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ت هیأعلمی اعضای با توجه به توان . انسانی پژوهش است هایسرمایه یرو یگذاردر کشور مستلزم سرمایه یدانش و فناورتوسعه 

ها این ظرفیتاز  مطلوببرداری تواند به بهرهمیدکتری های تحقیقاتی پساجرای دوره، ادانشگاه یزد و امکانات و تجهیزات پژوهشیعلمی 

دکتری در دانشگاه یزد پسانامه دوره ین راستا، شیوه. در ادکنالمللی کمک های ملی و بینرد نیاز در عرصهموهای تکمیل تخصص و

ستورالعمل مطابق د "صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور" های پسادکتریدورهالزم به ذکر است  تدوین شده است.

 (/https://international.bmn.irمربوطه )نامه شیوهمطابق  "بنیاد ملی نخبگان"و  (/http://www.insf.org) 29آبان  92مورخ 

 نامه مطرح نشده است.همانند گذشته ادامه خواهد یافت و در این شیوه
 

 :تعاریف -1بند 
 دکتری دوره پسا -1-1

های پژوهشی خود را در حوزه تخصصی مربوطه طبق عالیتف، پذیرنده استادزیر نظر است موقت و معین که طی آن پژوهشگر  ایدوره

پردیس/دانشکده ئیس ، رپذیرنده استاد، با تأیید رساند. در پایان دورهنامه به انجام میفاد این شیوه، پیشنهادیه مصوب و مقرارداد منعقده

 دوره از سوی معاون پژوهش و فناوری دانشگاه صادر خواهد شد.پایان ، گواهی دانشگاهمدیر امور پژوهشی و ی(، مستقل )یا واحد پژوهش

 دکتریپژوهشگر پسا -1-2

های تخصصی و رفع مشکالت با منظور ارتقای توان علمی، کسب مهارتبهکه  (.Ph.D)فردی است دارای مدرک دکتری تخصصی 

نامه و انعقاد قرارداد دوره پسادکتری، زیر نظر ، با کسب شرایط و طی مراحل مصرح در این شیوهعلمیاستفاده از آخرین دستاوردهای 

 کند.یکی از اعضای علمی واجد شرایط دانشگاه یزد فعالیت می

 های پسادکتری انواع دوره -1-3

پسادکتری از محل قرارداد پژوهانه،  : عضو هیأت علمی دانشگاه یزد با پرداخت کامل حقوق پژوهشگراستادمحوردوره پسادکتری  -

 کند.دانشگاهی، و یا سایر منابع مالی پژوهشی در اختیار خود، از همکاری وی استفاده میهای پژوهشی برونطرح

حقوق  %05در صورت تأیید پیشنهادیه طرح دوره پسادکتری در معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه، : مشارکتیدوره پسادکتری  -

استاد دانشگاهی، و یا سایر منابع مالی پژوهشی در اختیار های پژوهشی برونکتری از محل قرارداد پژوهانه، طرحپژوهشگر پساد

 شود.مین میاعتبارات پژوهشی دانشگاه تأدیگر از محل  %05پذیرنده و 

پژوهشی و معاونت پژوهش در صورت تأیید پیشنهادیه طرح دوره پسادکتری در شورای واحد : در واحدهای پژوهشیدوره پسادکتری  -

دانشگاهی، و یا سایر منابع مالی های پژوهشی برونحقوق پژوهشگر پسادکتری از محل قرارداد پژوهانه، طرح %95و فناوری دانشگاه، 

 شود.واحد پژوهشی مربوطه تأمین می منابع مالیاز محل  %05پذیرنده و  استادپژوهشی در اختیار 

 

 :استادمحور دوره پسادکتریشرایط  -2بند 
 :متقاضیشرایط 

 )از جمله نظام وظیفه( نع قانونیهای عمومی و عدم ماز صالحیت برخورداری -

 یا بهداشت، درمان و آموزش پزشکی علوم، تحقیقات و فناوری ینوزارت تأییدمورد  (.Ph.D)مدرک دکتری تخصصی  -

طرح پژوهشی  1مجری  یا ،دانشگاهی خاتمه یافتهرونطرح پژوهشی ب 9ر د همکاری یا، معتبر تپژوهشی در نشریا-مقاله علمی 9 -

 نامه ارتقااستناد آیین به( )حداقل پانصد میلیون ریال خاتمه یافته دانشگاهیبرون
 از یک عضو هیأت علمی واجد شرایط دانشگاه یزدپذیرش  -

 دانشگاه. ت پژوهش و فناوری، و معاون، دانشکده مستقل/پردیس)یا یکی از واحدهای پژوهشی( دانشکده/موافقت گروه مستقل -

 پذیرنده: استادشرایط 

 .منابع مالی پژوهشی خوداز محل  پسادکتری حقوق پژوهشگر ها و امکانات دوره از جملهمین هزینهتوانایی تأ -

http://www.insf.org/
https://international.bmn.ir/
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 شرایط دوره پسادکتری مشارکتی: -3بند 
 متقاضی:شرایط 

 وظیفه(های عمومی و عدم منع قانونی )از جمله نظام از صالحیت برخورداری -

 4 بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که بیش ازیا  مورد تأیید وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری (.Ph.D)مدرک دکتری تخصصی  -

 ذشته باشدسال از آن نگ

خاتمه  طرح پژوهشی 9در همکاری  یا، مراجع ذیصالح یید علمیأبا ت ثبت اختراع 9 یامعتبر  تدر نشریا پژوهشی-مقاله علمی 9 -

 نامه ارتقاآیین استناد به (حداقل پانصد میلیون ریال)خاتمه یافته  دانشگاهیبرونطرح پژوهشی  1مجری  یا ،یافته

 یزد دانشگاه ت علمی واجد شرایطأهی عضو از یکپذیرش  -

 و معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه.انشکده، دانشکده مستقل/پردیس /دموافقت گروه مستقل -

 پذیرنده: استادشرایط 

 رساله دکتری خاتمه یافته در دانشگاه یزد 9راهنمایی ی حداقل دانشیار و علم مرتبه -

 ها و امکانات دوره از جمله حقوق پژوهشگر پسادکتری از محل منابع مالی پژوهشی خودتوانایی تأمین هزینه -

جمعاً حداقل یک میلیارد دانشگاهی )طرح پژوهشی برون 9مجری  یادر سه سال اخیر پژوهشی در نشریات معتبر -علمیمقاله  0 -

 .نامه ارتقا( به استناد آیینریال

 

 وره پسادکتری در واحدهای پژوهشی:شرایط د -4بند 
 شرایط متقاضی:

 های عمومی و عدم منع قانونی )از جمله نظام وظیفه(از صالحیت برخورداری -

 4هداشت، درمان و آموزش پزشکی که بیش از یا ب مورد تأیید وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری (.Ph.D)مدرک دکتری تخصصی  -

 ذشته باشدسال از آن نگ

طرح پژوهشی خاتمه  9همکاری در  یاثبت اختراع با تأیید علمی مراجع ذیصالح،  9 یاپژوهشی در نشریات معتبر -مقاله علمی 9 -

 نامه ارتقااستناد آییندانشگاهی خاتمه یافته )حداقل پانصد میلیون ریال( به طرح پژوهشی برون 1مجری  یایافته، 

 دانشگاه یزدو یکی از واحدهای پژوهشی پذیرش از یک عضو هیأت علمی واجد شرایط  -

 .دانشگاه و فناوری معاونت پژوهش و ،از پردیس/دانشکده مستقلموافقت  -

 پذیرنده: استادشرایط 

 ها و امکانات دوره از جمله حقوق پژوهشگر پسادکتری از محل منابع مالی پژوهشی خودتوانایی تأمین هزینه -

دانشگاهی )جمعاً حداقل یک میلیارد طرح پژوهشی برون 9مجری  یاپژوهشی در نشریات معتبر در سه سال اخیر -مقاله علمی 9 -

 نامه ارتقا.ریال( به استناد آیین

 :یشرایط واحد پژوهش

 ادکتری از محل منابع مالی پژوهشی خودها و امکانات دوره از جمله حقوق پژوهشگر پستوانایی تأمین هزینه -

 دارای پروژه راهبردی مصوب که پیشنهادیه طرح دوره پسادکتری در راستای آن تعریف شده باشد. -

 

 طول دوره: -5 بند

گروه مستقل/دانشکده  ،اد پذیرندهپژوهشگر و موافقت استکتبی  تدرخواسبا  و استوقت به صورت تمامسال  یکدوره پسادکتری 

 .یابد افزایشیک سال حداکثر تواند عاونت پژوهش و فناوری دانشگاه میم)واحد پژوهشی(، پردیس/دانشکده مستقل، و 

 :هزینه دوره -6 بند
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ا توجه به نوع که نحوه تأمین آن باست  یزد دانشگاه 1دریافتی استادیار پایه  %55حقوق پرداختی به پژوهشگر پسادکتری حداقل 

ای، جلسات و سمینارها، کتابخانه و یا های آزمایشگاهی/کارگاهیشامل هزینه ی دورههاهزینه دوره خواهد بود. در صورت لزوم، سایر

مین شود و معاونت پژوهش و تواند از طریق منابع مالی استاد پذیرنده، دانشکده، و یا واحد پژوهشی تأغیره میو های علمی، مأموریت

 فناوری در این باره تعهدی ندارد.

 است.یزد  دانشگاه 1دریافتی استادیار پایه  %25اعتبارات پژوهشی دانشگاه حداکثر محل حقوق پژوهشگر پسادکتری از  همس -1تبصره 

 توجه بفرمایید این قرار داد هیچگونه تعهد استخدامی ندارد. 
 

 :تعهدات پژوهشگر -7 بند
 رعایت کلیه قوانین و مقررات آموزشی، پژوهشی و اداری دانشگاه در طول دوره -

 فرما( در طول دورهارائه مستندات بیمه )خویش -

چارچوب ضوابط درس مرتبط با زمینه تخصصی خود در  1تواند حداکثر در طول دوره )میرابطه استخدامی با دانشگاه عدم هرگونه  -

 کند(دریس دانشگاه ت

و در  "Yazd University"یا  "دانشگاه یزد"ذکر صرفاً با  دوره،ت مادی و معنوی دانشگاه درباره کلیه دستاوردهای رعایت مالکی -

 صورت لزوم، دانشکده/واحد پژوهشی مرتبط

 دانشکده/واحد پژوهشیساعت در ماه به تأیید استاد پذیرنده و رئیس  591حداقل و فعالیت علمی حضور  -

 دانشکده/واحد پژوهشیاستاد پذیرنده و رئیس یید یانه با تأماه ایارائه گزارش دوره -

 ./واحد پژوهشی در پایان دورهدانشکدهدر  از نتایج دورهارائه سمینار  -

 

 :ت علمی پذیرندهتعهدات عضو هیأ -8بند 
 یا واحد پژوهشی دهدانشک/با هماهنگی گروه ، و پیگیری امور اداری مرتبط با دورهپسادکتریامکانات پژوهشگر تأمین فضای کار و  -

 های توافق شده پژوهشگر پسادکتری از محل منابع مالی پژوهشی خودموقع حقوق و سایر هزینهتأمین به -

 0های علمی پژوهشگر پسادکتری به منظور رعایت تعهدات مصرح در بند نظارت مستمر بر فعالیت -

 .تبطمراداری و پیگیری امور )واحد پژوهشی( دانشکده  به دورهاعالم پایان  -
 

 /واحد پژوهشی:تعهدات دانشکده -9 بند

 تدارک فضای کار و امکانات مورد نیاز دوره حسب توافق -

 مرتبط با دورهامور اداری  حمایت و پیگیری کلیه -

 پیشرفت دوره در مقاطع زمانی معین و انعکاس آن به معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه.ارزیابی  -

های پژوهشگر پسادکتری و کسب دستاوردهای مطلوب در پایان دوره، بر عهده عضو هیأت لیتمسؤولیت تضمین کیفیت فعا -2تبصره 

 علمی پذیرنده بوده و پذیرش پژوهشگر پسادکتری در دفعات بعد بستگی به کیفیت اجرای دوره قبلی خواهد داشت.
 

 :تعهدات دانشگاه -15 بند
 ابط( مطابق ضوخوری و سایر امکانات رفاهیکتابخانه، سالن غذا)دانشگاه استفاده از خدمات امکانات  -

 کمک هزینه مهد کودک -

  استفاده از خانه های سازمانی -

، دانشکده/واحد پژوهشی، و مدیر امور پژوهشی دانشگاه. تأیید استاد پذیرندهو  0بند مفاد در صورت اجرای پایان دوره  صدور گواهی -

 صادر خواهد شد. استاد پذیرندهو واحد پژوهشی /ئیس دانشکدهبا امضای معاون پژوهش و فناوری دانشگاه، ر این گواهی
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 فرآیند پذیرش دوره: -11 بند
مستندات به  و سایر "کارگیری پژوهشگر پسادکتریفرم درخواست به"همراه بهطرح دوره پسادکتری  و ارائه پیشنهادیهکمیل ت -

 استاد پذیرنده و اخذ نامه پذیرش از وی )متقاضی(

 )رئیس دانشکده/واحد پژوهشی و پردیس/دانشکده مستقل( به معاونت پژوهش و فناوری و سایر مستنداتپذیرش مه و ارسال ناید تأی -

و مدارک بررسی و داوری پیشنهادیه طرح پسادکتری )دوره پسادکتری مشارکتی و پسادکتری در واحد پژوهشی( و سایر شرایط  -

 )مدیر امور پژوهشی دانشگاه( استاد پذیرندهو  متقاضی

و معاون پژوهش و  ،واحد پژوهشیدانشکده/رئیس استاد پذیرنده، با امضای پژوهشگر، دوره پسادکتری عقد قرارداد در صورت تأیید،  -

 فناوری دانشگاه

 انشگاه.های مرتبط دبخشسایر و  /واحد پژوهشیدانشکدهپذیرنده، استاد پژوهشگر، به قرارداد دوره پسادکتری ابالغ  -
 

در هیأت رئیسه دانشگاه به  10/59/20در شورای پژوهش و فناوری و در تاریخ  91/59/20در تاریخ تبصره  9و بند  11 نامه دراین شیوه

 تصویب رسید و از این تاریخ قابل اجراست.






