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  معاونت پژوهش و فناوري                                                                             

  
  فراخوان جذب پژوهشگر پسادکتري دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

 1399 -1400سال تحصیلی  اولنیمسال 
  
  
المللی،  هاي ملی و بین هاي مورد نیاز در عرصه تقویت تخصصبه منظور  در نظر داردشهید مدنی آذربایجان دانشگاه   

وهشگران، تولید علم و گسترش مرزهاي دانش و فناوري و ایجاد ارتقاي توان علمی و باال بردن ظرفیت تحقیقاتی پژ
 آموختگان دانشاز میان  ،طرح پژوهشی با دانشگاه  عقد قرارداد از طریق ارتباط بین پژوهشگران و فناوران،

اقدام به پذیرش پژوهشگر زیر نظر مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوري  (.Ph.D)دورة دکتري تخصصی 
 شرایطمتقاضیان واجد  نماید. هاي پسادکتري  اعضاي هیأت علمی برجستۀ دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، براي دوره

ارسال  researchmgr@azaruniv.ac.ir  به آدرس ایمیلاز طریق مدارك ذیل را جهت بررسی  توانند می
  نمایند.

  مدارك الزم:
 تمام صفحات شناسنامه؛ یرتصو -
 ی؛کارت مل تصویر -
 گذشته باشد. ن يو یلیالتحص سال از زمان فارغ 3حداکثر   ) کهیلیالتحص مدرك موقت فارغ یا( يمدرك دکتر تصویر -
 )؛1(فرم شماره  3*4با الصاق عکس  يفرم مشخصات پژوهشگر پسادکتر تکمیل -
 )؛2وقت (فرم شماره  تمام حضورفرم تعهد  تکمیل -
 )؛3(فرم شماره  يپسادکتر یقاتیطرح تحق یشنهادةفرم پ تکمیل -
و  ها یتانتشارات، فعال یقات،فهرست تحق یلی،مدارك تحص ي،مل فردمتشکل از مدارك شامل: مشخصات کا رزومه -

 ؛یعلم يها انتصاب
 ثبت اختراعات، کتب؛ یافته،خاتمه  یپژوهش يها نسخه از مقاالت چاپ شده، طرح یک -
 المللی؛ ینزبان ب یکبا حداقل  ییآشنا گواهی -
 یرشمؤثر از پذ ةاستفاد يداوطلب برا ییبردن به توانا یپ يکه در قضاوت دانشگاه برا یگريد یمدرك و گواه هر -

 ید؛در دوره کمک نما يو
 خارج از کشور باشد؛ یانمتقاض الملل ینکه مربوط به امور ب یگريد یمدرك و گواه هر -
 ها.  دارند به همراه اطالعات تماس آن یکه شناخت کامل از فرد متقاض یاز استادان نامه یهتوص 2 ارائۀ -

 ارسال گردد.  researchmgr@azaruniv.ac.irیمیلاستاد مربوطه به ا توسط ها، نامه یهلطفاً توص
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  هاي پسادکتري شرایط پذیرش طرح
  هاي ذیل باشند: هاي پسادکتري باید واجد ویژگی طرح

 باشد. یشده پژوهش یفمنسجم و تعر ۀسوابق و برنام يدارا يمسئول طرح پسادکتر .1
 با طرح ارائه شده مرتبط باشد. يمسئول و پژوهشگر پسادکتر یو شغل یلیتحص سوابق .2
 شده در طرح، قابل حصول باشد. یفتعر اهداف .3
 دانش شود.  يو هدفمند باشد و موجب توسعه مرزها دار جهت .4

  (استاد پذیرش دهنده) شرایط مسئول طرح پسادکتري
 وقت دانشگاه عضو هیأت علمی تمام .1

 ترجیحاً داراي رتبۀ علمی استادي و حداقل دانشیار .2

 گیري راهبردي  داشتن سوابق و برنامۀ پژوهشی منسجم و مبتنی بر جهت .3

سال اخیر در مجالت علمی معتبر رشتۀ تخصصی مربوطه  3(نویسندة اول یا نویسندة مسئول) در  JCRمقاله  5داشتن حداقل  .4
با  ISCاي علمیه و نمایه شده دره مقاله علمی پژوهشی مورد تأیید وزارتین یا شوراي عالی حوزه 5(در حوزة علوم انسانی حداقل 

المللی  هاي اجرایی. ارائۀ هر مورد ثبت بین ضریب تأثیر) و یا مجري دو طرح تحقیقاتی خاتمه یافته با مشارکت صنعت یا دستگاه
 شود.  محسوب می JCRمقاله  3اختراع معادل با 

التحصیل شده باشد را به عهده گرفته باشد و  و فارغراهنمایی حداقل یک نفر دانشجوي دورة دکتري که از رسالۀ خود دفاع کرده  .5
 یا یک کتاب تصنیفی و یا تألیفی چاپ شده مرتبط با تخصص خود در انتشارات معتبر داشته باشد.

 هاي پژوهش پژوهشگر پسادکتري را از محل اعتبار پژوهشی داشته باشد. و کلیۀ هزینه التحقیق % حق50قابلیت تأمین  .6

 کده را اخذ کرده باشد.موافقت گروه و دانش .7

هاي پژوهشی معتبر مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوري و وزارت بهداشت،  اعضاي هیأت علمی برگزیده جشنواره .1تبصره 
  درمان و آموزش پزشکی در اولویت قرار دارند.

هاي پژوهشی کاربردي خاتمه یافته و دستاوردهاي فناورانه همچون تولید دانش فنی،  اعضاي هیأت علمی که داراي طرح .2تبصره 
  ثبت پتنت و ساخت نمونه محصول باشند، در اولویت قرار دارند. 

  شرایط پژوهشگر پسادکتري
  شرایط ذیل باشند:توانند براي دورة پسادکتري درخواست ارائه نمایند که واجد  پژوهشگرانی می

  داراي مدرك دکتري در رشتۀ تحصیلی مرتبط و مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوري یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش
 التحصیلی وي گذشته باشد. سال از زمان فارغ 3پزشکی که حداکثر 

  مقاله  3داشتن حداقلJCR   ضریب تأثیر میانگین ( 0,6باالي با ضریب تأثیرIF/MIF ≥0.6( در حوزة علوم  در سه سال) اخیر
با ضریب تأثیر  ISCهاي علمیه و نمایه شده در  مقاله علمی پژوهشی مورد تأیید وزارتین یا شوراي عالی حوزه 3انسانی حداقل 

 شود. محسوب می JCRمقاله  3المللی اختراع معادل با  بزرگتر از ضریب تأثیر متوسط). ارائۀ هر مورد ثبت بین

 فعالیت پژوهشی در دانشگاه در دورة اجراي طرح براي انجامتمام وقت  حضور 

 برخورداري از صالحیت عمومی و عدم منع قانونی 

 انطباق سوابق پژوهشی با برنامه و طرح پژوهشی ارائه شده توسط مسئول دورة پسادکتري 

 دهنده. اخذ پذیرش از یکی از استادان واجد شرایط دانشگاه به عنوان استاد پذیرش 

 نامه صالحیت انجام پژوهش از استادان راهنما و مشاور رساله دکتري.  داشتن توصیه 
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 شود. هاي عادي محاسبه می هاي مستخرج از رساله مشابه مقاله امتیاز مقاله  .1تبصره

نظر از ترتیب  مقاالت مستخرج از رساله، صرفد. باش پژوهشگر بایستی حداقل در دو مقاله، نویسندة مسئول یا نفر اول. 2تبصره 
  شود. محسوب می این بندنویسندگان و نویسنده مسئول، جزو 

نامۀ استعدادهاي برتر  گیري از مزایاي آیین متقاضیانی که در چارچوب ضوابط بنیاد ملی نخبگان، براي بهره .3تبصره  
  نامه از بنیاد ملی نخبگان در اولویت قرار دارند. اند، در صورت ارائۀ معرفی آموختگان ممتاز) اقدام نموده (دانش

  لید دانش فنی، ثبت پتنت و ساخت نمونه محصول در اولویت قرار دارند.متقاضیان داراي دستاوردهاي فناورانه همچون تو .4تبصره

  تمام وقت به حضورتعهد 
وقت در اختیار دانشگاه باشد و حق استخدام و یا قرارداد با  که در طول قرارداد به صورت تمام متعهد استپژوهشگر پسادکتري 

  هاي دولتی و خصوصی را ندارد. دستگاه

  زمان دوره
با تصویب کارگروه  دهنده و که در صورت نیاز با پیشنهاد توجیهی استاد پذیرشباشد  زمان دورة پسادکتري حداکثر یک سال می

است. تمدید آن منوط به  افزایشتا یک سال دیگر قابل  و اخذ موافقت دانشکده و معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه تخصصی
 هشگر پسادکتري و تحقق اهداف مربوطه، براساس تعهدات طرح مصوب خواهد بود.دریافت گزارش پیشرفت طرح و عملکرد پژو

  شود). اي به پژوهشگر پرداخت نمی الزحمه (در مدت تمدید هیچ حق

  التحقیق پژوهشگر پسادکتري مبلغ حق

در  ،قرارداد با دانشگاهاست که از طریق عقد  میلیون ریال 25 تا سقف ماهیانهالتحقیق پژوهشگران پسادکتري واجد شرایط  حق
ارسال منظم گزارش و گواهی ارائۀ سمینار از نتایج تحقیقات انجام یافته با  تأیید استاد پذیرنده، گروه و در صورت  ماهه، هاي سه بازه

 قابل پرداخت خواهد بود.دانشکدة مربوطه، به مدیریت امور پژوهشی، از طریق معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه 

  درخواست، تأیید و ثبت نام پژوهشگر پسادکتريمراحل 
  از طریق ایمیل به آدرس الزمارسال درخواست کتبی متقاضی پژوهشگري پسادکتري به همراه کلیۀ مدارك  .1

researchmgr@azaruniv.ac.ir  ؛  
 ؛دهنده قاضی پژوهشگري پسادکتري توسط استاد پذیرشبررسی و اعالم نظر کتبی در مورد درخواست مت .2
 ؛بررسی جهت تأیید و یا رد درخواست متقاضی پژوهشگر پسادکتري توسط شوراي گروه و شوراي دانشکده .3
 ارسال تأییدیۀ دانشکده به انضمام مدارك به معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه؛  .4
  هشی دانشگاه؛توسط مدیریت امور پژو ارسال طرح به دو داور تخصصی .5
 ؛و فناوري ي پژوهشراو تصویب نهایی در شوبررسی نتایج ارزیابی  .6
 ؛هاي عمومی معرفی پژوهشگر پسادکتري به مراجع ذیصالح جهت تأیید صالحیت .7
 دهنده و دانشکدة مربوطه. عقد قرارداد و فرآیندسازي اداري و ابالغ به پژوهشگر پسادکتري، استاد پذیرش .8

 پسادکتريتعهدات پژوهشگر 

  اهتمام به امور پژوهشی در طول دوره با نظارت و هماهنگی استاد پذیرش دهنده. .1
 رعایت کلیۀ قوانین و مقررات آموزشی، پژوهشی و اداري دانشگاه در طول دوره. .2
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ماهه با تأیید استاد پذیرش دهنده، شوراي گروه و شوراي دانشکده به معاونت پژوهش و فناوري  3اي  هاي دوره ارائۀ گزارش .3
 دانشگاه. 

 ماهه از نتایج تحقیقات انجام یافته، در دانشکده مربوطه. 3اي  هاي دوره ارائۀ سمینار .4
نشکده مربوطه و تسلیم گواهی آن با تأیید رئیس دانشکده به مدیریت امور ارائۀ سمینار از نتایج نهایی تحقیقات انجام یافته، در دا .5

 پژوهشی.
و همچنین یک مقالۀ  Q1با رتبۀ   JCRنمایه شده در پایگاه ارائۀ یک مقالۀ چاپ شده (یا گواهی پذیرش مقاله) در مجالت معتبر  .6

هاي پژوهشی  مستخرج از فعالیت Q2 با رتبۀ  JCRنمایه شده در پایگاه چاپ شده (یا گواهی پذیرش مقاله) در مجالت معتبر 
 ها خواهد بود. پرداخت حقوق سه ماهۀ آخر پژوهشگر پسادکتري منوط به ارائۀ پذیرش مقاله خود در طول دوره.

هاي زبان و ادبیات فارسی و زبان و ادبیات عربی از دانشکدة  هاي دانشکدة الهیات و گروه براي پژوهشگران تمام گروه .8تبصره 
نمایه شده در پایگاه نشریات  علمی مقاالت چاپ شده در مجالت،  JCRادبیات و علوم انسانی به جاي مجالت نمایه شده در پایگاه 

براساس سامانۀ ارزیابی   Aیا +A(یا  Q2یا  Q1یر بزرگتر از ضریب تأثیر متوسط یا با ضریب تأث (ISC)علمی جهان اسالم 
  یز قابل قبول است. ن) ، تحقیقات و فناورينشریات وزارت علوم

در شرایط خاص که فعالیت پژوهشی منجر به تولید فناوري جدید، ثبت اختراع، تولید دانش فنی و یا ساخت محصول  .9تبصره 
  تواند جایگزین چاپ مقاله شود.  دیه دستاوردها با تأیید شوراي پژوهش و فناوري دانشگاه میجدید شود، تأیی

پذیرش شده باشد، پس از انتشار، مبلغ  JCRنمایه شده در  پایگاه  Q1.  چنانچه هر دو مقالۀ پژوهشگر پسادکتري در مجالت 6-1
  ش و فناوري دانشگاه به پژوهشگر پسادکتري تعلق خواهد گرفت. به عنوان پاداش از محل اعتبارات معاونت پژوه ده میلیون ریال

ماه پس از پایان  6این ماده در بازة زمانی حداکثر  2و  1. در صورت اخذ پذیرش مقاالت بیشتر از موارد قید شده در بندهاي 6-2
 بیست میلیون ریالمبلغ  JCRیگاه نمایه شده در پا Q1قرارداد (بدون تمدید) به ازاي هر مقاله چاپ یا پذیرش شده در مجالت 

  ادکتري تعلق خواهد گرفت. پسعنوان پاداش از محل اعتبارات معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه به پژوهشگر  به

. در صورت نیاز به همکاري با متخصصان خارج یا داخل دانشگاه، الزم است استاد پذیرنده دالیل توجیهی و مشخصات همکاران 6-3
  مکتوب به مدیریت امور پژوهشی اعالم و پس از اطمینان از حصول نتیجه اقدام نماید.صورت  را به

  باشد. ها در مقاالت مستخرج از این قرارداد مجاز نمی کار گیري دانشجویان تحصیالت تکمیلی و درج نام آن . به6-4

  :گرددل ذیل ذکر بایستی آدرس صحیح دانشگاه به شکدر خروجی هاي طرح اعم از مقاله یا گزارش . 6-5
  به فارسی:                                    دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

 Azarbaijan Shahid Madani Universityبه انگلیسی:               

  به عربی:                                      جامعۀ الشهید مدنی بأذربیجان
در محاسبۀ اعتبار پژوهشی (گرنت) استاد پذیرنده در نظر مقاالت مستخرج از این قرارداد بعد از ثبت در سامانۀ ژیرو، امتیازات . 6-6

  گردد. هاي موجود پرداخت می نامه گرفته شده و همچنین مبلغ پاداش چاپ مقاله نیز براساس شیوه

  ق متن نمونه زیر اشاره گردد:مقاله بایستی به شماره قرارداد مطاب» تقدیر و تشکر«در بخش . 6-7
  است. دهیاستخراج گرد با شماره قرارداد ................... شهیدمدنی آذربایجاندانشگاه  پسادکتريمقاله از طرح  نیا
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و پژوهشگر پسادکتري مؤظفند در پایان دوره نتایج حاصل از طرح را در قالب گزارش مکتوب و لوح فشرده به  پذیرندهاستاد  .6-8
اي که براي  آورد طرح در قالب یک صفحه به گونه معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه تسلیم نمایند. همچنین الزم است چکیده دست

  درك باشد به معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه تحویل گردد. عامه مردم قابل
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نمایند  شوند مقاالتی را که جهت چاپ به مجالت معتبر بین المللی ارسال می و پژوهشگر پسادکتري متعهد می پذیرندهاستاد  .6-9
اخلی و خارجی نباشد. بدیهی است در برداري از آثار مؤلفان د هاي طرح بوده و به هیچ عنوان نسخه اثري اصیل و برگرفته از یافته

و پژوهشگر پسادکتري  پذیرندهصورت وجود هر گونه مشابهت یا تکراري بودن مقاالت منتشر شده در هر نقطه از جهان، استاد 
  پاسخگو بوده و خسارات مربوطه را جبران خواهند نمود.

  
  
  041 -34327551: گویی به سؤاالت فن تماس جهت پاسختل

  و فناوري دانشگاه معاونت پژوهش


