
 

 

 مقدمه:
ای هدانش، کشف و حل مشکالت و معضالت اساسی جامعه و توسعه فناوریهای تحقیقاتی پسادکترا در پیشبرد مرزهای ایجاد و گسترش دوره   

وهش و فناوری، های پژآموختگان دکتری تخصصی جهت پیشبرد ماموریتنو در کشور تاثیر قابل توجهی دارد. به منظور استفاده از ظرفیت دانش
نامه )که از این پس به اختصار آئین 10/21/44مورخ  129412 نامه وزارتی شمارهپذیرش پژوهشگر پسادکترا با رعایت کلیات مندرج در آئین

ه از این های دانشگاه سیستان و بلوچستان )کها و محدودیتها و ظرفیتنامیده می شود(، و جزئیات اختصاصی مشروحه ذیل مبتنی بر پتانسیل
 شود.پس به اختصار دانشگاه نامیده می شود( انجام می

 

 تقاضی پژوهشگر پسادکترا در دانشگاهشرایط اختصاصی م -1ماده 
بایست به تشخیص شورای دانشکده، آئین نامه، می 9متقاضی پژوهشگر پسادکترا در دانشگاه، عالوه بر برخورداری از کلیه شرایط مندرج در ماده 

 واجد شرایط علمی زیر نیز باشد:

   شاف و تولید دانش فنی، مستخرج و مرتبط با موضوع رساله دکتری امتیاز از مجموع مقاالت چاپ شده معتبر، اختراع، اکت 21کسب حداقل 

  ه اعضای هیات نامه ارتقاء مرتبهای پژوهشی متقاضی پژوهشگر پسادکترا و محاسبه سهم ایشان، برمبنای آخرین آئیندهی به فعالیتامتیاز
 کند.کفایت می DOIگیرد. برای مقاالت منتشره جی سی آر، اخذ علمی صورت می

 

 شرایط اختصاصی استاد میزبان دانشگاه -2ماده 
بایست به تشخیص شورای دانشکده، قادر به انجام امور آئین نامه، می 1-3استاد میزبان دانشگاه عالوه بر برخورداری از کلیات مندرج در بند 

 زیر نیز باشد.

  بایست حداقل یکی از استادیار رسمی و پیمانی دانشگاه می .عضو هیات علمی شاغل دانشگاه در مرتبه علمی دانشیاری یا استادی باشد
 شرایط زیر را داشته باشد:

 دانش آموختگی حداقل یک دانشجوی دکتری به عنوان استاد راهنمای اول 

  0شاخص هرش )اسکاپوس بدون احتساب ارجاع به خودی( بزرگتر از 

  ن نویسنده مسئول باشدمقاله جی سی آر مرتبط با موضوع پیشنهاده که در آ 1چاپ حداقل 

 چاپ حداقل یک کتاب تالیفی مرتبط با موضوع پیشنهاده 

  میلیون تومان 211مجری طرح پژوهشی برون سازمانی خاتمه یافته با حداقل اعتبار 

  اش ارفرمائیک های پژوهش و فناوریبینی شده در طرحهای مصرفی و غیرمصرفی انجام پیشنهاده از منابع اعتباری پیشقادر به تامین هزینه
 باشد.

  ینی شده در بقادر به تامین کمک هزینه معیشتی مورد توافق با متقاضی پژوهشگر پسادکترا )مصوب در پیشنهاده( از منابع اعتباری پیش
 اش باشد.طرح های پژوهش و فناوری کارفرمائی

 

 حمایت های اختصاصی دانشگاه  -3ماده 

  التحقیق استادیار پایه یک دانشگاه )بر مبنای سال ساعت حق 01حداقل کمک هزینه معیشتی که باید در پیشنهاده تصویب گردد، معادل
 شروع قرارداد( به ازای هر ماه خدمت تمام وقت و رضایت بخش پژوهشگر پسادکترا است.   

  یشتی حداقل کمک هزینه معتا پنجاه درصد اسالمی انسانی و علومپایه و علومعلومهای در رشتهتواند دانشگاه میآئین نامه،  1مطابق تبصره
باالسری  ها از محلاز محل اعتبارات پژوهش و فناوری دانشگاه و در سایر رشتهرا در صورت درخواست استاد میزبان دانشگاه و تائید دانشکده، 

 

 
 

 دکترا  شیوه نامه اجرایی پذیرش و هدایت پژوهشگر پسا

 در دانشگاه سیستان و بلوچستان
 حوزه معاونت پژوهش و فناوری 



 

ماه( به حساب پژوهشگر پسادکترا واریز نماید. به طور همزمان، فقط  21مدت  ، در هر ماه )حداکثر بههای پژوهش و فناوری دانشگاهطرح
 تواند از این حمایت برخوردار شود.  یکی از پژوهشگران پسادکترای هر استاد میزبان دانشگاه می

  رنت و ... استفاده ، کتابخانه، اینتاز تسهیالت دانشجویی دانشگاه نظیر خوابگاه، تغذیهتواند مشابه دانشجویان روزانه پژوهشگر پسادکترا می
 کند.

   پژوهشگر پسادکترا برای مقاالت چاپ شده مستخرج از پیشنهاده، مشمول دریافت تشویقی چاپ مقاله مشابه اعضای هیات علمی دانشگاه
 می شود.

  ذیرش مقاله للی داخل کشور، به شرط پالمهای ملی و بینتواند هزینه یکبار شرکت پژوهشگر پسادکترا در همایشاستاد میزبان دانشگاه می
 مستخرج از پیشنهاده جهت ارائه سخنرانی را از محل اعتبار ویژه پژوهش و فناوری اش )گرنت استاد میزبان( بپردازد.

   یژه پژوهش هزینه مواد مصرفی و غیرمصرفی الزم برای انجام پیشنهاده را از محل اعتبار و %31استاد میزبان دانشگاه می تواند حداکثر تا
 و فناوری اش )گرنت استاد میزبان( بپردازد.

  .پژوهشگر پسادکترا در طول دوره، مشمول بیمه حوادث و بیمه مسئولیت، مشابه دانشجویان روزانه دانشگاه می شود 
 

 فرآیند پذیرش و هدایت در دانشگاه -4ماده 

  تحقیقاتی شان، توسط دانشکده ها به معاونت پژوهش و فناوری دانشگاهاعالم اسامی اساتید میزبان متقاضی و واجد شرایط و محورهای 

 انتشار فراخوان توسط معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه در فروردین، تیر و آبان هر سال 

 تکمیل پیشنهاده توسط متقاضی پژوهشگر پسادکترا و استاد میزبان دانشگاه و ارسال به دانشکده 

 ق با آئین نامه و شیوه نامه دانشگاه، توسط شورای دانشکدهبررسی علمی پیشنهاده و انطبا 

 عقد قرارداد بین پژوهشگر پسادکترا، استاد میزبان دانشگاه و معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه 

 اجرای پیشنهاده تحت نظر استاد میزبان دانشگاه، با اطالع و هماهنگی دانشکده 
 

 توسط دانشگاهشرایط صدور تائیدیه پایان دوره  -5ماده 

 حضور تمام وقت پژوهشگر پسادکترا، حداقل به مدت یکسال در دانشگاه 

 از اتمام قرارداد بیش از یکسال نگذشته باشد 

 ارائه تائیدیه استاد میزبان دانشگاه مبنی بر کفایت دستاوردهای پژوهشی پژوهشگر پسادکترا 

  وع مقاالت چاپ شده معتبر، اختراع، اکتشاف و تولید دانش فنی، مستخرج امتیاز توسط پژوهشگر پسادکترا از مجم 21کسب ساالنه حداقل
 از پیشنهاده

  ارائه دستاوردهای پژوهشی دوره از طریق برگزاری سمینار در دانشکده 

 تسویه حساب اداری و اموالی با گروه، دانشکده و دانشگاه 

می نامه ارتقاء مرتبه اعضای هیات علیشان، برمبنای آخرین آئینامتیازدهی به دستاوردهای پژوهشی پژوهشگر پسادکترا و محاسبه سهم ا
 کفایت می کند. DOIگیرد. برای مقاالت منتشره جی سی آر، اخذ صورت می

 

 سایر مالحظات دانشگاه -6ماده 

 ادر به اش، شخصا قهای پژوهش و فناوری کارفرمائیبینی شده در طرحهر استاد میزبان دانشگاه در صورتی که از منابع اعتباری پیش
پژوهشگر  تواند همزمان تا سههای الزم برای انجام پیشنهاده باشد، میتامین حداقل کمک هزینه معیشتی پژوهشگر پسادکترا و کلیه هزینه

 پسادکترا را میزبانی کند. 

 ار پژوهشگر ستقیم یا غیرمستقیم در اختیاش را مهای پژوهشی برون سازمانیتواند سهم باالسری دانشگاه از طرحاستاد میزبان دانشگاه نمی
 پسادکترا قرار دهد.

 بایست رسید بانکی واریز وجه به حساب پژوهشگر پسادکترا را در پایان هر ماه به دانشکده ارائه دهد. استاد میزبان دانشگاه می 



 

 دستاوردهای پژوهشی مستخرج از بایست به صورت تمام وقت در دانشگاه مشغول پژوهش باشد و در تمامی پژوهشگر پسادکترا می
 استفاده کند. "University of Sistan and Baluchestan"یا  "دانشگاه سیستان و بلوچستان"پیشنهاده، از یگانه افلیشن ایرانی 

 وقت و صرفا متواند با موافقت استاد میزبان دانشگاه و تائید رئیس دانشکده از مرخصی استفاده نماید یا به طور پژوهشگر پسادکتری می
 برای انجام تحقیقات موضوع پیشنهاده، دانشگاه را ترک کند.

 .هرگونه پرداخت به پژوهشگر پسادکترا منوط به موافقت استاد میزبان دانشگاه و تائید رئیس دانشکده است 

 ارت بر حسن مسئولیت نظ مسئولیت مستقیم هدایت پژوهشگر پسادکتری و حسن اجرای پیشنهاده و مقررات با استاد میزبان دانشگاه و
 اجرا، با رئیس دانشکده است.

  استاد میزبان دانشگاه مسئول عدم انجام به موقع تعهدات مندرج در پیشنهاده، به ویژه عدم انتشار دستاوردهای پژوهشی قابل قبول در
 موعد مقرر است و می بایست از این حیث تابع رای و تصمیم شورای پژوهشی دانشگاه باشد. 

 

توانند با اطالع رئیس دانشکده و معاون پژوهش و فناوری دانشگاه بدون شرکت در فراخوان، مانند اعضای هیات علمی دانشگاه می -7 ماده

گذشته از طریق صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور اقدام به پذیرش پژوهشگر پسا دکترا نمایند. در صورتی که پژوهشگر پسا دکترا 
امتیاز از مجموع مقاالت معتبر چاپ شده، اختراع، اکتشاف و تولید  21بایست حداقل فت تاییدیه پایان دوره از دانشگاه باشد. میمایل به دریا

 دانش فنی، مستخرج از پیشنهاده و با افلیشن دانشگاه کسب کند. 
 

 عهده شورای پژوهش و فناوری دانشگاه نامه، برنامه و این شیوهگیری در خصوص موارد پیش بینی نشده، در چارچوب آئینتصمیم -8ماده 

 است. 
 

و جلسه  12/22/44و جلسه هیات رئیسه دانشگاه مورخ  23/22/44ماده در جلسه شورای پژوهشی دانشگاه مورخ  4نامه در این آئین -9ماده 

 باشد. جرا میاالالزم 2911مطرح و مصوب گردید و از ابتدای سال  1/21/44هیات امنای دانشگاه مورخ 
 


