
 

 

  بنام خدا

  

  شیوه نامه پذیرش و حمایت از دوره هاي پسادکترا در دانشگاه علوم پزشکی ایران

  

 تعریف -1 ماده

را اي در مراکز تحقیقاتی تابعه دانشگاه اجاي است که براي تربیت پژوهشگران حرفهدوره پسا دکتراي پژوهشی دوره

محققان پس از تکمیل تحصیالت و کسب مدرك دکترا یا درجه علمی معادل، به منظور ارتقاي مهارتهاي تخصصی در شود و می

یق یا مجري بر روي یک موضوع خاص تحقمستقل و با نظارت محقق اصلی شوند. محقق به صورت  مشغول به فعالیت می دانشگاه

  هاي علمی و عملی خود در موضوعی خاص را تعمیق کند. مهارت تا کند می

  

  هدف -2 ماده	

هدف از برگزاري این دوره حفظ و حمایت از پژوهشگران مستعد و جوان در راستاي ارتقاء سطح تحقیقات پایه و کاربردي 

  باشد. علوم پزشکی کشور می دانشگاه هايدر 

  

 شرایط ورود به دوره -3 ماده	

هاي هاي مرتبط با حیطه فعالیتتخصص یا فوق تخصص بالینی در رشته، (Ph.D)مدرك دکتراي تخصصی متقاضی :3-1

مورد تایید یکی از وزارت خانه هاي بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا علوم، تحقیقات و فناوري استاد حایز شرایط  پژوهشی 

  . داشته باشد

سال نگذشته  5بیش از ي تخصصی، تخصص یا فوق تخصص بالینی) کترازمان اتمام آخرین دوره تحصیلی (داز : 3-2

   باشد. 

  نباشد. هاي کشوردانشگاه هیات علمی  ياز اعضا: 3-3

  

  محقق اصلیشرایط  -4 ماده

  یکی از شرایط زیر باشد:داراي حداقل  دبای محقق اصلی: 4-1

  داشته باشد.  Scopusبر اساس  12حداقل		 H-Indexو  یا دانشیاري	مرتبه استاديالف. 



 

 

  داشته باشد. پروژه مصوب استاد وجود ب.

با توجه به ظرفیت محدود دانشگاه براي تامین منابع مالی تصمیم گیري نهایی از نظر حایز شرایط بودن استاد و پروژه ارایه داده  ج.

  باشد. می پسادکتراتخصصی بررسی کمیته شده 

ی مراکز مدیر دفتر هماهنگ فن آوري دانشگاه، مدیر تحقیقات و معاون تحقیقات وفن آوري دانشگاه، افراد تشکیل دهنده کمیته

فن آوري دانشگاه می  به انتخاب معاون تحقیقات و 15باالي   H-index نفر از اساتید برجسته دانشگاه باتحقیقاتی دانشگاه و دو 

  باشند.

: محقق اصلی باید دسترسی به امکانات ضروري آزمایشگاهی، کتابخانه اي و یا بالینی مورد نیاز براي اجراي دوره ي 4-2

  پسادکترا داشته باشد و این امر باید به تایید شوراي پژوهشی دانشگاه برسد.

: محقق اصلی باید توانایی تامین هزینه هاي دوره پسادکترا از منابع داخل یا خارج دانشگاه را داشته باشد و این موضوع 4-3

  به تایید شوراي پژوهشی دانشگاه برسد.

  در اولویت قرار خواهد گرفت. را از خارج دانشگاه تامین کندیا تمام پروژه  یخشمنابع مالی بمحققی که بتواند  تبصره:

  

  طول دوره -5 ماده

ژوهشی و تایید شوراي پ محقق اصلیبر حسب ضرورت و با تقاضاي باشد. می یکسالول مدت اجراي طرح تحقیقاتی، ط

  دانشگاه این دوره یک نوبت و براي حداکثر یک سال قابل افزایش است. 

  پرداخت حقوق پژوهشگر درسال دوم بر عهده معاونت تحقیقات وفناوري نمی باشد. درصورت تمدید زمان پروژه، تبصره:

  

  گواهی دوره –6ماده 

و با تأیید معاونت پژوهشی دانشگاه صادر  محقق اصلیتکمیل دوره توسط با اعالم پس از اتمام دوره،گواهی مربوطه 

یاست رمعاون تحقیقات و فناوري و این دوره منجر به دریافت مدرك تحصیلی نشده و صرفا گواهی انجام دوره با امضاي گردد. می

  گردد.دانشگاه صادر می

یا باالتر به ازاي هر سال یا یک  2با ضریب تاثیر  Web of Scienceیک مقاله در مجالت نمایه نامه  پذیرش حداقل -1ه تبصر

  براي صدور گواهینامه ضروري است. و یاالتر براي کل دوره  5مقاله در مجله داراي ضریب تاثیر 

 و با وابستگی و آدرس دانشگاه  اختراع، تولید دانش فنی، ساخت محصولدر صورتی که طرح مذکور منجر به ثبت  -2 تبصره

  د.دانشگاه این مورد جایگزین مقاله خواهد شوفناوري  و تصویب شوراي پژوهشی محقق اصلی گردد، با تایید  مواردي از این دست 

 



 

 

  سایر موارد: -7 ماده

حقیقات و معاونت ت الزحمۀ آنان از محلکنند و حقپژوهشگران پسا دکترا زیر نظر مستقیم محقق اصلی فعالیت می :7-1

ل قابپس از کسر کسورات قانونی  خواهد بود که تومان میلیون  3 و حداکثر تا سقف حقوق و مزایا يبودجه طرح تحقیقاتی  فناوري 

  	.پرداخت است

  انجام طرح پژوهشی منعقد کند. دانشگاه صرفا مجاز است با داوطلب قرارداد -1 تبصره

موظف است پژوهشگر پسا دکترا را براي انجام فعالیتهاي پژوهشی راهنمایی نموده و امکانات الزم را  محقق اصلی :7-2 

  . دهدمعاونت پژوهشی دانشگاه اطالع صورت فصلی به کار را به  گزارشدر اختیار ایشان قرار داده و 

مجوز هاي  ،کتابخانه، اینترنت موظف است کلیه امکانات آموزشی و پژوهشی از قبیل معاونت تحقیقات و فناوري :7-3

  را براي پژوهشگر پسا دکترا فراهم نماید.  موارد مشابه و تردد مورد نیاز

حقوق مادي و معنوي حاصل از طرح هاي دوره پسا دکترا مشابه سایر طرح هاي تحقیقاتی متعلق به دانشگاه است و : 7-4

قیقاتی از حقوق مادي و معنوي هر طرح تحو مطابق ضوابط موجود اصلی براساس توافق اولیه با محقق میتواند پژوهشگر پسا دکترا 

 پژوهشگر پسادکترا در گزارش ها و مقاالتی که از طرح تحقیقاتیوابستگی سازمانی باشد. دار کنند برخورکه در آن فعالیت می

  پزشکی ایران باشد.محل برگزاري دوره و دانشگاه علوم  "مرکز تحقیقاتی"مزبور استخراج می گردد، باید 

مجاز بوده و حقوق وي از محل بودجه  با رعایت مقررات مربوطه جذب پژوهشگر پسا دکترا از کشورهاي دیگر :7-5

  باشد. طرح تحقیقاتی قابل پرداخت می

  	مرکز تعهدي براي استخدام پژوهشگر فوق دکترا ندارد. :7-8

دم رضایت محقق اصلی از عملکرد ایشان، پس از ثبت : در صورت عدم تحقق وظایف دانشجوي پسا دکترا و ع7-9

ین پژوهشگر درقرار داد فیماب گزارش فصلی امکان فسخ قرارداد فی مابین با تایید معاونت تحقیقات و فناوري وجود دارد.موضوع در 

قوق پروژه مربوطه باید حجبران خسارت بر عهده محقق اصلی خواهد بود به طوري که عالوه برانجام  و معاونت تحقیقات فن آوري،

  پرداختی توسط معاونت به پژوهشگر اصلی باز پرداخت نماید.


