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 مقدمه

اط ، تعمیق ارتبالمللیهای ملی و بیندر عرصه به منظور افزایش تجربه پژوهشگران و متخصصین علوم و مهندسی   

وره نامه د، آییناعتالی موقعیت علمی، پژوهشی و فناوری دانشگاهدانشگاهی و حصول اهداف دانشگاه در راستای بین

 شود.پسادکترای دانشگاه صنعتی اصفهان تدوین می

با استناد به مصوبه دستور چهارم برنامه راهبردی دانشگاه، و در راستای  ۴۱۴۱انداز دانشگاه در افق با توجه به چشم    

به شرح  نامهمواد آیین، ۴1/3/59صورتجلسه چهارمین نشست عادی از دوره پنجم هیأت امنای دانشگاه صنعتی اصفهان مورخ  

 :زیر است

 

 تعاریف. ۱ماده

پژوهشگر ال به منظور اشتغسال که  سهه، قابل تمدید تایک سالای است دورهدانشگاه صنعتی اصفهان  دوره پسادکتری-۴-۴

، منظور از شود. از این پسهدفمند و تحت نظر استاد)ان( مسئول ایجاد میهای پژوهشی فعالیتبرای دنبال کردن  پسادکتری

 .است پسادکتریدوره، دوره 

 ورهداست که شرایط کیفی الزم را برای ورود به دارای مدرک دکتری تخصصی  ، فردیپژوهشگر پسادکتری-۴-۲

 .است پژوهشگر پسادکتریدکتری دارا است. از این پس منظور از پژوهشگر، پسا

 هدایت پژوهشگر را بر عهده دارد.مسئولیت است که  ۱یک عضو هیات علمی دانشگاه با شرایط ماده  سئول،م )ان(استاد-۴-3

 

 . اهداف۲ماده

 المللیهای ملی و بینعرصهدر  ایجاد بستر پژوهشی برای پژوهشگران و متخصصین علوم و مهندسی-۲-۴

 های تخصصیکمک به حل مشکالت علمی و فنی کشور از طریق تحقیق در زمینه-۲-۲

 

 پژوهشگر شرایط و تعهدات .۳ماده

ولتی و د های معتبر خارجیاز دانشگاه وریفنای تخصصی مورد قبول وزارت علوم، تحقیقات و ادارای مدرک دکتر -3-۴

تگان آموخسال از زمان فارغ التحصیلی وی گذشته باشد. در شرایط برابر، اولویت پذیرش با دانش 3داخلی که حداکثر 

 دکتری دانشگاه صنعتی اصفهان است.

 های عمومی و نداشتن منع قانونیبرخورداری از صالحیت -3-۲

 دانشگاه صنعتی اصفهان

 معاونت پژوهش و فناوری
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ارائه هر مورد ثبت بین المللی اختراع  سه سال اخیر. ( درQ1) در مجالت چارک اول ISIمقاله  دوداشتن حداقل  -3-3

 شود.محسوب میواجد شرایط معادل با یک مقاله 

 مسئول به عنوان استاد ، دانشگاهواجد شرایط اخذ پذیرش از یک عضو هیأت علمی رسمی  -3-۱

 رای دورهتوانایی اشتغال تمام وقت به فعالیت پژوهشی در دانشگاه / مرکز پژوهشی، در طول اج -3-9

 مسئول  )ان(ارتباط موثر با دانشگاه، دانشکده و استاد -3-6

به ازای هر سال دوره پسا حاصل از دستاوردهای پژوهشی دوره پسادکترا  ISIپژوهشگر موظف به انتشار حداقل دو مقاله  -3-1

 باشد.Q2 و دیگری حداقل  Q1حداقل یکی از مقاالت  با رعایت ضوابط و مقررات دانشگاه است.دکنرا 

 

 مسئول )ان(استاد وتعهدات شرایط .۴ماده

اله که از رس دانشجوی دوره دکتریدو  ی حداقلیراهنماعضو هیأت علمی رسمی دانشگاه با حداقل مرتبه دانشیاری و  -۱-۴

 باشند.خود دفاع کرده 

غ التحصیل، دانشجوی دکتری فار ه هدایت رساله به صورت مشترک انجام شده باشد، کسب امتیاز معادل دودر شرایطی ک تبصره:
 داشته باشد. %6۴به شرط این که حداقل برای دو دانشجوی دکتری سهم بیشتر از 

پژوهشی معتبر در رشته تخصصی مربوطه که حداکثر  –در سه سال اخیر در مجالت علمی  ISI Q1مقاله  پنجداشتن حداقل  -۱-۲

 ته با گواهی حسن انجام کار جایگزین شود. تواند با یک طرح پژوهشی پایان یافیک مقاله آن می

 مسئول وظیفه هدایت و راهنمایی پژوهشگر را تا پایان دوره به عهده دارد. )ان(استاد -۱-3

 باشد.پژوهشی دوره میمتعهد تأمین هزینه های  ،مسئول )ان(استاد-۱-۱

نعتی دانشگاه صپسادکتری پژوهشگر )یا معادل یک( تواند به طور همزمان هدایت بیش از یک مسئول نمی )ان(استاد -۱-9

 را به عهده گیرد.اصفهان 

رد ی، وظیفه هدایت پژوهشگر را بر عهده گبا سهم مساوی تواند با همکاری یک عضو هیئت علمی دیگرمسئول می استاد -۱-6

 باشند. ۴-۱بند د مسئول دارای شرایط مشروط به آنکه هرکدام از اساتی
 

 دوره . مشخصات5ماده 

منطبق با دستورالعمل نحوه جذب و بکارگیری  ،قرارداد عقد یک سال است که در قالب حداکثر طول دوره پسادکتری -9-۴

هیأت امنای دانشگاه صنعتی اصفهان  ۴3/۴۴/51اعضای پژوهشی )پژوهشگران( مصوب دستور چهارم صورتجلسه مورخ 

اد)ان( که درخواست استو در صورتیآید با پژوهشگر به اجرا در می نامه استخدامی اعضای غیر هیأت علمیالحاقی به آیین

 . باشدمیتمدید دستورالعمل مذکور قابل  ۱براساس ماده مسئول در اولویت قرار گیرد 

 شود.نمیهیأت علمی دانشگاه  محسوب  پسادکتری، پژوهشگر، عضودر طول دوره  -9-۲
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 انتشار مقاالت، کتب، ثبت اختراعات و سایر تولیدات ، اعم ازدکتریه پسادورتحقیقات حاصل از نتایج کلیه حقوق و  -9-3

 شود.تعیین می نامه خط مشی مالکیت فکری مصوب دانشگاهاز آنها بر اساس آیینو درآمدهای ناشی علمی 

 گاهو فناوری قرار نگیرد، دانش )ان( مسئول و یا معاونت پژوهشمورد تأیید استادپژوهشگر در طی دوره، چنانچه عملکرد  -9-۱

 .مطابق ضوابط و مقررات مربوطه اقدام خواهد نمود

 

 . نحوه ورود6ماده 

ولویت آن دانشکده است. ا یسهمیه ساالنه هر دانشکده، حداکثر بیست درصد تعداد اعضای هیأت علمی دانشیار به باال -6-۴

 باشند.متیاز باالتری ا نی است که دارایپژوهشگراپذیرش با 

 تکمیل و ارسال پرونده متقاضیان از طرف دانشکده به معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه -6-۲

 3بر اساس مجوز صادره موضوع ماده  پژوهشگر پژوهشی -سوابق علمیمسئول به همراه  )ان(استاد بررسی درخواست -6-3

 معاونت پژوهش و فناوری دانشگاهدر  دستورالعمل الحاقی نحوه جذب و بکارگیری پژوهشگران غیر هیئت علمی

قررات برابر ضوابط و مو سایر ادارات مرتبط دانشگاه  و دانشکده )ان(صدور حکم و آغاز فرایند اداری و ابالغ به استاد -6-۱

 مصوب هیأت امناء

 

 . تعهدات دانشگاه7ماده 

ژوهش و معاونت پو تطبیق با دستورالعمل الحاقی جذب پژوهشگران در شرایط استاد)ان( مسئول و پژوهشگر بررسی  -1-۴

 فناوری دانشگاه 

 دانشگاه به تردد جهتشناسایی  صدورکارت -1-۲

بدون ایجاد  دانشگاه، اداریمالی و  معاونتتوسط  وغیره، بیمه مالیاتالزحمه ماهیانه، حق همچونمواردی  پرداخت -1-3

هرگونه تعهد استخدامی برای دانشگاه، بر اساس دستورالعمل نحوه بکارگیری وجذب اعضای پژوهشی غیر هیئت علمی )الحاقی 

  نامه استخدامی اعضای غیر هیئت علمی(به آیین

هیأت امناء  ۴3/۴۴/51منطبق با دستورالعمل نحوه بکارگیری و جذب پژوهشگر مصوب مورخ پرداخت به پژوهشگر  -1-۱

 نامه استخدامی اعضاء غیر هیأت علمی و از محل منابع مالی حمایتی و نیز اعتبارات پژوهشی دانشگاه الحاقی به آیین

)ان( ارائه گزارش سه ماهه و تأیید استاد ،ماهه انجام خواهد شد که برای هر پرداخت 3سهم  ۱در قالب  ی ساالنههاپرداخت -1-9

 می )ان( مسئول، انجام کامل تعهدات و تأیید استادچهارم)نهایی( منوط به ارائه پذیرش مقاالتخت الزامی است. پردا مسئول

 باشد.

 محل استقرار پژوهشگر با هماهنگی دانشکده تعیین   -1-6 
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انات کتغذیه، ایاب و ذهاب، ام ،: اسکانامکانات دانشگاه نظیردر صورت امکان از  پژوهشگرفراهم آوردن شرایط استفاده  -1-1

 یقات جهت انجام تحقدر صورت امکان و براساس ضوابط موجود ها آزمایشگاه و کتابخانه، مرکز اطالع رسانی ورزشی، -رفاهی

ز محل ا )ان( مسئولبا صالحدید استاد های داخلی و خارجینظیر شرکت درکنفرانس پژوهشگر،پژوهشی از  هایحمایت -1-8

 ات پژوهشی در اختیاراستاد)ان( اعتبار

 بر مبنای دستاوردهای دوره پسا دکتریعهدات پژوهشگر( )اضافه بر تتشویق مقاالت چاپ شده  -1-5

 

 . اتمام دوره و صدورگواهی 8ماده 

واهی گبه تشخیص معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه، های مربوطه و انجام تسویه حسابپس از اتمام کلیه تعهدات پژوهشگر 

 پایان دوره صادر خواهد شد.

 

 نامه. امکان فسخ قرارداد در صورت عدم رعایت آیین9ماده 

ا تأیید معاونت ببا نظر دانشکده یا پژوهشکده و  ،در صورت اجرا نشدن تمام یا بخشی از تعهدات دوره پسادکترا توسط پژوهشگر

 شود:انشگاه اقدامات زیر انجام میپژوهشی د

با توجه به دستورالعمل نحوه بکارگیری وجذب پژوهشگران ، 1قطع هرگونه همکاری و مزایای مرتبط با بندهای ماده  -5-۴

 نامه استخدامی اعضای غیر هیأت علمی مترتب بر آنالحاقی به آیین

  عدم ارائه گواهی پسادکترا یا هر گونه گواهی دیگر مرتبط با آن  -5-۲

 

 امهن. تصویب آیین۱1ماده 

هیأت امناء دانشگاه صنعتی اصفهان برای اجرا در یک دوره دوساله در  ۴1/3/۴359نامه مستند به مجوز جلسه مورخ این آیین   

 در هیأت رئیسه دانشگاه مطرح و مورد تصویب قرار گرفت. ۲3/۱/۴355به تاریخ و یک تبصره، ده ماده 

file:///C:/Users/admin/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.MSO/rokesh/WORD%20TEMPLATE%20v1.1%20(18)%20-%20.docx

