
  

  بسمه تعالي

  )Post doc(دكتري  پسا  تحقيقاتي  هاي  دوره آيين نامه

 دانشگاه مازندران

 مقدمه

كمك به تأمين نيازهاي پژوهـشي در      ژوهش هاي صورت گرفته در دوره دكتري و               منظور تكميل پ   به

 و ايجـاد . شـود  در دانـشگاه مازنـدران ايجـاد مـي        دكتـري    پـسا  تحقيقاتي هاي رهدو ،سطوح عالي كشور  

، گـسترش توليـد علـم و       جامعـه  ساسـي  ا معـضالت  و مـشكالت  حـل  و كـشف   در ها دوره اين   گسترش

 تـشكيل  نامـه  آئين رو، اين از . دارد توجهي قابل تأثير كشور در نو هاي فناوري توسعه  و ايجاد ،  فناوري

  .شود مي تدوين زير شرح به دكتري پسا تحقيقاتي هاي دوره

  

 تعاريف ـ 1 ماده

 دكتري پسا دوره

 پژوهـشي  هـاي  فعاليـت  بـه  مـستمر  اشـتغال  بـراي  كه معين و موقت است اي دوره دكتري پسا دوره

 از عبـور  ، در حـوزه تخصـصي مربوطـه       پژوهـشگر  تخصـصي  هـاي  مهـارت  ارتقـاي  منظور به هدفمند

  .شود مي ايجاد صنعتمختلف جامعه و  نيازهاي رفع و دانش مرزهاي

  

 دكتري پسا پژوهشگر

  بـوده و    Ph.D) (مربوطـه  تخصـصي  ي دكتـر  مـدرك  تري،  فردي است كـه داراي      دك پسا پژوهشگر

 .باشد مربوطه دكتري پسا دوره به ورود متقاضي

 

  متقاضيانشرايط ـ 2 ماده

  در رشته مـورد تقاضـا      فناوري و تحقيقات علوم، وزارت قبول مورد تخصصي دكتري مدرك داشتنـ  1

  باشدكه بيش از سه سال از تاريخ اخذ آن نگذشته 

 پژوهـشي  طرح يا اختراع ثبت يك يا ورد تائيد وزارت علوم   م پژوهشي  علمي مقالهسه   حداقل داشتنـ  2

 ..مازندران و يا مراجع ذيصالحدانشگاه  تائيد مورد

  .قانوني ممانعت عدم و عمومي هاي صالحيت از برخورداريـ  3

  عدم مشكل نظام وظيفه براي متقاضان ذكور ـ  4

 .شرايط واجد انادتاس از يكي از پذيرش اخذـ  5



 .راهنماان استاد از الزم مالي حمايت ارائه كتبيـ  6

بـه غيـر از دانـشگاه       ( مي تواند ازطريق يك دستگاه دولتي يـا غيـر دولتـي               الزم مالي حمايت :1 تبصره

 كه پژوهشگر در صدد حل مشكل آنها و يا در حال انجام طرح پژوهـشي بـراي آنهـا مـي                  )مازندران

  .شد صورت پذيردبا

  

 دهنده پذيرش استاد شرايط ـ 3 ماده

التحقيق از محل گرنت يا اعتبار ويژه پژوهشي و دانشياري يا  جهت پرداخت حق استادي مرتبه دارايـ  1

 .باشداستادي از محل اعتبار طرحهاي تحقيقاتي برون دانشگاهي 

  مـورد تائيـد وزارت علـوم        پژوهـشي   علمـي  معتبر مجالت در شده چاپ مقاله) ده( 10 داراي حداقلـ   2

 .باشديا دانشياري ي استادپس از مرتبه 

 را بـا موفقيـت بـه پايـان           )دانشگاهي برون يا دانشگاهي درون  ( مصوب   تحقيقاتي طرح يك  حداقلـ   3

  .رسانده باشد

   التحـصيل  غفـار  و كـرده   دفـاع  خـود   رساله از كهرا   دكتري  دوره دانشجوي نفر  يك حداقل  راهنمائيـ   4

 .عهده گرفته باشد  را بهباشد شده

را از  ميليون ريال در مـاه     )پنج(5تا سقف   پسا دكتري   التحقيق پژوهشگر     حققابليت تامين و پرداخت     ـ   5

از ميليـون ريـال در مـاه    ) هـشت ( 8يـا   دهنده    پذيرشاستاد  يژه پژوهشي   واعتبار  %  60حداكثر   محل  

  داشته باشددهنده  پذيرش استاد اهيهاي تحقيقاتي برون دانشگ طرح  محل

اعتبـار ويـژه پژوهـشي       محـل  دكتـري از     پـسا  التحقيـق پژوهـشگر       كليه حـق     پرداخت  و    تامين :2تبصره  

  . باشد نميپذير  امكان

  

 دكتري پسا تحقيقاتي دوره متقاضيان  درخواست ارزيابي براي ضروري مدارك ـ4 ماده

 ، علمـي    و عمـومي   صـالحيت   ، براي بررسـي   نامه آئين اين 2 ادهم در مندرجشرايط و مستندات    بر عالوه

  .نمايد نيز ارائه را زير اطالعات است موظف دكتري پسا تحقيقاتي دوره متقاضي 

  جزئيات  با تحقيق پيشنهادـ  1

 تحقيقـات،  فهرسـت  تحـصيلي،  مـدارك  فـردي،  كامـل  مشخـصات  : شـامل  مدارك از متشكل (رزومهـ   2

 )المللي بين زبان يك حداقل ه ب آشنايي گواهي و اجرايي   علميهاي مسئوليت و ها فعاليت انتشارات،

  .نمايد  كمك داوطلب  علميتوانايي  به بردن پي براي دانشگاه قضاوت در كه ديگري گواهي و مدرك هرـ  3

  

 دكتري پسا تحقيق دوره طول ـ 5 ماده

 صـورت  بـه  تحقيق دوره و باشد مي سال 2 حداكثر و سال 1 حداقل دكتري پسا تحقيقات دوره طول

 .شود مي برگزار وقت تمام



  

 دكتري پسا محقق نام ثبت و تائيد درخواست، مراحل  ـ 6 ماده

 .دهنده پذيرش استاد توسط دكتري پسا محقق كتبي درخواست پذيرش ـ 1

 آموزشي گروه توسط پذيرش تائيد ـ 2

 پژوهش و فناوري    ونت معا در مربوطه خصصيت كميته به دانشكده رئيس توسط گروه راي انعكاس ـ3

  .مربوطه دانشكده و استاد به ابالغ واداري الزم  فرآيند و حكم صدور جهت دانشگاه

  

 دكتري پسا تحقيقاتي دوره پايان گواهينامه ارائه ـ 7 ماده

 بـا  تحقيق دوره پايان گواهينامه دوره، پايان از پس دكتري، پسا پژوهشگر كتبي درخواست مبناي بر

يـا اسـتادان     استاد و  مرتبط   دانشكده رئيسونت پژوهش و فناوري دانشگاه مازندران،        معا امضاي سه

  .شد خواهد صادر دهنده پذيرش

  

 دكتري پسا محقق قبال در دانشگاه تعهدات  ـ8 ماده

 :ونت پژوهش و فناوري دانشگاه مازندران معا تعهدات

نيازهـاي   بـا  دانشگاه پژوهشي همبستگي و تحقيقات روند ها، دوره اهداف درخصوص گذاري سياستـ  

  .جامعه

 ارائـه  و هـا  دانـشكده  توسط شده ارائه پيشنهادي طرح و داوطلب پسا دكتري   صالحيت اعالم بررسيـ   

 . مقتضي پاسخ

 . مناسب راهكارهاي اتخاذ يا امكانات ارائه و امكانات ، منابع به ها دانشكده نياز اعالم بررسيـ 

 و يافتـه  خاتمـه  پژوهـشي  طـرح  از دفـاع  انجام از پس دكتري پسا تحقيق دوره پايان نامهگواهي صدورـ  

  . دانشگاه با حساب تسويه

  

 دانشكده تعهدات

 تحقيق روند ارزيابيـ 

  . مقدور حد در دوره نياز مورد افزاري سخت امكانات تدارك و فيزيكي فضاي كردن فراهمـ 

 

  تريدك پسا محقق دهنده پذيرش استاد تعهدات

 .شده پيشنهاد اتيتحقيق طرح و داوطلب پسا دكتري  تصديق عدم يا تصديقـ 

  . محقق روش شناسانه هاي مهارت توسعه براي فعاليت و تحقيق مديريتـ 

   كـشوري،  و دانـشگاهي  هـاي  سياسـت  و قـوانين  درخـصوص  ضـروري  اخالقـي  معيارهاي از پيرويـ  

 .موارد ايمني رعايت و منابع از برداري بهرهـ 



 . بايگاني مانند اداري امور انجام براي دانشكده يا گروه به تحقيق پايان اعالمـ 

  .علمي هاي يافته انتشار در دانشگاهفكري  معنويمالكيت  حقوق رعايتـ 

  

 دكتري پسا دوره به مربوط هاي هزينه تأمين نحوه ـ 9 ماده

  . اد راهنما است برعهده است دوره درطي تحقيقاتي هاي هزينه تأمين مسئوليتـ  1

 بـا  قـرارداد  از حاصـل  پژوهـشي  اعتبار از يا خود پژوهشي اعتبار از تواند مي دهنده پذيرش استادـ   2

  .نمايد پرداختلتحقيق ا حق پسا دكتري پژوهشگر به ، دهنده سفارش سازمان

  

    مالحظات عموميـ10ماده 

  محسوب نمي شود در طول دوره پسا دكتري، پژوهشگر عضو هيات علمي دانشگاه ـ1

  باشد و قرار داد پژوهشي مي همكاري پژوهشگر با دانشگاه در چارچوب اين آيين نامهـ 2

  استفاده پژوهشگر از خدمات رفاهي دانشگاه منوط به موافقت مديريت مربوطه مي باشدـ 3

  ، پژوهـشگر دوره پـسا دكتـري        و تائيـد گـروه آموزشـي       در صورت موافقـت اسـتاد پـذيرش دهنـده         ـ  4

  تواند حد اكثر سه واحد درسي مرتبط با زمينه تحقيقاتي تدريس كندمي 

پژوهـشي و يـا اعتبـار       ويـژه   حق بيمه پژوهشگر پسا دكتري در طول مـدت تحقيـق از محـل اعتبـار                  ـ5

  . دهنده پرداخت خواهد شد قراردادهاي پژوهشي استاد پژوهش

  

 بـه تـصويب     3/3/1393مـاده در تـاريخ      ) ده (10نامه دوره پسا دكتري دانشگاه مازندران در قالـب            آئين

  .هيات رئيسه محترم دانشگاه رسيده است 

  

 

  

 


