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هاي پسادكترينامه دورهآيين  

  دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي

  مقدمه

هاي تحقيقاتي و تسهيل ، رشد كمي و كيفي پروژهپژوهش هايزيرساخت توسعه به كمكدر جهت  خود هايمأموريت راستاي در دانشگاه
دار و تقاضا محور در جهت رفع نيازهاي كشور، برنامه حمايت از همكاري پژوهشگران دانش آموخته دوره دكتري در انجام تحقيقات اولويت

  هاي پسادكتري را به شرح زير، تعريف نموده است.دوره

  : تعاريف١ماده 

  .است يطوس نيرالدينص خواجه يصنعت دانشگاه: انشگاهد

 صاحب اساتيد نظارت تحت ،مستعد پژوهشگران در آن كه) PhD( تخصصي دكتري از پس پژوهشي دوره: پسادكتري دوره تعريف

  .رسانندمي انجام به فناوري و پژوهش توسعه جهت را ايويژه هايطرح علمي، برجسته و نظر

 تحت ،پژوهشي فعاليت معين هايدوره به ورود متقاضي و بوده تخصصي دكتراي مدرك داراي كه است فردي: پسادكتري پژوهشگر

  .است پسادكتري طرح مسئول نظارت

-فعاليتنظارت بر  و راهنمايي هدايت، مسئوليت كه دانشگاه تمام وقت علمي تأهي عضو: ميزبان استاد/  پسادكتري طرح مسئول

  .دارد عهده بر را پسادكتري پژوهشگر هاي

  : انواع دوره پسادكتري٢ماده 

 صورت به دانشگاهو ) نوآوران و پژوهشگران از حمايت صندوق( جمهوري رياست فناوري و علمي معاونت حمايت با: اول نوع 
 .شودمي برگزار مشترك

 شامل متقاضياني است كه با تأييد هيأت رئيسه دانشگاه و با هدف ارزيابي عملكرد آموزشي و پژوهشي ايشان، در يك  :دوم نوع

 نمايند. دوره حداكثر يكساله در قالب پژوهشگر پسادكتري با دانشگاه همكاري مي

 بهبرجسته دانشگاه،  علمي تأهي عضو يك علمي قابليت و توانايي اساس بر كه است پژوهشگري مختص دوره اين وم:نوع س 

 صورت در شود؛مي جذب خاص علمي هايشاخه تقويت براي دانشگاه سياست راستاي رو د او يآموزش و تحقيقاتي دستيار عنوان
 با قرارداد مبلغ از درصدي ،توسط متقاضي دانشگاه خارج حمايتي منابع از پژوهشي گرنت جذب و دانشگاهي برون قرارداد عقد

 .گرددمي افزوده متقاضي التحقيقحق به ،ميزبان داستا توافق

بايست بر اساس امتيازات مكتسبه مطابق در اين نوع از دوره پسادكتري، عضو هيأت علمي برجسته دانشگاه (استاد ميزبان) مي -١تبصره 

هاي مطرح در كارگروه ارتقاء فعال در حوزه نظارت و ارزيابي دانشگاه، جزء ليست اعضاي هيأت علمي برتر دانشگاه در سال مورد با شاخص
  تقاضا، باشد.

 ريزي برنامه) ارتباط با صنعت قرارداد به منجر دانشگاهي برون طرح داراي( علمي تأهي همكار تقاضاي اساس بر: رمچها نوع 

 هايهزينه تمامي ،نوع اين در .شودمي انتخاب طرح مجري تاييد با و طرح اجراي به كمك براي يپسادكتر پژوهشگر. شودمي
 .شودمي مينأت از طريق قرارداد ارتباط با صنعت مربوطه و يا اعتبار پژوهشي (گرنت) استاد ميزبان دوره
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 ها و مؤسسات تحقيقاتي برتر آموختگان دكتري ايراني مقيم خارج از كشور است كه از دانشگاهاين دوره مختص دانش :پنجم نوع

المللي علم و فناوري معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري به دانشگاه، بيناند و با حمايت مركز تعامالت آموخته شدهدانش
 شود.الملل دانشگاه اجرا ميشوند و بر اساس ضوابط و مقررات مالك عمل معاونت بينمعرفي مي

 :و بر اساس ه الملل دانشگامعاونت بينو اقدامات ريزي برنامهتحت كه است اين دوره مختص پژوهشگران غير ايراني  نوع ششم

  شود.اجرا مي مالك عمل آن معاونت ضوابط و مقررات

  : مشخصات دوره٣ماده 

 شود؛ينم يمدرك دانشگاه مذكور منجر به ارائه دوره 

 ندارد؛ پژوهشگر استخدام خصوص در يتعهد گونه چيه دانشگاه 

 ؛شودينم شناخته دانشگاه يعلم تأيه عضو پژوهشگر 

 پيشنهاد مسئول طرح قابل توجه و  جينتا هئاست و در صورت ارا و به صورت تمام وقت ساليك   شش ماه تا دوره طول
 .است ديتمد قابل ماهه، ٦در دو دوره  گريد سال كي تاو با موافقت شوراي پژوهش و فناوري دانشگاه، حداكثر 

  شرايط پذيرش پژوهشگر: ٤ماده 

 آموزش و درمان بهداشت، وزارت و فناوري و تحقيقات علوم، وزارت ييدأت مورد تخصصي دكتري مدرك بودن دارا 
آموختگي گذشته باشد ( طول دوره سربازي متقاضيان مرد به مدت سال از زمان دانش ٥كه حداكثر  پزشكي

 مذكور اضافه خواهد شد)؛
 هاي قانوني نسبت به گذراندن دوره در دانشگاه؛هاي عمومي و عدم ممانعتبرخورداري از صالحيت 
 دن حداقل دو مقاله دارا بوISI تواند هاي علمي و صنعتي ايران ميمعتبر. ثبت اختراع مورد تأييد سازمان پژوهش

 جايگزين يك مقاله شود؛
 تعهد بر همكاري تمام وقت در دانشگاه؛ 
 داشتن كارت پايان خدمت يا معافيت در طول دوره پسادكتري يا نداشتن مشكل نظام وظيفه؛  
 پسادكتري؛ طرح مسئول عنوان بهنامه حاضر آيين واجد شرايط علمي تأهيعضو  يك طرف از پذيرش اعالم  
 ؛يمسئول طرح پسادكتري محل فعاليت پژوهشواحد  يا دانشكده موافقت  

 پذيرش اولويت در، فناورانه دستاوردهاي و اختراع صاحبانبرگزيدگان جشنواره هاي ملي و بين المللي،  نخبگان، بنياد اعضاي -٢ تبصره

  .دارندقرار 

نامه كه از حمايت مركز تعامالت بين المللي علم و فناوري معاونت علمي و اين آيين ٢آموختگان نوع پنجم ماده پذيرش دانش -٣تبصره 

  مي باشد. ٤فناوري رياست جمهوري برخوردار هستند، مستقل از شرايط ذكر شده در ماده 

  زبان: شرايط مسئول دوره پسادكتري/ استاد مي٥ماده 

  عضو هيأت علمي تمام وقت دانشگاه؛ 

 داراي حداقل مرتبه دانشياري؛ 

 دوره؛ به يمنته سال سه در يپژوهش تخلف نداشتن 

 ،اخذ پايه ساليانه در سه سال منتهي به زمان درخواست 
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  .دارند قرارپسادكتري  پژوهشگر جذب تيولوا دردانشگاه،  و فناوري پژوهش برتربرجسته و  دياسات -٤ تبصره

  تواند داراي مرتبه علمي حداقل استاديار باشد.، استاد ميزبان مي٥و  ٤، ٣در خصوص پذيرش پژوهشگر پسادكتري نوع  -٥تبصره 

براي هر عضو هيأت علمي واجد شرايط، مطابق با ضوابط صندوق حمايت از پژوهشگران و فناوران كشور  ١تعداد پژوهشگر نوع  -٦تبصره 
  باشد.نفر مي ١ر است، در حال حاضر حداكث

در صورت احراز ساير شرايط، براي اساتيد با رتبه استاديار، دانشيار و استاد  ٦و  ٥، ١همزمان پژوهشگران نوع  رشيپذظرفيت  -٧تبصره 
 پژوهشگر است. ٢و  ٢، ١به ترتيب 

داد ارتباط با صنعت استاد ميزبان در صورت پيش بيني همكاري پژوهشگر پسادكتري در قرار ٤ظرفيت پذيرش پژوهشگران نوع  -٨تبصره 

  است. ٦ظرفيت تبصره پژوهشگر عالوه بر  ٢و پوشش حق التحقيق پژوهشگر(ان) از محل اعتبار قرارداد، حداكثر 

  : تعهدات طرفين٦ماده

 پسادكتري متعهد باشد. يقرارداد پژوهش در شده مطرح تعهدات به) دانشگاه و استاد(پژوهشگر،  نيطرف است يضرور 
 را دارد؛ يمراجع قانون قياز طر يريگيپ تيقابل ،هر گونه تخلف از تعهدات مطرح شده

 تيمورأم انجام از استنكاف صورت در. است يقرارداد پژوهش در شده مطرح يهايو خروج جينتا هئارا به ملزم پژوهشگر 
و حق هرگونه  دينما جبرانبه تشخيص دانشگاه  را دوره يهانهيهزعالوه بر مبالغ دريافتي،  ستيباپژوهشگر مي محوله،

 ؛اعتراضي در اين خصوص را از خود سلب مي نمايد

 امكانات (مطابق با توافق درج شده در پيشنهاديه طرح پسادكتري)،  يشتيمع يهانهيهز نيتام به ملزمميزبان،  استاد
 كار مناسب است؛ جهت فعاليت پژوهشگر و فراهم نمودن امكانات و فضاي ازيمورد نتحقيقاتي 

  دانشگاه ملزم به فراهم نمودن شرايط استفاده از امكانات دانشگاه نظير كتابخانه، اينترنت، سالن غذاخوري و ساير
 امكانات رفاهي در قبال پرداخت هزينه مطابق با ضوابط جاري دانشگاه است؛

 رارداد پژوهشي پسادكتري با كار معين دانشگاه با پژوهشگر و استاد ميزبان در چارچوب برنامه پيشنهادي مصوب، ق
نمايد. اين قرارداد براي دانشگاه هيچ گونه نامه بكارگيري اعضاي غير هيأت علمي در دانشگاه، منعقد ميمطابق با آيين

 تعهدي در خصوص  استخدام پژوهشگر ندارد؛

 رما ( حداقل بر مبناي حداقل  در صورت عدم پوشش بيمه توسط دستگاه حامي، پژوهشگر موظف به ارائه بيمه خويش ف
باشد. حقوق تامين اجتماعي) در طول مدت دوره و ارائه مفاصاحساب بيمه قرارداد پسادكتري، در پايان دوره مي

پژوهشگر موظف است حداكثر يك ماه پس از شروع دوره، مدارك و مستندات مربوط به بيمه خود را به دانشگاه ارائه 
 نمايد؛

  هاي پژوهشگر را بر عهده دارد و موظف است گزارش پيشرفت علمي و نظارت مستمر بر فعاليتاستاد ميزبان هدايت
 شش ماهه دوره را پس از تأييد دانشكده به معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه ارسال نمايد؛

 
باشد و استاد ميزبان در اين نوع از پذيرش پسادكتري ، برعهده رئيس دانشكده مي٢هاي پژوهشگر نوع نظارت مستمر بر فعاليت -٩ تبصره

  .باشدمي ٧تا  ٥هاي تبصره ظرفيت، مازاد بر ٢نقش حقوقي دارد. ظرفيت پذيرش پژوهشگران نوع 

 وره بايد با نام و نشاني دانشگاه صنعتي خواجه تمامي نتايج، مقاالت و دستاوردهاي مستخرج از پژوهش در اين د
 نصيرالدين طوسي، منتشر شود
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 يگواه ،و تأييد استاد ميزبان و شوراي دانشكده ٦منطبق با شرايط مندرج در ماده  دوره زيآم تيموفق انيپا صورت رد 

  .دشصادر خواهد  از طرف دانشگاه با امضاي معاون پژوهش و فناوري دانشگاه، دوره انيپا
 گردد كه رابطه استخدامي با هيچ دانشگاه يا موسسه علمي متقاضي استفاده از دوره پسادكتري كتباً متعهد مي

 تحقيقاتي ديگر ندارد.

  اي نسبت به فسخ قرارداد اقدام نمايد.تواند در صورت عدم رضايت استاد ميزبان، مطابق با مقررات در هر مرحلهدانشگاه مي -١٠تبصره 

  شود.محسوب نمي يدانشگاه مدرك يگواه نيا و ) استPhDدكتري تخصصي ( يمدرك دانشگاه نيآخر -١١تبصره 

  رشيپذ مراحل :٧ماده

  تكميل فرم درخواست پذيرش به همراه پيشنهاديه برنامه طرح تحقيقاتي و ارائه آن به رياست دانشكده/ واحد پژوهشي؛ -الف

  شوراي دانشكده/ واحد پژوهشي؛تأييد و تصويب كليات طرح پسادكتري در  -ب

  ارسال فرم توسط معاون پژوهشي دانشكده به معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه؛ -ج

ابالغ به دانشكده و استاد مربوطه، و در صورت موافقت شورا،  دانشگاه يو فناور پژوهش يشوراطرح تقاضاي دوره پسادكتري، در  -د
  مكاتبات با ساير مراجع.در جهت شروع دوره و در صورت نياز انجام 

  هاي مربوط به دوره پسادكتري: نحوه تأمين هزينه٨ماده

  منبع مالي و ميزان حمايت از پژوهشگر، به شرح ذيل است.

  مطابق با ضوابط و قوانين مندرج در تفاهم نامه منعقده با صندوق حمايت از پژوهشگران و فناوران كشور تعيين ١نوع :
 شود).قرارداد صندوق با پژوهشگر از طرف صندوق و يك سوم از طرف دانشگاه پرداخت ميشود (دو سوم مبلغ مي

  در دانشگاه در فروردين  ١درصد حقوق و مزاياي استاديار پايه  ١٠٠تا سقف  ٢: ميزان دريافتي پژوهشگر نوع ٢نوع
 شود.وسط دانشگاه پرداخت ميماه همان سال، مطابق با مصوبه هيأت رئيسه دانشگاه تعيين و پس از كسر كسورات، ت

  در دانشگاه در فروردين ماه  ١درصد حقوق و مزاياي استاديار پايه  ٥٠تا سقف  ٣: ميزان دريافتي پژوهشگر نوع ٣نوع
شود. در همان سال، مطابق با مصوبه هيأت رئيسه دانشگاه تعيين و پس از كسر كسورات، توسط دانشگاه پرداخت مي

دانشگاهي و با جذب گرنت پژوهشي از منابع حمايتي خارج دانشگاه توسط متقاضي، صورت عقد قرارداد برون 
 قابل افزايش است. ٢التحقيق ايشان تا سقف پژوهشگر نوع حق

  هاي دوره مطابق با توافق كتبي استاد ميزبان و پژوهشگر، طي قرارداد منعقده فيمابين : در اين نوع، تمامي هزينه٤نوع
استاد ميزبان، از محل قرارداد ارتباط با صنعت و يا اعتبار پژوهشي (گرنت) استاد ميزبان، تأمين دانشگاه، پژوهشگر و 

 شود.و پرداخت مي

  نامه مركز تعامالت بين المللي علم و فناوري و توسط معاونت بين الملل دانشگاه : مطابق با ضوابط، قوانين و آيين٥نوع
 شود.تعيين و پرداخت مي

  تفاهم نامه/ قرارداد منعقده با معاونت بين الملل دانشگاه و از رديف بودجه مشخص شده توسط آن  : مطابق با٦نوع
 شود.معاونت، تعيين و پرداخت مي

  



 
 
 

 ٦ از ٦ صفحه
 

  

  شوراي دانشگاه  / سهيرئمستندات پيوست مصوبه هيأت 
  معاونت پژوهش و فناوري:  واحد مرتبط

  .......شماره جلسه:  ......

 تاريخ جلسه : ..............

  

  .به تصويب رسيد ٢٤/٠٨/١٤٠١مورخ  رئيسه أتيهدر جلسه  آئين نامهاين 

  ١٤٠١-٢٦شماره جلسه: 

 ٢٤/٠٨/١٤٠١تاريخ جلسه: 
............... 

  

  : نحوه پرداخت مبالغ حمايتي پژوهشگر پسادكتري٩ماده 

 تكميل پيشرفت فيزيكي طرح و درخواست پرداخت توسط پژوهشگر پسادكتري 

 توسط مسئول طرح پسادكتري و ناظر قرارداد تأييد درخواست پژوهشگر 

 ارسال درخواست توسط معاونت پژوهش و فناوري دانشكده به معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه 

 بررسي درخواست پرداخت و گزارش پيشرفت در حوزه معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه 

 الزحمه مالي دانشگاه جهت پرداخت حق در صورت تاييد عملكرد، ارسال درخواست پرداخت به معاونت اداري و
  پژوهشگر

  : نحوه احراز شرايط پايان دوره پسادكتري١٠ماده 

گردد. در غير اين در صورت احراز شرايط زير، بر اساس نوع ورود به دوره پسادكتري، گواهي پايان دوره پسادكتري براي متقاضي صادر مي
 باشد.هاي دوره به تشخيص دانشگاه ميازپرداخت هزينهب، متعهد به ٦ صورت متقاضي مطابق با تعهدات ماده

  نوع اول: انجام تعهدات مندرج در قرارداد منعقده با صندوق حمايت از پژوهشگران و نوآوران و صدور گواهي خاتمه
تي خواجه قرارداد توسط آن صندوق و همچنين رعايت ذكر وابستگي سازماني متقاضي با نام و نشاني دانشگاه صنع

 نصيرالدين طوسي، در دستاوردها و مقاالت منتشر شده از نتايج دوره.

  نوع دوم: انجام تعهدات و ارائه گزارش نتايج موضوع قرارداد پسادكتري منعقده با دانشگاه و گزارش عملكرد آموزشي و
 پژوهشي طي دوره پسادكتري.

  يكي از آنها با نمايه  پژوهشي كه حداقل -نوع سوم: ارائه پذيرش دو مقاله علميISI  مرتبط با موضوع دوره پسادكتري
 باشد.

  هدف همكاري پژوهشي پژوهشگر در اجراي طرح ارتباط با صنعت  ٤نوع چهارم: از آنجا كه در پذيرش پسادكتري نوع
رح پژوهشي گردد، اختتام طباشد و كليه حقوق و مزاياي پژوهشگر از طرح برون دانشگاهي استاد ميزبان پرداخت ميمي

شود و تاييد انجام وظايف محوله به پژوهشگر از سوي استاد ميزبان، مالك عمل خواهد به عنوان برونداد دوره تلقي مي
 بود.

 نامه مركز تعامالت بين المللي علم و فناوري  معاونت علمي و فناوري رياست نوع پنجم: انجام تعهدات مطابق با آيين
رارداد توسط آن مركز و همچنين رعايت ذكر وابستگي  سازماني متقاضي با نام و جمهوري و صدور گواهي خاتمه ق

 نشاني دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي، در دستاوردها و مقاالت منتشر شده از نتايج دوره.

 بستگي نوع ششم: انجام تعهدات مندرج در قرارداد منعقده با معاونت بين الملل دانشگاه و همچنين رعايت ذكر وا
سازماني متقاضي با نام و نشاني دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي، در دستاوردها و مقاالت منتشر شده از 

  .نتايج دوره
نامه لحاظ نگرديده است و يا مواردي كه نياز به تفسير دارد، نظر معاونت پژوهش و فناوري در خصوص ساير موارد كه در اين آيين :١١ماده 

  ك عمل خواهد بود.دانشگاه مال

 ٢٤/٠٨/١٤٠١ در تاريخو شوراي پژوهش و فناوري دانشگاه در جلسه  ٢٢/٠٨/١٤٠١ خيتارو در  هيتبصره ته ١١و ماده  ١١نامه در نييآ نيا
            الزم االجرا  ،مجدد يتا زمان بازنگرهاي قبلي گرديد و نامهبازنگري قرار گرفت و جايگزين آييندانشگاه مورد  سهيرئ أتيهدر جلسه 

  باشد. يم


