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 استان هاي پژوهشي در كشور خصوصاً هاي پسا دكتري با هدف توسعه علمي و توسعه سرمايه دوره

و هاي تحقيقاتي پسا دكتري  از دورهنامه حمايت  دانشگاه مازندران بر اساس آيين. مازندران تعريف شده است

هاي   و سازمان موسسات ، بنيان هاي دانش ، شركت هاي صنعتي هاي مشترك بين شركت در چارچوب همكاري

شرح زير   به راهاي تحقيق و توسعه نامه پسا دكتري مبتني بر طرح  شيوه نامه اجرايي آيين...  و اجرايي كشور 

  :تدوين نموده است  

   

    تعاريف  ـ1

در اين كه  و تحقيقاتي حامي پژوهشگران و فناوران كشور ياز موسسه آموزشعبارتست : دانشگاه مازندران *

   .شود ناميده  مي  »   دانشگاه «شيوه نامه 

چوب دوره پسا راست كه متقاضي اجراي طرح تحقيق و توسعه در چا يسازمانيا  شركت: شركت متقاضي *

  .باشد دكتري مي

  باشد  دانشگاه مازندران مي3/3/1393 پسا دكتري مصوب ي تحقيقاتي نامه دوره  منظور آيين:نامه  آيين*

از اخذ مدرك دكتري تحت  دوره معين پژوهشي است كه طي آن پژوهشگران مستعد پس :  پسا دكتريدوره*

علمي صاحب تجربه و برجسته علمي در انجام طرح هاي پسا دكتري مشاركت  نظارت يك عضو هيات

  .نمايند  مي

اي است كه در چارچوب نيازهاي شركت متقاضي و منطبق بر  قيق و توسعهطرح تح :طرح پسا دكتري *

  .رسد  تعريف شده و به تصويب مي) دانشگاه مازندران(دار وزارت عتف  هاي اولويت پژوهش

اي معين فعاليت   مدرك دكتري تخصصي متقاضي ورود به دورهبافردي است كه : پژوهشگر پسا دكتري *

  .است) مسئول طرح پسا دكتري(دهنده   پذيرش علميعضو هياتپژوهشي تحت نظارت 

علمي دانشگاه   فردي است كه عضو هيات) :مسئول طرح پسا دكتري(دهنده   پذيرشعلمي عضو هيات*

  .هاي پژوهشگر پسا دكتري را برعهده دارد مازندران بوده و مسئوليت هدايت ، راهنمايي و كنترل فعاليت

  

   هدفـ2

 دوره پسا دكتري يهاي افراد ذيربط و فرايند اجراي امه ، تشريح وظايف و مسئوليتن هدف از تدوين اين شيوه  

  .باشد مه مربوطه ميان هاي تحقيق و توسعه بر اساس آيين مبتني بر طرح

  



  دامنه كاربردـ 3 

 ي تحقيقاتي پسا نامه دوره اين شيوه نامه در برگيرنده اقداماتي است كه در رابطه با حمايت از اجراي آيين

  .گيرد صورت ميدكتري 

  

    كميته تخصصي دوره هاي تحقيقاتي پسا دكتريـ 4

 اعضاي آن مركب از معاون پژوهش و. شود   ناميده مي »كميته تخصصي« نامه  اي كه در اين شيوه كميته

( دانشگاه حداقل با مرتبه دانشياري علمي   نفر از اعضاي هيات2 ، معاون دانشجويي،   معاون آموزشي، فناوري

 كارشناس مرتبط در معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه .) در زمينه موردنظر متخصص باشدكه يك نفر از آنها

 عضو هيات علميهاي پژوهشي پژوهشگر دوره پسا دكتري و  پرسنلي و فعاليت مازندران مدارك و مستندات 

  .دهد  در اختيار كميته قرار ميبررسيجهت دهنده را  پذيرش

د ن سال منصوب خواه دواي كميته تخصصي با حكم مستقيم رياست محترم دانشگاه به مدت اعض :1 تبصره

  . د بود هشد كه اين مدت قابل تمديد خوا

  . يابد  جلسات كميته با حضور بيش از نصف اعضاء رسميت مي :2تبصره 

  . باشد  حضور عضو هيات علمي متخصص در رشته موردنظر در جلسه ضروري مي :3تبصره 

  

    شرايط پژوهشگر پسا دكتري ـ 5

 ارزيابي صالحيت پژوهشگر و  است مربوطهنامه  آيين2براساس ماده دكتري  شرايط پژوهشگر پسا  

  . ي تخصصي دوره تحقيقاتي پسا دكتري خواهد بود  عهده كميته پسادكتري به

  

    )مسئول طرح پسا دكتري(  پذيرش دهنده عضو هيات علمي شرايط ـ 6

 آيين نامه مربوطه 3 بر اساس ماده  در دوره پسا دكتريدهنده پذيرش علمي عضو هيات الزم برايشرايط   

ي تخصصي  عهده كميته به) دهنده  پذيرش علمي عضو هيات(است و ارزيابي صالحيت مسئول طرح پسا دكتري 

  . دوره تحقيقاتي پسا دكتري خواهد بود 

 پژوهشگر 2 و 1حداكثر توانند  مي  استادي به ترتيب  دانشياري وعلمي با مرتبه علمي  اعضاي هيات :1 تبصره

  .پسا دكتري را تحت راهنمايي خود داشته باشند

شركت متقاضي برگزار ) هاي مالي و تجهيزاتي كليه هزينه(  اگر دوره پسا دكتري با حمايت مالي :2 تبصره

پژوهشگر دوره يك نفر تعداد به ي تخصصي ،  تواند با تاييد كميته علمي پذيرش دهنده مي ، عضو هياتگردد

  .پسا دكتري را افزايش دهد

   

    فرايند اجرايي ـ7

    توسط دانشگاه مازندرانعمومي  اطالع رساني ـ1ـ7

هاي   توسط دانشگاه به شركت ، هر ساله هاي تحقيقاتي پسا دكتري در گام اول ضوابط و نحوه اجراي دوره*

  رساني شود  اطالعمتقاضي



  بات استفاه از دوره پسا دكتري همراهجهخواست خود را كتبا ًتوانند در  ميمتقاضي هاي  شركتمتقاضيان از*

   پژوهش و فناوري دانشگاه ارسال نمايند معاونتساير مستندات به 

هاي علمي دانشگاه درخواست متقاضيان به عموم  منظور ايجاد شرايط رقابتي و استفاده بهينه از توانمندي به*

  .گردد رساني مي طه اطالععلمي مربو اعضاي هيات

علمي  صورت انتخاب عضو هيات اگر دوره پسا دكتري با حمايت مالي شركت متقاضي برگزار گردد در اين*

  . شركت متقاضي خواهد بودتشخيص پذيرش دهنده با 

   تكميل فرم پذيرش پسا دكتريـ2ـ7

 فرم پذيرش طرح ،انشگاه مازندرانشده توسط د در چارچوب ضوابط و شرايط اعالنتوانند  متقاضيان مي  

دهنده  پذيرشعلمي  عضو هيات تكميل همراه با ، متقاضيشركتپسا دكتري را در چارچوب نياز يا درخواست يك

به معاونت پژوهش و فناوري جهت بررسي ، نامه پسا دكتري  آيين4ط به ماده مربو ساير مدارك و مستندات و

  .تحويل نمايند 

درصورت و دهنده پسا دكتري  پذيرشعلمي  عضو هياتبه همراه درخواست كتبي ي ارسال طرح پيشنهاد*

  باشد زبور نامه رسمي شركت م  با معرفيههمراحمايت طرح از سوي متقاضي 

  عضو طرح پيشنهادي بايد براساس چارچوب موردنظر دانشگاه و همراه با سوابق علمي و پژوهشي *

  .دكتري ارسال گردددهنده و پژوهشگر پسا  پذيرشعلمي  هيات

   ارزيابي ـ3ـ7

معاونت پژوهش و فناوري  ردر خصوص طرح هاي ارسال شده به دانشگاه، در ابتدا بررسي مقدماتي د  

ها و موارد ارسالي و انطباق آن با ضوابط دانشگاه،  طرح   صورت عدم وجود اشكال در فرمو درگيرد  انجام مي

  .گيرد مي ري مورد داوري قرارتوسط كميته تخصصي دوره تحقيقاتي پسا دكت

  باشد و كليه مستندات و مدارك دريافتي براي اظهار نظر  عهده كميته تخصصي مي هنحوه و شرايط داوري ب*

  .در اختيار اين كميته قرار خواهد گرفت 

بندي اعالم   جمعپس ازهاي الزم مدارك و مستندات، نظر نهايي خود را  كميته تخصصي پس از انجام بررسي*

  خواهد كرد

 به معاونت پژوهش و را، پذيرش يا عدم پذيرش نهايي طرح يا پژوهشگر  كميته تخصصي پس از جمع بندي*

  نمايد اعالم مي فناوري دانشگاه

     قرارداد پژوهشي و اجراانعقاد ـ4ـ7

   تنظيم و به امضاي طرفين ،كميته تخصصي، قرارداد پژوهشي طرح در از پذيرش نهايي پژوهشگر پس  

  خواهد رسيد)   پژوهشگر وشركت متقاضي ـ استاد پذيرش دهنده ـ  و فناوري عاونت پژوهشم( 

  شود  يك نسخه از قرارداد پژوهشي جهت اطالع براي شركت متقاضي ارسال مي*

  دهنده موظف است گزارش پيشرفت طرح و عملكرد پژوهشگر پسا دكتري را  پذيرشعلمي   عضو هيات*

  .ه به كميته تخصصي ارسال نمايدجدول زمان بندي شداس سابر

كثر ظرف ادح،  از خاتمه طرح ضمن ارائه گزارش نهايي طرح موظف است پسدهنده  علمي پذيرش  عضو هيات*

   ماه از خاتمه طرح دستاوردهاي تعهدشده شامل دانش فني، نمونه محصول ساخته شده ، مقاالت 6مدت 

  .مورد نظر به دانشگاه تحويل نمايدچارچوب را بر اساس بيني شده  پيشچاپ شده و ساير موارد 



     دورهنظارت بر عملكردـ 5ـ7

 پذيرش دهنده موظف عضو هيات علمي. به عهده كميته تخصصي است ، نظارت بر عملكرد دوره پسا دكتري *

) هر سه ماه ( صورت دوره اي است با همكاري و هماهنگي پژوهشگر نسبت به اجراي طرح اقدام نموده و به

  . ش پيشرفت طرح و عملكرد پژوهشگر را تدوين و براي كميته تخصصي ارسال نمايد گزار

عضو هيات علمي گزارش ها و پيشنهادهاي كميته تخصصي مربوط به رفع اشكال احتمالي و ارتقاء عملكرد به *

  . گرددمي يا پژوهشگر مرتبط اطالع رساني پذيرش دهنده 

  

     فرآيند پرداختـ8

وهشگر پسا دكتري براي سه ماه اول دوره ، پس از امضا قرارداد پژوهشي و با ژاول به پپرداخت مرحله  ـ1ـ8

  . گيرد  صورت ميعضو هيات علمي پذيرش دهندهو تاييد  درخواست پژوهشگر

 از اجراي طرح و با  پسسه ماها دكتري براي سه ماه دوم دوره ، وهشگر پسپژ پرداخت مرحله دوم ـ 2ـ8

  . گيرد  صورت ميعضو هيات علمي پذيرش دهندهييد درخواست پژوهشگر و تا

پرداخت مرحله دوم و با سه ماه پس از وهشگر پسا دكتري براي سه ماهه سوم ، ژ پرداخت مرحله سوم پـ3ـ8

  . گيرد  صورت ميعضو هيات علمي پذيرش دهندهدرخواست پژوهشگر و تاييد 

پرداخت مرحله سه ماه پس از ه چهارم دوره ، وهشگر پسا دكتري براي سه ماژ پرداخت مرحله چهارم پـ4ـ8

در  توسط پژوهشگر ارائه سمينار و عضو هيات علمي پذيرش دهندهسوم  و با درخواست پژوهشگر و تاييد 

  .ورت مي پذيردصدانشكده 

صدور كه پژوهشگر از گرنت استاد پذيرش دهنده در پيشبرد اهداف طرح بهره مند باشد ،  در صورتيـ 4ـ9

   ـ علمي پژوهشي( معتبردر مجالت مقاله  دوحداقل پذيرش چاپ يا منوط به ان دوره پسا دكتري هي پاياگو

ISC  ـ ISI( باشد  مي.  

 صدور ، باشد شدهمند بودجه شركت متقاضي در پيشبرد اهداف طرح بهرهكه پژوهشگر از  ـ در صورتي4ـ10

علمي پژوهشي ( مقاله در مجالت معتبريا حداقل پذيرش يك گواهي پايان دوره پسا دكتري منوط به چاپ 

  .باشد مي ) ISI ـ  ISCـ

به پژوهشگر منوط به ارائه )  باقي مانده حق الزحمه هر مرحله(  درصد حسن انجام كار10 پرداخت : تبصره

  .طرح خواهد بودپيش بيني شده در زارش نهايي تاييد شده توسط كميته تخصصي يا ناظر وانجام تعهدات گ

      اختالفحل ـ 9

را در مورد اختالف طرفين ملزم هستند موضوع ، تفسير و اجراي قرارداد دريدر صورت بروز هرگونه اختالف

 ارجاع نموده و پس از الطرفينمرضينفر نماينده  يكو از طرفيننماينده هر يكاسرع وقت به كمسيوني مركب از 

    خواهد بوداالجرا  و الزماالتباع  ت مزبور براي طرفين الزمانظر هيبحث و بررسي 


