آيين نامه دوره پسا دكتري دانشگاه سيستان و بلوچستان
حوزه معاونت پژوهش و فناوري

مقدمه
ايجاد و گسترش دوره هاي تحقيقاتي پسا دكتري ،در پيشبرد مرزهاي دانش ،كشف و حل مشكﻼت و معضﻼت اساسي جامعه و توسعه
فناوريهاي نو در كشور تأثير قابل توجهي دارد .از اين رو آييننامه دوره پسا دكتري به منظور پرورش نيروهاي متخصص و حصول اهداف
كيفي دانشگاه به شرح زير تدوين گرديده است .كميته پسا دكتري در دانشگاه سيستان و بلوچستان متشكل از اعضاي محترم هيأت رئيسه
دانشگاه بوده و در موارد خاص سه نفر از اعضاي هيأت علمي با تخصص مرتبط با پرونده به عنوان مدعو و با پيشنهاد معاون پژوهشي دانشگاه
و تاييد رئيس دانشگاه دعوت ميشوند
ماده :١تعاريف

دوره پسا دكتري )(Post Doctoral
دوره پسا دكتري دورهاي است موقت و معين )حداقل يك سال و حداكثر دو سال كه براي تداوم مستمر فعاليتهاي پژوهشي هدفمند با
رويكرد ارتقاي مهارتهاي تخصصي پژوهشگر ،گذار از مرزهاي دانش و رفع نيازهاي جامعه در حوزه تخصصي مربوطه ايجاد مي شود
پژوهشگر پسا دكتري
پژوهشگر پسا دكتري فردي است كه داراي دكتري تخصصي ) (Ph.Dبوده و متقاضي ورود به دوره پسادكتري مربوطه ميباشد.

ماده :٢شرايط داوطلبين
 -١داشتن مدرك دكتري تخصصي مورد قبول وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري كه بيش از سه سال از تاريخ اخذ مدرك نگذشته باشد.
تبصره  :١مدت زمان دوره ضرورت نظام وظيفه عمومي به اين مدت اضافه ميگردد.
تبصره  :٢در صورت داشتن سابقه كار پژوهشي و فناوري مرتبط ،اين مدت تا  ٥سال افزايش مييابد.
-٢كسب حداقل  ١٥امتياز از مقاﻻت علمي -پژوهشي منتشر شده در نشريههاي معتبر ،مستخرج از فعاليتهاي پژوهشي دوره دكتري و پس
از آن ،به استناد آييننامه ارتقاي اعضاي هيأت علمي موسسههاي آموزشي و پژوهشي
تبصره  :١امتياز مقالههاي مستخرج از رساله مشابه مقالههاي عادي محاسبه مي شود.
تبصره :٢حداقل  %٥٠امتيازات كسب شده اين بند بايد نتيجه پژوهشيهاي خود پژوهشگر باشد.
تبصره :٣حداقل يك عنوان از مقالهها ،در نشريههاي  ISIيا  ISCداراي ضريب تاثير ،چاپ شده باشد.

تبصره :٤حداكثر  ٥امتياز اين بند ميتواند با امتياز طرحهاي پژوهشي و فناوري كاربردي )برون دانشگاهي( جايگزين گردد.
نحوه امتياز دهي :
حداكثر  ٧امتياز
هر مقاله پذيرفته شده يا چاپ شده در مجﻼت ISI
حداكثر  ٥امتياز
هر مقاله پذيرفته شده ،يا چاپ شده در مجﻼت علمي -پژوهشي مورد قبول وزارتين و يا ISC
حداكثر  ١امتياز
هر مقاله كامل ارائه شده در كنفرانسهاي معتبر ملي و يا بين المللي
)حداكثر  ٥مقاله كنفرانسي(
 -٣برخورداري از صﻼحيتهاي عمومي و نداشتن ممانعت قانوني
 -٤اخذ پذيرش از يكي از اساتيد واجد شرايط
 -٥داشتن توصيه نامه به صﻼحيت انجام پژوهش در دوره پسا دكتري ،از استادان راهنماي دوره دكتري
 -٦ارائه تأييديه حمايت مالي ﻻزم از سازمان پيشنهاد دهنده طرح يا توسط عضو هيأت علمي مجري دوره

ماده :٣شرايط عضو هيأت علمي مجري دوره
 -١حداقل داراي مرتبه دانشياري باشد
 -٢حداقل داراي  ٥مقاله چاپ شده در مجﻼت معتبر علمي -پژوهشي يا  ٢مقاله و تأليف يك كتاب مورد تأييد دانشگاه در طي  ٥سال گذشته
باشد
 -٣راهنمايي حداقل يك نفر دانشجوي دوره دكتري كه از رساله خود دفاع كرده و فارغالتحصيل شده باشد
 -٤موارد استثناء با تصويب شوراي پژوهشي دانشگاه و كميته پسا دكتري بﻼمانع مي باشد
ماده :٤مدارك ﻻزم براي ارزيابي درخواست داوطلبان دوره پسا دكتري
عﻼوه بر حداقل الزامات در ماده  ٢اين آيين نامه ،صﻼحيت عمومي و عملي پژوهشگر بر مبناي موارد زير مورد ارزيابي قرار خواهد گرفت
درخواست دهنده دوره پسا دكتري موظف است اطﻼعات زير را به عضو هيأت علمي مجري دوره ،ارائه نمايد
 -١پيشنهاد تحقيق با جزئيات
-٢رزومه )متشكل از مدارك ،شامل :مشخصات كامل فردي ،مدارك تحصيلي ،فهرست تحقيقات ،انتشارات ،فعاليتها و مسئوليتهاي علمي-
اجرايي و گواهي آشنايي با حداقل يك زبان بينالمللي
 -٣هر مدرك و گواهي ديگري كه در قضاوت دانشگاه براي پي بردن به توانايي داوطلب براي استفاده مﺆثر از پذيرش وي در دوره كمك
نمايد
تبصره :پژوهشگر پسا دكتري بايد متعهد شود كه به صورت تمام وقت در زمينه طرح پژوهشي از پيش تعيين شده فعاليت كند و به هيچگونه
فعاليت ديگري اعم از پژوهش ،آموزش و مشاوره در داخل يا خارج از دانشگاه نپردازد .البته در صورت نياز گروه و موافقت استاد پذيرش دهنده،
پژوهشگر ميتواند در هر نيمسال تحصيلي ،تدريس يك درس تخصصي حداكثر سه واحدي غير عملي را عهده دار شود و حقالتدريس
پژوهشگر از طريق معاونت آموزشي طبق مقررات محاسبه و پرداخت ميشود
پژوهشگر متعهد مي شود كه نتايج حاصل از پژوهش خود در طول دوره پسا دكتري را )حداقل  ٢مقاله( با هماهنگي عضو هيأت علمي مجري
دوره با حفﻆ حقوق مادي و معنوي دانشگاه سيستان و بلوچستان با آدرس دقيق دانشگاه در مجﻼت علمي-پژوهشي معتبر نمايه شده داخلي
و يا خارجي ) ISIو  (ISCبه چاپ رساند و در انتشار نتايج پژوهش بايستي حقوق مادي و معنوي دانشگاه به طور كامل رعايت شود
ماده :٥طول دوره پسا دكتري
طول دوره پسا دكتري حداقل يك سال و حداكثر دو سال مي باشد و دوره تحقيق به صورت تمام وقت برگزار مي گردد
تبصره :در موارد استثناء و پس از تأييد استاد راهنما ،گروه ،شوراي پژوهشي و كميته پسا دكتري دانشگاه تا سه سال قابل تمديد مي باشد
ماده  :٦مراحل درخواست ،تأييد و ﺛبت نام پژوهشگر پسا دكتري
 -١تكميل فرم درخواست دوره پسا دكتري توسط پژوهشگر
 -٢بررسي درخواست توسط عضو هيأت علمي مجري دوره و ارسال به گروه آموزشي مربوط همراه مستندات شرايط مندرج در ماده  ٢و ماده
 ٤آئين نامه دورة پسا دكتري
 -٣تأييد توسط گروه آموزشي
 -٤ارسال نظر گروه توسط دانشكده به كميته تخصصي پساي دكتري مربوطه در معاونت پژوهشي و فناوري دانشگاه جهت بررسي ،اظهار نظر
و اخذ مجوز كميته پسا دكتري .اعﻼم رأي اين كميته به معاونت اداري و مالي جهت صدور حكم و ابﻼغ به عضو هيأت علمي مجري دوره.
 -٥شروع فعاليت پژوهشگر پساي دكتري در دانشگاه منوط به تاييد قرارداد في ما بين عضو هيأت علمي مجري دوره و پژوهشگر پساي دكتري،
توسط معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه مي باشد.
ماده :٧شرايط ارائه گواهينامه پايان دوره پسا دكتري
١صدور گواهي بر مبناي درخواست كتبي پژوهشگر پسا دكتري پس از پايان دوره ،و ارائه يك سمينار در مورد نتايج پژوهشهاي انجام يافته
در دانشكده توسط پژوهشگر پساي دكتري با امضاي معاون پژوهشي و فناوري دانشگاه ،رئيس دانشكده و عضو هيأت علمي مجري دوره

 -٢ارائه حداقل  ٢مقاله كه يكي از آنها ،مقاله چاپ شده )يا گواهي پذيرش مقاله( در نشريههاي علمي پژوهشي معتبر نمايه شده در پايگاه
استنادي  ISIاز نتايج پژوهش هاي طرح پساي دكتري باشد.
تبصره :در شرايط خاص كه فعاليت پژوهش منجر به توليد فناوري جديد ،ثبت اختراع بينالمللي ،توليد دانش فني و يا ساخت محصول جديد
شود ،در صورت تأييد ،توسط شوراي پژوهش و فناوري دانشگاه ،دستاوردهاي مربوطه ميتواند جايگزين مقاله گردد.
تبصره :پژوهشگر موظف است گزارش پيشرفت كار خود را به صورت سه ماهه به عضو هيأت علمي مجري دوره و گروه ارائه كند همچنين
پژوهشگر موظف است كه در پايان كار گزارش فعاليت هاي پژوهشي خود را به صورت مكتوب پس از تاييد عضو هيأت علمي مجري به
معاون پژوهشي دانشگاه ارائه كند كه پس از تاييد گزارش توسط شوراي پژوهشي دانشگاه در خصوص خاتمه دوره اعﻼم نظر ميشود
ماده :٨تعهدات دانشگاه در تسهيل فرآيند پسا دكتري
 ١سياست گذاري در خصوص اهداف دوره ها ،روند تحقيقات و همبستگي پژوهشي دانشگاه با جامعه
 ٢بررسي اعﻼم صﻼحيت محقق و طرح پيشنهادي ارائه شده توسط دانشكده ها و ارائه پاسخ
 ٣بررسي اعﻼم نياز دانشكده ها به منابع و امكانات و ارائه امكانات يا اتخاذ راهكارهاي مناسب
 ٤صدور گواهينامه پايان دوره پسا دكتري پس از انجام دفاع از طرح پژوهشي خاتمه يافته و تسويه حساب با دانشگاه
 -٥انجام امور اداري در خصوص موافقت نامه و ضمانت نامه هاي مربوط به ضوابط دانشگاه و پيگيري فرآيند پذيرش پژوهشگر
تعهدات دانشكده:
 -١ارزيابي روند تحقيق
 -٢فراهم نمودن فضاي فيزيكي و تدارك امكانات سخت افزاري مورد نياز دوره در حد مقدور
تعهدات عضو هيأت علمي مجري دوره:
 -١تصديق يا عدم تصديق پژوهشگر و پيشنهاد تحقيق
 -٢جلب موافقت گروه در خصوص اهداف علمي و پروژه پژوهشگر
 -٣مديريت تحقيق و فعاليت براي توسعه مهارتهاي روش شناسانه پژوهشگر
 -٤پيروي از معيارهاي اخﻼقي ضروري در خصوص قوانين و سياست هاي دانشگاهي و كشوري ،بهره برداري از منابع و رعايت موارد ايمني
ماده :٩نحوه تأمين هزينه هاي مربوط به دوره پسا دكتري
 -١بر اساس آييننامه دوره پسا دكتري مصوب هيأت رئيسه دانشگاه سيستان و بلوچستان ،حقالزحمه پژوهشگر پسا دكتري حداكثر معادل
حقوق و مزاياي استاديار پايه  ١است كه حداقل  ٧٥درصد آن مي بايست از محل قراردادهاي پژوهشي خارج از دانشگاه كه استاد پذيرش
دهنده مجري آن است تأمين شود و  ٢٥درصد باقيمانده مبلﻎ قرارداد از محل اعتبار ويژه پژوهشي )گرنت( استاد پذيرش دهنده تأمين و پرداخت
مي شود
 -٢نحوه پرداخت پس از تاييد گزارش پيشرفت كار توسط عضو هيأت علمي مجري دوره ،از طريق امور اداري دانشگاه انجام ميشود.
 -٣مسئوليت تأمين هزينههاي تحقيقاتي در طي دوره بر عهده عضو هيأت علمي مجري دوره مي باشد
اين آييننامه در  ٩ماده و ١٠تبصره در تاريخ  ٩٥/٢/١٣به تصويب شوراي پژوهشي دانشگاه و در تاريخ  ٩٥/٢/١٨به
تصويب هيأت رئيسه دانشگاه رسيده است.

