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 بسمه تعبلی

 صبحببن کزسی پژوهشی به دکتزا هبی پسب دوره اعطبی دستورالعمل

ّبي اًغبًي  ّبي آى ثِ ذقَؿ سيزعبذت گذاري ثز رٍي پضٍّؼ ٍ سيزعبذت تَعؼِ زاًؼ ٍ فٌبٍري زر وؾَر هغتلشم عزهبيِ

ّبي  ّبي ذَز ٍ ووه ثِ تَعؼِ سيزعبذت زر راعتبي هبهَريت وؾَر فٌسٍق حوبيت اس پضٍّؾگزاى ٍ فٌبٍراىاعت.  پضٍّؼ

را تؼزيف ًوَزُ اعت، تب ضوي اعتفبزُ  تَعظ فبحجبى وزعي پضٍّؾي ّبي پغب زوتزا پضٍّؼ زر وؾَر، ثزًبهِ حوبيت اس زٍرُ

ّب ثِ تَعؼِ  عزيك ايي زٍرُ زار ٍ تمبضبهحَر، اس ّبي اٍلَيت ٍّؼاًجبم پض ّب جْت ّبي پضٍّؾي هَجَز زر زاًؾگبُ اس پتبًغيل

 هي ثبؽس.  زعتَرالؼولًحَُ حوبيت فٌسٍق زر چبرچَة ايي  پضٍّؼ زر وؾَر ووه ًوبيس. اًغبًي  سيزعبذت

 تعبريف -1مبده 

 ؽَز. فٌسٍق ًبهيسُ هي زعتَرالؼولوِ زر ايي  وؾَر ػجبرت اعت اس فٌسٍق حوبيت اس پضٍّؾگزاى ٍ فٌبٍراى صنذوق:

 ثزًبهِ يه اجزاي ثزاي ٍ فٌسٍق اّساف راعتبي زر وِ اعت پضٍّؾي اػتجبر :پژوهشی)پژوهبنه( کزسی/ اعتببر ويژه

حمَلي ايزاًي  ٍ حميمي هوتبس پضٍّؾگزاى ثِ ّسفوٌس ّبي پزٍصُ ٍ ّب فؼبليت اس اي اس هجوَػِ هتؾىل تحميمبتي راّجززي

 .يبثس هي ترقيـ

ايي  زر ؽسُ تؼزيف ٍظبيف اًجبم راعتبي زر وِ حَسٍي ٍ زاًؾگبّي فبحجٌظزاى اس هتؾىل :پژوهشی کزسی کبرگزوه

 .ؽًَس هي اًتربة فٌسٍق رئيظ تَعظ زعتَرالؼول

  ؽَز. وويتِ ترققي ًبهيسُ هي زعتَرالؼولويتِ ترققي فٌسٍق وِ زر ايي و کميته تخصصی:

 .ؽَز ّبي ترققي ًبهيسُ هي وبرگزٍُ زعتَرالؼولّبي پضٍّؾي فٌسٍق وِ زر ايي  وبرگزٍُ :تخصصیبی ه هکبرگزو

تحت ًظبرت  ،يهغتؼس جَاى پظ اس اذذ هسرن زوتز زٍرُ هؼيي پضٍّؾي اعت وِ عي آى پضٍّؾگزاى دکتزا: دوره پسب

 ًوبيٌس. هؾبروت هي پغب زوتزاّبي  زر اًجبم عزح يه اعتبز فبحت تجزثِ ٍ ثزجغتِ ػلوي

زار فٌسٍق تؼزيف ؽسُ ٍ ثِ تقَيت  ّبي پضٍّؾي اٍلَيت عزح تحميمبتي اعت وِ زر چبرچَة ػزفِ :دکتزا پسبطزح 

 رعس. فٌسٍق هي

وش پضٍّؾي ثَزُ ٍ هغئَليت ّسايت، راٌّوبيي ٍ / هززي اعت وِ ػضَ ّيبت ػلوي زاًؾگبُفز دکتزا: پسبطزح مسئول 

 زارز.ّبي پضٍّؾگز پغب زوتزا را ثز ػْسُ  وٌتزل فؼبليت
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  فؼبليت هؼيي ّبي زٍرُ ثِ ترققي ثَزُ ٍ هتمبضي ٍرٍز زوتزي هسرن زاراي وِ اعت فززي کتزا:د پسب پژوهشگز

 اعت.  پغب زوتزاعزح  غئَلپضٍّؾي تحت ًظبرت ه

 اهذاف  -2مبده 

 ّب ٍ هزاوش پضٍّؾي وؾَر ؾگبُّبي پضٍّؾي زاً ووه ثِ تمبضب هحَر وززى فؼبليت 

  ِّبي اًغبًي پضٍّؼ زر وؾَر سيزعبذتووه ثِ تَعؼ 

 ترققي لجل اس ػضَيت زر  يّبي پضٍّؾي زر هيبى پضٍّؾگزاى زاراي هسرن زوتز ووه ثِ افشايؼ تَاى ٍ هْبرت

 ّب/ هزاوش پضٍّؾي ػلوي زاًؾگبُ بتّي

 ثِ هٌظَر تبهيي ًيبسّبي پضٍّؾي وؾَر / هزاوش پضٍّؾيّب ّبي پضٍّؾي هَجَز زر زاًؾگبُ اعتفبزُ اس ظزفيت 

 ُرعيسى ثِ هزسّبي جسيس ػلوي / هزاوش پضٍّؾيّب ووه ثِ تَعؼِ زاًؼ ٍ ذالليت ػلوي زر زاًؾگب ٍ 

 شزايط پذيزش طزح هبی پسبدکتزا – 3مبده 

 ثبيس ٍاجس ٍيضگي ّبي سيز ثبؽٌس:پغب زوتزا  ّبي عزح

 .ّوزاعتب ثبؽسّبي تحميمبتي وؾَر اعت،  گزفتِ اس اٍلَيتوِ ثزّبي فٌسٍق  ثب اٍلَيت .1

زاراي اٍلَيت   الوللي ٍ يب پضٍّؾگزاى ٍ هزاوش ػلوي هؼتجز ثييّبي اجزايي  ثب هؾبروت فٌؼت يب عبسهبىعزح اجزاي  .2

 .ثبؽس هي 

 .پغب زوتزا زاراي عَاثك ٍ ثزًبهِ هٌغجن ٍ تؼزيف ؽسُ پضٍّؾي ثبؽس عزح غئَله .3

 .ِ ؽسُ هزتجظ ثبؽسئاراٍ پضٍّؾگز پغب زوتزا ثب عزح  غئَلهٍ ؽغلي عَاثك تحقيلي  .4

 .تؼزيف ؽسُ زر عزح، لبثل حقَل ثبؽس اّساف .5

 .جْت زار ٍ ّسفوٌس ثبؽس ٍ هَجت تَعؼِ هزسّبي زاًؼ ؽَز .6

 دکتزا پسب طزحسئول شزايط م -4مبده 
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تَعظ وبرگزٍُ وزعي ،هقَة وويتِ ترققي فٌسٍق   ،ٍ پضٍّبًِ پضٍّؾي هغبثك ثب زعتَرالؼول وزعي عزحهغئَل 

ؾي تؼييي هي ؽَز. ثسيْي اعت ايي زعتَرالؼول هؾوَل اعبتيسي وِ وزعي پضٍّؾي هقَة ٍ زر حبل اجزا زارًس هي ّپضٍ

 ؽَز. 

 پغبزوتزي هقَة زاؽتِ ثبؽس.  2: ّز فبحت وزعي هي تَاًس زر هست تفبّن ًبهِ وزعي پضٍّؾي، عبالًِ 1تجقزُ 

 شزايط پژوهشگز پسب دکتزا  -5مبده 

 :ًوبيٌس وِ ٍاجس ؽزايظ سيز ثبؽٌس ِئثزاي زٍرُ پغب زوتزا زرذَاعت اراتَاًٌس  پضٍّؾگزاًي هي -5-1

 فٌبٍري يب ٍسارت ثْساؽت،  ز تبييس ٍسارت ػلَم، تحميمبت ٍزر رؽتِ تحقيلي هزتجظ ٍ هَر يزاراي هسرن زوتز

 گذؽتِ ثبؽس ٍي التحقيلي ل اس سهبى فبرؽعب 3ىي وِ حساوثز زرهبى ٍ آهَسػ پشؽ

  همبلِ  3زاؽتي حساللISI  ثبImpact Factor   ٌّز حسالل عِ  ي)زر حَسُ ػلَم اًغبً زر عِ عبل اذيز 1ثبالي ٍ

 ؽَز هحغَة هي ISIهمبلِ  3الوللي اذتزاع هؼبزل ثب  جت ثييارائِ ّز هَرز ثٍ  (ISCهمبلِ 

 زر زٍرُ اجزاي عزح وش پضٍّؾيپضٍّؾي زر زاًؾگبُ/ هزؼبليت تَاًبيي اؽتغبل توبم ٍلت ثِ ف 

 ثزذَرزاري اس فالحيت ػوَهي ٍ ػسم هٌغ لبًًَي 

 ّب زاًؾگبُ ثِ ٍسارت ػلَم، تحميمبت ٍ فٌبٍري؛ٍاثغتِ وش پضٍّؾي ا/ هزّب زاًؾگبُپذيزػ اس يىي اس  ًبهِ ارائِ هؼزفي /

ّب ٍ هزاوش تحميمبتي تزاس اٍل  عبيز زاًؾگبُيب ىي ٍ وش پضٍّؾي ٍاثغتِ ثِ ٍسارت ثْساؽت، زرهبى ٍ آهَسػ پشؽاهز

 وؾَر

 زٍرُ پغب زوتزا هغئَلِ ؽسُ تَعظ ئارا يضٍّؾي ثب ثزًبهِ ٍ عزح پضٍّؾاًغجبق عَاثك پ 

 ّب ٍ هزاوش پضٍّؾي تزاس اٍل وؾَر زر اٍلَيت لزار زارًس. هتمبضيبى زاراي پذيزػ اس زاًؾگبُ -5-2

زاًؼ ًبهِ اعتؼسازّبي ثزتز ) گيزي اس هشايبي آييي وِ زر چبرچَة ضَاثظ ثٌيبز هلي ًرجگبى، ثزاي ثْزُ هتمبضيبًي -5-3

 ًبهِ اس ثٌيبز هلي ًرجگبى زر اٍلَيت لزار زارًس. ِ هؼزفيارائاًس، زر فَرت  هوتبس( السام ًوَزُ آهَذتگبى

 زاراي زعتبٍرزّبي فٌبٍراًِ ّوچَى تَليس زاًؼ فٌي، ثجت پتٌت ٍ عبذت ًوًَِ هحقَل زر اٍلَيت لزار زارًس. هتمبضيبى -5-4

 

 : تعهذ اشتغبل تمبم وقت6مبده 
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زاًؾگبُ هحل  رثبيس تؼْس ًوبيس وِ زر عَل لزارزاز ثقَرت توبم ٍلت زر اذتيبپضٍّؾگز پغبزوتزا زر فَرت تقَيت عزح 

 زعتگبُ ّبي زٍلتي ٍ ذقَفي را ًسارز.اجزاي عزح ثبؽس ٍ حك اعترسام ٍ يب لزارزاز ثب 

 سمبن دوره -7مبده 

تب يه عبل زيگز لبثل توسيس فٌسٍق وزعي پضٍّؾي   ثب تقَيت وبرگزٍُثبؽس ٍ  يه عبل هيحساوثز زوتزا  سهبى زٍرُ پغب

اعبط ، ثزِپضٍّؾگز پغب زوتزا ٍ تحمك اّساف هزثَعػولىزز ٍ  عزح پيؾزفتاعت. توسيس آى هٌَط ثِ زريبفت گشارػ 

 عزح هقَة ذَاّس ثَز.تؼْسات 

 تخصيص منببع  -8مبده 

اعتبزيبر  حمَق زرفس 85حساوثز  هقَة، هبّيبًِ هجلغي هؼبزل چبرچَة عزح زوتزا زر يه اس پضٍّؾگزاى پغب ثزاي ّز -8-1

  .ؽَز پززاذت هي پغب زوتزاعزح  ووه ثِ اجزاي ٍ زر لبلت زر ًظز گزفتِ ذَاّس ؽسبل تحقيلي پبيِ يه زر اثتساي ّوبى ع

 ؽَز. عزح ، ثِ ٍي پززاذت هيٍ ًبظز هجلؾ حوبيت زر ًظز گزفتِ ؽسُ ثزاي پضٍّؾگز پغب زوتزا ثب تبييس هغئَل  -8-2

 ي هي ؽَز. حغت هَرز ٍ ثب زرذَاعت هغئَل ٍ پضٍّؾگز عزح زر ذقَؿ ّشيٌِ ي عزح تقوين گيز -8-3

س ػالٍُ ثز هٌبثغ اذتقبؿ يبفتِ اس تَاً ٌيي هغئَل عزح پغب زوتزا هيزاًؾگبُ/ هزوش پضٍّؾي هحل اجزاي زٍرُ ٍ ّوچ -8-4

الشحوِ  ٍ هزاوش زٍلتي ٍ ذقَفي زر پززاذت حكّْب اس عزيك جذة هٌبثغ اس عبيز زعتگب اس هحل هٌبثغ ذَز ٍ يب عزف فٌسٍق،

 س.ًوبيهبّيبًِ پضٍّؾگز پغب زوتزا هؾبروت 

 بزرسی و تبييذفزاينذ  -9مبده 

 پغب زوتزا ثِ ؽزح سيز ذَاّس ثَز: ثزرعي ٍ تبييس عزحفزايٌس 

 وش / هززاًؾگبُ ًبهِ ٍ هؼزفيّوزاُ ثب عزح پيؾٌْبزي ٍ رسٍهِ پضٍّؾگز پغب زوتزا  عزحهغئَل زرذَاعت  ِارائ

 پضٍّؾي

  (پغب زوتزا ٍ پضٍّؾگز عزحغئَل عزح ٍ رسٍهِ هتمبضيبى )هاٍليِ ارسيبثي  

 ّؾيتَعظ وبرگزٍُ وزعي پضٍ تَعظ وبرگزٍُ تقَيت عزح ٍ ثزرعي ػلوي 

 غئَل عزح ٍ پضٍّؾگز پغب زوتزااثالؽ هقَثِ فٌسٍق ثِ ه 

  وش پضٍّؾي رعبًي ثِ زاًؾگبُ/ هز پغب زوتزا ٍ اعالعٍ پضٍّؾگز عزح  غئَلثيي فٌسٍق ٍ ه هب في عزح لزارزازاًؼمبز

  عزحهحل اجزاي 
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 طزحوظبيف نبظز  -11مبده 

تؼييي ٍ ٍظبيف سيز  يه ًفز ًبظز ػلوي ،وزعي پضٍّؾي   وبرگزٍُ ثِ تؾريـ ّبي هتمبضي حوبيت فٌسٍق ذقَؿ عزحزر 

 ػْسُ زارز: ِرا ث

 زٍرُپغب زوتزا ثِ هٌظَر پيؾجزز اّساف  ٍ پضٍّؾگز عزح هغئَلاي ثِ  ِ ذسهبت هؾبٍرُئارا 

  آى ثِ فٌسٍقئٍ اراعزح زوتزا ٍ تسٍيي گشارػ ارسؽيبثي ػولىزز  پغبٍ پضٍّؾگز  عزح هغئَلًظبرت ثز ػولىزز ِ 

 اعبط اعتبًسارزّبي ػلوي )ثِ لحبػ ؽىلي ٍ هحتَايي(ثز  وٌتزل ويفيت اجزاي عزح 

 ّبي پغب زوتزا ػولىزز زٍرُ يرتمبثِ فٌسٍق جْت اِ رٌّوَزّبي السم ئارا 

 فکزیمبلکيت حقوق  -11مبده 

 هبلىيت فىزي فٌسٍق اػوبل ذَاّس ؽس.زعتَرالؼول پغب زوتزا ثزاعبط  عزحزعتبٍرزّبي  ًبؽي اس حمَق

 

  وويتِ ترققي فٌسٍق رعيسٍ تقَيت  ييس بثِ ت  9/2/95تجقزُ زر هَرخ  يههبزُ ٍ  12ؽبهل  زعتَرالؼولايي  - 12مبده 

 ٍ اس ايي تبريد السم االجزاء هي ثبؽس.


