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هاي پژوهشي، افزايش مهارت رشد يافته ،داراولويتهدفمند و هاي گسترش و ارتقاء پژوهش به منظورآيين نامه حاضر 

پژوهشي  –هاي مستقل در زمينه تخصصي مرتبط و گسترش روابط علمي دانش آموختگان دوره دكتري در انجام پژوهش

  شده است.تدوين دوره پسا دكتري گروه از پژوهشگران  چهارصنعت و دانشگاه براي جذب 

  

  تعاريف -1ماده 

هاي معتبر داخل يا خارج كشور كه دكتراي ايراني از يكي از دانشگاه فارغ التحصيالنپژوهشگر يا پژوهشگر مقيم: 

  مورد تأييد وزارت عتف باشد.

برتر دنيا كه ترجيحاً از مدت فارغ  غيرايراني دانشگاه 400دكتراي ايراني از  فارغ التحصيالنپژوهشگر غيرمقيم: 

  سال نگذشته باشد. 3ها بيش از التحصيلي آن

  دارد. دانشگاه صنعتي اصفهان كه هدايت پژوهشگر را بعهده عضو هيأت علمي واجد شرايط استاد مسئول:

 

  هاي حمايتبرنامه -2ماده   

 85معادل حداكثر  حقوق يك سال پژوهشگر، ماهيانه صندوق حمايت از پژوهشگران و فناوران كشور: -2-1

  شود.درصد حقوق استاديار پايه يك كه به نسبت دو سوم صندوق و يك سوم دانشگاه تأمين و پرداخت مي

 شيوه نامه مربوطتفاهم نامه منعقده و مقيم و غيرمقيم مطابق  پژوهشگرحقوق يك سال  بنياد ملي نخبگان: -2-2

                      شود.توسط بنياد پرداخت مي

  تأمين و پرداخت استاد مسئولتوسط  استاديار پايه يك %50معادل حداقل  حقوق يك سال پژوهشگر  -2-3

  .شودمي

  داوطلبانعمومي شرايط  -3ماده 

  ي مورد تقاضاييد دانشكده در رشتهأيا سابقه پژوهشي مورد تمرتبط دارا بودن مدرك دكتري  -3-1

  دانشگاه به عنوان استاد مسئولواجد شرايط اخذ پذيرش از يك عضو هيأت علمي رسمي  -3-2     

 1394 ماه شهريور

سمه تعاليب  
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  مشكل نظام وظيفه  نداشتن  -3-3

  شرايط و تعهدات استاد مسئول -4ماده 

دانشجوي دوره  نفر دو ي حداقليراهنماعضو هيأت علمي رسمي دانشگاه با حداقل مرتبه دانشياري و  -4-1

  د.نباشكه از رساله خود دفاع كرده مستقل  دكتري

كسب امتياز معادل دو دانشجوي ه هدايت رساله ها به صورت مشترك انجام مي شود در شرايطي ك :1تبصره 

داشته  %50كه حداقل براي دو دانشجوي دكتري سهم مساوي يا بيشتر از دكتري فارغ التحصيل به شرط اين 

  باشد.

به تشخيص  پژوهشي معين زمينهاستاد مسئول مي بايست داراي سوابق و برنامه پژوهشي منسجم و مبتني بر  -4-2

  اي كه به تصويب خواهد رسيد، باشد.براساس شيوه نامه وكميته داوري 

هاي استاد مسئول و در چارچوب شيوه نامه اي كيفي فعاليت ها براساس ارزيابيدرخواستاولويت بندي   :2تبصره 

  شود.كه به تصويب خواهد رسيد، انجام مي

حداكثر ده درصد تعداد اعضاي هيأت علمي دانشيار به ، 2-2 و1-2از بندهاي هر دانشكده ساالنه  سهميه: 3 تبصره

  آن دانشكده است.باال 

  شود.مسئول متعهد تأمين هزينه هاي مترتب طرح مياستاد  :4تبصره 

  شود.با هماهنگي دانشكده تعيين مي محل استقرار پژوهشگر :5تبصره 

  

  مشخصات دوره -5ماده 

آيد كه در قالب قرارداد پژوهشي منعقده با پژوهشگر به اجرا در مياست  سال تري يكپسادك طول دوره -5-1

-ميمدت يك سال به هر بار سه سال تا  مسئول در اولويت قرار گيرداستاد درخواست در صورتي كه و 

 بندي خواهد شد.درخواست متقاضيان هر ساله بررسي و اولويتذكر است  هالزم ب .تواند تمديد شود

به انجام  مسئولتحت نظر استاد  قابل احراز براي دانشگاه وهشگر موظف است به صورت تمام وقت وپژ -5-2

  .نمايداهتمام پژوهشي امور 
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گونه هيچشود و دانشگاه محسوب نمي ت علمي دانشگاه أهي دكتري، پژوهشگر عضوپسادر طول دوره  -5-3

  تعهد استخدامي در قبال فرد ندارد.

انتشار مقاالت، كتب، ثبت اختراعات و ساير توليدات  اعم از ،دكتريپسا دورهتحقيقات حاصل از نتايج  -5-4

 تعلق به دانشگاه صنعتي اصفهان است.م و درآمدهاي ناشي از آنها علمي 

و فناوري قرار  معاونت پژوهش يا مسئول ومورد تأييد استاد در طي دوره،  پژوهشگرچنانچه عملكرد  -5-5

  قرارداد را فسخ كند. ايدر هر مرحله تواندنگيرد، دانشگاه مي

 

  تعهدات دانشگاه -6ماده 

  و طرح پيشنهادي مورد تأييد دانشكده / واحد پژوهشي  پژوهشگربررسي اعالم صالحيت  -6-1             

  دانشگاه به تردد جهت شناسايي كارت صدور -6-2             

  اداري و مالي معاونت طريق از عمومي پرسنلي بيمه برقراري -6-3

 و دانشگاه نظير كتابخانه، مركز اطالع رسانيامكانات كليه از  براساس ضوابط موجود تواندپژوهشگر مي -6-4

  ها جهت انجام تحقيقات استفاده نمايد.آزمايشگاه

با صالحديد استاد  هاي داخلي و خارجينظير شركت دركنفرانس پژوهشگرپژوهشي از  هايحمايت -6-5

  .پذيرد مي صورت ،وي در اختيارات پژوهشي از محل اعتبار مسئول

 خواست كتبي دانشكدهربراساس د پژوهشي معاونت پژوهشگر، با حساب تسويه و دوره پايان از پس -6-6

   .نمايد مي ارائه و صادر دوره اين در ايشان شركت بر مبني گواهي يك

  نحوه ورود -7ماده 

 وبگاهاز طريق  جذب پژوهشگر پسادكتري فراخوان ،پس از تصويب طرح پيشنهادي استاد مسئول -7-1

  دانشگاه به اطالع عموم رسانده خواهد شد. 

نامه، از طريق ، در صورت احراز شرايط مندرج در اين آييندرخواست پژوهشگر پسادكتري -7-2

  گردد.معاونت پژوهش و فناوري دانشكده به معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه ارسال مي
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   يك ويصالحيت  تأييدو  متقاضي دانشگاه پس از بررسي پروندهمعاونت پژوهش و فناوري  -7-3

استاد رساند و آغاز دوره براي پژوهشگر را به قرارداد يك ساله پژوهشي با پژوهشگر به امضاء مي 

  ابالغ مي نمايد.هاي دانشگاه و كليه معاونت واحد مربوطه، پژوهشگر، مسئول

الزحمه پرداخت حق همچون مواردي عمومي مالحظات ،قرارداد اساس بر اداريمالي و  معاونت -7-4

 نمايد. مي مقرر را غيره و ماليات بيمه، ماهيانه،

 

  در هيأت رئيسه دانشگاه مورد تصويب قرار گرفت. 2/6/1394اين آئين نامه در تاريخ             

  


