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دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
معاونت تحقیقات و فناوری
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مقدمه
ایجاد وگسترش دوره های تحقیقاتی پسادکتری در راستای ماموریت کلی دانشگاه به تکمیل تخصصهای موردنیاز درعرصه
های ملی وبین المللی کمک خواهدکرد .این دوره ها میتواند موجب ارتباط عمیق تر بین دانشگاهی شود .ازاین رو،آیین نامه
تشکیل دوره های تحقیقاتی پسادکتری به منظور پرورش متخصصین وحصول اهداف کیفی دانشگاه به شرح زیر تدوین
شده است .
تعریف دوره
دوره پسا دکترای پژوهشی دورهای است که برای تربیت پژوهشگران حرفهای در مراکز تحقیقاتی تابعه دانشگاه اجرا میشود
و میتواند به عنوان دوره گذر به مرتبه هییت علمی در نظر گرفته شود بعبارتی افرادی که این دوره را با موفقیت به اتمام
می رسانند و از نظر پژوهشی-آموزشی و اخالقی مورد تایید آن مرکز و دانشگاه قرار می گیرند امتیازات الزم برای جذب در
فراخوان هیات علمی را بدست می آورند.
دوره پسا دکتری دوره ای است معین ،حداقل یکسال و حداکثر  3سال که برای اشتغال به فعالیت های پژوهشــــی به
منظور ارتقای مهارت های تخصصی وضــــــرورت های تحقیقات مستقل پژوهشگر پسا دکتری ودرحوزه تخصصی
مربوطه وی ایجاد میشود.
پژوهشگر پسا دکتری
پژوهشگر پسادکتری فردی است که دارای مدرک دکتری تخصصی )  (PhDبوده ومتقاضی ورود به دوره های معین
فعالیتهای علمی به منظور ارتقای مهارت های تخصصی وضرورت های تحقیقات مستقل برای حضور درمرزهای دانش
جهانی در حوزه تخصصی مربوطه می باشد.
سازمان مالی
دستگاه دولتی یا غیر دولتی که محقق درصدد حل مشکل آن و یا در حال انجام طرح پژوهشی مورد نظر آن می باشد .

شرایط عضو هیئت علمی متقاضی
 .1استاد تمام با  H-Indexحداقل  6بر اساس  Scopusباشد.
.2حداقل  5مقاله درسه سال اخیر در مجالت نمایه  1و 2منتشر کرده باشد.

 .3حداقل  3طرح تحقیقاتی مصوب در دانشگاه را با موفقیت به پایان رسانده باشد.
 .4راهنمایی حداقل دو نفردانشجوی دوره ی دکتری که از رساله ی خود دفاع کرده وفارغ التحصیل شده باشند رابه عهده
گرفته باشند.
 .5یک طرح پژوهشی کاربردی در دست اقدام داشته باشد.
تبصره :درصورت استفاده از پشتیبانی مالی وزارت متبوع  ،محقق اصلی بایستی دارای مرتبه استادی و سابقه درخشان
پژوهشی با  h-Indexحداقل  15بر اساس  Scopusباشد.
شرایط داوطلبین
 .1داشتن مدرک دکترای تخصصی  (PHD),یا فوق تخصص بالینی دررشته های مرتبط
با حیطه فعالیتهای پژوهشی دانشگاه.
 .2حداکثر سن داوطلب  44سال باشد .
 .3داوطلب از محققین استخدام شده یا از اعضا هیات علمی نباشد.
تبصره  :درصورت عدم استفاده از حمایت مالی وزارت متبوع ،دانشجوی پسادکتری میتواند ازبین محققان استخدامی ویا
هیئت علمی دانشگاه باشد.
 .4کسب پـــذیرش از یک نفر از اعضای هیأت علمـــــی دانشگـــــــــاه بعنوان محقق اصلی
) (Principle Investigatorو تأیید توسط شورای پژوهشی دانشگاه در قالب یک یا چند طرح تحقیقاتی و تحت
عنوان پژوهشگر پسا دکترا (درقالب جدول ذیل):

ردیف

عنوان پایان نامه

دانشگاه/مرکز
تحقیقات
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h index

دانشجو

سال تولد

مدرک قبلی

دانشجو

دانشجو

1

مدارک ضروری برای ارزیابی درخواست داوطلبان دوره تحقیقاتی پسا دکتری
.1گواهی مربوط به مدرک فارغ التحصیلی داوطلب
 .2تصویر شناسنامه داوطلب
 .3تصویر  h-Indexاستاد راهنما براساس SCOPUS
 .4تصویر قرارداد طرح تحقیقاتی دانشگاه با استاد راهنما
 .5رزومه استاد وداوطلب به همراه عنوان واطالعات طرح تحقیقاتی مصوب بصورت فارسی وانگلیسی
(رزومه نمونه در ذیل آمده است )
 .6گواهی آشنایی با حداقل یک زبان بین المللی
قوانین و مقررات
 .1پژوهشگران پسادکتری زیرنظرمستقیم محقق اصلی فعالیت می کنند وحق الزحمه ی آنان ازمحل بودجه طرح تحقیقاتی
قابل پرداخت است .هر گونه پرداخت به دانشجوی پسادکتری بر اساس توافق استاد و دانشجو صورت خواهد گرفت.
 .1-1درصورت نیاز وموافقت معاونت آموزشی دانشگاه ،دانشجوی پسادکتری می تواند تا  3واحد تدریس داشته باشد.
.2محقق اصلی موظف است پژوهشگر پسادکتری را برای انجام فعالیتهای پژوهشی راهنمایی الزم نموده وامکانات الزم را
دراختیار ایشان قرارداده وپیشرفت کار را به معاونت پژوهشی دانشگاه اطالع دهد.
.3دانشگاه موظف است کلیه امکانات آموزشی و پژوهشی ازقبیل کتابخانه  ،اینترنت و امکان شرکت در کارگاههای دوره
های روش تحقیق را برای پژوهشگر پسادکتری فراهم نماید.

 .4پژوهشگرپسا دکتری براساس توافق اولیه بامحقق اصلی ازحقوق مادی ومعنوی هرطرح تحقیقاتی که درآن فعالیت
می کنند برخوردار می باشد.
 .5درمقاله (های) چاپ شده حاصل ازطرح پژوهشی ،نام استاد میزبان بعنوان نویسندۀ مسئول ودانشجوی پسادکتری بعنوان
نویسندۀ اول آورده می شود.
 .6اعضای هیئت علمی دانشگاه اعم از آموزشی و پژوهشی الزم است مقاالت را با افیلیشن یکی از مراکز تحقیقاتی دانشگاه
به چاپ برسانند .مراکز تحقیقاتی می توانند بودجۀ پژوهشی پسادکترا را از طریق طرحهای  RFPتامین نمایند.
. 7جذب پژوهشگر پسا دکتری از کشورهای دیگر مجاز بوده وحقوق وی ازمحل بودجه طرح تحقیقاتی قابل پرداخت
می باشد.
 .8مقررات طرحهای پسا دکترا نظیر ناظر طرح ،امتیاز الزمه و غیره از مقررات طرحهای پژوهشی مصوب در معاونت
تحقیقات و فناوری تبعیت می کند.
 .9جذب دانشجوی پسادکترا از طریق فراخوان عمومی صورت می پذیرد و سپس بر اساس نتایج مصاحبه با حضور نماینده
معاونت پژوهشی پذیرفته خواهد شد.
 .14دانشجوی پسادکترا موظف است در دفتر حقوقی دانشگاه تعهدنامه ای مبنی بر انجام کلیه تعهدات پژوهشی امضاء
نماید.
 .8دانشگاه تعهدی برای استخدام پژوهشگر پسا دکترا ندارد.
صدور گواهی
گواهی گذراندن این دوره ،با اعالم محقق اصلی وپس از اتمام دوره توسط دانشگاه  ،با تایید معاونت پژوهشی دانشگاه
صادر می گردد.
پذیرش حداقل دو مقاله درمجالت بین المللی ( ،ISIیکی با  IFبزرگتر از )2برای صدور گواهینامه ضروری است.
تبصره :اگر مدت دوره به بیش از دوسال افزایش یابد ،به ازای هر سال تحصیل باید یک مقاله بین المللی با نمایه
نوع  1یا  2پذیرش گرفته باشد.
معاونت تحقیقات و فناوری
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پیوست

نمونه رزومه فارسی
پروپوزالدانشگاه /مرکز تحقیقات مسوول:
عنوان طرح:
(حداکثر  24کلمه)
زمینه تحقیقاتی:
خالصه:
(خالصه اهداف ،اهمیت موضوع  ،نتایج /حداکثر  144کلمه)
کلمات کلیدی:
(حداکثر  4کلمه)
توضیح پروژه تحقیقاتی:
( اهداف/بررسی متون/روش اجرا/اهمیت و نوآوری /حداکثر  4صفحه)
 اهمیت و نوآوری :کاربرد کلینیکی پروژه حاضر/در صورتیکه پروژه در زمینه علوم پایه است تاثیر درازمدت
نتایج ان را در کلینیک عنوان نمایید
 آیا پروژه حاضر طرحی بین موسسات میباشد( همکاری با موسسات داخل کشور یا خارج از کشور)
 ایا پروژه حاضر منجر به افزایش توان تحقیقات کشور خواهد شد؟
منابع:
 -2رزومه علمی

اطالعات شخصی:
(عنوان /نام ونام خانوادگی/آدرس)
تحصیالت:
(مدرک /سال اخذ مدرک /محل اخذ مدرک تحصیلی)
موقعیت شغلی:
( عنوان /سال /محل)
فعالیت های علمی و تحقیقاتی در  5سال گذشته:
( حداکثر  544کلمه/سابقه تدریس/محققانی که تحت نظارت شما فعالیت می کردند)
مقاالت چاپ شده :
( با عالمت * مقاالتی را که با پروژه کنونی ارتباط دارند مشخص کنید)
توانمندی در زمینه پروژه فعلی :
(حداکثر  544کلمه)
شواهد و مدارک موجود برای انجام تحقیقات نوآورانه و کیفیت باال:
(انتشارات /ارجاعات/جوایز/سخنرانیها/گرنتهای تحقیقاتی دریافت شده/سردبیر یا کارشناس داوری مجالت)
نمونه رزومه انگلیسی
1. Proposal
Administering organization
Proposal Title
(Provide a short descriptive title of no more than 20 words. Avoid the use of
)acronyms, quotation marks and upper case characters.
Field of Research

Summary
(In no more than 100 words of plain language, summarize aims,
significance and expected outcomes.)
Keywords (up to 4 words)
Description of Project/Program of Research
(Please upload a Project Description, in no more than[four] A4 pages.
Please use the following sections: Aims, Background, Method, Significance
and Innovation)
* In Significance and Innovation provide:
- Clinical relevance of the proposed project (If this is primarily a basic
science research, indicate how the produced knowledge is expected to
have clinical implications in the long term.)
- Specify the national and international collaborators and their institution (if
applicable).
- How does the proposed project increase national research capacity?
References
2. Academic track record
Personal details
(Title/Name/Address)
Qualifications
Degree/Award Year

Discipline/Field Organization Name

Current and previous appointment(s)/position(s) – during the past 10
years
Position
Organization
Department Year Appointed
Name

Details on your career and opportunities for research over the last 5
years
(Include teaching load, career disruption, number of students and
researchers that you have supervised in the last five years( 500 words
maximum).)
Recent significant publications
(Use asterisks to identify publications relevant to this Proposal. Include
books and book chapters, refereed journal articles and refereed conference
papers)
A statement on your most significant contributions to the research
field of this Proposal
(500 words maximum).)
A statement detailing the evidence of your capacity to conduct high
quality, innovative research and evidence of your national and/or
international research standing
(Provide the evidence of your capacity to conduct high quality, innovative
research and evidence of your national and/or international research
standing (500 words maximum).)
(Include notes on publications, citations, awards, invited talks, successful
grants and fellowships, journal editorial role and reviewing)

