آئين نامه دورههاي پسادكتري داخل دانشگاهی
مقدمه
ايجاد و گسترش دورههاي تحقيقاتي پسادكتري ،در راستايِ ماموريت كلي دانشگاه علوم پزشکي مشهد به تکميل تصصل هلاي
مورد نياز در عرصههاي ملي و بلي الملللي كمل

خواهلد كلرد .ايل دورههلا همچنلي مليتواننلد موجل ارتبلا عميل تلر

بي دانشگاهي شوند .از اي رو ،آئي نامه تشکي دورههاي تحقيقاتي پسادكتري به منظور پرورش متصصصلي و حصلو اهلدا
كيفي دانشگاه به شرح زير تدوي شده است .گسترش توليد علم و ف آوري و ايجاد رابطه بلا جهلا عللم بله واسلطه دورههلاي
مذكور تقويت خواهد شد.
تعريف دوره و دانشجوي پسادكتري
دوره پسادكتري
دوره پسادكتري دورهاي است موقت و معي (حداق ي

سا و حداكثر دو سا ) كه براي انجام فعاليتهاي پژوهشي به منظلور

ارتقاي مهارتهاي تصصصي و ضرورت تحقيقات مستق براي متقاضي گذراند اي دوره و در حوزه مرتبط با تصص

وي ايجلاد

ميشود.
دانشجوي پسادكتري
دانشجوي پسادكتري فردي است كه داراي مدرك دكتري تصصصي ( )Ph.D.بوده و متقاضي ورود به دورههاي معي فعاليتهاي
علمي به منظور ارتقاي مهارتهاي تصصصي و ضرورت تحقيقات مستق براي حضور در مرزهاي دانش جهاني در حوزه تصصصلي
مربوطه ميباشد .متقاضيا مذكور متفاوت از ساير دانشجويا دانشگاه بوده و مشمو اسلتفاده از خلدمات ارائله شلده بله سلاير
دانشجويا همچو خوابگاه ،سلف سرويس ،سرويسهاي اياب ذهاب و غيره نميباشند.
ماده  )1شرايط داوطلبين
بند  -1داشت مدرك دكتري تصصصي ( )Ph.D.مورد قبو وزارت بهداشت ،درما و آملوزش پزشلکي و يلا وزارت عللوم،
تحقيقات و ف آوري كه بيش از يکسا از تاريخ اتمام تعهدات قانوني و يا سه سا از تلاريخ اخلذ ملدرك  Ph.D.نگذشلته
باشد.
بنلد  -2داشتن حداقل سه مقاله اصیيل علمیی پژوهشیی داراي  DOIنمايله شلده در Since citation index
 ISI))expandبعد از تاريخ شروع به تحصي به عنوا دانشجوي  Ph.D.و به عنوا نويسنده او يا مسئو
بند  -3برخورداري از صالحيتهاي عمومي و عدم منع قانوني براي فعاليت به عنوا دانشجو
بند  -4اخذ پذيرش از يکي از اساتيد واجد شرايط دانشگاه
ماده  )2شرايط استاد پذيرش دهنده
بند  -1حداق داراي مرتبه دانشياري باشد.
بند  -2داراي  10 H-Indexيا باالتر باشد.

بند  -3تامي اعتبار پژوهشي براي طرح ارائه شده از گرانت شحصي و يا ساير منابع براي دانشجوي پسادكتري
بند  -4حداق سه طرح تحقيقاتي مصوب به عنوا مجري اصللي طلر قلرارداد در دانشلگاه عللوم پزشلکي مشلهد را بلا
موفقيت به پايا رسانده باشد.
بند  -5استاد راهنماي اول حداق سه پايا نامه دوره دكتري  Ph.D.و يلا تصصصلي كله از رسلاله خلود دفلاع كلرده و
فارغالتحصي شده باشند را به عهده گرفته باشد.
ماده  )3طول دوره پسادكتري
بند  -1طو دوره تحقيقات پسادكتري حداق ي

سا و حداكثر دو سا ميباشد و دوره تحقي بله صلورت تملام وقلت

برگزار ميشود.
ماده  )4مراحل درخواست ،تائيد و ثبتنام دانشجوي پسادكتري
بند  -1درخواست عضو هيئت علمي متقاضي جذب دانشجوي پسادكتري به واحد پسا دكتري به همراه كليه مستندات ماده
2
بند  -2بررسي مستندات ماده  2در واحد پسادكتري و اعالم نام اعضاء هثيت علمي واجد شرايط به معاونت پژوهش و
فناوري دانشگاه
بند  -3پس از كس موافقت معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه ،عضو هيئلت علملي مو لف اسلت طلرح مصلوب پژوهشلي
دانشگاه را به واحد پسادكتري دانشگاه اعالم نمايد.
بند  -4معرفي دانشجو متقاضي توسط عضو هيئتعلمي متقاضي دوره به همراه مستندات ماده 1
بند  -5بررسي مستندات ارائه شده دانشجو و اعالم نظر واحد پسادكتري به معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه و دريافت نظلر
آ معاونت براي جذب دانشجو
بند  -6انجام كليه مراح ثبت نام و دريافت كارت دانشجويي و حساب ايمي و ساير موارد توسط واحد پسادكتري
بند  -7اعالم شروع بکار دانشجو توسط استاد راهنما و و برقراري كم

هزينه دانشجو بر اساس مصوبه هيئت امنا دانشگاه

بند  -8ارائه تعهد نامه محضري (تنظيم شده توسط دايره حقوقي دانشگاه) پيش از شروع بکار دانشجو
تبصره  :1در صورتيکه پس از پايا يکسا از دوره پسادكتري ،عضو محترم هيئت علمي متقاضي تمديد آ باشد ،بايلد گلزارش
پيشرفت پروژه را به واحد پسادكتري ارائه نمايد تا در صورت بررسي و موافقت كميته تحصيالت تکميلي پژوهشي ،دانشجو بلراي
مدت مورد موافقت به فعاليت پژوهشي خود ادامه دهد.
تبصره  :2درخواست تمديد دوره به صورت ساالنه و حداكثر براي يکسا مجاز ميباشد.
تبصره :3استاد راهنما در صورت عدم رضايت از دانشجو ،در هر زماني ميتواند تقاضاي فسخ قرارداد با دانشجو را به همراه ادلله،
به واحد پسا دكترا جهت اتصاذ تصميم مقتضي اعالم نمايد.

ماده  )5ارائه گواهينامه پايان دوره تحقيقاتی پسادكتري
بند  -1بر مبناي درخواست كتبي دانشجوي پسادكتري و موافقت استاد راهنما ،پس از پايا دوره و چاپ حداق تعلداد يل
مقاله نمايه  ISIاز پژوهش انجام شده توسط دانشجو پسادكتري
بند  -2گواهينامه پايا دوره تحقي با سه امضا معاو پژوهش و فناوري دانشگاه ،رئيس دانشکده يا مركز تحقيقات و اسلتاد
پذيرشدهنده صادر خواهد شد.
ماده  )6تعهدات دانشگاه
بند  -1انجام امور اداري در خصوص موافقتنامه و پيگيري فرايند پذيرش دانشجوي پسادكتري
بند  -2بررسي مدارك و مستندات عضو هيئت علمي و دانشجوي متقاضي
بند  -3پرداخت كم

هزينه ماهانه دانشجو بر اساس مصوبه هيئت امناي دانشگاه

بند  -4ارزيابي روند پيشرفت تحقي
بند  -5صدور گواهينامه پايا دوره پسادكتري بر اساس درخواست كتبي مراكز تحقيقات يا دانشکدهها

ماده  )7تعهدات استاد پذيرش كننده دانشجوي پسادكتري
بند  -1ارائه و مصوب نمود طرح تحقيقاتي در شوراي پژوهشي دانشگاه .در طلرح تحقيقلاتي مصلوب شلده بايلد
حداق ي

عضو هيأت علمي با مدرك تصصصي  Ph.D.از رشته متنا ر به عنوا همکار معرفي شده باشد.

بند  -2نظارت بر فرآيند انجام پروژه تحقيقاتي دانشجو
بند  -3نظارت بر فعاليت تمام وقت دانشجو در طي دوره
بند  -4تامي امکانات و وساي و مواد پيش بيني شده براي انجام پژوهش
بند  -5چاپ حداق تعداد ي

مقاله نمايه  ISIاز پژوهش انجام شده توسط دانشجو پسادكتري

بند  -6پيروي از معيارهاي اخالقي پژوهش و قواني و سياستهاي دانشگاهي و كشوري و رعايت موارد ايمني
بند  -7اعالم پايا تحقي به مركز تحقيقات و يا دانشکده براي انجام امور معمو مانند قطع دسترسي محقل بله
منابع و ارائه نتايج تحقي براي انتشار و بايگاني
تبصره  :1هر عضو هيئت علمي دانشگاه بطور همزما بيش از ي

دانشجوي پسادكتري در قال اي آئي نامله نمليتوانلد

داشته باشد.
تبصره  :2در صورت عدم تحق تعهدات ماده  ،7عضو هيئت علمي تا دو سا امکلا جلذب دانشلجوي پسلادكتري جديلد
نصواهد داشت.
مادة  -8ساير موارد:

بند  -1پژوهشگر پسا دكترا براساس تواف اوليه با محق اصلي از حقوق مادي و معنوي هر طلرح تحقيقلاتي كله در آ
فعاليت ميكند برخوردار ميباشد.
بند  -2جذب دانشجوي پسا دكترا از كشورهاي ديگر مجاز ميباشد .معهذا دانشگاه مجاز به پرداخت كم

هزينه به ايل

دسته از دانشجويا نميباشد.
بند  -3دانشگاه و واحدهاي تابعه آ تعهدي براي استصدام دانشجوي پسا دكترا ندارد.
بند  -4درخواست متقاضيا عضو هيات علمي براي جذب دانشجوي پسادكترا در بازه زماني كه از طر معاونت پژوهش
و فناوري دانشگاه اعالم ميشود جمع آوري شده و در ي

زما مشص

مورد بررسي قرار ميگيرد .چنانچله تقاضلاهاي

دريافت شده از سقف پذيرش ساالنه دانشگاه بيشتر باشد ،اعضاي هيات علمي بلر اسلاس اولويلت هلاي زيلر رده بنلدي
خواهند شد:
 H indexباالتر

 2امتياز

كاربردي بود طرح پژوهشي مصوب

 5امتياز

تعداد مقاالت با نمايه  ISIداراي ضري تاثير Pubmed ،و يا  Scopusكه عضلو هيئلت علملي  2امتياز
نويسنده مسئو يا او آ بوده و در سه سا گذشته منتشر شده باشد

اي آئي نامه در  8ماده 36 ،بند و  5تبصره در تاريخ دوم تير ماه سا يکهزار و سيصد و نود و پنج به تصوي
دانشگاه رسيد و از اي تاريخ الزم االجرا بوده و جايگزي آئي نامههاي قبلي ميباشد.

شلوراي پژوهشلي

