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  مقدمه
 در نياز مورد هايصصتخ تكميل به ،ت دبير شهيد رجاييتربي دانشگاه ماموريت راستايِ در دكتري پسا تحقيقاتي هايهدور گسترش و ايجاد

 ياورفن و علم توليد ايو ارتق دانشگاهي بين گسترش ارتباط موجب توانندمي همچنين هادوره اين .كندمي كمك الملليبين و ملي هايعرصه
   است. شده زير تدوين شرح به دكتريپسا تحقيقاتي هايدوره ياين دستورالعمل به منظور اجرا شوند.

   

   يفارتع :١ماده 
 ارتقاي منظور به )سال دو حداكثر و سال يك (حداقل معين و موقتصورت به پژوهشي هايفعاليت به دكترياپس يدوره  :پسادكتريي هدور

  .شود مي ايجاد يتحقيقات هايضرورت و تخصصي هايمهارت

 معين هايهدور به ورود متقاضي و بوده  (.Ph.D)تخصصي دكتري مدرك داراي كه است فردي دكتري پسا پژوهشگر :پسادكتري پژوهشگر

 تخصصي حوزه در جهاني دانش مرزهاي در حضور براي مستقل هاي تحقيقاتضرورت و تخصصي هايمهارت ارتقاي منظور به علمي هايفعاليت

  .باشدمي مربوطه

گر پسا اي پژوهشهده و مسئوليت هدايت، كنترل و راهنمايي فعاليتفردي است كه عضو هيأت علمي دانشگاه بو :پسادكتري يدورهمسئول 
  دكتري را برعهده دارد. 

  

 پژوهشگر پسادكتري شرايط :٢ ماده

  ؛قانوني ممانعت عدم و عمومي هايصالحيت از برخورداري -١
 ؛باشد گذشتهن ذ مدركاخ تاريخ از سال سه از بيش كه وريافن و تحقيقات علوم، وزارت قبول مورد تخصصي دكتري مدرك داشتن -٢

  ؛يهاي تحقيقاتي پس از پايان دوره دكتردكتري و فعاليت يامتياز از مقاالت دوره ١٥احراز حداقل  -٣
  د.دانشگاه ها مي باشآيين نامه جديد ارتقاي اعضاي هيأت علمي  ٣نحوه امتياز دهي طبق ماده  .:١تبصره 
  .اشدبه چاپ رسيده يا پذيرش شده ب ISCو يا  JCRعتبر با نمايه حداقل دو مقاله شخص متقاضي بايد در مجالت م :٢تبصره 

 ؛شرايط واجد هيأت علمي اعضاي از يكي از پذيرش اخذ -٤

 ؛نظام وظيفه براي متقاضيان ايراني داخل كشور دارا بودن معافيت يا كارت پايان خدمتبراي آقايان  -٥

 .توانايي اشتغال تمام وقت به فعاليت پژوهشي در دانشگاه -٦
  

 ي پسادكتريمسئول دوره شرايط :٣ هماد

  ؛دانشگاه رسمي عضو هيأت علمي تمام وقت -١
 ؛دانشياري يهمرتب حداقل -٢

 ؛)ISCو يا  JCR(با نمايه  معتبر مجالت در آخر سال سه در مقاله ٥ حداقلانتشار  -٣
  



 ٢
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  ؛هدانشگا در مصوب پژوهشي طرح يكحداقل  اتمام -٤

 .هاي پژوهشي برون دانشگاهي و يا پژوهانهي پسادكتري از محل طرحتوانايي تأمين سهم متقاضي دورهامكان  -٥
  

 كتريسادپ يدوره اداري مراحل :٤ ماده

   ؛پژوهشي دانشكده -بررسي و تصويب برنامه پيشنهادي تهيه شده توسط شوراي آموزشي -١
 ؛دكتريپسا يدورهمسئول  توسط دكترياپس تقاضيم كتبي درخواست پذيرش -٢

 ؛دكتري توسط معاونت پژوهش و فناوريشده براي انجام دوره پژوهشي پسا ارزيابي و تأييد بودجه پيش بيني -٣

 .و مسئول دوره پسادكتري ضيمتقاانعقاد قرارداد بين  -٤
  

 دكتريپسا يدوره به مربوط هايهزينه مينأت نحوه :٥ ماده

خارج از  و يپسادكتر يدورهمسئول  يپژوهانهيا  پژوهشي برون دانشگاهي واز محل اعتبار قرارداد  ي پسادكتريدورهتأمين اعتبار  -١
 شود.تأمين مي هاي عمومي دانشگاهبودجه

 گردد.ي يك پژوهشي محاسبه و پرداخت مير معادل حقوق و مزاياي استاديار پايهحقوق پژوهشگر حداكث -٢

 ريقطاز  ناوري،تاييد معاونت پژوهش و ف دكتري وي پسادورهبا تأييد گزارش پيشرفت كار توسط مسئول حقوق پژوهشگر پرداخت  -٣
 شود.دانشگاه انجام مي معاونت اداري و مالي

  

 دكتريپسا تحقيقاتي يدوره نپايا گواهينامه ارائه :٦ ماده

مطابق با آيين نامه ژوهشي پتوليدات امتياز از  ١٠و احراز حداقل  دانشكده،در سخنراني علمي  يمنوط به ارائهپسادكتري  يدورهپايان گواهي 
   .و تأييد مسئول دوره و معاونت پژوهش و فناوري است )پژوهشي، كتاب و نظاير آنو انتشار مقاالت علمي ارتقا (

و  هنرهاي راي رشتهب ISCمهندسي و يا و هاي فني براي رشته JCRحداقل يك مقاله شخص متقاضي بايد در مجالت معتبر با نمايه : ٣تبصره 
  و علوم انساني به چاپ رسيده يا پذيرش شده باشد.  علوم ورزشيمعماري، 

  ردد.گايي منتشر ذكر وابستگي به دانشگاه تربيت دبير شهيدرج ي پسادكتري بايستي باي توليدات علمي مربوط به دورهكليه: ٤تبصره 

 ارائه گواهي دوره با تاييد مسئول دوره ومعاونت پژوهش و فناوري.: ٥تبصره 

حصول و ... سازي ميكليه حقوق مادي و معنوي حاصل از دستاوردهاي دوره فرصت مطالعاتي اعم از ثبت پتنت، ساخت دستگاه، تجار: ٦تبصره 
  گردد.ت مساوي بين مسئول دوره، محقق و دانشگاه تقسيم ميبه نسب

 

   .رسيد ٨/٣/١٣٩٨به تصويب هيات امناي دانشگاه به تاريخ  تبصره ٦ و ماده ٦ در دستورالعمل اين
  

 
 
 
 

  

 حميدرضا عظمتي
  يس دانشگاه وئر

  هيات امنادبير 

  سيدمحمد بطحايي 
  وزير آموزش و پرورش و

  رئيس هيات امنا
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