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()Postdoctoral Research
مقدمه
با توجه به رسالت دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی و در راستای کاربردی کردن نتایج حاصل از پژوهش در جهت تولید و اشتغال ،و
بهمنظور پرورش متخصصین و حصول اهداف کیفی ،دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان در چارچوب این آییننامه اقدام به پذیرش
پژوهشگر برای دورههای پژوهشی پسادکتری (پسادکترا ،فوقدکترا ،فوقدکتری یا  )Postdocمینماید.
ٔ
ماده 1ـ تعریف
دوره پسادکتری پژوهشی ،دوره ای است که برای تربیت پژوهشگران حرفهای در مراکز تحقیقاتی تابعه دانشگاه اجرا میشود و
میتواند به عنوان دوره گذار به مرتبه هیئت علمی در نظر گرفته شود .بهعبارتی ،افرادی که این دوره را در این دانشگاه با موفقیت
به اتمام برسانند ،چنانچه از نظر پژوهشی ،آموزشی و اخالقی مورد تأیید مرکز مربوطه و دانشگاه قرار گیرند ،میتوانند امتیازات الزم
برای جذب در فراخوان هیئت علمی را بدست آورند.
ٔ
ماده 2ـ هدف
هدف از برگزاری این دوره حفظ و حمایت از پژوهشگران مستعد و جوان در راستای ارتقای سطح تحقیقات پایه و کاربردی در مراکز
تحقیقاتی این دانشگاه میباشد.
ٔ
ماده 3ـ شرایط داوطلبان
 .1داشتن مدرک دکتری تخصصی ) ،(Ph.Dتخصص یا فوقتخصص بالینی مورد قبول وزارتین «بهداشت ،درمان و آموزش
پزشکی» و «علوم ،تحقیقات و فناوری» در رشتههای مرتبط با حیطه فعالیتهای پژوهشی مرکز تحقیقاتی
تبصره :داوطلبان فارغالتحصیل ایرانی و غیرایرانی دانشگاههای خارجی مورد تأیید وزارتین بهداشت و علوم در اولویت خواهند
بود.
 .2پذیرش یا چاپ حداقل  2مقاله علمی-پژوهشی به عنوان نویسنده اول یا مسئول در مجالت نمایهشده در  PubMedیا
).ISI (Web of Science
 .3حداکثر سن داوطلب  40سال
 .4داوطلبان نباید از محققین استخدامشده یا از اعضای هیئت علمی این دانشگاه باشند.
 .5کسب پذیرش از یک نفر از اعضای هیئت علمی دانشگاه به عنوان استاد راهنما و تأیید توسط شورای پژوهشی دانشگاه
ٔ
ماده  -4شرایط استاد راهنما
 .1استاد راهنما فردی است که وظیفه هدایت و راهنمایی دانشجو را تا پایان دوره بر عهده دارد.
 .2استاد راهنما واجد شرایط ،فقط از بین اعضای هیئت علمی اصلی (تمام وقت یا نیمهوقت) این دانشگاه با مرتبه استادی
و سابقه درخشان پژوهشی ( h-Indexحداقل  12بر اساس  )Scopusباشد.
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تبصره :دانشیاران با سابقه درخشان پژوهشی ( h-Indexحداقل  1۰بر اساس  )Scopusو تأیید شورای پژوهشی دانشگاه
هم مجاز خواهند بود.
 .3استاد راهنما میبایست در طول  3سال گذشـته ،حداقل  3مقاله منتشرشده در مجالت علمی پژوهشی معتبر نمایهشده در
نمایهنامههای بینالمللی )) (PubMed, ISI (web of scienceبه عنوان نویسنده اول یا مسئول داشته باشد.
 .4استاد راهنما همزمان نمیتواند هدایت بیش از  2دانشجوی دوره پسادکتری پژوهشی ( )Post docرا به عهده بگیرد.
ٔ
ماده 5ـ طول دوره
 .1طول مدت این دوره ،حداقل یک سال و حداکثر  3سال میباشد.
 .2نظارت بر حسن اجرا و هماهنگی الزم با تائید اسـتاد راهنما میباشد.
 .3شروع دوره با موافقت شورای پژوهشی و تأیید هیئت رئیسه دانشگاه میباشد.
ٔ
ماده  -6مدارک و فرایندها
 .1تکمیل فرم اطالعات پژوهشگر پسادکتری
ً
 .2ارائه پیشنهاد یک پروژه تحقیقاتی که ترجیحا کاربردی باشد و نتایج آن منجر به ثبت حداقل یک اختراع (ثبت اختراع
بینالمللی یا ثبت اختراع منتج به تولید محصول) ،یا تشکیل یک شرکت دانشبنیان شود.
 .3پذیرش کتبی پژوهشگر پسادکتری پژوهشی از سوی استاد راهنمای مربوطه
 .4تأیید پذیرش پژوهشگر توسط شورای پژوهشی و هیئت رئیسه دانشگاه
 .5ارائه تعهدات محضری از سوی پژوهشگر وفق نظر دفتر حقوقی دانشگاه
ٔ
ماده  -7ارائه گواهینامه پایان دوره پسادکتری
 .1پذیرش یا چاپ حداقل یک مقاله در مجالت معتبر بینالمللی نمایهشده در پایگاه استنادی )Web of Sicence (ISI
با ضریب تأثیر ) 2 (IFیا باالتر و یا چاپ و پذیرش حداقل دو مقاله در پایگاههای علمی  ISIیا  PubMedبرای صدور
گواهینامه پایان دوره ضروری است.
 .2در صورتی که نتیجه پروژه تحقیقاتی این دوره منجر به ثبت اختراع در حوزه سالمت (ثبت اختراع بینالمللی یا ثبت اختراع
منتج به تولید محصول) و یا تشکیل شرکت دانشبنیان شود ،شرط پذیرش یا چاپ مقاله مندرج در بند قبلی جهت اعطای
گواهینامه پایان دوره ،الزم نخواهد بود.
 .3پس از پایان دوره و بر مبنای درخواست کتبی پژوهشگر پسادکتری پژوهشی و تأیید استاد راهنما و شورای پژوهشی
دانشگاه ،گواهینامه مربوطه به دو زبان فارسی و انگلیسی و با امضای رئیس دانشگاه ،معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه
و استاد راهنما پژوهشگر صادر خواهد شد.
 .4در صورت تولید و فروش محصول منتج از طرح تحقیقاتی در طول دوره پسادکتری ،پژوهشگر مربوطه میتواند درخواست
جذب بهصورت هیئت علمی پژوهشی را به هیئت رئیسه دانشگاه ارائه نماید.
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 .5دانشگاه تعهدی برای استخدام پژوهشگر پسادکتری ندارد.
 .6در صورت ثبت اختراع در حوزه سالمت (ثبت اختراع بینالمللی یا ثبت اختراع منتج به تولید محصول) و یا تشکیل شرکت
دانش بنیان ،سهم دانشگاه از نتایج حاصل از این دوره بر اساس آییننامههای مربوطه و موافقت شورای پژوهشی حداقل
تا  5درصد از سود سالیانه شرکت و برای مدت  1۰سال خواهد بود .در ضمن سهم دانشجو و استادان راهنما بر اساس
توافق فیمابین آنها تعیین خواهد شد.
م ٔ
اده  -8امکانات رفاهی و پژوهشی پژوهشگر
 .1استاد راهنما موظف است پژوهشگر پسادکترا را برای انجام فعالیت های پژوهشی راهنمایی نموده و امکانات مربوطه را در
اختیار ایشان قرار داده و گزارش پیشرفت کار را به معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه اطالع دهد تا در آمار سالیانه مد نظر
قرار گیرد.
 .2پژوهشگر از هنگ ام ورود به دانشگاه و طی مراحل قانونی پذیرش ،از تمامی امکاناتی که در اختیار سایر دانشجویان است،
بهرهمند خواهد شد.
 .3پژوهشگر پسادکتری براساس توافق اولیه با استاد راهنما از حقوق مادی و معنوی هر طرح تحقیقاتی که در آن فعالیت
میکند ،برخوردار میباشد.
ٔ
ماده  -9تأمین هزینهها
 .1پژوهشگر دوره پسادکتری بر اساس مصوبه هیئت رئیسه کمک هزینهای معادل  8۰درصد حقوق استادیار پایه یک دریافت
خواهد کرد.
 .2پرداخت حق الزحمه پژوهشگر از طریق قرارداد پژوهشی که فیمابین پژوهشگر و رییس دانشگاه منعقد میشود ،انجام
خواهد شد.
 .3هزینه پروژه تحقیقاتی از طریق معاونت تحقیقات و فناوری و پس از تصویب شورای پژوهشی دانشگاه در قالب طرح
تحقیقاتی به استاد راهنما پرداخت خواهد شد.
ماده  .10مواردی که در این آیین نامه ذکر نشده است با تصویب شورای پژوهشی دانشگاه و تأیید هیئت رئیسه دانشگاه علوم
پزشکی رفسنجان قابل اجرا خواهد بود.
ماده  .11این آییننامه در  11ماده در جلسه مورخ  13۹۷/1۰/۰4شورای پژوهشی دانشگاه تأیید و در جلسه مورخ
13۹۷/1۰/11هیئت رئیسه محترم دانشگاه به تصویب رسید و از تاریخ تصویب الزم االجرا است.
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