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 مقدمه
است. گسترش    ر یانکارناپذ  ینگیزه و آشنا به دانش روز دورة دکتري در توسعۀ علم و فناوري کشور ضرورتا  آموختگان با از ظرفیت دانش  استفاده

صنعت و جامعه، و توسعۀ علوم و فناوري هاي نو در   یاساس  مشکالت  پسادکتري، در پیشبرد مرزهاي دانش، حل  یي پژوهشهادورهو برقراري  
به منظورِ پرورش   المللیهاي ملی و بیندر عرصه   پسادکتري  یهاي پژوهشدوره  شیپا  رو شیوه نامۀ تشکیل، اجرا و  نیا  کشور نقش مؤثري دارد. از

هاي علمی  همکاري  مدیریتي و با همکاري  و فناور  معاونت پژوهش  توسط  کردستان   دانشگاه  یتوان پژوهشگران و حصول اهداف کیف  یابیو ارز
   لمللی دانشگاه به شرح زیر تدوین گردید. او بین

 : اهداف1 ماده 
 دانشگاه  یهاي پژوهشرکردن فعالیتمحوا  کمک به مسئله محور و تقاض )1
 کمک به پرورش پژوهشگران موردنیاز استان و کشور )2
  دانشگاهبرتر  دانش آموختگان تیبا اولو( یپژوهشگران داراي مدرك دکتري تخصص  یتوان و مهارت هاي پژوهش شیکمک به افزا )3

 )کردستان
 استان و کشور یبه منظورِ تأمین نیازهاي پژوهش یموجود در دانشگاه ها و مراکز پژوهش  یاستفاده از ظرفیت هاي پژوهش )4
 یعلم د یو رسیدن به مرزهاي جد  یدر دانشگاه ها و مراکز پژوهش یکمک به توسعۀ دانش و خالقیت علم )5
 یپژوهش یجذب در مؤسسات آموزش ای  یپژوهشگران براي همکاري در طرح هاي پژوهش  یپژوهش یتوان علم یابیارز )6
 دانشگاه کردستان یاعضاي هیات علم یهاي پژوهش تیکمک به پیاده سازي نقشۀ راه و مأمور )7
 المللی کمک به ارتقاي جایگاه علمی دانشگاه در طرح ملی و بین )8

 : تعاریف 2 ماده 
  کیالزم با نظارت  یحداقل طیاست که در آن دانش آموختۀ دکتري در صورتِ احراز شرا یدوره معیّن پژوهشیک   :پسا دکتري  دوره )1

 پردازد.  یهدفمند م  یالزم به فعالیت هاي پژوهش یعلم طیواجد شرا دانشیاريبا حداقل مرتبۀ   یهیات علم عضو
کتري تخصصی) با نظارت ي دوره دآموختهیک دوره مشخص پژوهشی است که یک پژوهشگر (دانش پسادکتري مشترك: دوره )2

هاي پژوهشی به انجام فعالیتمشترك دو نفر عضو هیات علمی که یکی از دانشگاه کردستان و دیگري از یک دانشگاه خارج از کشور است، 
 شود. اطالق می »دوره مشترك«نامه از این پس به آن هدفمند می پردازد و در این آیین

و   گذشته سال از زمان فراغت از تحصیل اوشش است که حداکثر  ).Ph.D( یتخصص فردي با مدرك دکتري  :يپژوهشگر پسادکتر )3
الزم به ذکر است که در   شود.  ینامیده م  پژوهشگرشیوه نامه  ن یالزم براي ورود به دورة پسادکتري باشد و در ا یکیف طیواجد شرا

هاي پسادکترا به تعداد سنوات فاصله مجاز پس از دوره  هاي فعالیت متقاضی در موسسات پژوهشی معتبر و دورهصورتی که تعداد سال
 دکترا افزوده خواهد شد. 

و    تیهدا مسئولیت ، یمصوب دانشگاه یطرح پژوهش یدانشگاه کردستان است که به عنوان مجري اصل  یعضو هیات علم استاد میزبان: )4
 هاي پژوهشگر و نظارت بر آنها را بر عهده دارد.فعالیت ییراهنما

عضو هیات علمی دانشگاه کردستان است که به عنوان یکی از مجریان اصلی   :استاد میزبان پسادکتري مشترك از دانشگاه کردستان )5
 هده دارد. هاي پژوهشگر را بر ع دوره مشترك، مسئولیت هدایت و نظارت بر فعالیت

هاي خارج از کشور است که به عنوان عضو هیات علمی یکی از دانشگاه استاد میزبان پسادکتري مشترك از دانشگاه خارج از کشور: )6
 هاي پژوهشگر را بر عهده دارد. یکی از مجریان اصلی دوره مشترك، مسئولیت هدایت و نظارت فعالیت
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  ی، معاون آموزش)دانشگاه  رئیس کارگروه پسادکتري(متشکل از معاون پژوهش و فناوري دانشگاه   ییشورا  دانشگاه:   ي کارگروه پسادکتر )7
(بسته به   با صنعت ارتباطمرکز کارآفرینی و  ری، مد)دبیر کارگروه پسادکتري دانشگاه( یامور پژوهش ری دانشگاه، مد یو تحصیالت تکمیل

 هاي مشترك)(براي دوره دانشگاه  یالمللنیو ب  یعلم  يهايگروه همکار  سیرئ و  پژوهشکده  ای دانشکده  یمعاون پژوهش ای ، رئیس مورد)
 شود. ینامیده م  کارگروهشیوه نامه  نیاست که در ا همربوط

  نیو ا است آن یدر حال انجام طرح پژوهش ای است که پژوهشگر در صددِ حل مشکل آن  یغیردولت  ا ی ی دستگاه دولت : یسازمان حام  )8
 الزم را براي انجام طرح بر عهده دارد.  ت یدستگاه حما

 يپسادکتر يهادوره : انواع 3 ه ماد
و دانشگاه به  کشور و بنیاد ملی نخبگان)    از پژوهشگران و نوآوران  تیصندوق حما(  جمهوري  استیو فناوري ر  ی معاونت علم  تیبا حما   : 1  نوع

 شود.  یو اجرا م زيیبرنامه ر مشترك صورت
  )دانشگاه منجر به قرارداد با  یداراي طرح برون دانشگاه(  یت علما ي پسادکتري براساسِ تقاضاي همکار هیهادورهنوع دوم از  :2  نوع

 شود.  یمجري طرح انتخاب م  یدیشود. پژوهشگر پسادکتري براي کمک به اجراي طرح و با تأ  یم زيیربرنامه
به   ،ی دانشگاه کردستانعضو هیات علم  کی  یو قابلیت علم  ییکه براساسِ تواناواجد شرایط خاصی است  دوره مختص پژوهشگر نیا :3  نوع

 شود.  ی خاص جذب م ی هاي علم تیهاي دانشگاه براي تقودر راستاي سیاست ای او  یآموزش وی عنوان دستیار تحقیقات
ی شاخص ت علماعضو هی  کتقاضاي گذراندن دوره پسادکتري را با یان شاخص از کشورهاي دیگر است که دوره مختص پژوهشگر  نیا :4  نوع

 دانشگاه کردستان به تشخیص کارگروه پسادکترا را دارد.
با نظارت مشترك دو   مشترك يگذراندن دوره پسادکترضاي  تقاکه  ان شاخص از داخل و خارج کشور استدوره مختص پژوهشگر نیا:  5نوع  

 را دارد. شگاه کردستان و دیگري از یک دانشگاه خارج از کشور استنفر عضو هیات علمی که یکی از دان

 ي: شرایط پژوهشگر پسادکتر4 ماده 

 ی شرایط عموم   )الف
و   درمان وزارت بهداشت، ایوزارت علوم، تحقیقات و فناوري  یدشدةیتأ دولتی  ها و مؤسسات از دانشگاه یداراي مدرك دکتري تخصص )1

هاي معتبر خارج از کشور با داشتن شرایط درخواست توسط دانش آموختگان دوره دکتري از دانشگاه. ارائه باشد یآموزش پزشک
 باشد. اختصاصی نیز مورد قبول می

 . در همکاري با دانشگاه نداشته باشد  یالزم برخوردار باشد و منع قانون  یاز صالحیت هاي عموم )2
 . داشته باشد رشیدر دانشگاه کردستان پذ   طیواجد شرا ی از عضو هیات علم )3
. الزم به ذکر است سال باشد  ششبیش از  د یبین فراغت از تحصیل در مقطع دکتري و شروع دورة پسادکتري پژوهشگر نبا یفاصلۀ زمان  )4

از دوره دکترا   هاي پسادکترا به تعداد سنوات فاصله مجاز پسهاي فعالیت متقاضی در موسسات پژوهشی معتبر و دورهکه تعداد سال
 افزوده خواهد شد. 

  دانشگاهی ت علمافعالیت عضو هی یارائه شده و زمینۀ تخصص یپژوهشگر با طرح پژوهش  یتحصیل شیرشته و گرا ،یسوابق پژوهش )5
 کردستان منطبق باشد. 

برجسته داشته   یعلم  سوابق  کهیسال گذشته باشد، در صورت  شش آنها بیش از    يکه از زمان اخذ مدرك دکتر  یدرخواست متقاضیان  :1  تبصره
 شود. ی م یباشند در کارگروه بررس
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 پژوهشگر  یشرایط اختصاص  )ب
 کشور؛ از پژوهشگران و فناوران ت یو فناوري و صندوق حما ینامه هاي مربوط به معاونت علم ینی مطابق با آ  :1نوع    يپسادکتر )  1
متناسب   ی داخل و ی بین الملل یپژوهش  -یدر زمینۀ طرح هاي کاربردي و چاپ مقاالت علم فعالیت  یداراي سابقۀ حداقل :2نوع    يپسادکتر)  2

 ؛ یبا موضوع طرح پژوهش
در    یپژوهش  یو چهار مقالۀ علم  هارشته براي تمامی    JCR  ۀیمعتبر با نما  ی پژوهش  -یداشتن حداقل دو مقالۀ علم  : 3نوع    ي سادکتر) پ3

  50و هنر) که در    ی، ادبیات علوم انسان  رشته هاي(براي    Q2و    Q1ی  با مرتبۀ کیف  ISCشده در    هیداراي مجوز از وزارتین و نما   یمجالت داخل
 درصد آنها متقاضی نفر اول یا نویسنده مسئول باشد. 

هاي پژوهشی پس از مقطع ه یا فعالیتبایستی مستخرج از رساله دکتري نامبرد: مقاالت وتویی پژوهشگر پسادکتري می  2  تبصره
 . دکتري ایشان باشد

 باشد. Q1ی  مرتبۀ کیفها در که حداقل یکی از آن  JCR ۀیمعتبر با نما  یپژوهش  یمقالۀ علم سهداشتن حداقل  : 4نوع    يپسادکتر )  4
 : 5پسادکتري نوع  )  5

 هاي پژوهشی اساتید میزبان همسو باشند. فعالیتسوابق پژوهشی و پیشنهادیه پژوهشی پژوهشگر با زمینه  )1
هاي علوم پایه، مهندسی، کشاورزي و منابع  (براي رشته  JCRالمللی با نمایه داشتن حداقل دو مقاله علمی پژوهشی معتبر بین )2

 هاي نظري و نیمه تجربی علوم انسانی و اجتماعی، ادبیات، هنر و معماري)(براي رشته ISCطبیعی) یا نمایه  
 ساعت در هفته. 40عدم اشتغال به تحصیل و کار در  مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی و حضور تمام وقت در دانشگاه به میزان  )3
 اخذ پذیرش از اساتید میزبان   )4

ه اند،  بود  ينمونۀ کشور  يکه دانشجو  یدانش آموختگان  ، برندگان جشنواره هاي معتبر ملی و بین المللی و دانش آموختگان رتبۀ اول  :3 تبصره
 . گیرندیدر اولویت قرار م 3هاي پسا دکتراي نوع با رعایت شرایط عمومی و اختصاصی براي دوره

 : شرایط استاد میزبان5 ماده 

 1نوع    ي پسادکتر
 از پژوهشگران و فناوران کشور  تیو فناوري و صندوق حما ینامه هاي مربوط به معاونت علم ینیبا آ مطابق

 2نوع    ي پسادکتر
وده، داراي رزومه علمی مناسب به تایید کارگروه  حداقل چهار سال سابقۀ خدمت بداراي مرتبه علمی دانشیاري با   دیاستاد میزبان با  )1

 باشد.   یشیآزما-یرسمی حداقل و در وضعیت استخدام پسادکترا
 ارشد را به اتمام رسانده باشد.  یدو دانشجوي کارشناس یی حداقل راهنما دیاستاد میزبان در زمان ارائۀ تقاضا با )2
ی  که مبلغ پرسنل  )دانشگاه معاونت پژوهشی دانشگاه و پرداخت باالسري به  یدیبا تأ( ی برون دانشگاه یجذب و انعقاد قرارداد طرح پژوهش  )3

 ژوهشگر را پوشش دهد. پ  هاينهیالزحمه و هز نامه بتواند حق شیو نیا 7مطابق با مفاد ماده  طرح

 4و   3نوع    ي پسادکتر
تواند مسئولیت یم  معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه یو ابالغ رسم  یدیدانشیاري باشد که با تأ   یحداقل در مرتبۀ علم دیاستاد میزبان با  )1

 پژوهشگر پسادکتري را برعهده گیرد. کی ییراهنما
 کرده باشد.  افتیبه زمان درخواست در یترفیع سالیانه خود را در سه سال منته  دیاستاد میزبان با  )2
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پژوهشی در سامانه پژوهشی دانشگاه از محل امتیاز مقاالت معتبر، طرح هاي خارج دانشگاه و  براساسِ امتیازات   دیاستاد میزبان با  )3
  یت علم ادرصد اول اعضاي هی 25 جزء هشگر پسادکترا،سال منتهی به تاریخ درخواست جذب پژو 5هاي معتبر چاپ شده در طول کتاب
 باشد. کده خود دانش

با موفقیت و خروجی  را نامه کارشناسی ارشد و یا یک رساله دکتري پایان 10حداقل  ییدر زمان ارائه درخواست، راهنما  دیاستاد میزبان با  )4
 به اتمام رسانده باشد. علمی مناسب 

 باشد.  داشته اثبات شده یو علم ی به درخواست براساسِ گزارش مبادي مربوط، تخلف پژوهش یدر سه سال منته دی استاد میزبان نبا )5
گروه   نیبنابرا . شد خواهد تخصیص ظرفیت لحاظدر  ی پژوهش راستاي اهدافهاي کالن دانشگاه در سیاست ادشده، ی طیعالوه بر شرا )6

 شوند. یم تعییندر کارگروه پسادکترا  ید یاوري دانشگاه و تأ هدف بنا به پیشنهاد معاونت پژوهش و فن  یهاي آموزش
، در اولین دوره پذیرش  4و  3براي دوره پسا دکتراي نوع  طیواجد شرا ی حداکثر تعداد پژوهشگر فعال تحت پوشش عضو هیات علم )7

 است. نفر کپژوهشگر پسادکتري هیات علمی، ی
پژوهشی   بروندادهاي پژوهشی پسادکتري در سال قبل، دو ردیف از بروندادهاي: در صورتیکه اساتید میزبان از محل  4  تبصره

دو نفر پژوهشگر پسادکتري پذیرش    ، تواند در سال بعد هاي ذکر شده، دارا باشد، میاین دستورالعمل را با ویژگی  9مندرج در ماده  
 توسط استاد میزبان تامین گردد.درصد حقوق پژوهشگر    20  ،نماید به شرط آنکه براي پژوهشگر پسادکتري نفر دوم

هاي پژوهشی، مراکز  هاي بنیادي و کاربردي و نیز تامین اهداف پژوهشی و نیروي انسانی مورد نیاز در گروهدر راستاي تقویت پژوهش )8
توانند با  مراکز میشوند)، این هاي دانشگاه (که از این به بعد، به اختصار مراکز پژوهشی نامیده میهاي علمی و پژوهشکدهپژوهشی، قطب

رعایت شرایط این آئین نامه براي پژوهشگر و استاد میزبان، پژوهشگر پسادکتري پذیرش نمایند. موضوع پیشنهادي براي انجام پژوهش در 
دوره پسادکتري این مراکز و پروپوزال مربوطه باید مورد تایید شوراي پژوهشی مرکز پژوهشی مورد نظر، شوراي پژوهشی دانشگاه و  

توانند به صورت مشترك، راهنمایی پروژه  کارگروه پسادکتري باشد. بسته به موضوع مورد پژوهش، یک یا حداکثر دو استاد میزبان می
هاي زیر مجموعه مراکز پژوهشی دانشگاه، در این موارد  مورد نظر را بر عهده بگیرند. با توجه به کمبود نیروي متخصص در تمامی رشته

براي استاد میزبان، نزدیک بودن تخصص استاد یا اساتید میزبان به موضوع پژوهش مطرح شده در   5دن شرایط ماده ضمن رعایت دارا بو
پروپوزال و تایید توانایی استاد یا اساتید میزبان براي راهنمایی و نظارت موضوع و نیز پژوهشگر توسط شوراي پژوهشی مرکز پژوهشی  

هاي پژوهشی و مراکز رگروه پسادکتري کافی خواهد بود. الزم به ذکر است که ظرفیت گروهمورد نظر، شوراي پژوهشی دانشگاه و کا
هاي علمی و پژوهشکده دو نفر به ازاي هر یک پژوهشی براي پذیرش پژوهشگر پسادکتري در سال یک نفر به ازاي هر مرکز و براي قطب

هاي پسادکتري هر درصد تعداد کل پذیرش 20دانشگاه نباید از در سال تعیین می شود و مجموع پذیرش پسادکتري در مراکز پژوهشی 
دکتري در مراکز پژوهشی، مشمول تمامی شروط مندرج سال بیشتر باشد. به غیر از موارد مستثنی شده در این بند، متقاضیان دوره پسا

 . هاي پسادکتري دانشگاه کردستان خواهند بوددر این دستورالعمل و شیوه نامه اجرایی دوره
میزبان جز  :5تبصره   استاد  دانشکده    25  ودر صورتیکه  برتر  پسادکتري میخود  درصد  پژوهشگر  اولین  پذیرش  براي  از شرایط نباشد،  تواند 

 مند شود:جایگزین به شرح زیر بهره
مقاالت چاپ شده در مجالت علمی،  در سه سال قبل از تاریخ درخواست براي اخذ پژوهشگر پسادکتري الزم است که استاد میزبان از محل  )  1

 امتیاز پژوهشی با شرایط زیر داشته باشد: 30
 استاد میزبان نویسنده مسوول/نفر اول/استادراهنما مقاله باشد. ) 1-1
قوق  هاي ادبیات فارسی، عرب، کردي، حباشند. در مورد اعضاي هیات علمی رشته  JCRبا نمایه     Q2یا   Q1مقاالت داراي چاركالزم است  )  1-2

یا مجالت     ISCنمایهبا     Q1پژوهشی-یا مجالت علمی  JCRبا نمایه     Q4ای    Q3تواند از مقاالت داراي چاركو فقه شافعی امتیاز مورد نیاز می
 علمی رتبه الف وزارت عتف تامین گردد. 
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 .تامین شود هاي پژوهشی خارج دانشگاهتواند از محل طرحدرصد امتیازات بند یک این تبصره می 50حداکثر ) 1-3
 . تواند از تالیف یا تصنیف کتاب تامین شوددرصد امتیازات بند یک این تبصره می 25حداکثر ) 1-4
 باشد. درصد می 50، 4-1و  3-1حداکثر امتیازات جایگزین از بندهاي ) 1-5

گردد.  تصویب هیأت رئیسه دانشگاه نهایی میشود و با  هر ساله توسط شوراي پژوهشی دانشگاه پیشنهاد می،  3: سهمیه پسادکتري نوع 6تبصره  
فیت تعیین  رباشند. در صورتیکه ظها میدرصد برتر دانشکده  25با متقاضیانی است که جزو    3الزم به ذکر است اولویت پذیرش پسادکتري نوع  

متقاضی پذیرش پژوهشگر پسادکتري براي   5ه مطابق تبصره  افرادي کها تکمیل نشود باقیمانده ظرفیت به  نشکدهادبرتر  درصد    25شده توسط  
هاي  هاي خارج دانشگاه و کتاباز محل مقاالت معتبر، طرح که داراي بیشترین امتیاز پژوهشی  افرادي  باشند، اختصاص خواهد یافت و  بار اول می

    گیرند. اخوان باشند، در اولویت قرار میدر سه سال منتهی به فرمعتبر چاپ شده 

 5نوع    ي پسادکتر

 دانشگاه کردستان پسادکتري مشترك  میزبان   استادشرایط 
 دارا بودن حداقل مرتبه دانشیاري  )1
هاي علوم پایه، مهندسی، کشاورزي و منابع  (براي رشته  JCRدارا بودن حداقل سه مقاله منتشر شده در مجالت علمی پژوهشی با نمایه  )2

هاي نظري و نیمه تجربی علوم انسانی و اجتماعی، ادبیات، هنر و معماري) به عنوان نویسنده مسئول در  (براي رشته ISCطبیعی) یا نمایه  
 بل از سال درخواست دوره مشترك. طول دو  سال ق

استاد میزبان باید در زمان ارائه درخواست راهنمایی حداقل پنج پایان نامه ارشد یا یک رساله دکتري را با موفقیت و خروجی علمی معتبر  )3
 نامه و رساله بر عهده کارگروه پسادکتري مشترك است.به اتمام رسانده باشد. تعیین اعتبار خروجی براي پایان

استاد میزبان نباید بر اساس گزارش مبادي مربوطه ( برابر با آیین نامه تخلفات پژوهشی مصوب وزارتین عتف و بهداشت) تخلف پژوهشی و   )4
 علمی داشته باشد. 

 استاد میزبان تا انتهاي دوره مشترك، مسئولیت راهنمایی پژوهشگر را بر عهده خواهد داشت. )5
 بر عهده بگیرد.  مشترك  دورهت بیش از دو پژوهشگر پسا دکتري مشترك را از محل تواند هدایاستاد میزبان همزمان نمی )6
هاي  تعداد پژوهشگران براي استاد میزبان از محل دوره مشترك، خارج از تعداد پژوهشگران دستورالعمل تشکیل و اجراي دورهسقف   )7

 باشد. پژوهشگر پسادکتري دانشگاه کردستان می
سوم از طول دوره پسادکترا در دانشگاه کردستان حضور تمام وقت داشته باشد و براي زمان عدم حضور در  استاد میزبان باید حداقل یک )8

 و با تخصص مرتبط با موضوع طرح را معرفی نمایند.  دانشیاريدانشگاه، یک نفر دستیار با مرتبه حداقل 

 دانشگاه خارج از کشور پسادکتري مشترك  شرایط استاد میزبان 
شرایط استاد میزبان خارج از کشور توسط دانشگاه خارج از کشور مشخص خواهد شد و تخصص پژوهشی ایشان باید با پیشنهادیه دوره مشترك 

 همسو باشد. 
ی و با تایید کارگروه پسادکتري گردد. در موارد استثنایتعداد پژوهشگر پسادکتري نوع اول و دوم، خارج از سهمیه تعیین شده منظور می  : 7  تبصره

 و هیات رئیسه امکان جذب دو نفر نیرو در سال در قالب طرح پسا دکتري خارج از موارد فوق امکان پذیر می باشد. 
 

 درخواست پژوهشگرارسال مدارك و بررسی : مراحل 6 ماده 

 1نوع    يپسادکتر   
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هاي  از طریق سامانه از پژوهشگران و فناوران کشور تیجمهوري و صندوق حما  استیو فناوري ر ی در معاونت علم هنامۀ مربوط ینیمطابق با آ
 این نهادها 

 

 4و   3  ،2نوع    ي پسادکتر
تواند به طور مستقیم با استاد میزبان هناهنگی الزم را انجام دهد و پس از هماهنگی با استاد میزبان در دانشگاه  متقاضی دوره پسا دکتري می

 شود:ارسال می معاونت پژوهشی دانشگاهطرفِ استاد میزبان به دفتر  ازمدارك زیر به همراهِ پژوهشگر  یدرخواست رسمکردستان، 
فهرست   ،یشامل: مشخصات کامل فردي، مشخصات مدارج تحصیل ی کارنامۀ علم(به همراه رزومۀ پژوهشگر  یست رسمارسال درخوا )1

دانشگاه براي طرح  ی پژوهشمعاونت ازطرفِ استاد میزبان به دفتر  یی) اجرا یهاي علم مسئولیت تحقیقات پیشین، انتشارات، فعالیت ها و
   ) 3نوع متقاضی پسا دکتري پژوهشگران (کارگروه   در

 تحقیق با جزئیات کامل  هیپیشنهاد )2
 انتخاب پژوهشگر مدّنظر لیاستاد میزبان با تبیین دقیق و روشن دال ینامۀ توجیه )3
 داوطلب مؤثر باشد.  ی علم یی بردن به توانا ی که در تشخیص دقیق تر دانشگاه براي پ یارائۀ مدارك و مستندات )4
 الزم  طیجذب پژوهشگر در صورت احراز شرا یدی تأدرخواست در کارگروه و  یبررس )5
  و دانشکده  یآموزش اداري الزم و ابالغ به استاد، گروه  ندهاي یانعکاس رأي کارگروه به معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه براي انجام فرا )6

 مربوطه 

 5نوع    ي پسادکتر
 این آیین نامه توسط پژوهشگر و اساتید میزبان 4احراز شرایط مندرج در ماده  )1
 تکمیل فرم درخواست دوره پسادکتري مشترك  )2
 تکمیل فرم پیشنهادیه (پروپوزال) پژوهشی دوره مشترك   )3
 نامه پذیرش پژوهشگر از اساتید میزبان  )4
 تایید پذیرش توسط مدیر گروه و معاون پژوهشی دانشکده مربوطه )5
 فناوري دانشگاه جهت بررسی در کارگروه پسادکتري مشترك دانشگاه ارجاع مدارك به معاونت پژوهش و  )6
 تایید در کارگروه پسادکتري دانشگاه  )7
انعقاد قرارداد با امضاي معاونین پژوهشی دانشگاه کردستان و دانشگاه خارجی، اساتید میزبان و پژوهشگر و شروع رسمی دوره مشترك پس   )8

 از اخذ تعهد محضري از پژوهشگر
سخنرانی با فراخوان عمومی در دانشکده مربوطه) و تایید در  تائیدیهنهایی طرح و بروندادهاي منتشر شده از آن (به همراه ارایه گزارش  )9

 شوراي پژوهشی دانشگاه 
 نامه پسادکتري به دو زبان انگلیسی و فارسی به پژوهشگر توسط معاونت پژوهشی دانشگاه ه گواهیئارا  )10

 اهها و تعهدات دانشگ: حمایت7  ماده
 :ریپرداخت حقوق ماهیانه به پژوهشگر به شرح ز )1

از   تیحما صندوق جمهوري و   استیو فناوري ر ی ژوهشگر طرح پسادکتري نوع اول مطابق با ضوابط و قوانین مربوط به معاونت علمپ  )1-1
حقوق   درصد  80نخبگان () و بنیاد ملی ازطرفِ دانشگاه درصد 30حقوق ازطرفِ صندوق و  درصد 70(پژوهشگران و فناوران کشور 

 )  ازطرفِ دانشگاه درصد  20ازطرفِ صندوق و 
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در زمان تایید درخواست،   1درصد حقوق استادیار پایه  50ه به میزان مبلغ ماهیان  حداقلپژوهشگر طرح پسادکتري نوع دوم به  )2-1
باقیمانده توسط دانشگاه پرداخت درصد  10و  درصد آن توسط استاد میزبان و از محل درآمد طرح پژوهشی 90که شود پرداخت می

 گردد. می
استاد میزبان و پژوهشگر کمتر   یو کتب  یبا توافق رسم  یمیزان حقوق ماهیانۀ دریافتحداقل  پژوهشگر نوع دوم ممکن است    مورد  در  :8 رهتبص

هر ماه  در    را  7ماده    2-1ندرج در بند  از کل حداقل حقوق م  درصد  10باشد. درهرحال، دانشگاه    7ماده    2-1از مبلغ درج شده در بند    بیشتر  یا
 کرد.  خواهدتقبل 

پرداخت  در زمان تایید درخواست،   1درصد حقوق استادیار پایه  50ه به میزان پژوهشگر طرح پسادکتري نوع سوم مبلغ ماهیانبه  )3-1
 پژوهشی استاد پرداخت خواهد شد. درصد آن از طرف استاد میزبان و از محل گرانت  10و ازطرفِ دانشگاه درصد آن  90که  شودیم

در زمان تایید درخواست، پرداخت   1درصد حقوق استادیار پایه  70ه به میزانماهیانبه پژوهشگر طرح پسادکتري نوع چهارم مبلغ  )4-1
 استاد پرداخت خواهد شد.  یو از محل گرانت پژوهش زبانیدرصد آن از طرف استاد م 10درصد آن ازطرفِ دانشگاه و  90که شود می

 ی مبناي حداقل حقوق تأمین اجتماع  بیمه پژوهشگر در چارچوب قوانین و مقررات مربوط و بر )2
نامه حمایت از اعضاي هیات  داخلی و خارجی مطابق آیین ی هاي علم شی اداري الزم براي شرکت پژوهشگر پسادکتري در هما هايتیحما )3

 علمی دانشگاه 
با   دانشگاه،  حساب با هیتسو و دوره  افتنی انی دورة تحقیق پسادکتري پس از ارائه بروندادهاي تعیین شده و پا انی نامۀ پا یصدور گواه )4

 یو انگلیس یامضاي رئیس دانشگاه به دو زبان فارس
میزبان   استاد ید یتأ  به شرط ارائه برون دادهاي فاخر در انتهاي سال اول، ن،یباوجودِ اسال است.    ک یپسادکتري    یطول دورة پژوهش )5

 میسر خواهد شد. به صورت قرارداد ساالنه  نیزهاي بعد  کارگروه، ادامۀ فعالیت پژوهشگر براي سال   یی نها یدیو تأ 
که در پایان شش ماه اول، ادامه دوره منوط به تایید اساتید میزبان است.   پسادکتري مشترك یک سال استپژوهشی  طول دورة   )6

هنگی الزم در انجام دوره مشترك بر عهده اسـاتید میزبان است. الزم به ذکر است که به منظور انجام تعهدات نظارت بر حسن اجرا و هما
الزم مندرج در قرارداد دوره مشترك با پژوهشگر، طول دوره تا سه سال هر شش ماه یکبار قابل تمدید است اما مقرري ماهیانه فقط در 

 گردد. میسال اول هر قرارداد به پژوهشگر پرداخت 
و یا    استخدام  در قالب  ياین دانشگاه جهتِ ادامۀ همکار  يبرا  يدر دانشگاه کردستان، هیچگونه تعهد  يپسادکتر  یانجام دورة پژوهش  :9 تبصره
 کند.  یایجاد نم ی برون دانشگاه يدر سایر طرح ها يهمکار

  موسسۀ   با هیچ دانشگاه یا  یکند که رابطۀ استخدام ی شود و اقرار م ی متعهد م  یبه صورت کتب  ياستفاده از دورة پسا دکتر ی متقاض : 10 تبصره
 دیگر ندارد.  ی تحقیقات یعلم

 . کند نسبت به فسخ قرارداد اقدام ياستاد پذیرش دهنده، مطابق با مقررات، در هر مرحله ا یدانشگاه مجاز است درصورت نارضایت  :11 تبصره
  سازمان   حاصل از قرارداد با   یدوره بر عهدة استاد میزبان است. استاد میزبان از اعتبار پژوهش  یتحقیقات  يمسئولیت تأمین هزینه ها  :12 تبصره

 کند.  یطرح را تأمین م  يدیگر، هزینه ها یسفارش دهنده یا پژوهانۀ مصوب خود یا هر منبع مال 
 5ع نو يپسادکتردر خصوص پژوهشگر  تعهدات دانشگاه کردستان )7

 هاي آزمایشگاهی و تجهیزات الزم براي دستیابی به اهداف دوره مشترك و انجام پژوهش مورد نظرتدارك زیرساخت )1-7
 بررسی و اعالم صالحیت پژوهشگر و طرح پیشنهادي و ارائه پاسخ مقتضی )2-7
ز محل گرانت پژوهشی  درصد آن ا 30پرداخت ماهیانه مبلغ پنج میلیون ریال حداکثر تا یک سال از طول هر دوره مشترك که  )3-7

 الملل تامین خواهد شد. درصد از محل درآمد حاصل از شهریه دانشجویان بین 70استاد و مابقی 
 هماهنگی الزم براي اسکان موقت استاد خارجی در مهمانسراي دانشگاه کردستان )4-7



 
 نوآوری معاونت پژوهش و 

هاي پژوهشی پسادکتري دانشگاه و اجراي دوره لیدستورالعمل تشک

 کردستان

 30390/9/00: هشمار 

 22/12/1400 تاریخ:

 13از    9صفحه  

 

 شگاه  پرداخت پاداش مقاله به پژوهشگر بر حسب نوع دستاورد پژوهشی و بر اساس قوانین موجود دان )5-7
 صدور تاییدیه پایان دوره پس از تایید مراجع  )6-7
 دانشگاه کردستان هیچ گونه تعهدي براي جذب و استخدام پژوهشگر پسادکتري در طول دوره و یا پس از آن را ندارد. )7-7

 باشد. می 2و  1هاي شماره ، مطابق پیوست5نوع  يپسادکتردر خصوص پژوهشگر   تعهدات دانشگاه خارجی )8

 :  8 ماده 

 4و   3،  2،  1پسادکتري نوع    تعهدات و وظایف پژوهشگر
 ها زمینه ی دقیق ضوابط و مقررات دانشگاه در تمام تیرعا )1
 استاد میزبان  یدر دانشگاه براي اجراي طرح پیشنهادي با نظارت و هماهنگ تمام وقتحضور  )2
 استاد میزبان   یبرنامه هاي تحقیقات  ریمشارکت در سا )3
پژوهشگر در بیشتر در صورت مشارکت تدریس حداقل یک درس دو واحدي (تئوري) در هر نیمسال جزء وظایف پژوهشگر خواهد بود اما  )4

و برابر مقررات و ضوابط مربوط، به  سیالتدر حق در قالب شانیحق الزحمه ابا اجازه استاد میزبان، دانشگاه  ا یگروه   یبرنامه هاي آموزش
 ت خواهد شد. صورت جداگانه پرداخ

 5پسادکتري نوع    تعهدات و وظایف پژوهشگر پژوهشگر
 حضور تمام وقت در دانشگاه کردستان و اهتمام به امور پژوهشی در طول دوره مشترك )1
 گذراندن یک دوره سه ماهه بازدید از دانشگاه خارجی جهت انجام امور پژوهشی و آموزشی   )2
ها با سهم  شود و مابقی هزینه) توسط خود پژوهشگر پسادکتري پرداخت میOpen Accessمبلغ چهل درصد هزینه چاپ مقاالت ( )3

 درصد) توسط دانشگاه کردستان و دانشگاه خارجی پرداخت خواهد شد.   30-30مساوي (
 رعایت کلیه قوانین و مقرارت دانشگاه کردستان   )4
 اي سه ماه به اساتید میزبان ارائه گزارش دوره )5
هاي احتمالی ناشی از آن متعلق به دانشگاه کردستان بوده و پژوهشگر موظف است حقوق مالکیت فکري اساتید  ها و درآمد نتایج پژوهش )6

 میزبان و دانشگاه کردستان و دانشگاه خارجی را در انتشار نتایج پژوهش، ثبت اختراع و سایر بروندادهاي حاصل از پژوهش رعایت نماید.
 یب دانشگاه کردستان و دانشگاه خارجی در انتشار بروندادهاي حاصل از دوره مشتركشامل به ترت (affiliation)ذکر دو آدرس  )7
 ارایه گزارش نهایی به صورت مکتوب و بروندادهاي مورد نیاز براي تسویه نهایی دوره مشترك )8
 ارائه سخنرانی در مورد گزارش نهایی نتایج دوره مشترك با فراخوان عمومی در دانشکده مربوطه  )9

 :  9 ماده 

 4و  3،  2،  1پسادکتري نوع    پژوهشگربه    یگواه  ياعطا   ي الزم برا  ي کیفیت و کمیت بروندادها
از    ی کیدر    مندرج  طیپوشش دهندة کلیۀ شرا  د یبا  ی و کیف  ی ساله ازنظرِ کم  کیدورة    یّحاصل از فعالیت پژوهشگر پسادکتري ط   بروندادهاي 

 باشد.  ریهاي جدول ز فیرد
 توضیحات 2  برونداد 1  برونداد ردیف 

 -  ی% حوزه تخصص 10در  JCR با نمایه مقاله کی 1
 - یاختراع در مبادي معتبر بین الملل ثبت 2
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علوم شته ر  مختص JCRدر   Q2 مقالۀیک  JCRدر  Q1 یبا مرتبۀ کیف JCR مقالۀیک  3   هاي 
منابع   کشاورزي،  پایه، 

 طبیعی و مهندسی 
4 

 JCRدر   Q2 مقالۀیک  ی ایرانو صنعت یاختراع سازمان پژوهش هاي علم ثبتیک 

5 
به تایید   منتشرشده در انتشارات معتبر(کتاب    کیتصنیف    ای  تألیف

 شوراي نشر دانشگاه و کارگروه پسا دکتري)
 رشته  از  ی بعض  مختص -

ی، ادبیات  هاي علوم انسان
هنر تشخیصِ   به  و 
 کارگروه 

 - JCRدر   Q2 مقالهیک  6
 JCRدر  Q3 مقاله JCRدر  Q3 یبا مرتبۀ کیف مقاله 7

8 
مرتبۀ   ی پژوهش  یعلم  مقاله ISCدر    Q1 یبا مرتبۀ کیف ی پژوهش ی علم مقاله با 

 ISCدر   Q1 یکیف
 

یک ارائه حداقل    موظف بهجهت تسویه حساب نهایی با دانشگاه و اعطاي گواهی پایانی، استاد میزبان و پژوهشگر با توجه به رشته و دانشکده،  
 باشند، که در آنها پژوهشگر پسادکتري نویسنده اول یا نویسنده مسوول باشد.  از بروندادهاي پژوهشی مطابق جدول فوق می ردیف

  رعایت  به رعایت کردن یا   ينسبت به الزام استاد میزبان و پژوهشگر پسادکتر  یدرخواست متقاض  یکارگروه مجاز است در زمان بررس  :13  تبصره
 . و ان را در قرارداد ذکر نماید از جدول مذکور اقدام کند  ی خاص يانکردن ردیف یا ردیف ه

  پایان) 2پژوهشگران نوع  (پرداخت شود  یعضو هیات علم   یبرون دانشگاه یپژوهشگر از طرح پژوهش  يکه حقوق و مزایا یدر صورت :14  تبصره
بیش از یک   طرحي  مدت زمان اجرا  کهینیست. در صورت  یجدول مذکور الزام يشود و رعایت ردیفها  یم  یبرونداد دوره تلق ،ییافتن طرح پژوهش

 کارگروه برسد.  تأیید  استاد میزبان مالك عمل خواهد بود و الزم است به يِسال باشد، تأیید انجام وظایف واگذارشده به پژوهشگر ازسو
تعیین ماه وقت دارند تا برونداد    6ساله پسادکتري، استاد میزبان و پژوهشگر به مدت    پس از پایان یافتن تاریخ قرارداد دوره یک   : 15  تبصره

توسط کارگروه براي دوره پسا دکتري را به معاونت پژوهشی دانشگاه تحویل نمایند که پس از تایید در کارگروه، گواهی پایان دوره به    شده
 شود. پژوهشگر اعطا می

انتشار برونداد مشخص شده در جدول مندرج در ماده    يپژوهشگر پسادکتر  کی  کهیدر صورت  : 16تبصره   به  به عنوان برونداد مورد    9موفق 
درصد   10 زانیدوره پسادکترا ماهانه به م  انیمرتبط با رشته شخص، در پا  يبرونداد   يها  فیاز رد  کیانتشار مازاد هر    يگردد، به ازا  وتویی/ازین

   .شودیپرداخت م يمحاسبه و به و یقیدرصد به عنوان حقوق تشو 35عقد قرارداد و تا سقف در زمان   1 هیپا  اریحقوق استاد
 16  پرداخت تشویقی مقاالت مازاد پژوهشگران پسا دکتري در صورتیکه پژوهشگر نفر اول یا نویسنده مسوول باشد مطابق تبصره  :17تبصره  

شود و  پرداخت می شود. در غیر اینصورت مطابق جدول امتیازدهی به فعالیتهاي پژوهشی دانشگاه کردستان، سهم فعالیت پژوهشگر محاسبه می
 در این دستورالعمل پرداخت خواهد شد.  15-درصد مورد نظر از مبلغ تشویقی محاسبه شده طبق تبصره

و مطابق    15  وسط کارگروه براي دوره پسا دکتري در بازه زمانی مشخص شده در تبصرهت  نداشتن برونداد تعیین شده  در صورت  :18  تبصره 
استاد میزبان در   آید. شود و مطابق قرارداد منعقد شده اقدام به عمل میاعطا نمی  گواهی پایان دوره به پژوهشگرجدول بروندادها،  

شان تسویه کامل راهنمایی ایتحت  سال قبل  که پژوهشگر پسادکتري  باشد  پژوهشگر پسادکتري  متقاضی پذیرش  تواند  صورتی می
 نماید و گواهی پایان دوره را دریافت کرده باشد.

 5پسادکتري نوع    پژوهشگر یگواه  ياعطا   ي الزم برا  ي کیفیت و کمیت بروندادها
 JCRدر مجالت علمی پژوهشی با نمایه  Q3و   Q2یا دو مقاله با رتبه  Q1پایان دوره مشترك، مشروط به چاپ حداقل یک مقاله با رتبه  )1

 ها. هاي علوم پایه، مهندسی، کشاورزي و منابع طبیعی) یا چاپ مقاله با نمایه مورد تایید طرفین قرارداد براي سایر رشته (براي رشته 
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شامل به ترتیب دانشگاه کردستان و دانشگاه خارجی براي پژوهشگر و ذکر فقط آدرس دانشگاه متبوع براي  (affiliation)ذکر دو آدرس  )2
 در انتشار بروندادهاي حاصل از دوره مشترك.  اساتید میزبان

پس از پایان دوره مشترك و انجام تعهدات توسط پژوهشگر، با پر کردن فرم پایان دوره، تایید توسط اساتید میزبان و تایید شوراي  )3
ارسی و انگلیسی به پژوهشگر پژوهشی دانشگاه، گواهی پایان دوره موفق با امضاي معاون پژوهش و فناوري دانشگاه کردستان به دو زبان ف

 گردد. اعطاء می
، تولید دانش فنی یا ساختن محصول (Patent)المللی در شرایط خاص که فعالیت پژوهشی منجر به تولید فناوري جدید، ثبت اختراع بین  )4

ی دانشگاه کردستان، یکی از جدید یا تالیف کتاب شود، با درخواست پژوهشگر و تایید اساتید میزبان و در نهایت تایید در شوراي پژوهش
 تواند جایگزین برونداد تعریف شده براي دوره مشترك شود.این موارد می

که پژوهشگر در هر مرحله از طول دوره مشترك از ادامه و تکمیل دوره انصراف دهد یا اساتید میزان از پژوهشگر رضایت نداشته در صورتی )5
نامه را در پایان دوره مشترك و در مدت مجاز شگر نتواند بروندادهاي تعیین شده در این آیینو درخواست لغو قرارداد را نمایند و یا پژوه

هاي احتمالی ناشی از انجام دوره مشترك ها و خسارتارائه دهد، دانشگاه کردستان مجاز است تا کلیه هزینه ، 7ماده   6بند قرارداد مطابق 
 اعتراضی به نفع معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه باز گرداند.  را از محل تعهدات اخذ شده از پژوهشگر بدون هیچ

 
در شوراي پژوهشی دانشگاه مورد بازبینی و تصویب قرار گرفت.   23/9/1400  تبصره در تاریخ  18ماده و    9در  دستورالعمل  این  

 الزم به ذکر است  باشد.تاریخ قابل اجرا میاین  به تصویب رسید و از    1400/ 25/11همچنین در جلسه هیأت رئیسه دانشگاه مورخ  
  .باشدمی  1399/ 21/7قبلی مصوب هیأت امناي دانشگاه مورخ    دستورالعمل، جایگزین  دستورالعملاین  

 
  اتی، در جلسه ه9/11/1396تبصره تنظیم و در جلسه شوراي پژوهش و فناوري دانشگاه مورخ    13ماده و    10در  قبلی  دستورالعمل  

مذکور در    دستورالعمل.  دیرس  بیبه تصو  28/5/1397امنا دانشگاه مورخ    اتیو در جلسه ه  23/11/1396رئیسه دانشگاه مورخ  
بازب  1397/ 15/11پژوهش و فناوري دانشگاه مورخ    يجلسه شورا رئیسه دانشگاه مورخ   اتیقرار گرفت و در جلسه ه  ینیمورد 

  ب یبه تصو  21/7/1398دانشگاه مورخ    يامنا   اتیو در جلسه ه  8/12/1397امنا مورخ    اتیه  ونیس ی، در جلسه کم29/11/1397
مورد بازبینی و تصویب  21/7/1399جلسه هیات امناي دانشگاه مورخ   همچنین در .باشدیقابل اجرا م  1398/ 1/1 خیو از تار دیرس

 قرار گرفت. 
 

و بنا به نظر شد  بررسی  طرح و    25/11/1400کمیسیون هیات امناي دانشگاه مورخ  جلسه  الزم به ذکر است دستورالعمل حاضر در  
و نیازي به طرح مجدد آن در کمیسیون دائمی و هیات   کندیات رئیسه کفایت میاصالحات اعمال شده با تصویب هون،  یمیسک

  باشد.  امناي دانشگاه نمی
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 ) Charmo University( رمووچه : تعهدات دانشگاه  1پیوست شماره  
 مورد نظر هاي مربوط به خدمات و مواد آزمایشگاهی الزم براي دستیابی به اهداف دوره مشترك و انجام پژوهش تامین پنجاه درصد هزینه )1
 پرداخت ماهیانه مبلغ پنج میلیون ریال حداکثر تا یک سال از طول هر دوره مشترك   )2
 هماهنگی الزم براي اسکان موقت پژوهشگر و استاد دانشگاه کردستان در دانشگاه طرف قرارداد )3
   1پرداخت پاداش مقاله به پژوهشگر بر حسب نوع دستاورد پژوهشی و بر اساس جدول شماره  )4
 

 هاي کشور خارجی (عراق): مبالغ تشویقی مقاالت براي دانشگاه1اره  جدول شم
 مبلغ تشویقی (میلیون دینار) نوع مقاله ردیف 

 5 مقاالت چاپ شده در مجالت خاص مانند نیچر و ساینس و غیره  1
 2 درصد برتر مجالت تخصصی  10و رتبه  JCRمقاله با نمایه  2
 5/1 در گروه مجالت تخصصی  Q1و رتبه  JCRمقاله با نمایه  3
 25/1 در گروه مجالت تخصصی  Q2و رتبه  JCRمقاله با نمایه  4
 1 در گروه مجالت تخصصی  Q3و رتبه  JCRمقاله با نمایه  5
 75/0 در گروه مجالت تخصصی Q1و رتبه  ISCمقاله با نمایه   6
 5/0 در گروه مجالت تخصصی Q2و رتبه  ISCمقاله با نمایه   7

 
 : رمووچه آدرس وب سایت دانشگاه  

http://www.charmouniversity.org / 
 

http://www.charmouniversity.org/
http://www.charmouniversity.org/
http://www.charmouniversity.org/
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 )University of Human Development (UHD)( گشپدانی مرۆیی : تعهدات دانشگاه  2پیوست شماره  
 هاي مربوط به خدمات و مواد آزمایشگاهی الزم براي دستیابی به اهداف دوره مشترك و انجام پژوهش مورد نظر هزینهتامین پنجاه درصد   )1
 حداکثر تا یک سال از طول هر دوره مشترك   پنجاه هزار دینار عراق پرداخت ماهیانه مبلغ  )2
 طرف قرارداد هماهنگی الزم براي اسکان موقت پژوهشگر و استاد دانشگاه کردستان در دانشگاه )3
 موجود دانشگاه  نیو بر اساس قوان ی پرداخت پاداش مقاله به پژوهشگر بر حسب نوع دستاورد پژوهش )4
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