
 

 مقدمٍ

ٍخبهؼِاػبػيهؼضالتٍهـىالتحلٍوـفداًؾ،هشصّبيپيـجشددسدوتشي،پؼبتحميمبتيدٍسُ ّبيگؼتشؽٍايدبد
ًيشٍّبيپشٍسؽهٌظَسثِدوتشيپؼبدٍسًُبهِآيييسٍاييداسد. اصتَخْيلبثلتأثيشوـَسًَ دسّبيفٌبٍسيتَػؼِ

ؼتبى ٍ ثلَچؼتبىيػداًـگبُدسدوتشيپؼبوويتِاػتتذٍيي گشديذُصيشؿشحثِداًـگبُويفياّذافحلَلٍهتخلق
پشًٍذُثبهشتجظثب تخلقػلويّيأتاػضبياصًفشػِخبفهَاسددسٍثَدُداًـگبُسئيؼِّيأتهحتشماػضبياصهتـىل

ؿًَذهي دػَتداًـگبُسئيغتبييذٍداًـگبُپظٍّـيهؼبٍىپيـٌْبدثبٍهذػَػٌَاىثِ

 

 تعاريف :1مادٌ

 (Post Doctoralدكتري ) پسا ديرٌ
ّبيفؼبليتهؼتوشثشاي تذاٍم وِ ػبلدٍحذاوثشٍػبليههؼيي )حذاللٍهَلتاػتايدٍسُدوتشيپؼبدٍسُ

حَصُدسخبهؼًِيبصّبيسفغٍداًؾهشصّبياصپظٍّـگش، گزاستخلليّبياستمبي هْبستىشديثب سٍّذفوٌذپظٍّـي
هي ؿَدايدبدهشثَعِتخللي

 

 دكتري پسا پژيَشگر

-هيهشثَعِپؼبدوتشيدٍسُثٍِسٍدهتمبضيٍثَدُ (Ph.D) تخلليدوتشيداسايوِاػتفشديدوتشيپؼبپظٍّـگش

 ثبؿذ.

 

 دايعلبيه شرايظ : 2مادٌ

خ اخز هذسن يؾ اص ػِ ػبل اص تبسيوِ ثفٌبٍسيٍتحميمبتػلَم،ٍصاستلجَلهَسدتخلليدوتشيهذسنداؿتي 
 ًگزؿتِ ثبؿذ

 گشدد. يي هذت اضبفِ هيثِ ا يفِ ػوَهي: هذت صهبى دٍسُ ضشٍست ًظبم ٍظ1تجلشُ 
ذ. بثييؾ هيػبل افضا 5ي هذت تب يهشتجظ، ا يٍ فٌبٍس ي: دس كَست داؿتي ػبثمِ وبس پظٍّـ2تجلشُ 

 يپظٍّـ يت ّبيهؼتخشج اص فؼبل هؼتجش،  يِ ّبيهٌتـش ؿذُ دس ًـش يپظٍّـ – يبص اص همبالت ػلوياهت 15وؼت حذالل 
  يٍ پظٍّـ يآهَصؿ يهَػؼِ ّب يأت ػلويّ ياػضب يي ًبهِ استمبييٍ پغ اص آى، ثِ اػتٌبد آ يدٍسُ دوتش

 ؿَد.  يهحبػجِ ه يػبد يهؼتخشج اص سػبلِ هـبثِ همبلِ ّب يبص همبلِ ّبي: اهت1تجلشُ 
 خَد پظٍّـگش ثبؿذ.  يّب يدِ پظٍّـيذ ًتيي ثٌذ ثبيبصات وؼت ؿذُ اي% اهت50: حذالل 2تجلشُ

 ش، چبح ؿذُ ثبؿذ. يت تبثيضش يداسا ISCب ي ISI يِ ّبيه ػٌَاى اص همبلِ ّب، دس ًـشي: حذالل 3تجلشُ
 ي گشدد. يگضي( خبي)ثشٍى داًـگبّ يوبسثشد يٍ فٌبٍس يپظٍّـ يبص عشح ّبيتَاًذ ثب اهت يي ثٌذ هيبص اياهت 5: حذاوثش 4تجلشُ

 
  : يبص دّيًحَُ اهت

 بص ياهت 7حذاوثش                             ISIب چبح ؿذُ دس هدالت يشفتِ ؿذُ يّش همبلِ پز

       ISCب يي ٍ يهَسد لجَل ٍصاست يپظٍّـ – يب چبح ؿذُ دس هدالت ػلويشفتِ ؿذُ، يّش همبلِ پز
 بص ياهت 5حذاوثش        

 بصياهت 1حذاوثش               يي الولليب ثيٍ  يهؼتجش هل يّش همبلِ وبهل اسائِ ؿذُ دس وٌفشاًغ ّب



     (يهمبلِ وٌفشاًؼ 5)حذاوثش  
 لبًًَيهوبًؼتًذاؿتيٍػوَهيّبيكالحيتاصثشخَسداسي 
ؿشايظٍاخذاػبتيذاصيىياصپزيشؽاخز 

  يدٍسُ دوتش ي، اص اػتبداى ساٌّوبيت اًدبم پظٍّؾ دس دٍسُ پؼب دوتشيِ ًبهِ ثِ كالحيداؿتي تَك
 دٍسُ  يهدش يوأت ػليتَػظ ػضَ ّيبعشحدٌّذُپيـٌْبدػبصهبىاصالصمهبليحوبيتتأييذيِاسائِ -6

 
 ديرٌ  يمجر يأت علميعضً َ شرايظ :3مادٌ

ثبؿذداًـيبسيهشتجِداسايحذالل
دس  داًـگبُتأييذهَسدوتبةيهتأليفهمبلِ ٍ  2يب پظٍّـي –ػلويهؼتجشهدالتدسؿذُچبحهمبلِداسايحذالل

ػبل گزؿتِ ثبؿذ 5 يع
ثبؿذؿذُالتحليلفبسؽٍوشدُدفبعخَدسػبلِاصوِدوتشيدٍسُداًـدَيًفشيهحذاللساٌّوبيي

ثبؿذهيثالهبًغدوتشيپؼبوويتٍِداًـگبُپظٍّـيؿَسايتلَيتثباػتثٌبءهَاسد -4

 
 دكتري پسا ديرٌ دايعلبان درخًاست ارزيابي براي الزم مدارك :4مادٌ

لشاساسصيبثيهَسدصيشهَاسدهجٌبيثشپظٍّـگشػوليٍػوَهيكالحيتًبهِ،آييياييهبدُدسالضاهبتحذاللثشػالٍُ
ًوبيذاسائِدٍسُ،  يهدش يأت ػلويػضَ ّ ثِساصيشاعالػبتاػتهَظفدوتشيپؼبدٌّذُ دٍسُدسخَاػتگشفتخَاّذ

 
خضئيبتثبتحميكپيـٌْبد

ٍفؼبليتْباًتـبسات،تحميمبت،فْشػتتحليلي،هذاسنفشدي،وبهلؿبهل: هـخلبتهذاسن،اصسصٍهِ )هتـىل
 الولليثييصثبىيهحذاللثبآؿٌبييٍ گَاّياخشايي -ػلوي ّبيهؼئَليت

دسٍيپزيشؽاصهؤثشاػتفبدُثشايداٍعلتتَاًبييثِثشدىپيثشايداًـگبُلضبٍتدسوِديگشيگَاّيٍهذسنّش
 ًوبيذووهدٍسُ

وٌذفؼبليتؿذُتؼيييپيؾاصپظٍّـيعشحصهيٌِدسٍلتتوبمكَستثِوِؿَدهتؼْذثبيذدوتشيپؼبپظٍّـگش :تبصرٌ

ٍگشًٍُيبصكَستدسالجتًِپشداصدداًـگبُاصخبسجيبداخلدسهـبٍسٍُآهَصؽپظٍّؾ،اصديگشي اػنفؼبليتّيچگًَِثٍِ
غيشٍاحذيػِحذاوثشتخلليدسعيهتذسيغتحليلي،ّش ًيوؼبل دستَاًذهيپظٍّـگشدٌّذُ،پزيشؽاػتبدهَافمت

ؿَدهيپشداختٍهحبػجِعجك همشساتآهَصؿيهؼبًٍتعشيكاصپظٍّـگشالتذسيغحكٍؿَدداسػْذُساػولي
أت يػضَ ّّوبٌّگيهمبلِ( ثب 2)حذالل سادوتشيپؼبدٍسُعَلدسخَدپظٍّؾاصحبكلًتبيحوِؿَدهيهتؼْذپظٍّـگش

ػلويهدالتدسداًـگبُدليكآدسعؼتبى ٍ ثلَچؼتبى  ثبيداًـگبُ ػهؼٌَيٍهبديحمَقحفظثبدٍسُ يهدش يػلو

ٍهبديحمَقثبيؼتيپظٍّؾًتبيحاًتـبسدسٍسػبًذچبح( ثISI  ٍISCِخبسخي )يبٍداخليؿذًُوبيِهؼتجشپظٍّـي
ؿَدسػبيتوبهلعَسثِداًـگبُهؼٌَي

 
 دكتري پسا ديرٌ عًل :5مادٌ

گشددهيثشگضاسٍلتتوبمكَستثِتحميكدٍسٍُثبؿذهيػبلدٍحذاوثشٍػبليهحذاللدوتشيپؼبدٍسُعَل

توذيذلبثلػبلػِتبداًـگبُدوتشيپؼبوويتٍِپظٍّـيؿَسايگشٍُ،ساٌّوب،اػتبدتأييذاصپغٍاػتثٌبءهَاسددستبصرٌ

هي ثبؿذ



 

 دكتري پسا پژيَشگر وام ثبت ي تأييد درخًاست، مراحل :6مادٌ 
پظٍّـگشتَػظدوتشيپؼبدٍسُدسخَاػتفشمتىويل 
ظ هٌذسج دس يهؼتٌذات ؿشا هشثَط ّوشاُ آهَصؿيگشٍُثِاسػبلٍدٍسُ يهدش يأت ػلويػضَ ّتَػظدسخَاػتثشسػي 
 يي ًبهِ دٍسٓ پؼب دوتشيآئ 4ٍ هبدُ  2هبدُ 

 آهَصؿيگشٍُتَػظتأييذ 
خْت داًـگبُفٌبٍسيٍپظٍّـيهؼبًٍتدسهشثَعِ يدوتش يتخللي پؼبوويتِثِداًـىذُتَػظگشًٍُظشاسػبل 
ثِ اثالؽٍحىنكذٍسخْتهبليٍاداسيهؼبًٍتي وويتِ ثِياسأياػالمدوتشي.پؼبوويتِهدَصاخز، اظْبس ًظش ٍ يثشسػ

دٍسُ. يهدش يػلوأت يػضَ ّ
دٍسُ ٍ  يهدش يأت ػلويي ػضَ ّيهب ث يذ لشاسداد فييدس داًـگبُ هٌَط ثِ تب يدوتش يت پظٍّـگش پؼبيؿشٍع فؼبل -5

ثبؿذ. يداًـگبُ ه ي، تَػظ هؼبًٍت پظٍّؾ ٍ فٌبٍسيدوتش يپظٍّـگش پؼب

 

 دكتري پسا ديرٌ پايان گًاَيىامٍ ظ ارائٍيشرا : 7مادٌ

ح   يٌبس دس هَسد ًتبيه ػويٍ اسائِ دٍسُ،پبيبىاصپغدوتشيپؼبپظٍّـگشوتجيدسخَاػتهجٌبيثشگَاّيكذٍس 
داًـىذُسئيغداًـگبُ،فٌبٍسيٍپظٍّـيهؼبٍىاهضبيثب يدوتش يبفتِ دس داًـىذُ تَػظ پظٍّـگش پؼبياًدبم  يّبپظٍّؾ

 دٍسُ  يهدش يأت ػلويػضَ ّ ٍ
ِ يهؼتجش ًوب يپظٍّـ يػلو يِ ّبيشؽ همبلِ( دس ًـشيپز يب گَاّياص آًْب، همبلِ چبح ؿذُ ) يىيهمبلِ وِ  2اسائِ حذالل  -2

 ثبؿذ.  يدوتش يعشح پؼب يح پظٍّؾ ّبياص ًتب ISI يگبُ اػتٌبديؿذُ دس پب

ب ػبخت يٍ  يذ داًؾ فٌي، تَليي الولليذ، ثجت اختشاع ثيخذ يذ فٌبٍسيت پظٍّؾ هٌدش ثِ تَليظ خبف وِ فؼبليدس ؿشا تبصرٌ:

ي همبلِ يگضيتَاًذ خب يهشثَعِ ه يداًـگبُ، دػتبٍسدّب يپظٍّؾ ٍ فٌبٍس يذ، تَػظ ؿَساييذ ؿَد، دس كَست تأيهحلَل خذ
 گشدد. 

اسائِگشٍٍُدٍسُ يهدش يأت ػلويػضَ ّثِهبِّػِكَستثِساخَدوبسپيـشفتگضاسؽاػتهَظفُ: پظٍّـگشتبصر

ػضَ تبييذاصپغهىتَةكَستثِساخَدپظٍّـيّبيفؼبليتگضاسؽوبسپبيبىوِ دساػتهَظفپظٍّـگشّوچٌييوٌذ
خلَفدسداًـگبُپظٍّـيؿَسايتَػظتبييذ گضاسؽاصپغوِوٌذاسائِداًـگبُپظٍّـيهؼبٍىثِ يهدش يأت ػلويّ

ؿَدهيًظشاػالمدٍسُخبتوِ

 

 دكتري پسا ل فرآيىديدر تسُ داوشگاٌ تعُدات :8مادٌ

خبهؼِثبداًـگبُپظٍّـيّوجؼتگيٍتحميمبتسًٍذّب،دٍسُاّذافخلَفدسگزاسيػيبػت 1
پبػخاسائٍِداًـىذُ ّبتَػظؿذُاسائِپيـٌْبديعشحٍهحمككالحيتاػالمثشسػي 2
هٌبػتساّىبسّبياتخبريباهىبًبتاسائٍِاهىبًبتٍهٌبثغثِّبداًـىذًُيبصاػالمثشسػي 3
داًـگبُثبحؼبةتؼَيٍِيبفتِخبتوِپظٍّـيعشحاصدفبعاًدبماصپغدوتشيپؼبدٍسُپبيبىگَاّيٌبهِكذٍس 4
پظٍّـگشپزيشؽفشآيٌذپيگيشيٍداًـگبُضَاثظثِهشثَطّبيًبهِضوبًتًٍبهِهَافمتخلَفدساداسياهَساًدبم-5

 

 :داوشكدٌتعُدات

تحميكسًٍذاسصيبثي -1
همذٍسحذدسدٍسًُيبصهَسدافضاسيػختاهىبًبتتذاسنٍفيضيىيفضبيًوَدىفشاّن -2

 



 ديرٌ: يمجر يأت علميعضً َ تعُدات

تحميكپيـٌْبدٍپظٍّـگشتلذيكػذميبتلذيك -1
پظٍّـگشپشٍطٍُػلوياّذافخلَفدسگشٍُهَافمتخلت-2
پظٍّـگشؿٌبػبًِسٍؽّبيهْبستتَػؼِثشايفؼبليتٍتحميكهذيشيت-3
سػبيتٍهٌبثغاصثشداسيثْشُوـَسي،ٍداًـگبّيّبيػيبػتٍلَاًييخلَفدسضشٍسياخالليهؼيبسّبياصپيشٍي-4

ايوٌيهَاسد

 

دكتريپساديرٌبٍمربًطَايَسيىٍتأميهوحًٌ :9مادٌ
ٌِ ياػت( ثتَاًذ ّض يٍ اػتبد يبسيضثبى )وِ دس هشتجِ داًـيي اػت وِ اػتبد هيا يِ اػتخذام پظٍّـگش پؼب دوتشيؿشط اٍل -1

ب اص هٌبثغ يبد ًخجگبى ٍ يت ثٌي، حوبياستجبط ثب كٌؼت، هٌبثغ ؿخل يك لشاسدادّبياص عش يي هبليذ. )تبهيي ًوبياػتخذام سا تبه
 )گشاًت( ثبؿذ(.داًـگبُ  يٍ فٌبٍس يهؼبًٍت پظٍّـ

ؼتبى ٍ يداًـگبُ ػ يدٍسُ پؼب دوتش يي هتمبضين ؿذُ ثيه لشاسداد تٌظيثش اػبع  يحك الضحوِ پظٍّـگش دٍسُ پؼب دوتش -2
 يٌيدٍ سلن اٍل حىن وبسگض يداًـگبُ ٍ ثشهجٌب يجبًيداًـگبُ ٍ هؼبٍى پـت ي، هؼبٍى پظٍّؾ ٍ فٌبٍسيثلَچؼتبى، اػتبد هدش

شد. يِ ٍ فَق الؼبدُ هخلَف( كَست گيجِ ٍ پبه )حمَق هشتيِ يبس پبياػتبد
دٍسُ، ثش  يهدش يأت ػلويـشفت وبس تَػظ ػضَ ّيذ گضاسؽ پييپغ اص تب يپشداخت حك الضحوِ پظٍّـگش دٍسُ پؼب دوتش -3

ىوبِّ اًدبم ؿَد. ي يداًـگبُ دس دٍسُ صهبً يجبًيٍ هؼبٍى پـت يهؼبٍى پظٍّؾ ٍ فٌبٍس ين ؿذُ ثب اهضبيلشاسداد تٌظ يهجٌب
 يه پظٍّـگش پؼب دوتشيتَاًٌذ  يوِ ه ييي ثَدخِ عشح ، تؼذاد هبُ ّبيضثبى هَظف ّؼتٌذ وِ ثب تَخِ ثِ هٌبثغ تبهيذ هياػبت -4

وِ پظٍّـگش ثِ يهبُ ثبثت ث ّش دس يٌِ ايّض ؼتيثب يهضثبى يٌذ هـخق ًوَدُ ٍ ػالٍُ ثش حمَق، اػتبد هيًوب يضثبًيسا ه
داًـگبُ ثشگشداًذ. 

 ضثبى لشاس دّذ.يبس اػتبد هيٌِ ّب سا دس اختيك ّضيدٍسُ اعالػبت دل يدس اًتْبداًـگبُ هَظف اػت  -5
ت يثِ تلَ 18/2/95خ يداًـگبُ ٍ دس تبس يپظٍّـ يت ؿَسايثِ تلَ 13/2/95خ يتجلشُ دس تبس 10هبدُ ٍ 9ي ًبهِ دس ييي آيا

ذُ اػت. يؼِ داًـگبُ سػيأت سئيّ
 


