شیوه نامه تشكیل و اجراي دوره هاي پژوهشي پسادكتري دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بیرجند

مبده  )1تعبريف
-1دوره پسب دکتری :دٍسُ هَلت ٍ هؼيّي پظٍّـی اػت یىؼبل وِ دس آى داًؾ آهَختِ دوتشي دس صَست
احشاص ؿشایظ حذاللی الصم ثب ًظبست یه ػضَ ّيئت ػلوی ثب حذالل هشتجِ داًـيبسي ٍاخذ ؿشایظ ػلوی الصم ثِ
هٌظَس استمبي هْبستْبي تخصصی ثِ فؼبليت ّبي پظٍّـی ّذفوٌذ هی پشداصد.
-2پژوهشگر پسبدکتری :فشدي ثب هذسن دوتشي تخصصی( ،)PhDتخصص یب فَق تخصص ثبليٌی دس سؿتِ ّبي
هشتجظ ثب حيغِ فؼبليتْبي پظٍّـی داًـگبُ /هشاوض تحميمبتی اػت وِ ٍاخذ ؿشایظ ووی ٍ ويفی الصم ثشاي ٍسٍد ثِ
دٍسُ پؼب دوتشي ثبؿذ ٍ دس ایي ؿيَُ ًبهِ پظٍّـگش ًبهيذُ هیؿَد.
تجصشُ :هتمبضيبى هزوَس هتفبٍت اص ػبیش داًـدَیبى داًـگبُ ثَدُ ٍ هـوَل اػتفبدُ اص خذهبت اسائِ ؿذُ ثِ ػبیش
داًـدَیبى ّوچَى خَاثگبُ ،ػلف ػشٍیغ ،ػشٍیغّبي ایبة رّبة ٍ ؿيشُ ًویثبؿٌذ.
-3مسئول طرح پسب دکتری :ػضَ ّيبت ػلوی داًـگبُ /هشوض تحميمبتی ثب حذالل هشتجِ داًـيبسي ثَدُ ٍ
هؼئَليت ّذایت ،ساٌّوبیی ٍ وٌتشل فؼبليتْبي پظٍّـگش پؼب دوتشي سا ثش ػْذُ داسد ٍ دس ایي ؿيَُ ًبهِ اػتبد هيضثبى
ًبهيذُ هی ؿَد.
-4کبرگروه پسب دکتری دانشگبه :ؿَسایی هتـىل اص هؼبٍى پظٍّؾ ٍ فٌبٍسي داًـگبُ) سئيغ وبسگشٍُ( ،
هؼبٍى آهَصؿی ٍ تحصيالت تىويلی داًـگبُ ،هذیشتَػؼِ ٍ اسصیبثی تحميمبت) دثيش وبسگشٍُ پؼبدوتشي داًـگبُ(،
هؼبٍى پظٍّـی داًـىذُ یب هشوض تحميمبتی هشثَط ٍ ،هذیش گشٍُ آهَصؿی یب پظٍّـی هشثَط اػت وِ دس ایي ؿيَُ
ًبهِ وبسگشٍُ ًبهيذُ هیؿَد.
 -5سبزمبن حبمی :دػتگبُ دٍلتی یب ؿيشدٍلتی اػت(داًـگبُ ػلَم پضؿىی ٍ خذهبت ثْذاؿتی دسهبًی ثيشخٌذ)
وِ پظٍّـگش دس حبل اًدبم عشح پظٍّـی آى اػت ٍ ایي دػتگبُ حوبیت الصم سا ثشاي اًدبم عشح ثش ػْذُ داسد.

مبده ) 2اهداف:
)1ووه ثِ تمبضب هحَس وشدى فؼبليتّبي پظٍّـی داًـگبُ ّب ٍ هشاوض تحميمبتی
)2ووه ثِ تَػؼِ صیشػبختّبي اًؼبًی پظٍّؾ دس وـَس
)3ووه ثِ افضایؾ تَاى ٍ هْبستّبي پظٍّـی دس هيبى پظٍّـگشاى داساي هذسن دوتشي تخصصی لجل اص
ػضَیت دس ّيبت ػلوی داًـگبُّب  /هشاوض تحميمبتی
)4اػتفبدُ اص ظشفيتّبي پظٍّـی هَخَد دس داًـگبّْب /هشاوض تحميمبتی ثِ هٌظَس تبهيي ًيبصّبي پظٍّـی وـَس
)5ووه ثِ تَػؼِ داًؾ ٍ خالليت ػلوی دس داًـگبّْب /هشاوض تحميمبتی ٍ سػيذى ثِ هشصّبي خذیذ ػلوی
مبده )3شرايط پژوهشگر پسبدکتری
)1حذاوثش ػي  40ػبل
)2داساي هذسن دوتشي تخصصی( ،)PhDتخصص یب فَق تخصص ثبليٌی اص داًـگبُ ّب ٍ هؤػؼبت تأیيذ ؿذُ
ٍصاست ثْذاؿت ،دسهبى ٍ آهَصؽ پضؿىی یب ٍصاست ػلَم ،تحميمبت ٍ فٌبٍسي وِ حذاوثش  3ػبل اص صهبى فبسؽ
التحصيلی ٍي گزؿتِ ثبؿذ؛
 )3اص صالحيت ّبي ػوَهی الصم ثشخَسداس ٍ هٌغ لبًًَی دس ّوىبسي ثب داًـگبُ ًذاؿتِ ثبؿذ؛
 )4فبصلة صهبًی ثيي فشاؿت اص تحصيل دس همغغ دوتشي ٍ ؿشٍع دٍسُ پؼبدوتشي پظٍّـگش ًجبیذ ثيؾ اص دٍ ػبل
ثبؿذ؛
 )5ػَاثك پظٍّـی ،سؿتِ ٍ گشایؾ تحصيلی پظٍّـگش ثب عشح پظٍّـی اسائِ ؿذُ ٍ صهيٌِ تخصصی فؼبليت ػضَ
ّيئت ػلوی داًـگبُ ػلَم پضؿىی ثيشخٌذ هٌغجك ثبؿذ.
)6داؿتي حذالل  3همبلِ ػلوی ًوبیِ ؿذُ  ISIثِ ػٌَاى ًَیؼٌذُ اٍل یب هؼئَل اسائِ ّش هَسد ثجت ثيي الوللی اختشاع
هؼبدل ثب  3همبلِ ISIهحؼَة هیؿَد.
تجصشُ  :1دسخَاػت هتمبضيبًی وِ اص صهبى اخز هذسن دوتشي آًْب ثيؾ اص دٍ ػبل) ٍ ووتش اص ػِ ػبل (گزؿتِ
ثبؿذ ،دس صَستيىِ ػَاثك ػلوی ثشخؼتِ داؿتِ ثبؿٌذ دس وبسگشٍُ ثشسػی هی ؿَد.
تجصشُ :2داًؾ آهَختگبى ستجِ اٍل ٍ داًؾ آهَختگبًی وِ داًـدَي ًوًَِ وـَسي ثَدُ اًذ ،دس اٍلَیت لشاس
هيگيشًذ.

مبده  )4شرايط مسئول طرح پسب دکتری(استبد میسببن)
)1ػضَ ّيبت ػلوی توبم ٍلت داًـگبُ /هشوض تحميمبتی ٍاثؼتِ ثِ ٍصاست ثْذاؿت ،دسهبى ٍ آهَصؽ پضؿىی؛
داًـگبُ /هشوض تحميمبتی ٍاثؼتِ ثِ ٍصاست ػلَم ،تحميمبت ٍ فٌبٍسي ٍ یب ػبیش داًـگبّْب ٍ هشاوض تحميمبتی تشاص اٍل
وـَس
)2اػتبد هيضثبى ثبیذ حذالل دس هشتجِ ػلوی داًـيبسي ثبؿذ وِ ثب تأیيذ ٍ اثالؽ سػوی هؼبًٍت تحميمبت ٍ فٌبٍسي
داًـگبُ هی تَاًذ هؼئَليت ساٌّوبیی یه پظٍّـگش پؼبدوتشي سا ثشػْذُ گيشد.
 )3اػتبد هيضثبى ثبیذ داساي  H-Indexدُ یب ثبالتش ثبؿذ H-Index(.پغ اص حزف خَد اػتٌبدي ًجبیذ ووتش اص 8
ثبؿذ)
 )4داؿتي ػَاثك ٍ ثشًبهِ پظٍّـی هٌؼدن ٍ هجتٌی ثش خْت گيشي ساّجشدي ٍ ّوؼَ ثب اٍلَیتْبي پظٍّـی داًـگبُ
)5داؿتي حذالل  5همبلِ  ISIدس  3ػبل اخيش دس هدالت ػلوی هؼتجش سؿتِ تخصصی هشثَعِ ثِ ػٌَاى ًَیؼٌذُ اٍل یب
هؼئَل .اسائِ ّش هَسد ثجت ثيي الوللی اختشاع هؼبدل ثب  3همبلِ  ISIهحؼَة هیؿَد.
تجصشُ  :3اػضبء ّيبت ػلوی ثشگضیذُ خـٌَاسُّبي پظٍّـی هؼتجش هَسد تبیيذ ٍصاست ثْذاؿت ،دسهبى ٍ آهَصؽ
پضؿىیٍ ،صاست ػلَم تحميمبت ٍ فٌبٍسي ٍ ّوچٌيي داًـگبّْب ٍ هشاوض تحميمبتی تشاص اٍل وـَس دس اٍلَیت لشاس
داسًذ.
تجصشُ  :4اػضبء ّيبت ػلوی وِ داساي عشحّبي پظٍّـی وبسثشدي خبتوِ یبفتِ ٍ دػتبٍسدّبي فٌبٍساًِ ّوچَى
تَليذ داًؾ فٌی ،ثجت پتٌت ٍ ػبخت ًوًَِ هحصَل ثبؿٌذ ،دس اٍلَیت لشاس داسًذ.
تجصشُ  :5هؼئَل عشح پؼبدوتشي تشخيحب اػتبد ساٌّوبي سػبلِ دوتشي پظٍّـگش ًجبؿذ.
تجصشُ  :6اػتجبس پظٍّـی ثشاي عشح اسائِ ؿذُ اص گشًت ؿخصی هؼئَل عشح پؼبدوتشي تبهيي هیگشدد.
 )7اػتبد هيضثبى ًجبیذ دس ػِ ػبل هٌتْی ثِ دسخَاػت ثشاػبع گضاسؽ هجبدي هشثَط ،تخلف پظٍّـی ٍ ػلوی اثجبت
ؿذُ داؿتِ ثبؿذ.
 )8ػالٍُ ثش ؿشایظ یبدؿذُ ،ػيبػت ّبي والى داًـگبُ دس صهيٌة استمبء ويفيت پظٍّؾ دس تخصيص ظشفيت لحبػ
خَاّذ ؿذ ،ثٌبثشایي گشٍُ ّبي آهَصؿی ّذف ثٌب ثِ پيـٌْبد هؼبًٍت تحميمبت ٍ فٌبٍسي داًـگبُ ٍ تأیيذ ّيئت سئيؼِ
داًـگبُ تؼييي هی ؿًَذ.
 )9حذاوثش تؼذاد پظٍّـگش فؼبل تحت پَؿؾ ػضَ ّيئت ػلوی ٍاخذ ؿشایظ یه ًفش اػت.

مبده  )5طول دوره پسبدکتری
صهبى دٍسُ پؼب دوتشي حذاوثش یه ػبل هیثبؿذ ٍ ثب دسخَاػت اػتبد هيضثبى ٍ تصَیت آى دس وبسگشٍُ پؼب دوتشي
تب یه ػبل دیگش لبثل توذیذ اػت .توذیذ آى هٌَط ثِ دسیبفت گضاسؽ پيـشفت عشح ٍ ػولىشد پظٍّـگش پؼب
دوتشي ٍ تحمك اّذاف هشثَعِ ،ثشاػبع تؼْذات عشح هصَة خَاّذ ثَد .دٍسُ تحميك ثِ صَست توبم ٍلت
ثشگضاس هی ؿَد.
مبده  ) 6مدارک الزم
 )1پيـٌْبدیِ تحميك ثب خضئيبت وبهل
 )2وبسًبهِ ػلوی ؿبهل :هـخصبت وبهل فشدي ،هـخصبت هذاسج تحصيلی ،فْشػت تحميمبت پيـيي ،اًتـبسات،
فؼبليت ّب ٍ هؼئَليت ّبي ػلوی اخشایی
 )3اسائِ هذاسن ٍ هؼتٌذاتی وِ دس تـخيص دليك تش داًـگبُ ثشاي پی ثشدى ثِ تَاًبیی ػلوی داٍعلت هؤثش ثبؿذ.
ً )4بهِ تَخيْی اػتبد هيضثبى ثب تجييي دليك ٍ سٍؿي دالیل اًتخبة پظٍّـگش هذًظش
مبده  )7مراحل درخواست ،تبيید و ثبت نبم پژوهشگر
 )1دسخَاػت ػضَ ّيئت ػلوی هتمبضی خزة پظٍّـگش پؼب دوتشي ثِ ٍاحذ پؼب دوتشي ثِ ّوشاُ وليِ هؼتٌذات
هبدُ .4
 )2ثشسػی هؼتٌذات هبدُ  4دس ٍاحذ پؼبدوتشي ٍ اػالم ًبم اػضبء ّثيت ػلوی ٍاخذ ؿشایظ ثِ هؼبًٍت تحميمبت ٍ
فٌبٍسي داًـگبُ.
 )3پغ اصوؼت هَافمت هؼبًٍت تحميمبت ٍ فٌبٍسي داًـگبُ ،ػضَ ّيت ػلوی هَظف اػت عشح هصَة پظٍّـی
داًـگبُ سا ثِ ٍاحذ پؼبدوتشي داًـگبُ اػالم ًوبیذ.
 )4هؼشفی پظٍّـگش هتمبضی تَػظ ػضَ ّيئت ػلوی هتمبضی دٍسُ ثِ ّوشاُ هؼتٌذات هبدُ .3
 )5ثشسػی هؼتٌذات اسائِ ؿذُ پظٍّـگش ٍ اػالم ًظش ٍاحذ پؼبدوتشي ثِ هؼبًٍت تحميمبت ٍ فٌبٍسي داًـگبُ ٍ
دسیبفت ًظش آى هؼبًٍت ثشاي خزة پظٍّـگش.
 )6اًدبم وليِ هشاح ثجت ًبم تَػظ ٍاحذ پؼبدوتشي.
 )7اػالم ؿشٍع ثىبس پظٍّـگش تَػظ اػتبد ساٌّوب ٍ ثشلشاسي ووه ّضیٌِ پظٍّـگش ثش اػبع هجلؾ هصَة عشح
تحميمبتی.
 )8اسائِ تؼْذ ًبهِ هحضشي) تٌظين ؿذُ تَػظ دایشُ حمَلی داًـگبُ (پيؾ اص ؿشٍع ثىبس پظٍّـگش.

تجصشُ  )1دس صَستيىِ پغ اص پبیبى یىؼبل اص دٍسُ پؼبدوتشي ،ػضَ هحتشم ّيئت ػلوی هتمبضی توذیذ آى ثبؿذ،
ثبیذ گضاسؽ پيـشفت پشٍطُ سا ثِ ٍاحذ پؼبدوتشي اسائِ ًوبیذ تب دس صَست ثشسػی ٍ هَافمت وويتِ تحصيالت
تىويلی پظٍّـی ،پظٍّـگش ثشاي هذت هَسد هَافمت ثِ فؼبليت پظٍّـی خَد اداهِ دّذ.
تجصشُ )2دسخَاػت توذیذ دٍسُ ثِ صَست ػبالًِ ٍ حذاوثش ثشاي یىؼبل هدبص هی ثبؿذ.
تجصشُ )3اػتبد ساٌّوب دس صَست ػذم سضبیت اص پظٍّـگش  ،دس ّش صهبًی هی تَاًذ تمبضبي فؼخ لشاسداد ثب
پظٍّـگش سا ثِ ّوشاُ ادلِ ،ثِ ٍاحذ پؼب دوتشا خْت اتخبر تصوين همتضی اػالم ًوبیذ.
مبده  ) 8حمبيت هب و تعهدات دانشگبه
-1پظٍّـگش عشح پؼب دوتشي هبّيبًِ هجلؾ دٍ هيليَى تَهبى وِ دس لبلت ّضیٌِ ّبي پشػٌلی عشح تحميمبتی ثِ اػتبد
هيضثبى پشداخت هیؿَد ،حمَق دسیبفت خَاّذ وشد .دس صَست خزة گشًت خبسج اص داًـگبُ تَػظ اػتبد هيضثبى
یب پظٍّـگش  ،گشًت اخز ؿذُ ثِ هجلؾ هزوَس اضبفِ خَاّذ ؿذ.
-2ثيوِ پظٍّـگش دس چبسچَة لَاًيي ٍ همشسات هشثَط ٍ ثشهجٌبي حذالل حمَق تأهيي اختوبػی هی ثبػت تَػظ
اػتبد هيضثبى ٍ دس لبلت ّضیٌِ عشح پشداخت گشدد.
-3حوبیتّبي اداسي الصم ثشاي ؿشوت پظٍّـگش پؼب دوتشي دس ّوبیؾ ّبي ػلوی یب دٍسُ ّبي وَتبُ هذت
تحميمبتی) یه ثبسدس ّش ػبل(
 -4صذٍس گَاّی ًبهِ پبیبى دٍسُ تحميك پؼبدوتشي پغ اص اسائِ ثشًٍذادّبي تؼييي ؿذُ ٍ پبیبى یبفتي دٍسُ ،تؼَیِ
حؼبة ثب داًـگبُ،
-5عَل دٍسُ پظٍّـی پؼب دوتشي یه ػبل اػت .ثبٍخَد ایي ،ثِ ؿشط اسائِ ثشٍى دادّبي فبخش دس اًتْبي ػبل
اٍل ،تأیيذ هؼئَل عشح پؼبدوتشي ٍ تأیيذ ًْبیی وبسگشٍُ ،اداهة فؼبليت پظٍّـگش ثشاي ػبل دٍم ًيض هيؼش خَاّذ
ؿذ.
تجصشُ :7اًدبم دٍسُ پظٍّـی پؼبدوتشي دس داًـگبُ ػلَم پضؿىی ثيشخٌذّ ،يچگًَِ تؼْذي ثشاي ایي داًـگبُ خْت
اداهِ ّوىبسي دس لبلت اػتخذام ٍ یب ّوىبسي دس ػبیش عشح ّبي ثشٍى داًـگبّی ایدبد ًویوٌذ.
تجصشُ  :8هتمبضی اػتفبدُ اص دٍسُ پؼب دوتشي ثِ صَست وتجی هتؼْذ هی ؿَد ٍ الشاس هی وٌذ وِ ساثغِ اػتخذاهی ثب
ّيچ داًـگبُ یب هَػؼِ ػلوی تحميمبتی دیگش ًذاسد.
تجصشُ  :9داًـگبُ هدبص اػت دسصَست ًبسضبیتی اػتبد پزیشؽ دٌّذُ ،هغبثك ثب همشسات ،دس ّش هشحلِ اي ًؼجت ثِ
فؼخ لشاسداد الذام وٌذ.

مبده  )9تعهدات و وظبيف پژوهشگر
 )1سػبیت دليك ضَاثظ ٍ همشسات داًـگبُ دس توبهی صهيٌِ ّب
 )2حضَس وبفی دس داًـگبُ ثشاي اخشاي عشح پيـٌْبدي ثب ًظبست ٍ ّوبٌّگی هؼئَل عشح پؼبدوتشي
 )3هـبسوت دس ػبیش ثشًبهِ ّبي تحميمبتی هؼئَل عشح پؼبدوتشي
مبده  )11کیفیت و کمیت بروندادهبی الزم برای اعطبی گواهی
 )1اسائِ گضاسؽ ّبي دٍسُ اي  3هبِّ ثب تبیيذ هدشي دٍسُ ،گشٍُ ٍ داًـىذُ ثِ هؼبًٍت پظٍّؾ ٍ فٌبٍسي داًـگبُ.
 )2اسائِ ػويٌبس دس هَسد ًتبیح پظٍّؾ ّبي اًدبم یبفتِ دس داًـىذُ هشثَعِ دس پبیبى دٍسُ.
 )3چبح حذالل یه همبلِ ًوبیِ ؿذُ  ISIثب  IFثيـتش اص  2اص ًتبیح پظٍّؾ دٍسُ دس ًـشیِ ّبي ػلوی– پظٍّـی
هؼتجش ٍ یب چٌبًچِ فؼبليت پظٍّـی دٍسُ هٌدش ثِ تَليذ فٌبٍسي خذیذ ،ثجت اختشاع ثيي الوللی ،تَليذ داًؾ فٌی ٍ یب
ػبخت هحصَل خذیذ ؿذُ ثبؿذ ،اسائِ هؼتٌذات دػتبٍسد تبیيذ ؿذُ تَػظ هشاخغ ریصالح.
تجصشُ :10دس صَستيىِ هذت صهبى اخشاي عشح ثيؾ اص یه ػبل ثبؿذ ،تأیيذ اًدبم ٍظبیف ٍاگزاسؿذُ ثِ پظٍّـگش
اصػَي اػتبد هيضثبى هالن ػول خَاّذ ثَد ٍ الصم اػت ثِ تأیيذ وبسگشٍُ ثشػذ.
مبده  :11ارائه گواهینبمه پبيبن دوره تحقیقبتی پسبدکتری
 )1ثش هجٌبي دسخَاػت وتجی پظٍّـگش پؼبدوتشي ٍ هَافمت اػتبد ساٌّوب ،پغ اص پبیبى دٍسُ ٍ چبح حذالل تؼذاد
یه همبلِ ًوبیِ ؿذُ  ISIاص پظٍّؾ اًدبم ؿذُ تَػظ پظٍّـگش پؼبدوتشي
 )2گَاّيٌبهِ پبیبى دٍسُ تحميك ثب ػِ اهضب هؼبٍى تحميمبت ٍ فٌبٍسي داًـگبُ ،سئيغ داًـىذُ یب هشوض تحميمبت ٍ
اػتبد پزیشؽ دٌّذُ صبدس خَاّذ ؿذ.

