
  
  "پژوهش پس از دکتري"آیین نامه دوره 

  
  

  مقدمه 
برگزاري موفقیت آمیز دوره دکتري در دانشگاه علم و صنعت ایران، بنا به دالیل ذیل ایجاد دوره از طوالنی با توجه به گذشت 

  : پژوهش پس از دکتري در دانشگاه علم و صنعت ایران ضروري به نظر می رسد 
اساتید براي دانشجویان دوره دکتري تعریف شده است بدلیل ارتقاء کیفیت پژوهش کشور نیاز به ـ موضوعات پژوهشی که از طرف 1

 دانشگاه مایلند تادان بعضی اسلذا.  نموده استضروريرا از آنچه که براي یک دوره دکتري الزم است ي عمیق تر انجام فعالیت ها
  . ادامه دهند از دکتري صورت یک دوره پژوهش پسپروژه هاي پژوهشی تحقیقاتی خود را ب

 ،موجود در دانشگاهتجهیزاتی و پژوهشی بین المللی و سایر امکانات و شناخته شده در سطح  برجسته ادانـ با توجه به حضور است2
 زیر نظر اساتید برجسته توانمندي یدوره پژوهشیک جود دارند که مایلند با حضور در خارج از کشور ومتقاضیانی در سطح کشور و 

  . می خود را افزایش دهندعل
دانشگاه علم و صنعت ایران که در دوره هاي آموزشی تحصیالت تکمیلی شامل کارشناسی ارشد و دکتري , لذا با توجه به دالیل باال

  . قدام به تدوین آیین نامه دوره پژوهش پس از دکتري را نموده استدر سطح کشور پیشتاز بوده است ا
  

  فصل اول کلیات
  عریف  ـ ت1ماده 

 دوره اي صرفاً پژوهشی است که زیر نظر استاد راهنما انجام و در (Post Doctoral Research)دوره پژوهش پس از دکتري 
  . دانشکده و معاون پژوهشی دانشگاه می رسدشوراي نهایت به تایید 

، رییس دانشکده  دانشگاهن آموزشی، معاو دانشگاه دانشگاه، معاون پژوهشیتسا متشکل از ری"دوره پژوهش پس از دکتري"کمیته 
  .  به انتخاب رییس دانشگاه می باشدي دو نفر هیئت علمی با رتبه استاد وذیربط

دوره پژوهش "دانشگاه کمیته کمیته  و منظور از "شوراي آموزشی پژوهشی دانشکده"دانشکده در این آیین نامه شوراي  منظور از
  . می باشد "پس از دکتري

  
   ـ هدف2ماده 
زمینه خاص منجر به تولید علم، گسترش مرزهاي دانش، و رفع نیازهاي کشور یک ف از ایجاد دوره انجام تحقیقاتی است که در هد

  . با استفاده از آخرین یافته هاي دانش جهانی گردد
  

   ـ محور اصلی 3ماده 
  . دانش می باشد علمی خاص در مرزهاي یتخصصزمینه محور اصلی فعالیت هاي دوره، انجام پژوهش در یک 

  



  
  فصل دوم ـ شرایط ورود

  
   ـ شرایط ورود به دوره 4ماده 

  الف ـ داشتن شرایط عمومی ورود به آموزش عالی 
ب ـ داشتن دانشنامه دکتري، متناسب با پژوهش مورد تقاضا، از یکی از دانشگاههاي داخل یا خارج از کشور که به تایید وزارت 

  .  سال نگذشته باشد5اشد و از تاریخ فارغ التحصیلی دکتري بیش از تحقیقات و فناوري رسیده ب, علوم
  ج ـ داشتن معرفی نامه مبنی بر صالحیت انجام پژوهش در دوره از استاد راهنماي رساله دکتري 

  هـ ـ داشتن معافیت یا کارت پایان خدمت نظام وظیفه براي متقاضیان داخل کشور
  پایان دوره دکتريکتري و فعالیت هاي تحقیقاتی پس از  امتیاز از مقاالت دوره د25و ـ احراز 

امتیازات % 60 آیین نامه ارتقاء اعضاء هیئت علمی دانشگاهها می باشد و حداقل 2الزم به ذکر است که نحوه امتیاز دهی طبق ماده 
 شخص متقاضی باید در مجالت معتبر ضمناً دو مقاله. کسب شده باید از مقاالت و مجالت و نتیجه تحقیقات خود متقاضی باشد

ISI پ داشته باشدچا به چاپ رسیده و یا پذیرش .  
  
  : حوه امتیاز دهی ن

   امتیاز7تا   ISIمجالت بین المللی 
   امتیاز 5تا   مجالت معتبر علمی ـ پژوهشی

   امتیاز 2تا   کنفرانس هاي بین المللی 
   امتیاز 1تا   کنفرانس هاي معتبر داخلی 

  
  .  محاسبه می گرددمتقاضیبراي مقاله  کلیه امتیازات  براي هر مقاله: 1تبصره 
  .شددانشگاه عمل خواهد  براي متقاضیان دانشکده معماري مطابق ضوابط ارتقاء تعیین شده توسط هیئت ممیزه  :2تبصره 

  
  شرایط استاد راهنما فصل سوم ـ 

  
رانی که حداقل راهنمایی چهار رساله دکتري در دانشگاه علم و صنعت ایران  استاد راهنماي دوره از میان استادان و دانشیا ـ5ماده 

  . را با موفقیت انجام داده باشند تعیین می شود
  

 به چاپ رسانده باشد که حداقل در چهار (ISI) سال گذشته باید حداقل شش مقاله در مجالت معتبر 5 استاد راهنما در  ـ6ماده 
  . مقاله نقش اصلی را داشته باشد

  
  . دانشگاه عمل خواهد شدهیئت ممیزه تعیین شده توسط ضوابط  طبق در مورد اساتید دانشکده معماري شرایط باال :تبصره 



  
  

    طول دوره،حضورفصل چهارم ـ 
  

  .  دوره پژوهش پس از دکتري یک دوره تمام وقت است و داوطلب ملزم به حضور تمام وقت در دانشگاه می باشد ـ7ماده 
  

دانشکده می تواند تا دو سال شوراي  طول دوره یکسال می باشد و بنا به ضرورت با پیشنهاد استاد راهنما و تصویب ـ 8ماده 
  . افزایش یابد

  
  هزینه هاي دورهگواهی شرکت و فصل پنجم ـ 

  
 امتیاز از 5ز حداقل پژوهش هاي انجام یافته و احرادر مورد نتایج  دادن گواهی شرکت در دوره منوط به ارائه سمینار  ـ9ماده 

می دانشکده شوراي  این آیین نامه به تایید 4ماده ) و(با احتساب مالحظات بند انتشار مقاالت علمی ـ پژوهشی براي هر سال دوره 
در مجالت علمی ـ پژوهشی که حداقل یکی از آنها در مجالت معتبر و یا پذیرفته شده حداقل دو مقاله چاپ شده داشتن لکن . باشد
ISI  ضروري می باشدباشد .  

  
فعالیت هاي صنعتی منجر به فناوري جدید یا که  براي کسانی که طول دوره آنها بیش از یکسال است در شرایط استثنایی :تبصره 

  . گرددISIمی تواند جایگزین یک مقاله فعالیت فوق رسیده باشد کمیته دانشگاه تایید  به وتوسعه یافته شود 
  

اعطاء  با امضاء استاد راهنما و معاون پژوهشی دانشگاه 9ام تحقیقات این دوره در صورت احراز شرایط ماده گواهی انج ـ 10ماده 
  . میشود

  
 کلیه هزینه هاي برگزاري دوره شامل پرداخت به دانشجو، هزینه استاد راهنما، هزینه هاي شرکت کنندگان و تشکیل  ـ11ماده 

و خارج از از محل پروژه تحقیقاتی استاد ... نین هزینه هاي جنبی مثل خوابگاه و غیره جلسات و سمینارها و ارزیابی دوره و همچ
  . تامین میگرددبودجه هاي عمومی دانشگاه 

  
  .شگاه بررسی و تصویب می گردددان کلیه موارد پیش بینی نشده در دوره توسط کمیته  ـ12ماده 

  . به تصویب شوراي دانشگاه رسید 21/3/86 تبصره در تاریخ 4 ماده و 12این آیین نامه با 
 


