دورههايپژوهشيپسادكتريدانشگاهاصفهان 

شیوهنامهتشكیلواجراي

مقدمه
استفاده از ظرفيت دانشآموختگان بانگيزه و آشنا به دانش روز دورة دكتري در توسعة علم و فناوري كشور ضرورتی انکارناپذیر
براي كشور و دانشگاههاي تراز اول است .گسترش و برقراري دورههاي پژوهشی پسادكتري ،در پيشبرد مرزهاي دانش ،حل
مشکالت اساسی صنعت و جامعه ،و توسعة علوم و فناوريهاي نو در كشور نقش مؤثري دارد .ازاینرو شيوهنامة تشکيل ،اجرا و
پایش دورههاي پژوهشی پسادكتري بهمنظورِ پرورش و ارزیابی توان پژوهشگران و حصول اهداف كيفی دانشگاه در حوزة
پژوهش و فناوري بهشرح ذیل تدوین میشود.

ماده  :1اهداف
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

كمك به مسئلهمحور و تقاضامحوركردن فعاليتهاي پژوهشی دانشگاه
كمك به پرورش پژوهشگران موردنياز استان و كشور
كمك به افزایش توان و مهارتهاي پژوهشی پژوهشگران داراي مدرك دكتري تخصصی (با اولویت دانشآموختگان
دانشگاه اصفهان)
استفاده از ظرفيتهاي پژوهشی موجود در دانشگاهها و مراكز پژوهشی بهمنظورِ تأمين نيازهاي پژوهشی استان و كشور
كمك به توسعة دانش و خالقيت علمی در دانشگاهها و مراكز پژوهشی و رسيدن به مرزهاي جدید علمی
ارزیابی توان علمی ـ پژوهشی پژوهشگران براي همکاري در طرحهاي پژوهشی یا جذب در مؤسسات آموزشی ـ پژوهشی
كمك به پيادهسازي نقشة راه و مأموریتهاي پژوهشی اعضاي هيئتعلمی دانشگاه اصفهان

ماده  :2تعاريف
 .1دوره :دوره معيّن پژوهشی است كه در آن دانشآموختة دكتري ـ در صورتِ احراز شرایط حداقلی الزم ـ با نظارت یك
عضو هيئتعلمی ـ با حداقل مرتبة دانشياري واجد شرایط علمی الزم ـ به فعاليتهاي پژوهشی هدفمند میپردازد.
 .2پژوهشگر پسادکتری :فردي با مدرك دكتري تخصصی ( )Ph.D.است كه حداكثر دو سال از زمان فراغت از تحصيل او
گذشته و واجد شرایط كيفی الزم براي ورود به دورة پسادكتري باشد و در این شيوهنامه پژوهشگر ناميده میشود.
 .3استاد ميزبان :عضو هيئتعلمی دانشگاه اصفهان است كه بهعنوان مجري اصلی طرح پژوهشی مصوب دانشگاهی،
مسئوليت هدایت و راهنمایی فعاليتهاي پژوهشگر و نظارت بر آنها را بر عهده دارد.
 .4کارگروه پسادکتری دانشگاه :شورایی متشکل از معاون پژوهش و فناوري دانشگاه (رئيس كارگروه پسادكتري
دانشگاه) ،معاون آموزشی و تحصيالت تکميلی دانشگاه ،مدیر امور پژوهشی (دبير كارگروه پسادكتري دانشگاه) ،مدیر
ارتباط با صنعت و جامعه ،رئيس یا معاون پژوهشی دانشکده یا پژوهشکده مربوط ،و مدیر گروه آموزشی یا پژوهشی
مربوط است كه در این شيوهنامه کارگروه ناميده میشود.
 .5سازمان حامی :دستگاه دولتی یا غيردولتی است كه پژوهشگر در صددِ حل مشکل آن یا در حال انجام طرح پژوهشی آن
است و این دستگاه حمایت الزم را براي انجام طرح بر عهده دارد.

مادة  :3انواع دورههای پسادکتری
نوع  :1با حمایت معاونت علمی و فناوري ریاست جمهوري (صندوق حمایت از پژوهشگران و نوآوران) و دانشگاه بهصورت
مشترك برنامهریزي و اجرا میشود.

نوع  :2نوع دوم از دورههاي پسادكتري براساسِ تقاضاي همکار هيئتعلمی (داراي طرح بروندانشگاهی منجر به قرارداد با
دانشگاه) برنامهریزي میشود .پژوهشگر پسادكتري براي كمك به اجراي طرح و با تأیيد مجري طرح انتخاب میشود.
نوع :3این دوره مختص پژوهشگري است كه براساسِ توانایی و قابليت علمی یك عضو هيئتعلمی ،بهعنوان دستيار تحقيقاتی
و آموزشی او یا در راستاي سياستهاي دانشگاه براي تقویت شاخههاي علمی خاص جذب میشود.

ماده  :4شرايط پژوهشگر پسادکتری
الف) شرايط عمومی
.1
.2
.3
.4
.5

داراي مدرك دكتري تخصصی از دانشگاهها و مؤسسات تأیيدشدة وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري یا وزارت بهداشت،
درمان و آموزش پزشکی (دانشگاههاي سطح  1و  2كشور) باشد؛
از صالحيتهاي عمومی الزم برخوردار باشد و منع قانونی در همکاري با دانشگاه نداشته باشد؛
از عضو هيات علمی واجد شرایط در دانشگاه اصفهان پذیرش داشته باشد؛
فاصلة زمانی بين فراغت از تحصيل در مقطع دكتري و شروع دورة پسادكتري پژوهشگر نباید بيش از دو سال باشد؛
سوابق پژوهشی ،رشته و گرایش تحصيلی پژوهشگر با طرح پژوهشی ارائهشده و زمينة تخصصی فعاليت عضو هيئتعلمی
دانشگاه اصفهان منطبق باشد.

تبصره  :1درخواست متقاضيانی که از زمان اخذ مدرک دکتری آنها بيش از دو سال (و کمتر از سه سال) گذشته باشد ،در صورتیکه
سوابق علمی برجسته داشته باشند در کارگروه بررسی میشود.

ب) شرايط اختصاصی پژوهشگر
 .1پسادکتری نوع  :1مطابق با آیيننامههاي مربوطبه معاونت علمی و فناوري و صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران
كشور؛
 .2پسادکتری نوع  :2داراي سابقة حداقلی در زمينة طرحهاي كاربردي و چاپ مقاالت علمی ـ پژوهشی بينالمللی و
داخلی متناسب با موضوع طرح پژوهشی؛
 .3پسادکتری نوع  :3داشتن حداقل دو مقالة علمی ـ پژوهشی معتبر با نمایة ( ISIرشتههاي علوم پایه و فنی
مهندسی) و چهار مقالة علمی ـ پژوهشی در مجالت داخلی داراي مجوز از وزارتين و نمایهشده در  ISCبا مرتبة كيفی
 Q1و( Q2رشتههاي علوم انسانی)؛
تبصره  :2دانشآموختگان رتبة اول و دانشآموختگانی که دانشجوی نمونة کشوری بودهاند ،در اولويت قرار میگيرند.

ماده  :5شرايط استاد ميزبان
پسادکتری نوع 1
مطابق با آیيننامههاي مربوطبه معاونت علمی و فناوري و صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران كشور
پسادکتری نوع 2
 .1استاد ميزبان باید حداقل داراي مرتبة علمی استادیاري باشد ،چهار سال سابقة خدمت داشته و در وضعيت استخدامی
رسمی ـ آزمایشی باشد.
 .2استاد ميزبان در زمان ارائة تقاضا باید حداقل راهنمایی دو دانشجوي كارشناسیارشد را به اتمام رسانده باشد.
 .3جذب و انعقاد قرارداد طرح پژوهشی بروندانشگاهی (با تأیيد دفتر ارتباط با صنعت و جامعه دانشگاه) كه مبلغ پرسنلی
طرح مطابق با مفاد ماده  8این شيوهنامه بتواند حقالزحمه و هزینههاي پژوهشگر را پوشش دهد.
پسادکتری نوع 3

2

 .4استاد ميزبان باید حداقل در مرتبة علمی دانشياري باشد كه با تأیيد و ابالغ رسمی معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه
میتواند مسئوليت راهنمایی یك پژوهشگر پسادكتري را برعهده گيرد.
تبصره  :3يک دانشيار حائز شرايط میتواند بهصورت مشترک با يک عضو هيئتعلمی با مرتبة استادياری مسئوليت راهبری يک
پزوهشگر را به عهده بگيرد.

.5
.6
.7
.8
.9

.11

استاد ميزبان باید ترفيع ساليانه خود را در سه سال منتهی به زمان درخواست دریافت كرده باشد.
استاد ميزبان باید براساسِ امتيازات كسبشده ،مطابق با دستورالعمل محاسبة اعتبار پژوهشی اعضاي هيئتعلمی جزء
22درصد اول اعضاي هيئتعلمی دانشگاه باشد.
استاد ميزبان باید در زمان ارائه درخواست ،راهنمایی حداقل دو رسالة دكتري را به اتمام رسانده باشد.
استاد ميزبان نباید در سه سال منتهی به درخواست براساسِ گزارش مبادي مربوط ،تخلف پژوهشی و علمی اثباتشده
داشته باشد.
عالوه بر شرایط یادشده ،سياستهاي كالن دانشگاه در زمينة ارتقاء كيفيت پژوهشی در تخصيص ظرفيت لحاظ خواهد
شد؛ بنابراین گروههاي آموزشی هدف بنا به پيشنهاد معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه و تأیيد هيئترئيسة دانشگاه
تعيين میشوند.
حداكثر تعداد پژوهشگر فعال تحت پوشش عضو هيئتعلمی واجد شرایط یك نفر است.
تبصره  :4در شرايط خاص و برای رشتههای تحصيلی مدّنظر دانشگاه و استادانی که در زمرة  %5اول استادان دانشگاه بهلحاظِ
عملکرد پژوهشی باشند ،مجموع تعداد پژوهشگر فعال تحت پوشش (از نوع اول و سوم) میتواند تا دو نفر افزايش يابد .معيار
تعيين  %5اول استادان دانشگاه ،امتيازات کسبشده اعضای هيئتعلمی مطابق با آخرين شيوهنامة گرنت اعضای هيئتعلمی
مصوب هيئترئيسه دانشگاه است.

ماده  :6مدارک الزم
.1
.2
.3
.4

پيشنهادیه تحقيق با جزئيات كامل
كارنامة علمی شامل :مشخصات كامل فردي ،مشخصات مدارج تحصيلی ،فهرست تحقيقات پيشين ،انتشارات ،فعاليتها و
مسئوليتهاي علمی ـ اجرایی
ارائة مدارك و مستنداتی كه در تشخيص دقيقتر دانشگاه براي پیبردن به توانایی علمی داوطلب مؤثر باشد.
نامة توجيهی استاد ميزبان با تبيين دقيق و روشن دالیل انتخاب پژوهشگر مدّنظر

ماده  :7مراحل درخواست و ثبتنام پژوهشگر
پسادکتری نوع 1
 .1مطابق با آیيننامة مربوط در معاونت علمی و فناوري ریاست جمهوري و صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران كشور
پسادکتری نوع  2و 3
.2
.3
.4
.5

ارسال درخواست رسمی بههمراهِ كپی قرارداد طرح پژوهشی و رزومة پژوهشگر ازطرفِ استاد ميزبان به دفتر ارتباط با
صنعت و جامعه (پژوهشگران نوع )2
ارسال درخواست رسمی به همراه رزومة پژوهشگر ازطرفِ استاد ميزبان به دفتر مدیر امور پژوهشی دانشگاه براي طرح در
كارگروه (پژوهشگران نوع )3
بررسی درخواست در كارگروه و تأیيد جذب پژوهشگر در صورت احراز شرایط الزم
انعکاس رأي كارگروه به معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه براي انجام فرایندهاي اداري الزم و ابالغ به استاد ،گروه
آموزشی و دانشکده

ماده  :8حمايتها و تعهدات دانشگاه
3

 .1پرداخت حقوق ماهيانه به پژوهشگر به شرح زیر:
 : 1-1پژوهشگر طرح پسادكتري نوع اول مطابق با ضوابط و قوانين مربوط به معاونت علمی و فناوري ریاست جمهوري و
صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران كشور (دوسوم حقوق ازطرفِ صندوق و یكسوم ازطرفِ دانشگاه)
 :2-1پژوهشگر طرح پسادكتري نوع دوم حداكثر مبلغ ماهيانه دو ميليون تومان كه یكسوم آن ازطرفِ دانشگاه پرداخت
میشود.
تبصره  :5دربابِ پژوهشگر نوع دوم ممکن است ميزان حقوق ماهيانة دريافتی با توافق رسمی و کتبی استاد ميزبان و پژوهشگر کمتر يا
بيشتر از مبلغ درجشده در بند  2-1باشد .درهرحال ،دانشگاه تا يکسوم مبلغ توافقشده را تا سقف  661هزار تومان در هر ماه تقبل
خواهد کرد.

 :3-1پژوهشگر طرح پسادكتري نوع سوم مبلغ ماهيانه دو ميليون تومان كه تمام آن ازطرفِ دانشگاه پرداخت میشود.
.2
.3
.4
.5
.6

بيمه پژوهشگر در چارچوب قوانين و مقررات مربوط و برمبناي حداقل حقوق تأمين اجتماعی
حمایتهاي اداري الزم براي شركت پژوهشگر پسادكتري در همایشهاي علمی یا دورههاي كوتاهمدت تحقيقاتی (یكبار
در هر سال)
صدور گواهینامة پایان دورة تحقيق پسادكتري پس از ارائه بروندادهاي تعيينشده و پایانیافتن دوره ،تسویهحساب با
دانشگاه ،با امضاي رئيس دانشگاه به دو زبان فارسی و انگليسی
طول دورة پژوهشی پسادكتري یك سال است .باوجودِ این ،به شرط ارائه بروندادهاي فاخر در انتهاي سال اول ،تأیيد
استاد ميزبان و تأیيد نهایی كارگروه ،ادامة فعاليت پژوهشگر براي سال دوم نيز ميسر خواهد شد.
در انتهاي دوره و با تأیيد كارگروه به استاد ميزبان حقالزحمهاي معادل راهنمایی یك پایاننامة كارشناسیارشد پرداخت
خواهد شد .این حقالزحمه مجزا از ضوابط مربوط به سقف دریافت ساليانة عضو هيئتعلمی مطابق شيوهنامة مصوب
هيات رئيسه ،محاسبه و پرداخت خواهد شد.

تبصره  :6انجام دورة پژوهشی پسادکتری در دانشگاه اصفهان ،هيچگونه تعهدی برای اين دانشگاه جهتِ ادامة همکاری در قالب
استخدام و يا همکاری در ساير طرحهای بروندانشگاهی ايجاد نمیکند.
تبصره  :7متقاضی استفاده از دورة پسادکتری بهصورت کتبی متعهد میشود و اقرار میکند که رابطة استخدامی با هيچ دانشگاه يا
موسسة علمی ـ تحقيقاتی ديگر ندارد.
تبصره  :8دانشگاه مجاز است درصورت نارضايتی استاد پذيرشدهنده ،مطابق با مقررات ،در هر مرحلهای نسبت به فسخ قرارداد اقدام
کند.
تبصره  :9مسئوليت تأمين هزينههای تحقيقاتی دوره بر عهدة استاد ميزبان است .استاد ميزبان از اعتبار پژوهشی حاصل از قرارداد با
سازمان سفارشدهنده يا پژوهانة مصوب خود يا هر منبع مالی ديگر ،هزينه های طرح را تأمين میکند.

ماده  :9تعهدات و وظايف پژوهشگر
 .1رعایت دقيق ضوابط و مقررات دانشگاه در تمامی زمينهها
 .2حضور كافی در دانشگاه براي اجراي طرح پيشنهادي با نظارت و هماهنگی استاد ميزبان
 .3مشاركت در سایر برنامههاي تحقيقاتی استاد ميزبان یا برنامههاي آموزشی گروه یا دانشگاه در صورت اعالم نياز گروه
یا دانشگاه .در صورت مشاركت پژوهشگر در برنامههاي آموزشی گروه یا دانشگاه حقالزحمه ایشان در قالب
حقالتدریس و برابر مقررات و ضوابط مربوط ،بهصورت جداگانه پرداخت خواهد شد.

ماده  :11کيفيت و کميت بروندادهای الزم برای اعطای گواهی
بروندادهاي حاصل از فعاليت پژوهشگر پسادكتري طیّ دورة یكساله ازنظرِ كمی و كيفی باید پوششدهندة كلية شرایط
مندرج در یکی از ردیفهاي جدول زیر باشد.
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برونداد 1

برونداد 2

توضيحات

1

یك مقاله  ISIدر  %12حوزه تخصصی در JCR

-

-

2

ثبت اختراع در مبادي معتبر بينالمللی

-

-

3

مقالة  ISIبا مرتبة كيفی  Q1در JCR

مقالة  Q2 ISIدر JCR

-

4

ثبت اختراع سازمان پژوهشهاي علمی و صنعتی

مقالة  Q2 ISIدر JCR

5

تأليف یا تصنيف یك كتاب (منتشرشده در انتشارات معتبر
دانشگاهی)

-

6

مقاله  Q2 ISIدر JCR

-

7

مقاله  ISIبا مرتبة كيفی  Q3در JCR

مقاله  Q3 ISIدر JCR

8

مقاله علمی ـ پژوهشی با مرتبة كيفی  Q1در ISC

مقاله علمی ـ پژوهشی با مرتبة كيفی
 Q1در ISC

مختص بعضی از
رشتههاي علوم انسانی
بهتشخيصِ كارگروه

تبصره  :11کارگروه مجاز است در زمان بررسی درخواست متقاضی نسبتبه الزام استاد ميزبان و پژوهشگر پسادکتری به رعايتکردن يا
رعايتنکردن رديف يا رديفهای خاصی از جدول مذکور اقدام کند.
تبصره  :11در صورتیکه حقوق و مزايای پژوهشگر از طرح پژوهشی بروندانشگاهی عضو هيئتعلمی پرداخت شود (پژوهشگران نوع ،)2
پايانيافتن طرح پژوهشی ،برونداد دوره تلقی میشود و رعايت رديفهای جدول مذکور الزامی نيست .در صورتیکه مدتزمان اجرای
طرح بيش از يک سال باشد ،تأييد انجام وظايف واگذارشده به پژوهشگر ازسویِ استاد ميزبان مالک عمل خواهد بود و الزم است به
تأييد کارگروه برسد.

ماده  :11این آیيننامه در  11ماده و  11تبصره تنظيم و در جلسه مورخ  1331/5/11شوراي تخصصی پژوهش و فناوري
دانشگاه و جلسه مورخ  1331/5/23هيئترئيسه دانشگاه به تصویب رسيد و از زمان تصویب جایگزین تمامی مصوبات و
دستورالعملهاي احتمالی موجود در دانشگاه شده و اجرایی است.
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