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 دانشگاه کردستان

 معاونت پژوهش و فناوري

 
 دوره هاي پژوهشی پسادکتري دانشگاه کردستاندرخواست  فرآیند

 
ذکر خواهد  "شیو نامه"که از این پس به اختصار  دوره هاي پژوهشی پسادکتري دانشگاه کردستان فرآیند درخواست

مصوب ، هاي پژوهشی پسا دکتراي دانشگاه کردستانبه منظور مشخص نمودن مراحل اجرایی دستورالعمل دوره شد،
تصویب و به شرح زیر  ،ذکر خواهد شد "دستورالعمل"نامه به اختصار که در این شیوههیات امناي دانشگاه،  28/5/1397

 شود:ارائه می
 

ج در ردر دانشگاه کردستان باید تمامی شرایط عمومی و اختصاصی مند پسادکتريمتقاضی ورود به دوره پژوهشگر  ،اول در مرحله
را باید شرایط مندرج در دستورالعمل  ،باشدمی پسادکتريکه متقاضی پذیرش پژوهشگر نیز استاد میزبان  دستورالعمل را دارا باشد.

 داشته باشد.
 
 درخواستارسال مراحل الزم و  مدارك 
 1نوع  يپسادکتر 

از طریق  کشور از پژوهشگران و فناوران تیجمهوري و صندوق حما استیو فناوري ر یدر معاونت علم هنامۀ مربوط ینیمطابق با آ .1
 هاي این نهادهاسامانه

 (مطابق تعاریف مندرج در دستورالعمل) 4و  3 ،2نوع  يپسادکتر
براي  استاد میزبان در دانشگاه کردستانیک با  باید پسادکتريمتقاضی دوره پس از اعالن فراخوان پسادکتري دانشگاه کردستان، 

 1در قالب فرم شماره پژوهشگر  یدرخواست رسم، از موافقت استاد میزبانهماهنگی نماید و پس گذراندن دوره پژوهشی پسادکتري 
به گروه آموزشی و شوراي پژوهشی دانشکده طرفِ استاد میزبان  ازمدارك زیر به همراهِ  پسادکتري به استاد میزبان تحویل داده شود تا

 يجهت طرح در کارگروه پسادکتر ت پژوهشی دانشگاهمعاونبه دفتر  ، مداركدر گروه و دانشکدهدرخواست پس از تصویب  .ارائه شود
 . گرددمیارسال 

 مدارك مورد نیاز شامل موارد زیر است:
 تصویر تمام صفحات شناسنامه متقاضی .1
 تصویر کارت ملی .2
 به بعد) 1337تصویر برگ پایان خدمت یا معافیت (متولدین  .3
 تصویر مدرك تحصیلی یا گواهی فراغت از تحصیل دوره دکتري .4
 يپسادکتر 1وهشگر در قالب پر کردن فرم شماره ژپ یست رسمدرخوا .5
 پسادکتري 2فرم شماره پر کردن موافقت استاد میزبان، گروه آموزشی و دانشکده مربوطه در قالب  .6
 پیوست شود).چاپ شده در مجالت (کپی صفحات اول مقاالت پژوهشگر کامل رزومۀ  .7
  4و  3نوع  پسادکتريمتقاضی پژوهشگران براي  تحقیق با جزئیات کامل هیپیشنهاد .8

 پیوست گردد. ، پروپوزال طرح تحقیقاتی مصوب2براي متقاضی پسا دکتراي نوع توجه: 
 پسادکتريانتخاب پژوهشگر  لیاستاد میزبان با تبیین دقیق و روشن دال ینامۀ توجیه .9
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 دانشگاه کردستان

 معاونت پژوهش و فناوري

 در معاونت پژوهشی دانشگاهدرخواست بررسی مراحل 
 الزم طیجذب پژوهشگر در صورت احراز شرا یدیو تأ پسادکتريوه در کارگرو مستندات درخواست  یبررس .1
 و دانشکده یآموزش گروهرونوشت به  ارائهمیزبان با  به استاداز طرف معاونت پژوهشی دانشگاه موافقت  نامهارسال  .2
 به کارشناس معاونت پژوهشی دانشگاهتوسط پژوهشگر پسادکتري  3بر اساس فرم شماره ارائه تعهدنامه محضري  .3
 پسادکتري 4بر اساس فرم شماره  ، استاد میزبان و معاونت پژوهشی دانشگاهدکتريپسا مابین پژوهشگر سه جانبه تنظیم قرارداد .4
 پسادکتريپژوهشگر  تردد به حراست دانشگاه جهت صدور کارتاز طرف معاونت پژوهشی دانشگاه معرفی پژوهشگر  .5

 
 حمایت هاي مالی

و در قرارداد مربوطه درج  پسادکتريمیزان حمایت هاي مالی مطابق موارد مصوب و مندرج در دستورالعمل و بسته به نوع دوره  .1
پس از تایید گزارش  به پژوهشگر، خواهد شد. سهم دانشگاه از مبالغ پرداختیسهم پرداختی دانشگاه و استاد میزبان مشخص 

به ، هر سه ماه یک بار پژوهشگرحساب پس از ارائه فیش واریزي سهم استاد میزبان به و میزبان پیشرفت سه ماهه توسط استاد 
الزم به ذکر است که استاد میزبان باید در پایان هر دوره دوماهه نامه تایید گزارش پیشرفت را به  پرداخت خواهد شد.پژوهشگر 

 پرداخت شود.  حلهمرها تا پایان ماه سوم در هر معاونت پژوهشی ارسال نماید تا هزینه
نامه حمایت از داخلی و خارجی مطابق آیین یهاي علمشیاداري الزم براي شرکت پژوهشگر پسادکتري در هما هايتیحما .2

 و پس از تایید استاد میزبان به عمل خواهد آمد. دانشگاه اعضاي هیات علمی
 

ارداد دوره پسادکتري یک ساله، استاد میزبان و پس از پایان یافتن تاریخ قر و سال است کیپسادکتري  یطول دورة پژوهش .3
که در قرارداد مشخص شده را  پسادکتريماه وقت دارند تا برونداد تعیین شده توسط کارگروه براي دوره  6پژوهشگر به مدت 

در ي تعیین شده دورة تحقیق پسادکتري پس از ارائه بروندادها انینامۀ پا یگواهونت پژوهشی دانشگاه تحویل نمایند. به معااست، 
و به پژوهشگر صادر با امضاي رئیس دانشگاه ی و انگلیس یبه دو زبان فارس دانشگاه، حساب با هیدوره، تسو افتنی انیو پا قرارداد
 خواهد شد. اعطاء 

 
در  و مندرج دستورالعمل 9موفق به انتشار برونداد مشخص شده در جدول مندرج در ماده دکتري پژوهشگر پسا کی کهیدر صورت .4

 ،مرتبط با رشته شخص يبرونداد يهافیاز رد کیانتشار مازاد هر  يگردد، به ازا ازیبه عنوان برونداد مورد ن قرارداد پسادکتري
در زمان عقد قرارداد و تا سقف  1 هیپا اریدرصد حقوق استاد 10 زانی، ماهانه به ميدوره پسادکتر انیپاپس از  ماه 6حداکثر تا 

  .شودیپرداخت م پژوهشگربه  پسادکتريهاي دوره تعداد ماهمحاسبه و  به به صورت یکجا  یقیقوق تشودرصد به عنوان ح 35
 

 باشد.معاونت پژوهشی دانشگاه می پسادکتريمرجع تشخیص بروندادهاي دوره  .5
 

، نی مشخص شدهدر بازه زما پسادکتريبراي دوره و مندرج در قرارداد نداشتن برونداد تعیین شده توسط کارگروه  در صورت .6
شود و استاد میزبان مجاز به ارائه درخواست مجدد براي گرفتن پژوهشگر پسا دکتري نمی ءگواهی پایان دوره به پژوهشگر اعطا

 بعدي نخواهد بود.

 رسید.تصویب به هیئت رئیسه دانشگاه  ودانشگاه  شوراي پژوهش و فناوري 23/7/1397 نامه در جلسه مورخ شیوه ینا


