
 به نام خداوند جان و خرد

 در دوره پسادكتري دانشگاه شركت اعضاي هيأت علمينامه شيوه 

مطلوب توليد علم در علوم انساني، پيشبرد مرزهاي دانش و افزايش سهم دانشگاه در جهت حل مشكالت و  سطحارتقاي 
رفع نيازهاي علمي و پژوهشي كشور با استفاده از ظرفيت هاي بالقوه موجود، تربيت و توانمندسازي سرمايه انساني با تأكيد 

و راهبردهاي سند نقشه جامع علمي كشور)، همچنين بين  بر پرورش انسان هاي خالق و توانمند (بر اساس چشم انداز
المللي سازي آموزش عالي و ارتقا سطح دانشگاه در عرصه هاي علمي بين المللي از جمله ماموريت هاي مهم دانشگاه 

 عالمه طباطبائي است. 

علمي دانشگاه ها و پژوهشي اعضاي هيأت علمي دانشگاه و دستيابي به آخرين دستاوردهاي -به منظور ارتقاي علمي
موسسات معتبر جهان، دانشگاه عالمه طباطبائي اقدام به اعزام اعضاي هيأت علمي دانشگاه براي برخورداري از دوره هاي 
پسادكتري مي نمايد. بديهي است دوره هاي مذكور سبب افزايش بهره وري اعضاي هيأت علمي دانشگاه از پژوهش هاي 

و افزايش كمي و كيفي دستاوردهاي پژوهشي ايشان و در نهايت ارتقاي سطح علمي  ديگر نهادهاي معتبر بين المللي
 دانشگاه خواهد شد.

 

 : هدف: 1ماده 

 دورة پسادكتري براي تحقق اهداف ذيل ايجاد خواهد شد:

 الزم تحقيقاتي در موضوعات خاصايجاد فرصت ارتقاي علمي و آموزش مهارت هاي  1-1
 علمي دانشگاهارتقاي سطح كيفي و كمي توليدات  1-2

پژوهشي اساتيد دانشگاه در جهت حل مشكالت جامعه و ارتقاي اندوخته علمي -بهره گيري از توانمندسازي علمي 1-3
 پژوهشگران ديگر نهادها

 تعاريف:: 2ماده

نهاد ميزبان: منظور نهادي خارج از كشور است كه براي ميزباني از عضو هيأت علمي به صورت كتبي اعالم آمادگي  -2-1
 ه است.كرد

كه براي اشتغال به فعاليت هاي پژوهشي ادكتري دوره اي است موقت و معين  به مدت يكسال دوره پسادكتري: پس -2-2
 به منظور ارتقاي مهارت هاي تخصصي، پيشبرد مرزهاي دانش و رفع نيازها در حوزه هاي علمي برگزار مي گردد.



تقاضاي تمديد در صورت نياز به تكميل پروژه و درخواست نهاد ميزبان، متقاضي مي تواند  ونايي تدر موارد اسث :يك تبصره
با داليل توجيهي به دانشگاه ارائه كند. شوراي بورس پس از بررسي درخواست همراه   دوره پسادكتري را به مدت يك ترم

   در شوراي پژوهشي در اين خصوص اتخاذ تصميم مي كند. 

) كه در ارتباط با استاد ميزبان به منظور PH.Dكتري: فردي است داراي مدرك دكتري تخصصي (پژوهشگر پساد -2-3
ارتقاي مهارت هاي تخصصي و ضرورتهاي تحقيقاتي مستقل در حوزة تخصصي مربوط، به همكاري دعوت مي شود و 

 اين شيوه نامه مي باشد. 3داراي شرايط مندرج در ماده 

اين شيوه نامه است كه مسئوليت  4عضاي هيأت علمي نهاد ميزبان با شرايط مندرج در ماده استاد ميزبان: عضوي از ا -2-4
 هدايت و نظارت بر فعاليت هاي پژوهشگر پسادكتري را بر عهده دارد؛

 نهاد مبدأ: منظور دانشگاه عالمه طباطبائي است. -2-5

 

 : شرايط و تعهدات عضو هيأت علمي متقاضي3ماده 

 رسمي و يا پيماني دانشگاه عضو هيأت علمي -3-1

 دارا بودن حداقل رتبه استادياري و مرتبط بودن سابقه علمي عضو هيأت علمي با موضوع پژوهش -3-2

 در يك سال گذشته  Scopusيا  ISIدارا بودن حداقل دو مقاله علمي پژوهشي منتشر شده و يا يك مقاله  -3-3

ئه دست كم يك طرحنامه تحقيقاتي (پروپوزال پژوهشي) از سوي عضو شرط ورود به دوره تحقيقاتي پسادكتري، ارا -3-4
 اولويت هاي پژوهشي دانشگاه باشد. جزوطرح معرفي شده مناسب است  هيأت علمي است. 

 متقاضي در دوره پسادكتري پذيرشارائه تأييديه از استاد ميزبان همراه با موافقت نهاد ميزبان جهت  -3-5

مقاله از دستاوردهاي پژوهشي دوره پسادكتري در مجالت علمي پژوهشي معتبر مورد تاييد وزارت انتشار حداقل دو  -3-6
علوم، تحقيقات و فناوري (يك مقاله داخلي و يك مقاله خارجي) كه عضو هيأت علمي در آن مقاالت نويسنده مسئول باشد 

ر مقاله درج شده باشد و يا نگارش يك كتاب مشترك و نام دانشگاه عالمه طباطبائي و نهاد ميزبان نيز در معرفي نويسنده د
و يا انجام يك پروژه مشترك در نهاد ميزبان كه دستاورد آن به تاييد شوراي پژوهشي دانشگاه عالمه طباطبائي برسد. 

 (ظرف مدت يكسال پس از پايان دوره)



، تا پايان اين دوره نمي توانند : آن دسته از اعضاي هيأت علمي كه در حال گذراندن طرح سربازي هستنددو تبصره -
 از دوره پسادكتري استفاده نمايند.

 هر عضو هيأت علمي تنها يك بار در طول خدمت خود مي تواند در دوره پسادكتري شركت كند.سه: تبصره  -

 

 : شرايط و تعهدات نهاد ميزبان4ماده 

و يا جزو موسسات علمي يا سازمان  Timesيا و  QSنهاد ميزبان الزم است جزو هزار دانشگاه برتر در رتبه بندي  4-1
 باشد. به تشخيص شوراي پژوهشي دانشگاه هاي بين المللي معتبر

نهاد ميزبان مي بايست در دعوتنامه متعهد شود كه امكانات مناسب پژوهشي و اقامتي متعارف (از جمله عضويت در  -4-2
ه و پژوهش، ارائه خدمات اينترنت و غيره) را در اختيار متقاضي كتابخانه هاي نهاد ميزبان، اختصاص فضاي الزم براي مطالع

 فعاليت هاي قرار مي دهد و وي در قالب يك برنامه منسجم و منظم با همكاري استادان و پژوهشگران آن موسسه به انجام
 پژوهشي خواهد پرداخت.

مقاالت و كتب علمي مرتبط عتبار علمي مانند شهرت و ا استاد ميزبان بايد عضو تمام وقت نهاد ميزبان بوده و داراي -4-3
 با موضوع پژوهش باشد.

 نهاد ميزبان گواهي تائيد انجام دوره پژوهشي در پايان دوره را صادر خواهد كرد. -4-4

 

 : فرايند پذيرش طرح هاي پسادكتري5ماده 

دعوتنامه نهاد ميزبان براي اخذ موافقت متقاضي بايد رزومه خود و استاد ميزبان و برنامه علمي پژوهشي را به همراه  -5-1
 به گروه و شوراي دانشكده ارايه دهد.

طرح هاي پيشنهادي ابتدا بايد به تصويب گروه مربوط و سپس شوراي پژوهشي دانشكده و در مرحله بعدي به  -5-2
 هيأت امناي دانشگاه است. موافقتشوراي پژوهشي دانشگاه برسند. در مورد اعضاي هيأت علمي پيماني، نياز  به تصويب 

 مرجع نهايي تصويب و تمديد دوره پسادكتري، شوراي بورس دانشگاه خواهد بود.  -5-3

 حقوق مادي و معنوي طرح هاي ارائه شده، متعلق به دانشگاه عالمه طباطبائي و نهاد ميزبان است.-5-4



 بايد سه سال باشد.: فاصله ميان دوره پسادكتري و فرصت مطالعاتي دست كم چهارتبصره 

 هيات اعضاي اعزام مطالعاتي هاي فرصت نامه آيين با مطابق( الزم تعهدات اعزام عضو هيات علمي اخذ پيش از  -5-5
 .دارد ضرورت) و يا هرنوع تعهد ديگري به تشخيص شوراي بوررس دانشگاه علمي

 

 : تعهدات دانشگاه عالمه طباطبائي6ماده 

حقوق ماهانه عضو هيأت علمي پس از كسر كسورات قانوني قابل پرداخت است و سوابق در طول مدت دوره پسادكتري 
 خواهد شد. محاسبهشرط پرداخت هزينه هاي مصوب بيمه و بازنشستگي، ا شغلي ايشان ب

از همه سمت هاي  بايد در طول دوره پسادكتري عضو هيأت علمي، تنها در پست هيأت علمي باقي مي ماند و پنج:تبصره 
 استعفا دهد.شگاهي كه مستلزم پرداخت حق الزحمه است، دان

خروج از كشور و رواديد عوارض هزينه هاي بليت رفت و برگشت، يكبار صرفا  پرداختدانشگاه شوراي پژوهشي   -6-1
  .تصويب خواهد كرد كشور ميزبان را به صورت پنجاه درصد از گرنت متقاضي و پنجاه درصد از بودجه پژوهشي

درصد نظر موافق معاون پژوهشي دانشگاه و تصويب شوراي بورس  در صورت عدم كفايت گرنت متقاضي، با :شش تبصره
 كمك هزينه ياد شده از محل بودجه پژوهشي دانشگاه قابل پرداخت است. بيشتري از 

 دانشگاه است.انجام مكاتبات الزم براي معرفي متقاضي به دستگاه ميزبان و معرفي براي اخذ رواديد، به عهده  -6-2

 اقدام خواهد كرد. در طول دوره پسادكتريدانشگاه نسبت به صدور حكم مأموريت پژوهشي براي متقاضي  -6-3

دانشگاه تعهد مالي ديگري بجز موارد مذكور در اين شيوه نامه در قبال متقاضي براي گذراندن دوره پسادكتري  -6-4
 نخواهد گذاشت.

 5/10/97 در شوراي پژوهشي دانشگاه و در تاريخ  24/9/97بصره تهيه شده و در تاريخ  ت ششماده و  6اين شيوه نامه در 
 ر شوراي بورس دانشگاه به تصويب رسيده است.د


