط توافق-2

.تأمین خواهد بود
ت پسا دکتريایجاد سایت اطالعا-11ماده 

آوري نامه ، اقدامات اداري براي ایجاد پایگاه اینترنتی پسا دکتري توسط معاونت پژوهش و فنبا تصویب آئین
هاي ویژه و همچنین ارائه اطالعات در تصمیم در خصوص دسترسی به بانک. شدخواهد انجامدانشگاه نیز 

.دانشگاه استو فناوريعهده معاونت پژوهشرپایگاه ب
در شوراي پژوهشی دانشگاه مورد تصویب قرار 29/02/1394در تاریخ و دو تبصره ماده 11نامه در ن آئینای

می جرا االرئیسه دانشگاه رسید و از این تاریخ الزممحترمبه تصویب هیأت01/04/1394گرفته و در مورخه
.باشد




