آئین نامه دوره "پژوهش پسا دكتري" دانشگاه الزهرا
)(Post-Doctoral Research

مقدمه:
در راستای برنامه راهبردی دانشگاه و به منظور تكميل ،عرضه و بهره برداری مناسب از پژوهش های صورت گرفته در
دوره دكتری و نيز استفاده از توان علمی و تجربيات پژوهشگران برای رفع نيازهای علمی و پژوهشی اساسی كشور و
همچنين تامين تخصص های مورد نياز در عرصه های ملی و بين المللی ،آيين نامه تشكيل دوره مذكور در دانشگاه
الزهرا تدوين و ابالغ می گردد.

ماده  .1تعاریف و اصطالحات:
 1-1دوره پژوهش پسا دكتري :دوره ای صرفاً پژوهشی است كه برای انجام فعاليت های پژوهشی به منظور دانش
افزايی ،ارتقا مهارت تخصصی پژوهشگر ،رفع نيازهای جامعه در حوزه تخصصی پس از اخذ مدرك دكترای تخصصی
ايجاد می شود.
 2-1مسئول (مجري) دوره پسا دكتري :عضو هيات علمی تمام وقت دانشگاه الزهرا كه واجد شرايط مندرج در ماده
 4بوده و مسئوليت هدايت ،راهنمايی و كنترل فعاليت های پژوهشگر پسا دكتری را بر عهده دارد.
 3-1پژوهشگر پسا دكتري :فردی است كه واجد شرايط مندرج در ماده  5بوده و متقاضی ورود به دوره پژوهش
پسا دكتری تحت نظرات مسول (مجری) دوره پسا دكتری می باشد.
 4-1كارگروه مرجع :گروهی است متشكل از معاون پژوهشی و فناوری (رئيس كارگروه) ،مدير امور پژوهشی ،مدير
ارتباط با صنعت و جامعه ،معاون پژوهشی دانشكده يا پژوهشكده ذيربط و دو نفر عضو هيات علمی به انتخاب رئيس
دانشكده و پژوهشكده ذيربط كه موارد پسا دكتری و ديگر موارد پژوهشی را نيز بررسی نموده و بر اجرای آن نظارت
دارد.
 5-1دبیرخانه دوره پسا دكتري :دبيرخانه اين طرح در معاونت پژوهشی دانشگاه مستقر است به طوريكه تمامی
درخواست ها قبل از هرگونه اقدام به اين دفتر ارايه خواهد شد.

ماده  .2اهداف دوره
 1-2توليد علم وگسترش مرزهای دانش و رفع نيازهای كشور با استفاده از آخرين يافته های دانش جهانی
 2-2تقاضا محور كردن فعاليت های پژوهشی دانشگاه به منظور حل مشكالت علمی و فنی كشور
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 3-2استفاده از ظرفيت پژوهشی موجود در دانشگاه به منظور رفع نيازهای پژوهشی كشور
 4-2ارتقاء كيفيت و كميت پژوهش دانشگاه
 5-2تكميل تخصص های مورد نياز ملی و بين المللی
 6-2ارتباط عميق بين دانشگاهی و انتقال تجربيات
 7-2آماده سازی فارغ التحصيالن دكتری برای جايگاه عضويت هيات علمی دانشگاه ها

ماده .3مدت دوره
دوره پژوهش پسا دكتری يك دوره تمام وقت يك ساله می باشد و بنا به پيشرفت مناسب پروژه و ضرورت با پيشنهاد
مجری دوره و موافقت كارگروه مرجع میتواند تا دو دوره يك ساله ديگر نيز افزايش يابد.

ماده  .4شرایط عضو هیأت علمي مجري دوره
 1-4دارا بودن مرتبه علمی حداقل دانشياری؛
 2-4راهنمايی حداقل  2رساله دكتری در دانشگاه؛
تبصره :چنانچه عضو هيات علمی راهنمايی حداقل  5دانشجوی كارشناسی ارشد را به طوری بر عهده داشته كه از هر
پايان نامه يك خروجی مناسب اعم از چاپ مقاله ،كتاب ،رازنوشته (پتنت) ،ارايه كرسی نظريه پردازی ،عقد قرارداد
ارتباط با صنعت و جامعه داشته باشد نيز می تواند راهنمايی پژوهشگر پسادكتری باشد.
 3-4حداقل  3مقاله در سه سال آخر در مجالت معتبر علمی-پژوهشی منتشر كرده باشد.
 4-4چنانچه حمايت مالی دوره توسط سازمانی به غير از دانشگاه الزهرا انجام می پذيرد ،مجری ملزم به رعايت موازين
آن سازمان می باشد.

ماده  .5شرایط داوطلبین ورود به دوره
 1-5داشتن مدرك دكتری ( )PhDمتناسب با پژوهش مورد تقاضا ،از يكی از دانشگاههای داخل يا خارج از كشور كه
به تأييد وزارت علوم ،تحقيقات و فناوری و يا وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكی رسيده باشد و بيش از سه سال
از تاريخ اخذ مدرك نگذشته باشد.
تبصره :مدت زمان دوره ضرورت وظيفه عمومی به اين مدت اضافه می گردد.
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تبصره :در صورت داشتن سابقه كار پژوهشی و فناوری مرتبط اين مدت تا  5سال قابل افزايش است.
 2-5برخورداری از صالحيت های عمومی و عدم ممانعت قانونی ورود به آموزش عالی
 3-5اخذ پذيرش از يكی از اعضای هيات علمی واجد شرايط در دانشگاه الزهرا
 4-5نداشتن مشكل نظام وظيفه برای داوطلبين ذكور
 5-5داشتن حداقل دو توصيه نامه صالحيت انجام پژوهش در دوره از استادان راهنما و مشاور رساله دكتری و يا
كارشناسی ارشد
 6-5داشتن حداقل دو مقاله علمی پژوهشی معتبر در دوره دكتری
 7-5اخذ موافقت دانشكده يا پژوهشكده مربوطه
 8-5چنانچه حمايت مالی دوره توسط سازمانی به غير از دانشگاه الزهرا انجام می پذيرد ،داوطلب بايستی به موازين
آن سازمان نيز متعهد گردد.
 9-5در صورت نداشتن تابعيت ايران تمامی امور مربوط به مكاتبات اخذ ويزای كار توسط دفتر همكاری های علمی و
بين المللی دانشگاه الزهرا انجام خواهد پذيرفت.
ماده .6تعهدات پژوهشگرپسا دكتري
 1-6پژوهشگر در طول قرارداد بصورت تمام وقت در اختيار دانشگاه بوده و حق همكاری و يا قرارداد با دستگاه های
دولتی و خصوصی را ندارد.
 2-6اهتمام به امور پژوهشی در طول دوره با نظارت و هماهنگی مجری دوره
 3-6رعايت كليه قوانين و مقررات آموزشی ،پژوهشی و اداری دانشگاه در طول دوره
 4-6ارائه گزارش های دوره ای  3ماهه با تأييد مجری دوره ،گروه و شورای دانشكده /پژوهشكده به معاونت پژوهش و
فناوری دانشگاه
 5-6عمل به كليه تعهدات اختصاصی مندرج در قرارداد
ماده .7تعهدات دانشگاه در قبال پژوهشگر پسا دكتري
 1-7تعهدات معاونت پژوهشي
 سياست گذاری در خصوص اهداف دوره ها ،روند پژوهش ها و همبستگی پژوهشی دانشگاه با جامعه
 بررسی اعالم صالحيت پژوهشگر و طرح پيشنهادی ارائه شده توسط دانشكده ها و ارائه پاسخ مقتضی
 بررسی اعالم نياز دانشكده ها به منابع و امكانات و ارائه امكانات يا اتخاذ راهكارهای مناسب
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 فراهم نمودن شرايط استفاده از امكانات دانشگاه نظير كتابخانه ،سالن غذا خوری و ساير امكانات رفاهی در قبال
پرداخت هزينه مطابق ضوابط مرجع مربوطه
 صدور گواهينامه پايان دوره پژوهش پسادكتری بر اساس درخواست كتبی دانشكده ها
 2-7تعهدات دانشكده
 انجام امور اداری در خصوص موافقت نامه و ضمانت نامه های مرتبط با ضوابط دانشگاه و پيگيری فرايند
پذيرش پژوهشگر
 اعتماد سازی در خصوصِ خالقيت و استقالل پژوهش گر و حصول اهداف منطقی
 ارزيابی روند پژوهش
 تدارك و گسترش منابع و امكانات مورد نياز دوره در حد مقدور
 3-7تعهدات مجري دوره
 تصديق يا عدم تصديق پژوهش و طرح پژوهش پيشنهاد شده
 اخذ موافقت گروه و دانشكده در خصوص اهداف علمی و طرح پژوهش پيشنهادی
 مديريت پژوهش و فعاليت برای توسعه مهارت های روش شناسانه پژوهش
 فراهم نمودن امكانات و فضای كار مناسب برای پژوهشگر با هماهنگی گروه و دانشكده
 رعايت معيارهای اخالق علمی و حرفه ای در خصوص قوانين و سياست های دانشگاهی و كشوری ،بهره
برداری از منابع ،احترام به طبيعت در آزمايشگاه ها و رعايت موارد ايمنی
 ارايه گزارش ادواری و پيشرفت كار با مستندات
 اعالم پايان پژوهش به گروه يا دانشكده برای انجام امور معمول مانند قطع دسترسی پژوهش گر به منابع
و ارائه نتايج پژوهش برای انتشار و بايگانی
 عمل به كليه تعهدات اختصاصی مندرج در قرارداد
ماده  .8حقوق و مزایاي پژوهشگر پسا دكتري
 )1چنانچه سازمانی به غير از دانشگاه الزهرا عهده دار تامين هزينه است كليه پرداخت ها بر اساس موازين آن سازمان
انجام خواهد پذيرفت و دانشگاه تعهدی در اين مورد نخواهد داشت.
 )2چنانچه دانشگاه الزهرا با سازمانی به صورت مشترك عهده دار تامين هزينه است كليه پرداخت ها بر اساس موازين
تعريف شده با آن سازمان انجام خواهد پذيرفت.
 ) 3عضو هيات علمی می تواند با هماهنگی با معاونت پژوهشی مبالغ پژوهانه (گرنت) ،هسته پژوهشی ،و يا طرح های
ارتباط با صنعت و جامعه خود را صرف به كارگيری پژوهشگر پسا دكتری نمايد (بر اساس دستورالعمل پيوست).
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 )4چنانچه عضو هيات علمی در فرايند ساالنه انتخاب پژوهشگران برتر دانشگاه الزهرا جزء  11درصد برترين ها قرار
گيرد می تواند از سهميه حمايت مالی يك ساله از يك طرح پسا دكتری استفاده نمايد (بر اساس دستورالعمل پيوست).
 ) 5به عضو هيات علمی به ازای هر مقاله پراستناد بر اساس گزارش ساالنه  ESIيك سهميه حمايت مالی يك ساله از
يك طرح پسا دكتری تخصيص داده خواهد شد (بر اساس دستورالعمل پيوست).
 )6به عضو هيات علمی به ازاء يك كرسی نظريه پردازی يك سهميه حمايت مالی يك ساله از يك طرح پسا دكتری
تخصيص داده خواهد شد (بر اساس دستورالعمل پيوست).
 ) 7به ازاء جذب هر يك ميليارد ريال بودجه در قالب انعقاد قرارداد ارتباط با صنعت و جامعه و يا جذب گرنت و يا
تجهيزات داخل و يا خارج از ايران يك سهميه حمايت مالی يك ساله از يك طرح پسا دكتری تخصيص داده خواهد
شد (بر اساس دستورالعمل پيوست).
 )8به ازاء راه اندازی يك شركت دانش بنيان يك سهميه حمايت مالی يك ساله از يك طرح پسا دكتری تخصيص داده
خواهد شد (بر اساس دستورالعمل پيوست).
 )9به ازاء ثبت يك پتنت (راز نوشته) بين المللی يك سهميه حمايت مالی يك ساله از يك طرح پسا دكتری تخصيص
داده خواهد شد (بر اساس دستورالعمل پيوست).
 )11به برنده گان جوايز بين المللی اعم از خوارزمی ،فارابی ،شيخ بهايی ،عالمه طباطبايی ،مصطفی (ص) و  ...و جوايزی
از قبيل پژوهشگر برتر كشوری و يا استاد نمونه كشوری سهميه حمايت مالی يك ساله از يك طرح پسا دكتری
تخصيص داده خواهد شد (بر اساس دستورالعمل پيوست).
 ) 11به عضو هيات علمی به ازای معرفی به عنوان يك درصد برترين دانشمندان بين المللی بر اساس گزارش ساالنه
 ESIيك سهميه حمايت مالی يك ساله از يك طرح پسا دكتری تخصيص داده خواهد شد (بر اساس دستورالعمل
پيوست).
ماده  .9شرایط صدور تاییدیه پایان دوره
 1-9ارائه سمينار در مورد نتايج پژوهش های انجام يافته در دانشكده /پژوهشكده مربوطه توسط پژوهشگر
 2-9انجام تعهدات در قرارداد
تبصره :در شرايط خاص كه فعاليت پژوهشی منجر به توليد فناوری جديد ،ثبت اختراع بين المللی ،كرسی نظريه
پردازی ،كتاب ،توليد دانش فنی و يا ساخت محصول جديد شود ،تاييديه اين دستاوردها با تأييد شورای پژوهش و
فناوری دانشگاه ،میتواند جايگزين مقاله گردد.
ماده  .10فرایند اجرا
 1-11اطالع رسانی در خصوص برنامه حمايت از دوره های پسا دكترا از طريق معاونت پژوهشی
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 2-11ارائه درخواست پژوهشگر پسا دكتری همراه با طرح پيشنهادی (فرم شماره  1و  )2و رزومه پژوهشگر پسا دكترا
به عضو هيات علمی مجری
 3-11بررسی درخواست توسط عضو هيأت علمی مجری و ارسال مستندات مربوطه اين آيين نامه به گروه آموزشی
مربوط
 4-11بررسی علمی و تصويب طرح توسط گروه آموزشی و تاييد شورای پژوهشی دانشكده
 5-11ارسال نظر گروه توسط دانشكده به معاونت پژوهشی و فناوری
 6-11ارسال طرح برای داوری
 7-11طرح در كارگروه مرجع مربوطه در دانشگاه جهت اخذ مجوز و ابالغ به عضو هيأت علمی مجری ،پژوهشگر پسا
دكتری و دانشكده مربوطه
 6-11انعقاد قرارداد طرح فيمابين دانشگاه و مجری طرح و پژوهشگر پسا دكترا و اطالع رسانی به دانشكده /پژوهشكده
محل اجرای طرح
تبصره :شروع فعاليت پژوهشگر در دانشگاه منوط به تاييد قرارداد فيمابين مجری دوره و پژوهشگر توسط معاونت
پژوهش و فناوری دانشگاه می باشد.
ماده  .11مالحظات عمومي

 1-11پژوهشگر پسا دكتری در طول دوره ،هيچگونه رابطه استخدامی با دانشگاه ندارد.
 2-11نحوه تعامل پژوهشگر با دانشگاه در طول دوره در چارچوب اين آيين نامه و قرارداد پژوهشی مربوطه و ساير
قوانين حاكم بر دانشگاه می باشد.
 3-11نتايج پژوهش ها در طول دوره و درآمدهای ناشی از آنها متعلق به دانشگاه الزهرا بوده و پژوهشگر موظف است
در انتشار نتايج علمی ،مقاالت ،كتب ،ثبت اختراعات ،كرسی های نظريه پردازی و ساير توليدات علمی حقوق مالكيت
فكری دانشگاه را با لحاظ نمودن صحيح نام دانشگاه (فارسی :دانشگاه الزهرا ،التين ،Alzahra University :عربی:
جامعه الزهرا) محفوظ نگه دارد.

این آیین نامه در  11ماده و  5تبصره با بررسي و پیشنهاد شوراي پژوهشي و فناوري دانشگاه و در تاریخ
 1395/10/7به تصویب هیئت رئیسه دانشگاه رسید.
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