دستورالعمل برگزاري دوره پسا دكتراي پژوهشي

مادة 1ـ تعريف:
دٍرُ پسا دوتزإ پژٍّشٖ دٍرُإ است وِ تزإ تزت٘ت پژٍّشگزاى حزفِإ در هزاوش تحم٘ماتٖ تاتعِ داًشگاُ
اجزا هٖشَد ٍ هٖتَاًذ تِ عٌَاى دٍرُ گذر تِ هزتثِ ّ٘٘ت علوٖ در ًظز گزفتِ شَد تعثارتٖ افزادٕ وِ اٗي
دٍرُ را تا هَفم٘ت تِ اتوام هٖ رساًٌذ ٍ اس ًظز پژٍّشٖ-آهَسشٖ ٍ اخاللٖ هَرد تاٗ٘ذ آى هزوش ٍ داًشگاُ
لزار هٖ گ٘زًذ اهت٘اسات السم تزإ جذب در فزاخَاى ّ٘٘ت علوٖ را تذست هٖ آٍرًذ.

مادة 2ـ هدف:
ّذف اس تزگشارٕ اٗي دٍرُ حفظ ٍ حواٗت اس پژٍّشگزاى هستعذ ٍ جَاى در راستإ ارتماء سطح تحم٘مات پاِٗ ٍ
وارتزدٕ در هزوش تحم٘ماتٖ علَم پششىٖ وشَر هٖتاشذ.

مادة 3ـ شرايط ورود به دوره:
الف) داشتي هذرن دوتزإ تخصصٖ ) , (Ph.Dتخصص ٗا فَق تخصص تالٌٖ٘ در رشتِّإ هزتثط تا ح٘طِ
فعال٘تّإ پژٍّشٖ هزوش.
ب) حذاوثز سي داٍطلة  44سال هٖتاشذ.
ج) داٍطلة اس هحمم٘ي استخذام شذُ هزوش ٗا اس اعضا ّ٘ات علوٖ ًثاشذ.
د ) وسة پذٗزش اس ٗه ًفز اس اعضإ ّ٘أت علوٖ داًشگاُ تعٌَاى هحمك اصلٖ )ٍ (Principle Investigator
تأٗ٘ذ تَسط شَرإ پژٍّشٖ هزوش در لالة ٗه ٗا چٌذ طزح تحم٘ماتٖ ٍ تحت عٌَاى پژٍّشگز پسا دوتزا.
تثصزٓ :1هحمك اصلٖ تاٗستٖ دارإ هزتثِ استادٕ ٍ ساتمِ درخشاى پژٍّشٖ (  h-Indexحذالل  15تز اساس
 )Scopusتاشذ (داًش٘اراى تا ساتمِ درخشاى پژٍّشٖ ٍ تاٗ٘ذ شَرإ پژٍّشٖ داًشگاُ ّن هجاس خَاٌّذ تَد).

مادة 4ـ طول دوره:
الف) تزاساس طَل هذت اجزإ طزح تحم٘ماتٖ ،حذالل ٗىسال ٍ حذاوثز  3سال هٖتاشذ.
ب) گَاّٖ گذراًذى اٗي دٍرُ تا اعالم هحمك اصلٖ ٍ پس اس اتوام دٍرُ تَسط هزوش ٍ تا تأٗ٘ذ هعاًٍت پژٍّشٖ
داًشگاُ صادر هٖگزدد.

تثصزٓ  : 2پذٗزش حذالل ٗه همالِ در هجالت هعتثز ت٘يالوللٖ ( ISIتا IFتشرگتز اس  )2تزإ صذٍر گَاٌّ٘اهِ
ضزٍرٕ است.

مادة 5ـ ساير موارد:
الف) پژٍّشگزاى پسا دوتزا سٗز ًظز هستم٘ن هحمك اصلٖ فعال٘ت هٖوٌٌذ ٍ حكالشحؤ آًاى اس هحل تَدجِ طزح
تحم٘ماتٖ لاتل پزداخت است (هعادل تا حمَق ٍ هشاٗا ٕ استادٗار پاِٗ .)1
ب) هحمك اصل ٖ هَظف است پژٍّشگز پسا دوتزا را تزإ اًجام فعال٘تْإ پژٍّشٖ راٌّواٖٗ السم ًوَدُ ٍ
اهىاًات السم را در اخت٘ار اٗشاى لزار دادُ ٍ پ٘شزفت وار را تِ هعاًٍت پژٍّشٖ داًشگاُ اطالع دّذ تا در آهار
سال٘اًِ هذ ًظز لزار گ٘زد.
ج هزوش هزتَطِ هَظف است ولِ٘ اهىاًات آهَسشٖ ٍ پژٍّشٖ اس لث٘ل وتاتخاًِ ،اٌٗتزًت ٍ اهىاى شزوت در
وارگاّْإ دٍرُّإ رٍش تحم٘ك ٍ  ...را تزإ پژٍّشگز پسا دوتزا فزاّن ًواٗذ.
د) پژٍّشگز پسا دوتزا تزاساس تَافك اٍلِ٘ تا هحمك اصلٖ اس حمَق هادٕ ٍ هعٌَٕ ّز طزح تحم٘ماتٖ وِ در آى
فعال٘ت هٖوٌٌذ تزخَردار هٖتاشذ.
ّـ) جذب پژٍّشگز پسا دوتزا اس وشَرّإ دٗگز هجاس تَدُ ٍ حمَق ٍٕ اس هحل تَدجِ طزح تحم٘ماتٖ لاتل
پزداخت هٖتاشذ.
تثصزٓ  :3هزوش تعْذٕ تزإ استخذام پژٍّشگز فَق دوتزا ًذارد.

