مقدمٍ
ايدبد ٍ گؼتشؽ دٍسُ ّبي تحميمبتي پؼب دوتشي ،دس پيـجشد هشصّبي داًؾ ،وـف ٍ حل هـىالت ٍ هؼضالت اػبػي خبهؼِ ٍ
تَػؼِ فٌبٍسي ّبي ًَ دس وـَس تأثيش لبثل تَخْي داسد .اص ايي سٍ آييي ًبهِ دٍسُ پؼب دوتشي ثِ هٌظَس پشٍسؽ ًيشٍّبي
هتخلق ٍ حلَل اّذاف ويفي داًـگبُ ثِ ؿشح صيش تذٍيي گشديذُ اػت وويتِ پؼب دوتشي دس داًـگبُ ػيؼتبى ٍ ثلَچؼتبى
هتـىل اص اػضبي هحتشم ّيأت سئيؼِ داًـگبُ ثَدُ ٍ دس هَاسد خبف ػِ ًفش اص اػضبي ّيأت ػلوي ثب تخلق هشتجظ ثب پشًٍذُ
ثِ ػٌَاى هذػَ ٍ ثب پيـٌْبد هؼبٍى پظٍّـي داًـگبُ ٍ تبييذ سئيغ داًـگبُ دػَت هي ؿًَذ
مادٌ :1تعاريف
ديرٌ پسا دكتري ()Post Doctoral
دٍسُ پؼب دوتشي دٍسُ اي اػت هَلت ٍ هؼيي (حذالل يه ػبل ٍ حذاوثش دٍ ػبل وِ ثشاي تذاٍم هؼتوش فؼبليت ّبي
پظٍّـي ّذفوٌذ ثب سٍيىشد استمبي هْبست ّبي تخللي پظٍّـگش ،گزاس اص هشصّبي داًؾ ٍ سفغ ًيبصّبي خبهؼِ دس حَصُ
تخللي هشثَعِ ايدبد هي ؿَد
پژيَشگر پسا دكتري
پظٍّـگش پؼب دوتشي فشدي اػت وِ داساي دوتشي تخللي ) (Ph.Dثَدُ ٍ هتمبضي ٍسٍد ثِ دٍسُ پؼبدوتشي هشثَعِ هي-
ثبؿذ.
مادٌ :2شرايظ دايعلبيه
داؿتي هذسن دوتشي تخللي هَسد لجَل ٍصاست ػلَم ،تحميمبت ٍ فٌبٍسي وِ ثيؾ اص ػِ ػبل اص تبسيخ اخز هذسن
ًگزؿتِ ثبؿذ
تجلشُ  :1هذت صهبى دٍسُ ضشٍست ًظبم ٍظيفِ ػوَهي ثِ ايي هذت اضبفِ هي گشدد.
تجلشُ  :2دس كَست داؿتي ػبثمِ وبس پظٍّـي ٍ فٌبٍسي هشتجظ ،ايي هذت تب  5ػبل افضايؾ هييبثذ.
وؼت حذالل  15اهتيبص اص همبالت ػلوي – پظٍّـي هٌتـش ؿذُ دس ًـشيِ ّبي هؼتجش ،هؼتخشج اص فؼبليت ّبي پظٍّـي
دٍسُ دوتشي ٍ پغ اص آى ،ثِ اػتٌبد آييي ًبهِ استمبي اػضبي ّيأت ػلوي هَػؼِ ّبي آهَصؿي ٍ پظٍّـي
تجلشُ  :1اهتيبص همبلِ ّبي هؼتخشج اص سػبلِ هـبثِ همبلِ ّبي ػبدي هحبػجِ هي ؿَد.
تجلشُ :2حذالل  %50اهتيبصات وؼت ؿذُ ايي ثٌذ ثبيذ ًتيدِ پظٍّـي ّبي خَد پظٍّـگش ثبؿذ.
تجلشُ :3حذالل يه ػٌَاى اص همبلِ ّب ،دس ًـشيِ ّبي  ISIيب  ISCداساي ضشيت تبثيش ،چبح ؿذُ ثبؿذ.
تجلشُ :4حذاوثش  5اهتيبص ايي ثٌذ هي تَاًذ ثب اهتيبص عشح ّبي پظٍّـي ٍ فٌبٍسي وبسثشدي (ثشٍى داًـگبّي) خبيگضيي گشدد.
ًحَُ اهتيبص دّي :
حذاوثش  7اهتيبص
ّش همبلِ پزيشفتِ ؿذُ يب چبح ؿذُ دس هدالت ISI
ّش همبلِ پزيشفتِ ؿذُ ،يب چبح ؿذُ دس هدالت ػلوي – پظٍّـي هَسد لجَل ٍصاستيي ٍ يب ISC
حذاوثش  5اهتيبص
حذاوثش  1اهتيبص
ّش همبلِ وبهل اسائِ ؿذُ دس وٌفشاًغ ّبي هؼتجش هلي ٍ يب ثيي الوللي

(حذاوثش  5همبلِ وٌفشاًؼي)
ثشخَسداسي اص كالحيت ّبي ػوَهي ٍ ًذاؿتي هوبًؼت لبًًَي
اخز پزيشؽ اص يىي اص اػبتيذ ٍاخذ ؿشايظ
داؿتي تَكيِ ًبهِ ثِ كالحيت اًدبم پظٍّؾ دس دٍسُ پؼب دوتشي ،اص اػتبداى ساٌّوبي دٍسُ دوتشي
 -6اسائِ تأييذيِ حوبيت هبلي الصم اص ػبصهبى پيـٌْبد دٌّذُ عشح يب تَػظ ػضَ ّيأت ػلوي هدشي دٍسُ
مادٌ :3شرايظ عضً َيأت علمي مجري ديرٌ
حذالل داساي هشتجِ داًـيبسي ثبؿذ
حذالل داساي همبلِ چبح ؿذُ دس هدالت هؼتجش ػلوي – پظٍّـي يب  2همبلِ ٍ تأليف يه وتبة هَسد تأييذ داًـگبُ دس
عي  5ػبل گزؿتِ ثبؿذ
ساٌّوبيي حذالل يه ًفش داًـدَي دٍسُ دوتشي وِ اص سػبلِ خَد دفبع وشدُ ٍ فبسؽ التحليل ؿذُ ثبؿذ
 -4هَاسد اػتثٌبء ثب تلَيت ؿَساي پظٍّـي داًـگبُ ٍ وويتِ پؼب دوتشي ثالهبًغ هي ثبؿذ
مادٌ :4مدارك الزم براي ارزيابي درخًاست دايعلبان ديرٌ پسا دكتري
ػالٍُ ثش حذالل الضاهبت دس هبدُ ايي آييي ًبهِ ،كالحيت ػوَهي ٍ ػولي پظٍّـگش ثش هجٌبي هَاسد صيش هَسد اسصيبثي لشاس
خَاّذ گشفت دسخَاػت دٌّذُ دٍسُ پؼب دوتشي هَظف اػت اعالػبت صيش سا ثِ ػضَ ّيأت ػلوي هدشي دٍسُ ،اسائِ ًوبيذ
پيـٌْبد تحميك ثب خضئيبت
سصٍهِ (هتـىل اص هذاسن ،ؿبهل :هـخلبت وبهل فشدي ،هذاسن تحليلي ،فْشػت تحميمبت ،اًتـبسات ،فؼبليتْب ٍ
هؼئَليتّبي ػلوي  -اخشايي ٍ گَاّي آؿٌبيي ثب حذالل يه صثبى ثيي الوللي
ّش هذسن ٍ گَاّي ديگشي وِ دس لضبٍت داًـگبُ ثشاي پي ثشدى ثِ تَاًبيي داٍعلت ثشاي اػتفبدُ هؤثش اص پزيشؽ ٍي دس
دٍسُ ووه ًوبيذ
تبصرٌ :پظٍّـگش پؼب دوتشي ثبيذ هتؼْذ ؿَد وِ ثِ كَست توبم ٍلت دس صهيٌِ عشح پظٍّـي اص پيؾ تؼييي ؿذُ فؼبليت وٌذ
ٍ ثِ ّيچگًَِ فؼبليت ديگشي اػن اص پظٍّؾ ،آهَصؽ ٍ هـبٍسُ دس داخل يب خبسج اص داًـگبُ ًپشداصد الجتِ دس كَست ًيبص گشٍُ ٍ
هَافمت اػتبد پزيشؽ دٌّذُ ،پظٍّـگش هي تَاًذ دس ّش ًيوؼبل تحليلي ،تذسيغ يه دسع تخللي حذاوثش ػِ ٍاحذي غيش
ػولي سا ػْذُ داس ؿَد ٍ حك التذسيغ پظٍّـگش اص عشيك هؼبًٍت آهَصؿي عجك همشسات هحبػجِ ٍ پشداخت هي ؿَد
پظٍّـگش هتؼْذ هي ؿَد وِ ًتبيح حبكل اص پظٍّؾ خَد دس عَل دٍسُ پؼب دوتشي سا (حذالل  2همبلِ) ثب ّوبٌّگي ػضَ ّيأت
ػلوي هدشي دٍسُ ثب حفظ حمَق هبدي ٍ هؼٌَي داًـگبُ ػيؼتبى ٍ ثلَچؼتبى ثب آدسع دليك داًـگبُ دس هدالت ػلوي
پظٍّـي هؼتجش ًوبيِ ؿذُ داخلي ٍ يب خبسخي ( )ISC ٍ ISIثِ چبح سػبًذ ٍ دس اًتـبس ًتبيح پظٍّؾ ثبيؼتي حمَق هبدي ٍ
هؼٌَي داًـگبُ ثِ عَس وبهل سػبيت ؿَد
مادٌ :5عًل ديرٌ پسا دكتري
عَل دٍسُ پؼب دوتشي حذالل يه ػبل ٍ حذاوثش دٍ ػبل هي ثبؿذ ٍ دٍسُ تحميك ثِ كَست توبم ٍلت ثشگضاس هي گشدد
تبصرٌ دس هَاسد اػتثٌبء ٍ پغ اص تأييذ اػتبد ساٌّوب ،گشٍُ ،ؿَساي پظٍّـي ٍ وويتِ پؼب دوتشي داًـگبُ تب ػِ ػبل لبثل توذيذ
هي ثبؿذ

مادٌ  :6مراحل درخًاست ،تأييد ي ثبت وام پژيَشگر پسا دكتري
تىويل فشم دسخَاػت دٍسُ پؼب دوتشي تَػظ پظٍّـگش
ثشسػي دسخَاػت تَػظ ػضَ ّيأت ػلوي هدشي دٍسُ ٍ اسػبل ثِ گشٍُ آهَصؿي هشثَط ّوشاُ هؼتٌذات ؿشايظ هٌذسج دس
هبدُ  ٍ 2هبدُ  4آئيي ًبهِ دٍسٓ پؼب دوتشي
تأييذ تَػظ گشٍُ آهَصؿي
اسػبل ًظش گشٍُ تَػظ داًـىذُ ثِ وويتِ تخللي پؼبي دوتشي هشثَعِ دس هؼبًٍت پظٍّـي ٍ فٌبٍسي داًـگبُ خْت
ثشسػي ،اظْبس ًظش ٍ اخز هدَص وويتِ پؼب دوتشي .اػالم سأي ايي وويتِ ثِ هؼبًٍت اداسي ٍ هبلي خْت كذٍس حىن ٍ اثالؽ ثِ
ػضَ ّيأت ػلوي هدشي دٍسُ.
 -5ؿشٍع فؼبليت پظٍّـگش پؼبي دوتشي دس داًـگبُ هٌَط ثِ تبييذ لشاسداد في هب ثيي ػضَ ّيأت ػلوي هدشي دٍسُ ٍ
پظٍّـگش پؼبي دوتشي ،تَػظ هؼبًٍت پظٍّؾ ٍ فٌبٍسي داًـگبُ هي ثبؿذ.
مادٌ :7شرايظ ارائٍ گًاَيىامٍ پايان ديرٌ پسا دكتري
كذٍس گَاّي ثش هجٌبي دسخَاػت وتجي پظٍّـگش پؼب دوتشي پغ اص پبيبى دٍسُ ٍ ،اسائِ يه ػويٌبس دس هَسد ًتبيح
پظٍّؾّبي اًدبم يبفتِ دس داًـىذُ تَػظ پظٍّـگش پؼبي دوتشي ثب اهضبي هؼبٍى پظٍّـي ٍ فٌبٍسي داًـگبُ ،سئيغ داًـىذُ
ٍ ػضَ ّيأت ػلوي هدشي دٍسُ
 -2اسائِ حذالل  2همبلِ وِ يىي اص آًْب ،همبلِ چبح ؿذُ (يب گَاّي پزيشؽ همبلِ) دس ًـشيِ ّبي ػلوي پظٍّـي هؼتجش ًوبيِ
ؿذُ دس پبيگبُ اػتٌبدي  ISIاص ًتبيح پظٍّؾ ّبي عشح پؼبي دوتشي ثبؿذ.
تبصرٌ :دس ؿشايظ خبف وِ فؼبليت پظٍّؾ هٌدش ثِ تَليذ فٌبٍسي خذيذ ،ثجت اختشاع ثيي الوللي ،تَليذ داًؾ فٌي ٍ يب ػبخت
هحلَل خذيذ ؿَد ،دس كَست تأييذ ،تَػظ ؿَساي پظٍّؾ ٍ فٌبٍسي داًـگبُ ،دػتبٍسدّبي هشثَعِ هي تَاًذ خبيگضيي همبلِ
گشدد.
تبصرُ :پظٍّـگش هَظف اػت گضاسؽ پيـشفت وبس خَد سا ثِ كَست ػِ هبِّ ثِ ػضَ ّيأت ػلوي هدشي دٍسُ ٍ گشٍُ اسائِ
وٌذ ّوچٌيي پظٍّـگش هَظف اػت وِ دس پبيبى وبس گضاسؽ فؼبليت ّبي پظٍّـي خَد سا ثِ كَست هىتَة پغ اص تبييذ ػضَ
ّيأت ػلوي هدشي ثِ هؼبٍى پظٍّـي داًـگبُ اسائِ وٌذ وِ پغ اص تبييذ گضاسؽ تَػظ ؿَساي پظٍّـي داًـگبُ دس خلَف
خبتوِ دٍسُ اػالم ًظش هي ؿَد
مادٌ :8تعُدات داوشگاٌ در تسُيل فرآيىد پسا دكتري
 1ػيبػت گزاسي دس خلَف اّذاف دٍسُ ّب ،سًٍذ تحميمبت ٍ ّوجؼتگي پظٍّـي داًـگبُ ثب خبهؼِ
 2ثشسػي اػالم كالحيت هحمك ٍ عشح پيـٌْبدي اسائِ ؿذُ تَػظ داًـىذُ ّب ٍ اسائِ پبػخ
 3ثشسػي اػالم ًيبص داًـىذُ ّب ثِ هٌبثغ ٍ اهىبًبت ٍ اسائِ اهىبًبت يب اتخبر ساّىبسّبي هٌبػت
 4كذٍس گَاّيٌبهِ پبيبى دٍسُ پؼب دوتشي پغ اص اًدبم دفبع اص عشح پظٍّـي خبتوِ يبفتِ ٍ تؼَيِ حؼبة ثب داًـگبُ
 -5اًدبم اهَس اداسي دس خلَف هَافمت ًبهِ ٍ ضوبًت ًبهِ ّبي هشثَط ثِ ضَاثظ داًـگبُ ٍ پيگيشي فشآيٌذ پزيشؽ پظٍّـگش
تعُدات داوشكدٌ:
 -1اسصيبثي سًٍذ تحميك
 -2فشاّن ًوَدى فضبي فيضيىي ٍ تذاسن اهىبًبت ػخت افضاسي هَسد ًيبص دٍسُ دس حذ همذٍس

تعُدات عضً َيأت علمي مجري ديرٌ:
 -1تلذيك يب ػذم تلذيك پظٍّـگش ٍ پيـٌْبد تحميك
 -2خلت هَافمت گشٍُ دس خلَف اّذاف ػلوي ٍ پشٍطُ پظٍّـگش
 -3هذيشيت تحميك ٍ فؼبليت ثشاي تَػؼِ هْبست ّبي سٍؽ ؿٌبػبًِ پظٍّـگش
 -4پيشٍي اص هؼيبسّبي اخاللي ضشٍسي دس خلَف لَاًيي ٍ ػيبػت ّبي داًـگبّي ٍ وـَسي ،ثْشُ ثشداسي اص هٌبثغ ٍ سػبيت
هَاسد ايوٌي
مادٌ :9وحًٌ تأميه َسيىٍ َاي مربًط بٍ ديرٌ پسا دكتري
 -1ؿشط اٍليِ اػتخذام پظٍّـگش پؼب دوتشي ايي اػت وِ اػتبد هيضثبى (وِ دس هشتجِ داًـيبسي ٍ اػتبدي اػت) ثتَاًذ ّضيٌِ
اػتخذام سا تبهيي ًوبيذ( .تبهيي هبلي اص عشيك لشاسدادّبي استجبط ثب كٌؼت ،هٌبثغ ؿخلي ،حوبيت ثٌيبد ًخجگبى ٍ يب اص هٌبثغ
هؼبًٍت پظٍّـي ٍ فٌبٍسي داًـگبُ (گشاًت) ثبؿذ).
 -2حك الضحوِ پظٍّـگش دٍسُ پؼب دوتشي ثش اػبع يه لشاسداد تٌظين ؿذُ ثيي هتمبضي دٍسُ پؼب دوتشي داًـگبُ ػيؼتبى ٍ
ثلَچؼتبى ،اػتبد هدشي ،هؼبٍى پظٍّؾ ٍ فٌبٍسي داًـگبُ ٍ هؼبٍى پـتيجبًي داًـگبُ ٍ ثشهجٌبي دٍ سلن اٍل حىن وبسگضيٌي
اػتبديبس پبيِ يه (حمَق هشتجِ ٍ پبيِ ٍ فَق الؼبدُ هخلَف) كَست گيشد.
 -3پشداخت حك الضحوِ پظٍّـگش دٍسُ پؼب دوتشي پغ اص تبييذ گضاسؽ پيـشفت وبس تَػظ ػضَ ّيأت ػلوي هدشي دٍسُ ،ثش
هجٌبي لشاسداد تٌظين ؿذُ ثب اهضبي هؼبٍى پظٍّؾ ٍ فٌبٍسي ٍ هؼبٍى پـتيجبًي داًـگبُ دس دٍسُ صهبًي يىوبِّ اًدبم ؿَد.
 -4اػبتيذ هيضثبى هَظف ّؼتٌذ وِ ثب تَخِ ثِ هٌبثغ تبهيي ثَدخِ عشح  ،تؼذاد هبُ ّبيي وِ هي تَاًٌذ يه پظٍّـگش پؼب دوتشي
سا هيضثبًي ًوبيٌذ هـخق ًوَدُ ٍ ػالٍُ ثش حمَق ،اػتبد هيضثبى هي ثبيؼت ّضيٌِ اي دس ّش هبُ ثبثت ثيوِ پظٍّـگش ثِ
داًـگبُ ثشگشداًذ.
 -5داًـگبُ هَظف اػت دس اًتْبي دٍسُ اعالػبت دليك ّضيٌِ ّب سا دس اختيبس اػتبد هيضثبى لشاس دّذ.
ايي آييي ًبهِ دس  9هبدُ ٍ 10تجلشُ دس تبسيخ  95/2/13ثِ تلَيت ؿَساي پظٍّـي داًـگبُ ٍ دس تبسيخ  95/2/18ثِ تلَيت
ّيأت سئيؼِ داًـگبُ سػيذُ اػت.

