آئين نامه تشكيل دوره هاي تحقيقاتي
پسادكتري

)(Postdoc.
معاونت تحقيقات و فناوري
دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد

١٣٩٩
نسخه ١,٤

١

مقدمه
ايجاد و گسترش دوره هاي تحقيقاتي پسا دكتري ،در راسـتايِ ماموريـت كلـي دانشـگاه علـوم پزشـكي شـهيد صـدوقي يـزد بـه تكميـل
تخصص هاي مورد نياز در عرصه هاي ملي و بين المللي كمك خواهـد كرد .اين دوره ها همچنين مي توانند موجب ارتباط عميق تر بـين
دانشگاهي شوند .از اين رو ،آئين نامه تشكيل دوره هاي تحقيقاتي پسا دكتري با توجه به قوانين كشوري ،آيين نامه هاي وزارتي و جلسات
خبرگان دانشگاهي به منظور پرورش متخصصين و نيل به اهداف كيفي تحقيقات و فن آوري دانشگاه به شرح زير تدوين شده است.

ماده  : ١تعريف دوره و پژوهشگر پسا دكتري
دوره پسا دكتري
دوره اي است موقت و معين )حداقل يك سال و حداكثر سه سال( كه براي اشتغال به فعاليت هاي پژوهشي به منظور ارتقاي مهارت هاي
تخصصي و ضرورت تحقيقات مستقل پژوهشگر پسادكتري و در حوزه تخصصي مربوط به وي ايجاد مي شود.

پژوهشگر پسا دكتري
پژوهشگر پسا دكتري فردي است كه داراي مدرك دكتري تخصص ) ،(PhDتخصص يا فوق تخصص باليني در رشته هاي مرتبط با
حيطه فعاليتهاي پژوهشي مركز بوده كه متقاضي ورود به دوره هاي معين فعاليت هاي علمي به منظور ارتقاي مهارت هاي تخصصي به
منظور تحقيقات مستقل براي حضور در مرزهاي دانش جهاني در حوزه تخصصي مربوطه مي باشد.

ماده : ٢شرايط داوطلبين
 -١داشتن مدرك دكتري تخصصي مورد قبول وزارت علوم ،تحقيقات و فن آوري يا وزارت بهداشت ،درمان و آمـوزش پزشـكي كـه
بيش از سه سال از تاريخ اخذ مدرك نگذشته باشد.
 -٢حداكثر سن داوطلب  ٤٠سال تمام باشد.
 -٣داوطلب از اعضاي هيئت علمي و يا محققين استخدام شده مركز نباشـد .متقاضـي دوره مـي توانـد طرحي)ضـريب ،(k
قراردادي باشد.
 -٤داشتن حداقل يك مقاله علمي ـ پژوهشي معتبر به عنوان نويسنده اول يـا نويسـنده مسـئول و يـا حـداقل دو مقالـه علمـي ـ
پژوهشي معتبر به عنوان نويسنده همكار يا يك ثبت اختراع مورد تائيد دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد
 -٥اخذ پذيرش از يكي از اساتيد واجد شرايط بعنوان محقق اصلي )(Principal Investigator
 -٦برخورداري از صﻼحيت هاي عمومي و عدم ممانعت قانوني
تبصره :١جذب پژوهشگر پسا دكترا از مليتهاي ديگر برابر مقررات مجاز بوده و حقوق وي از محل بودجه طرح تحقيقـاتي قابـل پرداخـت
ميباشد.

ماده :٣شرايط استاد پذيرش دهنده
 -١داراي مرتبه استادي با  H-indexباﻻتر از  ١٥براساس  Scopusباشد .
-٢

حداقل  ٥مقاله در سه سال آخر در مجﻼت معتبر علمي ـ پژوهشي منتشر كرده باشد.

-٣

حداقل سه طرح تحقيقاتي مصوب در دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد را با موفقيت به پايان رسانده باشد.

٢

 -٤راهنمايي حداقل سه نفر دانشجوي دوره دكتري كه از رساله خود دفاع كرده و فارغ التحصيل شده باشـند را بـه عهـده گرفتـه
باشد.
 -٥يك طرح پژوهشي كاربردي در دست اقدام يا انجام شده در سه سال گذشته داشته باشد.
 -٦استاد بايد داراي حداقل يك گرنت از بنياد ملي نخبگان و يا ساير گرنت هاي ملي ،بين المللي و يا ارتباط با صنعت باشد.
 -٧قابليت تأمين سهمي از حق الزحمه متقاضي پسا دكترا از محل گرنت هاي خارج از دانشگاه)بند فوق( را داشته باشد.
 -٨تعيين استاد پذيرنده از ابتداي دوره پسادكتري پژوهشي ضروري مي باشد و استاد پذيرنده تا انتهاي دوره مسـئوليت راهنمـايي
دانشجو را بر عهده دارد.
 -٩استاد پذيرنده همزمان نمي تواند هدايت بيش از  ٢دانشجوي دوره پسا دكتري پژوهشي ) (Postdocرا به عهده بگيرد.
 -١٠در صورت جذب گرنت ارتباط با صنعت ،پس از واريز گرنت به حساب دانشگاه ،استاد مي تواند با تعريف پروژه پسا دكترا ،از اين
گرنت جهت پرداخت حق الزحمه تحقيق به متقاضي استفاده نمايد و مبلغ  ١٠درصد باﻻ سري از گرنت كسر نخواهد شد.

ماده  : ٤مدارك ضروري براي ارزيابي درخواست داوطلبان دوره تحقيقاتي پسا دكتري
عﻼوه بر حداقل الزامات مندرج در ماده  ٢اين آئين نامه ،صﻼحيت عمومي و علمي محقق بر مبنايِ موارد زير مورد ارزيابي قرار
خواهد گرفت .درخواست دهنده دوره تحقيقاتي پسا دكتري موظف است اطﻼعات زير را به استاد پذيرش دهنده ارائه نمايد :
-١

پيشنهاد تحقيق با جزئيات

 -٢رزومه )متشكل از مدارك شامل :مشخصات كامل فردي ،مدارك تحصيلي ،فهرست تحقيقات ،انتشارات ،فعاليت ها و
انتصاب هاي علمي ،گواهي آشنايي با حداقل يك زبان بين المللي(
 -٣تعيين ميزان پشتيباني مالي مورد درخواست
-٤

هر مدرك و گواهي ديگري كه در قضاوت دانشگاه براي پي بردن به توانايي داوطلب براي استفاده موثر از پذيرش وي در دوره
كمك نمايد.

ماده : ٥طول دوره تحقيق پسا دكتري
طول دوره تحقيقات پسا دكتـري حداقل  ١سال و حداكثر  ٣سال مي باشد و دوره تحقيق به صورت تمـام وقت برگزار مي شود.

ماده  : ٦مراحل درخواست ،تائيد و ثبت نام محقق پسا دكتري
 -١پذيرش درخواست كتبي و پروپوزال تحقيق محقق پسا دكتري توسط استاد پذيرش دهنـده ) Principal Investigator-
(PI
 -٢تائيد پذيرش توسط شوراي پژوهشي مركز تحقيقات
-٣

انعكاس راي به شوراي پژوهشـي دانشـكده و سـپس دانشـگاه و صـدور حكـم و فراينـد سـازي اداري و ابـﻼغ بـه اسـتاد و
دانشكده/مركز تحقيقات مربوطه

٣

ماده  :٧ارائه گواهينامه پايان دوره تحقيقاتي پسا دكتري
ارائه گواهي پايان دوره منوط به چاپ حداقل يـك مقالـه علمـي -پژوهشـي معتبـر بـا نمايـه (Pub Med, ISI web of

.١

) scienceبا نام دانشگاه به ازاي هر سال قرارداد مي باشد.
پس از پايان دوره بر مبناي درخواست كتبي پژوهشگر پسا دكتراي پژوهشي و تاييـد و اعـﻼم اسـتاد پذيرنـده ،گـواهي نامـه

.٢

مربوطه با سه امضاي معاون تحقيقات و فناوري دانشگاه ،رئيس دانشكده /مركز تحقيقات و استاد پذيرش دهنده صادر خواهد
شد.
تبصره :٢در شرايط خاص كه فعاليت پژوهشي منجر به توليد فنآوري جديد ،ثبت اختراع بين المللـي ) ،(Patentتوليـد دانـش فنـي يـا
ساختن محصول جديد شود بر حسب نوع و دستاورد با تاييد شوراي فناوري و شوراي پژوهشي دانشگاه مي تواند جايگزين مقاله يا مقاﻻت
دوره شود .همچنين اگر حاصل تحقيق منجر به تاليف كتاب ) مورد تائيد شوراي نظارت بر انتشارات دانشگاه( باشـد مـي توانـد جـايگزين
مقاله شود .طبق قرارداد ،اتمام دوره بايد به تائيد استاد پذيرنده رسيده و مبني بر حصول نتيجه باشد.

ماده  : ٨تعهدات دانشگاه در قبال محقق پسا دكتري
تعهدات معاونت پژوهشي
.١

سياست گذاري در خصوص اهداف دوره ها ،روند تحقيقات و همبستگي پژوهشي دانشگاه با جامعه

.٢

بررسي اعﻼم صﻼحيت محقق و طرح پيشنهادي ارائه شده توسط گروه  /مركز تحقيقات مرتبط و ارائه پاسخ مقتضي

.٣

بررسي اعﻼم نياز دانشكده ها به منابع و امكانات و ارائه امكانات يا اتخاذ راهكارهاي مناسب

.٤

تسهيل عقد قرارداد توافقي بين استاد و دانشجوي دوره پسادكتري از محل گرنت مربوطه

.٥

صدور گواهينامه پايان دوره تحقيق پسادكتري بر اساس درخواست كتبي معاونت پژوهشي دانشكده ها

تبصره  :٣مركز تعهدي براي استخدام پژوهشگر فوق دكترا ندارد.

تعهدات دانشكده
 -١انجام امور اداري در خصوص موافقت نامه و ضمانت نامه هاي مرتبط با ضوابط دانشگاه و پيگيري فرايند پذيرش محقق
 -٢اعتماد سازي در خصوصِ خﻼقيت و استقﻼل محقق و حصول اهداف منطقي
 -٣ارزيابي روند تحقيق
 -٤تدارك و گسترش منابع و امكانات مورد نياز دوره در حد مقدور
تبصره :٤دانشگاه تعهدي براي جذب و استخدام پژوهشگر پسا دكتري ندارد.

تعهدات استاد پذيرش دهنده محقق پسا دكتري
 -١تصديق يا عدم تصديق محقق و طرح تحقيق پيشنهاد شده
 -٢جلب موافقت مركز تحقيقات و رئيس دانشكده مربوطه در خصوص اهداف علمي و پروژه محقق
 -٣مديريت تحقيق و فعاليت براي توسعه مهارت هاي روش شناسانه محقق
 -٤الزام به رعايت حقوق علمي و مالكيت معنوي پژوهشگر توسط استاد

۴

 -٥مركز تحقيقات و استاد راهنما موظفند كليه امكانات آموزشي و پژوهشي از قبيل كتابخانه ،اينترنـت و امكـان شـركت در
كارگاهها و دوره هاي روش تحقيق و  ...را براي پژوهشگر پسا دكترا فراهم نمايند.
 -٦پيروي از معيارهاي اخﻼقي ضروري در خصوص قوانين و سياست هاي دانشگاهي و كشوري ،بهره برداري از منابع ،احترام
به طبيعت در آزمايشگاه ها و رعايت موارد ايمني
 -٧اعﻼم پايان تحقيق به گروه يا دانشكده براي انجام امور معمول مانند قطع دسترسي محقق به منابع و ارائه نتـايج تحقيـق
براي انتشار و بايگاني

تعهدات پژوهشگر دوره پسا دكتري
 -١اهتمام به امور پژوهشي در طول دوره با نظارت و هماهنگي استاد پذيرنده
 -٢رعايت كليه قوانين و مقررات آموزشي ،پژوهشي و اداري دانشگاه در طول دوره
 -٣ارائه گزارش هاي دوره اي سه ماهه با تاييد استاد پذيرنده
 -٤نتايج پژوهش ها و درآمدهاي احتمالي ناشي از آنها متعلق به دانشگاه بوده و پژوهشگر موظف است حقوق مالكيت فكـري
استاد پذيرنده و دانشگاه را در نتايج علمي ،مقاﻻت ،كتب ،ثبت اختراعات و ساير توليدات علمي محفوظ نگه دارد.

ماده : ٩نحوه تأمين هزينه هاي مربوط به دوره پسا دكتري
مسئوليت تأمين بخشي از حق الزحمه محقق پسا دكتري به صورت توافقي به عهده استاد پذيرش دهنـده از محـل گرنـت هـاي خـارج از
دانشگاه )بنياد ملي نخبگان ،ساير گرنت هاي ملي ،بين المللي و ارتباط با صنعت( مي باشد

ماده  :١٠ايجاد سايت اطﻼعات پسا دكتري
با تصويب آئين نامه جاري ،اقدامات اداري براي ايجاد پايگاه اينترنتي پسا دكتري توسط معاونت پژوهشي و فن آوري دانشگاه
نيز الزامي خواهد بود .دسترسي به اطﻼعات عمومي پايگاه بدون محدوديت است .تصميم در خصوص دسترسي به بانك هاي
ويژه و همچنين ارائه اطﻼعات در پايگاه به عهده معاونت پژوهشي دانشگاه است.

اين آيين نامه در  ١٠ماده و  ٤تبصره از تـاريخ  ١٣٩٩/٨/٧پـس از تصـويب در شـوراي پژوهشـي دانشـگاه ﻻزم اﻻجـرا بـوده و
جايگزين هرگونه آيين نامه قبلي مي باشد.

۵

