بسمه تعالی
معاونت ژپوهش و فناوری

شیوهنامه دوره پسادکتری دانشگاه یزد

شماره:
تاریخ:

توسعه دانش و فناوری در کشور مستلزم سرمایهگذاری روی سرمایههای انسانی پژوهش است .با توجه به توان علمی اعضای هیأت
علمی و امکانات و تجهیزات پژوهشی دانشگاه یزد ،اجرای دورههای تحقیقاتی پسادکتری میتواند به بهرهبرداری مطلوب از این ظرفیتها
و تکمیل تخصصهای مورد نیاز در عرصههای ملی و بینالمللی کمک کند .در این راستا ،شیوهنامه دوره پسادکتری در دانشگاه یزد
تدوین شده است .الزم به ذکر است دورههای پسادکتری "صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور" مطابق دستورالعمل
مورخ  92آبان  )http://www.insf.org/( 29و "بنیاد ملی نخبگان" مطابق شیوهنامه مربوطه ()https://international.bmn.ir/
همانند گذشته ادامه خواهد یافت و در این شیوهنامه مطرح نشده است.

بند  -1تعاریف:
 -1-1دوره پسادکتری
دورهای است موقت و معین که طی آن پژوهشگر زیر نظر استاد پذیرنده ،فعالیتهای پژوهشی خود را در حوزه تخصصی مربوطه طبق
قرارداد منعقده ،پیشنهادیه مصوب و مفاد این شیوهنامه به انجام میرساند .در پایان دوره ،با تأیید استاد پذیرنده ،رئیس پردیس/دانشکده
مستقل (یا واحد پژوهشی) ،و مدیر امور پژوهشی دانشگاه ،گواهی پایان دوره از سوی معاون پژوهش و فناوری دانشگاه صادر خواهد شد.
 -2-1پژوهشگر پسادکتری
فردی است دارای مدرک دکتری تخصصی ) (Ph.D.که بهمنظور ارتقای توان علمی ،کسب مهارتهای تخصصی و رفع مشکالت با
استفاده از آخرین دستاوردهای علمی ،با کسب شرایط و طی مراحل مصرح در این شیوهنامه و انعقاد قرارداد دوره پسادکتری ،زیر نظر
یکی از اعضای علمی واجد شرایط دانشگاه یزد فعالیت میکند.
 -3-1انواع دورههای پسادکتری
 دوره پسادکتری استادمحور  :عضو هیأت علمی دانشگاه یزد با پرداخت کامل حقوق پژوهشگر پسادکتری از محل قرارداد پژوهانه،طرحهای پژوهشی بروندانشگاهی ،و یا سایر منابع مالی پژوهشی در اختیار خود ،از همکاری وی استفاده میکند.
 دوره پسادکتری مشارکتی :در صورت تأیید پیشنهادیه طرح دوره پسادکتری در معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه %05 ،حقوقپژوهشگر پسادکتری از محل قرارداد پژوهانه ،طرحهای پژوهشی بروندانشگاهی ،و یا سایر منابع مالی پژوهشی در اختیار استاد
پذیرنده و  %05دیگر از محل اعتبارات پژوهشی دانشگاه تأمین میشود.
 دوره پسادکتری در واحدهای پژوهشی :در صورت تأیید پیشنهادیه طرح دوره پسادکتری در شورای واحد پژوهشی و معاونت پژوهشو فناوری دانشگاه %95 ،حقوق پژوهشگر پسادکتری از محل قرارداد پژوهانه ،طرحهای پژوهشی بروندانشگاهی ،و یا سایر منابع مالی
پژوهشی در اختیار استاد پذیرنده و  %05از محل منابع مالی واحد پژوهشی مربوطه تأمین میشود.

بند  -2شرایط دوره پسادکتری استادمحور:
شرایط متقاضی:
 برخورداری از صالحیتهای عمومی و عدم منع قانونی (از جمله نظام وظیفه) مدرک دکتری تخصصی ) (Ph.D.مورد تأیید وزارتین علوم ،تحقیقات و فناوری یا بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی  9مقاله علمی-پژوهشی در نشریات معتبر ،یا همکاری در  9طرح پژوهشی بروندانشگاهی خاتمه یافته ،یا مجری  1طرح پژوهشیبروندانشگاهی خاتمه یافته (حداقل پانصد میلیون ریال) به استناد آییننامه ارتقا
 پذیرش از یک عضو هیأت علمی واجد شرایط دانشگاه یزد موافقت گروه مستقل/دانشکده (یا یکی از واحدهای پژوهشی) ،دانشکده مستقل/پردیس ،و معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه.شرایط استاد پذیرنده:
 -توانایی تأمین هزینهها و امکانات دوره از جمله حقوق پژوهشگر پسادکتری از محل منابع مالی پژوهشی خود.
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بند  -3شرایط دوره پسادکتری مشارکتی:
شرایط متقاضی:
 برخورداری از صالحیتهای عمومی و عدم منع قانونی (از جمله نظام وظیفه) مدرک دکتری تخصصی ) (Ph.D.مورد تأیید وزارتین علوم ،تحقیقات و فناوری یا بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی که بیش از 4سال از آن نگذشته باشد
  9مقاله علمی-پژوهشی در نشریات معتبر یا  9ثبت اختراع با تأیید علمی مراجع ذیصالح ،یا همکاری در  9طرح پژوهشی خاتمهیافته ،یا مجری  1طرح پژوهشی بروندانشگاهی خاتمه یافته (حداقل پانصد میلیون ریال) به استناد آییننامه ارتقا
 پذیرش از یک عضو هیأت علمی واجد شرایط دانشگاه یزد موافقت گروه مستقل/دانشکده ،دانشکده مستقل/پردیس و معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه.شرایط استاد پذیرنده:
 مرتبه علمی حداقل دانشیار و راهنمایی  9رساله دکتری خاتمه یافته در دانشگاه یزد توانایی تأمین هزینهها و امکانات دوره از جمله حقوق پژوهشگر پسادکتری از محل منابع مالی پژوهشی خود  0مقاله علمی-پژوهشی در نشریات معتبر در سه سال اخیر یا مجری  9طرح پژوهشی بروندانشگاهی (جمعاً حداقل یک میلیاردریال) به استناد آییننامه ارتقا.

بند  -4شرایط دوره پسادکتری در واحدهای پژوهشی:
شرایط متقاضی:
 برخورداری از صالحیتهای عمومی و عدم منع قانونی (از جمله نظام وظیفه) مدرک دکتری تخصصی ) (Ph.D.مورد تأیید وزارتین علوم ،تحقیقات و فناوری یا ب هداشت ،درمان و آموزش پزشکی که بیش از 4سال از آن نگذشته باشد
  9مقاله علمی-پژوهشی در نشریات معتبر یا  9ثبت اختراع با تأیید علمی مراجع ذیصالح ،یا همکاری در  9طرح پژوهشی خاتمهیافته ،یا مجری  1طرح پژوهشی بروندانشگاهی خاتمه یافته (حداقل پانصد میلیون ریال) به استناد آییننامه ارتقا
 پذیرش از یک عضو هیأت علمی واجد شرایط و یکی از واحدهای پژوهشی دانشگاه یزد موافقت از پردیس/دانشکده مستقل ،و معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه.شرایط استاد پذیرنده:
 توانایی تأمین هزینهها و امکانات دوره از جمله حقوق پژوهشگر پسادکتری از محل منابع مالی پژوهشی خود  9مقاله علمی-پژوهشی در نشریات معتبر در سه سال اخیر یا مجری  9طرح پژوهشی بروندانشگاهی (جمعاً حداقل یک میلیاردریال) به استناد آییننامه ارتقا.
شرایط واحد پژوهشی:
 توانایی تأمین هزینهها و امکانات دوره از جمله حقوق پژوهشگر پسادکتری از محل منابع مالی پژوهشی خود -دارای پروژه راهبردی مصوب که پیشنهادیه طرح دوره پسادکتری در راستای آن تعریف شده باشد.

بند  -5طول دوره:
دوره پسادکتری یک سال به صورت تماموقت است و با درخواست کتبی پژوهشگر و موافقت استاد پذیرنده ،گروه مستقل/دانشکده
(واحد پژوهشی) ،پردیس/دانشکده مستقل ،و معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه میتواند حداکثر یک سال افزایش یابد.

بند  -6هزینه دوره:
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حقوق پرداختی به پژوهشگر پسادکتری حداقل  %55دریافتی استادیار پایه  1دانشگاه یزد است که نحوه تأمین آن با توجه به نوع
دوره خواهد بود .در صورت لزوم ،سایر هزینههای دوره شامل هزینههای آزمایشگاهی/کارگاهی و یا کتابخانهای ،جلسات و سمینارها،
مأموریتهای علمی ،و غیره می تواند از طریق منابع مالی استاد پذیرنده ،دانشکده ،و یا واحد پژوهشی تأمین شود و معاونت پژوهش و
فناوری در این باره تعهدی ندارد.
تبصره  -1سهم حقوق پژوهشگر پسادکتری از محل اعتبارات پژوهشی دانشگاه حداکثر  %25دریافتی استادیار پایه  1دانشگاه یزد است.
توجه بفرمایید این قرار داد هیچگونه تعهد استخدامی ندارد.

بند  -7تعهدات پژوهشگر:
 رعایت کلیه قوانین و مقررات آموزشی ،پژوهشی و اداری دانشگاه در طول دوره ارائه مستندات بیمه (خویشفرما) در طول دوره عدم هرگونه رابطه استخدامی با دانشگاه در طول دوره (میتواند حداکثر  1درس مرتبط با زمینه تخصصی خود در چارچوب ضوابطدانشگاه تدریس کند)
 رعایت مالکیت مادی و معنوی دانشگاه درباره کلیه دستاوردهای دوره ،صرفاً با ذکر "دانشگاه یزد" یا " "Yazd Universityو درصورت لزوم ،دانشکده/واحد پژوهشی مرتبط
 حضور و فعالیت علمی حداقل  195ساعت در ماه به تأیید استاد پذیرنده و رئیس دانشکده/واحد پژوهشی ارائه گزارش دورهای ماهیانه با تأیید استاد پذیرنده و رئیس دانشکده/واحد پژوهشی -ارائه سمینار از نتایج دوره در دانشکده/واحد پژوهشی در پایان دوره.

بند  -8تعهدات عضو هیأت علمی پذیرنده:
 تأمین فضای کار و امکانات پژوهشگر پسادکتری ،و پیگیری امور اداری مرتبط با دوره با هماهنگی گروه/دانشکده یا واحد پژوهشی تأمین بهموقع حقوق و سایر هزینههای توافق شده پژوهشگر پسادکتری از محل منابع مالی پژوهشی خود نظارت مستمر بر فعالیتهای علمی پژوهشگر پسادکتری به منظور رعایت تعهدات مصرح در بند 0 -اعالم پایان دوره به دانشکده (واحد پژوهشی) و پیگیری امور اداری مرتبط.

بند  -9تعهدات دانشکده/واحد پژوهشی:
 تدارک فضای کار و امکانات مورد نیاز دوره حسب توافق حمایت و پیگیری کلیه امور اداری مرتبط با دوره ارزیابی پیشرفت دوره در مقاطع زمانی معین و انعکاس آن به معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه.تبصره  -2مسؤولیت تضمین کیفیت فعالیت های پژوهشگر پسادکتری و کسب دستاوردهای مطلوب در پایان دوره ،بر عهده عضو هیأت
علمی پذیرنده بوده و پذیرش پژوهشگر پسادکتری در دفعات بعد بستگی به کیفیت اجرای دوره قبلی خواهد داشت.

بند  -15تعهدات دانشگاه:
 امکانات استفاده از خدمات دانشگاه (کتابخانه ،سالن غذاخوری و سایر امکانات رفاهی) مطابق ضوابط کمک هزینه مهد کودک استفاده از خانه های سازمانی صدور گواهی پایان دوره در صورت اجرای مفاد بند  0و تأیید استاد پذیرنده ،دانشکده/واحد پژوهشی ،و مدیر امور پژوهشی دانشگاه.این گواهی با امضای معاون پژوهش و فناوری دانشگاه ،رئیس دانشکده/واحد پژوهشی و استاد پذیرنده صادر خواهد شد.

بسمه تعالی
معاونت ژپوهش و فناوری

شیوهنامه دوره پسادکتری دانشگاه یزد

شماره:
تاریخ:

بند  -11فرآیند پذیرش دوره:
 تکمیل و ارائه پیشنهادیه طرح دوره پسادکتری بههمراه "فرم درخواست بهکارگیری پژوهشگر پسادکتری" و سایر مستندات بهاستاد پذیرنده و اخذ نامه پذیرش از وی (متقاضی)
 تأیید و ارسال نامه پذیرش و سایر مستندات به معاونت پژوهش و فناوری (رئیس دانشکده/واحد پژوهشی و پردیس/دانشکده مستقل) بررسی و داوری پیشنهادیه طرح پسادکتری (دوره پسادکتری مشارکتی و پسادکتری در واحد پژوهشی) و سایر شرایط و مدارکمتقاضی و استاد پذیرنده (مدیر امور پژوهشی دانشگاه)
 در صورت تأیید ،عقد قرارداد دوره پسادکتری با امضای پژوهشگر ،استاد پذیرنده ،رئیس دانشکده/واحد پژوهشی ،و معاون پژوهش وفناوری دانشگاه
 ابالغ قرارداد دوره پسادکتری به پژوهشگر ،استاد پذیرنده ،دانشکده/واحد پژوهشی و سایر بخشهای مرتبط دانشگاه.این شیوهنامه در  11بند و  9تبصره در تاریخ  20/59/91در شورای پژوهش و فناوری و در تاریخ  20/59/10در هیأت رئیسه دانشگاه به
تصویب رسید و از این تاریخ قابل اجراست.

