باسمه تعالی

آیین نامه اجرای دوره پژوهشی پسا دکتری
 -1هدف و کلیات
هدف از برگزاری دوره پسا دکتری ( )Post-Doctoral Researchفراهم نمودن زمینه مناسب جهت انجاا پاووه

در یا

زمینه تخصصی یا بین رشته ای می باشد به طوری که منجر به تولید علم ،گسترش مرزهای دان  ،پیشبرد فناوری های ناو ،رفا
موان کاربردی در استفاده از علو و فنون مختلف و کشف و حل مشاالت و مضالات اساسای جامضاه باا اساتفاده ازآخارین
دستاوردهای علمی شود .هزینه های دوره پسا دکتری از محل طرح های پووهشی و فناوری برون دانشگاهی ،اعتبارا و بودجه
هایی که مجری دوره به طور خاص تأمین می نماید یا اعتبار پووهشی (گرانت) ی

عالو یا گروهای از اعالاای هیاأ علمای

تأمین می شود .دوره پسا دکتری دوره ای صرفاً پووهشی و تقاضا محور است که برگازاری آن باا تقاضاای یا
علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان در بالارگیری ی

عالاو هیاأ

پووهشگر جهت انجا امور پووهشی ذکر شده در فوق به جریان می افتد.

 -2تعاریف
 -1-2عالو هیأ علمی مجری
عالو هیأ علمی مجری ،یا به اختصار مجری ،یالی از اعالای هیأ علمی شاغل در دانشگاه شهید باهنر کرمان می باشاد کاه
دارای شرایط مندرج در این آیین نامه بوده و برگزاری دوره پسا دکتری با مسئولیت و هدایت وی انجا می پذیرد.
 -2-2پووهشگر پسا دکتری
پووهشگر پسا دکتری ،یا به اختصار پووهشگر ،به فردی اطتق می شود که دارای شرایط مندرج در ایان آیاین ناماه باوده و باه
تشخیص عالو هیأ علمی مجری توانایی انجا پووه

مورد نظر را دارا می باشد.
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 -3شرایط عضو هیأت علمی مجری دوره
 -1-3راهنمایی حداقل دو رساله دکتری در دانشگاه شهید باهنر کرمان که به اتما رسیده باشند یا ی
یافته و ی

طرح پووهشی برون دانشگاهی که از طریق مضاونت پووه

رساله دکتری خاتماه

و فناوری دانشگاه شهید باهنر کرمان انجا شده و باه

اتما رسیده باشد.
 -2-3ارائه درخواست و تایید آن از مسیر گروه آموزشی/پووهشی و دانشالده/پووهشالده محل خدمت مجاری جهات تائیاد
نهایی مضاون پووه

و فناوری دانشگاه .این درخواست بایدشامل مدارک نشان دهنده توانایی بالفضل تأمین هزینه های مرتبط

با برگزاری دوره از محل طرح های پووهشی و فناوری برون دانشگاهی یا سایر اعتبارا تامین شده توساط مجاری یاا اعتباار
پووهشی (گرانت) مجری باشد.
تبصره  :1در صورتی که بی

از ی

عالو هیأ علمی به صور مشترک متقاضی برگزاری دوره باشند شارایط بناد 2-3

برای مجموع آنها صادق می باشد و ی

عالو به عنوان مجری برگزاری دوره مضرفی می شود.

 -4شرایط پژوهشگر متقاضی ورود به دوره پسا دکتری
 -1-4داشتن دانشنامه دکتری ( )Ph.D.متناسب با پووه

مورد تقاضا از یالی از دانشگاه های داخل یا خارج از کشاور

که به تائید وزار علو تحقیقا و فناوری و یا وزار بهداشت ،درمان و آموزش پزشالی رسیده باشد.
 -2-4احراز صتحیت های عمومی و گزینشی مصوب وزار علو  ،تحقیقا و فناوری.
 -3-4نداشتن من قانونی از نظر دوره ضرور وظیفه عمومی.
تبصره :2در صور احراز شرایط ورود به دوره ،منضی از لحاظ پذیرش متقاضیان با تابضیت غیرایرانی وجود ندارد.

 -5طول دوره
 -1-5طول دوره پسا دکتری حداقل ش

ماه تما وقت می باشد و بنا به درخواست عالو هیأ علمی مجری با رعایت بند

 ، 2-3این دوره می تواند برای بازه های زمانی ش

ماهه تمدید شود.

 -6تعهدات پژوهشگر
 -1-6اهتما در انجا امور پووهشی محوله در طول دوره با نظار و هماهنگی مجری دوره.
 -2-6رعایت کلیه قوانین و مقررار آموزشی ،پووهشی و اداری دانشگاه در طول دوره.
 -3-6پووهشگر باید به صور تما وقت به انجاا وظاایف محولاه در محال دانشاگاه مشا ول باشاد و حاق همالااری باا
سایرسازمانها ،ادارا و مؤسسا داخل یا خارج از کشور بدون کسب مجوز کتبی از مجری دوره را ندارد.
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 -4-6در صور موافقت عالو هیأ علمی مجری و تأیید شورای پووهشی و شورای آموزشای دانشاگاه ،پووهشاگر مای
تواند حداکثر در ی

درس مرتبط با زمینه تخصصی خود مطابق با مقررا آموزشی و با دریافت حق التدریس اقدا نماید.

 -5-6پووهشگر ملز است خود و مسئولیت مدنی اش را در مقابل حوادث ،نزد یالی از سازمان ها یا شرکت های ذیصتح
بیمه نماید.
تبصره  :3برای پووهشگران با تابضیت غیر ایرانی رعایت ارزش های جامضه ایرانی -استمی الزامی است.
 -7تعهدات عضو هیأت علمی مجری دوره
 -1-7اطتع رسانی دقیق و شفاف از شرح وظایف ،انتظارا  ،مسئولیت ها و نحوه انجا پروژه و ارزیابی عملالرد دوره
به فرد پووهشگر.
 -2-7فراهم نمودن امالانا و فالای کار مناسب برای پووهشگر با هماهنگی گروه و دانشالده.
 -3-7عقد قرارداد کتبی با پووهشگر مطابق با فر قرارداد تایید شده توسط دفتر حقوقی دانشگاه.
 -4-7تأمین کلیه هزینه های دوره از جمله هزینه های پووه  ،حق التحقیق پووهشگر و پرداخت کلیه کسورا قانونی.
 -5-7ارائه قرارداد بین پووهشگر و مجری به مضاون پووه

و فناوری دانشگاه جهت اجرای بند .1-9

 -6-7ارائه لیست نهائی هزینه ها برای تسویه حساب کامل به حوزه مضاونت پووه
 -7-7اعتن کتبی به مضاون پووه

و فناوری در پایان دوره.

و فناوری دانشگاه حداقل دو هفته کاری قبل از عقد و فسخ قرارداد با پووهشگر.

 -8-7ارائه گزارش نهایی از دستاوردهای دوره به مضاون پووه

و فناوری دانشگاه.

 -9-7تأمین حق بیمه پووهشگر متناسب با شرح وظایف مندرج در قرارداد موضوع بند .5-6

 -8امور مالی
 -1-8در صورتی که تما یا قسمتی از هزینه های مرتبط با برگزاری دوره پسا دکتری مطابق بند  2-3از طریق محل اعتباار
پووهشی (گرانت) مجری (مجریان) تأمین می گردد دانشگاه متضهد به پرداخت اعتبار پووهشی (گرانت) مطابق قرارداد خود با
مجری بدون تاخیر می باشد و در غیر این صور دانشگاه هیچ گونه تضهاد ماالی نادارد و عالاو هیاأ علمای مجاری کلیاه
تضهدا مالی را بر عهده خواهد داشت.
 -2-8در صور وجود تفاهم نامه بین دانشگاه و یا

موسساه بارون دانشاگاهی ،پاس از مشاخص شادن شارح وظاایف

پووهشگر پسا دکتری در آن موسسه ،قرارداد مربوطاه جهات فضالیات پووهشاگر در آن موسساه مای تواناد از طریاق یالای از
پووهشالده های مصوب دانشگاه تنظیم شود .در این حالت دانشگاه موظف به نظار بر عملالرد پووهشاگر از طریاق مجاری
دوره (که باید یالی از اعالای هیأ علمی فضال در آن پووهشالده باشد) بوده و پرداخت حقوق پووهشگر باه عهاده موسساه
مربوطه و مطابق قرارداد فی مابین دانشگاه و آن موسسه است.
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 -9تعهدات دانشگاه
 -1-9انجا امور اداری الز در خصوص تنظیم و امالاء موافقت نامه ها و قراردادهای مرتبط و کساب ضامانت ناماه هاای
الز .
 -2-9صدور کار پرسنلی جهت تردد عادی به دانشگاه.
 -3-9فراهم نمودن شرایط استفاده از امالانا دانشگاه نظیر کتابخانه ،سایت کامپیوتر ،ساالن غاذاخوری و ساایر امالاناا
رفاهی در قبال پرداخت هزینه مطابق با ضوابط مرج مربوطه.
تبصره  :4در صور

غیر ایرانی بودن متقاضی ورود به دوره ،مضاونت پاووه

و فنااوری دانشاگاه مسااعدتهای الز را در

انجا مراحل قانونی پذیرش ،شامل اخذ و یا تمدید ویزا ،اجازه کار ،تسهیت گمرکی ،و سایر ملزوما و تشریفا قاانونی
را با همالاری سازمان های ذیربط و طبق مقررا جاری کشور انجا خواهد داد.

-11

تعهدات دانشگاه

 -1-11دوره پسادکترا رسماٌ با عقد قرارداد مورد تایید دفتر حقوقی دانشگاه بین پووهشگر -مجری و مجری -مضاون پووه
و فناوری دانشگاه شروع می شود.
 -2-11پووهشگر در طول دوره هیچگونه رابطه استخدامی با دانشگاه ندارد.
 -3-11نحوه تضامل پووهشگر با دانشگاه در طول دوره در چارچوب مفاد این آیین نامه وقراردادهای مربوطه و ساایر قاوانین
حاکم بر دانشگاه می باشد.
 -4-11صدور تائیدیه پایان دوره پسا دکتری توسط عالو هیأ علمی مجری پس از تسویه حساب مجری دوره باا دانشاگاه
انجا خواهد پذیرفت .این تائیدیه تنها در صاور ببات در دفتار انادیالاتور مخصاوص در حاوزه پووهشای از نظار دانشاگاه
رسمیت خواهد داشت.
 -5-11حق مالالیت مضنوی و مادی نتایج علمی حاصل از دوره پسا دکتری متضلق به دانشاگاه ،مجاری و پووهشاگر و مطاابق
توافق ایشان و قرارداد فی مابین عالو هیأ علمی مجری و مضاون پووه

و فناوری دانشگاه می باشد.

 -6-11پووهشگر موظف است در انتشار نتایج علمی ،مقاال  ،کتب ،ببت اختراعا و سایر تولیدا علمای ،حاق مالالیات
مضنوی دانشگاه را محفوظ بدارد.
 -7-11پذیرش متقاضیان سایر دستگاهها با موافقت دستگاه مربوطه انجا خواهد پذیرفت.
 -8-11اعالای هیأ علمی دانشگاههای تاب وزار علاو تحقیقاا و فنااوری و یاا وزار بهداشات ،درماان و آماوزش
پزشالی نمی توانند متقاضی استفاده از فرصت دوره های پسا دکتری دانشگاه شهید باهنر کرمان باشند.
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 -9-11منضی از لحاظ برگزاری چندین دوره پسا دکترا بطور همزمان توسط ی
شرایط مندرج در این آیین نامه را برای هر ی

عالو هیأ علمی مجاری در صاورتی کاه

از آنها داشته باشد وجود ندارد.

 -11-11در خصوص سایر مواردی که در این آیین نامه لحاظ نگردیده است مطاابق مقاررا جااری وزار متباوع عمال
خواهد گردید .در صور فقدان دستور الضمل مشخص در وزار متبوع نظر شورای پووه

وفن آوری دانشاگاه ماتک

عمل خواهد بود.

این آیین نامه در  11ماده و  4تبصره در تاریخ  1393/11/12در شورای پژوهش و فن آوری دانشگاه و در جلسه مورخ
 1394/1/31به تائید شورای دانشگاه رسید و از این تاریخ قابل اجرا است.
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