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معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه

آیین نامه طرح فرادکتری دانشگاه تبریس
تزای تؾَیك زاًؼآهَذتگاى زٍرُ زکتزی تِ اًدام فعالیتّای پضٍّؾی زر هحیظ زاًؾگاُ ،حفظ ارتثاط علوی زاًؾدَیاى فزّیرتِ
زکتزی تا زاًؾگاُ ٍ تْزُگیزی اس ظزفیتّای علوی زاًؾدَیاى فزازکتزی ٍ ّسایت فعالیتّای پضٍّؾی زاًؾدَیاى فزازکتزی زر
خْت تَععِ علوی کؾَر ٍ عزحّای تحمیماتی کلیسی ٍ کارتززی" ،آیین نامه طرح فرادکتری دانشگاه تبریس" اس عزف هعاًٍت
پضٍّؼ ٍ فٌاٍری زاًؾگاُ تْیِ ٍ تٌظین گززیس ٍ پظ اس اًدام تزرعیّای همسهاتی زر خلغِ هَرخ  1336/2/16ؽَرای پضٍّؼ ٍ
فٌاٍری زاًؾگاُ ٍ عپظ زر خلغِ هَرخ ّ 36/6/6یأت رئیغِ هحتزم زاًؾگاُ زر  5هازُ تِ تصَیة رعیس کِ اس تارید اتالغ لاتل
اخزاء هیتاؽس.
ماده  – 1تعاریف
دوره فرادکتری :تِ زٍرُای گفتِ هیؽَز کِ زر عَل آى زاًؼآهَذتِ زٍرُ زکتزی زارای ؽزایظ ،هیتَاًس تِ عٌَاى زعتیار تا یکی
اس اعضاء ّیأت علوی زارای ؽزایظ زاًؾگاُ تثزیش ،السام تِ اًدام یک فعالیت پضٍّؾی هؾرص ًوایس ،هؾزٍط تِ ایٌکِ اس تارید اتوام
تحصیل هتماضی تیؼ اس چْار عال عپزی ًؾسُ تاؽس.
پژوهشگر فرادکتری :تِ آى زعتِ اس زاًؼآهَذتگاى زٍرُ زکتزی گفتِ هیؽَز کِ زر چْار عال اذیز حسالل "زٍ همالِ  ISIتا
رتثِ  "Q1یا "یک همالِ  ISIتا رتثِ ٍ Q1زٍ همالِ ( " Q2تز اعاط لیغت  )JCRهٌتؾز ٍ زر چارچَب ضَاتظ ایي آییيًاهِ،
هَافمت یک ًفز اس اعضای ّیأت علوی زارای ؽزایظ زاًؾگاُ تثزیش را تزای اًدام یک فعالیت پضٍّؾی هؾرص کغة کززُ تاؽس.
استاد میسبان  :تِ عضَ ّیأت علوی زاًؾگاُ تثزیش گفتِ هیؽَز کِ زر چْار عال اذیز حسالل پٌح همالِ  ISIتا رتثِ  Q1یا Q2

هغترزج اس ّ( JCRز  300هیلیَى ریال لزارزاز تزٍى زاًؾگاّی هعازل یک همالِ  Q1لاتل ارسیاتی اعت) هٌتؾز ٍ تا
پذیزػ پضٍّؾگز فزازکتزی زر چارچَب ضَاتظ آییي ًاهِ حاضز ،هَافمت کززُ تاؽس ٍ ّوچٌیي حسالل اعتثار تالیواًسُ گزًت (%40
هَرز اؽارُ زر تٌس  1 – 5آییي ًاهِ حاضز) را زارا تاؽس.

ماده  – 2ضوابط و شرایط کلی:
 -1-2تغَر هعوَل عَل زٍرُ فزازکتزی زاًؾگاُ تثزیش  12هاُ هیتاؽس کِ تا زرذَاعت اعتاز هیشتاى حساکثز تا  24هاُ لاتل توسیس
ذَاّس تَز .زٍرُ فزازکتزی یک ّوکاری علوی همغعی تیي پضٍّؾگز فزازکتزی ٍ اعتاز هیشتاى اعت ٍ پظ اس پایاى زٍرُ زاًؾگاُ
تثزیش ّیچگًَِ تعْس اعترساهی ٍ ّوکاری ًسارز.
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 -2-2پضٍّؾگز فزا زکتزی زر عَل زٍرُ ،سیز ًظارت اعتاز هیشتاى ٍ تصَرت توام ٍلت زر زاًؾگاُ تثزیش هؾغَل تِ اًدام فعالیت
پضٍّؾی تعییي ؽسُ ذَاّس تَز.
 -3–2زٍرُ فزازکتزی زاًؾگاُ تثزیش پظ اس عمس لزارزاز تیي هعاٍى پضٍّؼ ٍ فٌاٍری زاًؾگاُ ٍ پضٍّؾگز فزازکتزی ؽزٍع ذَاّس
ؽس.
ماده  – 3تعهذات دانشگاه:
 -1-3هعاًٍت پضٍّؼ ٍ فٌاٍری زاًؾگاُ تثزیش پظ اس عمس لزارزاز تا پضٍّؾگز ٍ اعتاز هیشتاى ،هدَس تززز پضٍّؾگز فزا زکتزی را
اذذ ذَاّس ًوَز.
 -2–3اعتاز هیشتاى فضای کار هٌاعة تا اهکاًات السم ٍ هعوَل را زر اذتیار پضٍّؾگز فزازکتزی لزار ذَاّس زاز.
 -3–3زاًؾگاُ اس هحل رزیف اعتثاری تعییي ؽسُ ،هثلغی را تصَرت هاّاًِ تِ عٌَاى کوک ّشیٌِ پضٍّؾی تِ پضٍّؾگز فزازکتزی
پززاذت ذَاّس ًوَز  .ایي هثلػ زر عال اٍل اخزای تزًاهِ (عال  20/000/000 )1336ریال تعییي هیگززز .تغییز هثلػ کوک
ّشیٌِ پضٍّؾی زر عال زٍم تا هَافمت ّیأت رئیغِ زاًؾگاُ هوکي ذَاّس تَز.
 -4–3تز اعاط اعالم ًیاس زاًؾکسُ ٍ تا هَافمت هعاًٍت آهَسؽی ٍ تحصیالت تکویلی زاًؾگاُ ،پضٍّؾگز فزازکتزی هیتَاًس زر
عَل زٍرُ حساکثز ٍ 6احس زرعی هزتَط تِ سهیٌِ تحمیماتی ٍ ترصصی ذَز را تِ عٌَاى حك التسریظ اذذ ًوایس .حك التسریظ
پضٍّؾگز فزازکتزی تز هثٌای حك التسریظ اعتازیار پایِ یک هحاعثِ ٍ لاتل پززاذت اعت.
 -5–3پززاذت حمَق هاّاًِ پضٍّؾگزاى فزازکتزی تا ارائِ گشارػ اس عَی اعتاز هیشتاىّ ،ز عِ هاُ یک تار اس عَی ٍاحس
حغاتساری هعاًٍت پضٍّؼ ٍ فٌاٍری زاًؾگاُ صَرت هیگیزز.
 -6–3هعاٍى پضٍّؼ ٍ فٌاٍری زاًؾگاُ پظ اس پایاى زٍرُ ٍ تغَیِ حغاب تا پضٍّؾگز فزازکتزی ،گَاّی رعوی ؽزکت پضٍّؾگز
زر زٍرُ هشتَر را صازر هیًوایس.
ّ -7-3ز عضَ ّیات علوی هیتَاًس ّوشهاى حساکثز اس زٍ پضٍّؾگز فزازکتزی تز اعاط تغْیالت ایي آییي ًاهِ هیشتاًی ًوایس.
زر صَرتی کِ اعتاز هیشتاى کلیِ ّشیٌِّای زٍرُ فزازکتزی را اس هحل عزحّای تزٍى زاًؾگاّی ذَز تاهیي ًوایس هؾوَل ایي
هحسٍزیت ًرَاّس تَز.
ماده  – 4شرایط و تعهذات پژوهشگر فرادکتری:
 -1–4پضٍّؾگز فزا زکتزی تایس زر عَل زٍرُ یک همالِ  ISIتا رتثِ  ( Q1هغترزج اس  )JCRو ّوچٌیي یک همالِ  ISIتا رتثِ
 ( Q2هغترزج اس  )JCRاس حاصل فعالیت ّای پضٍّؾی ذَز اعترزاج ٍ هٌتؾز (اذذ پذیزػ) کٌس .پززاذت حمَق عِ هاِّ
آذز پضٍّؾگز فزازکتزی هٌَط تِ ارائِ پذیزػ همالِّا ذَاّس تَز.
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 -2–4چٌاًچِ ّز زٍ همالِ پضٍّؾگز فزازکتزی زر هدالت  ( Q1هغترزج اس  )JCRپذیزػ ؽسُ تاؽس ،پس از انتشار ،هثلػ ده

میلیون ریال تِ عٌَاى پازاػ اس هحل رزیف اعتثاری تعییي ؽسُ تِ پضٍّؾگز فزازکتزی تعلك ذَاّس گزفت.
 -3–4زر صَرت اذذ پذیزػ هماالت تیؾتز (عالٍُ تز زٍ همالِ گفتِ ؽسُ زر تٌسّای  2 ٍ 1ایي هازُ ) تِ اسای ّز همـــالِ Q1

(هغترزج اس  )JCRمبلغ بیست میلیون ریال تِ عٌَاى پازاػ اس هحل رزیف اعتثاری تعییي ؽسُ تِ پضٍّؾگز فزازکتزی تعلك
ذَاّس گزفت.
ماده  – 5محل تأمین اعتبار هسینه های مختلف دوره فرا دکتری:

 -1–5ؽصت زرصس کوک ّشیٌِ پضٍّؾی پضٍّؾگز فزازکتزی (هَضَع هازُ  3 – 3آییيًاهِ حاضز) اس اعتثارات زاًؾگاُ ٍ 40
زرصس تالیواًسُ آى اس هحل گزًت اعتاز هیشتاى تاهیي ذَاّس ؽس ( .لاتل تَخِ ایٌکِ اعتاز هیشتاى زر ٌّگام پذیزػ پضٍّؾگز
فزازکتزی الشاهاً هی تایغت حسالل  36/000/000ریال هاًسُ اعتثار گزًت زاؽتِ تاؽس کِ هثلػ یازؽسُ تِ ٌّگام عمس لزارزاز اس اعتثار
گزًت اعتاز هیشتاى کغز ٍ تلَکِ ذَاّس ؽس)
 -2–5حك التسریظ ٍاحس ّای زرعی ارائِ ؽسُ زر عَل زٍرُ (هَضَع هازُ  4 – 3آییي ًاهِ حاضز) اس هحل اعتثارات هعاًٍت
آهَسؽی ٍ تحصیالت تکویلی زاًؾگاُ لاتل پززاذت اعت.
 -3–5پازاػ هماالت ( Q1هَضَع هازُ ّای  3 – 4 ٍ 2 – 4آییي ًاهِ حاضز) اس هحل رزیف هزتَط تِ پازاػ هماالت هسیزیت
اهَر پضٍّؾی پززاذت ذَاّس ؽس.

ّ -4-5شیٌِّای هزتثظ تا اخزای پزٍصُ اس هحل گزًت اعتاز هیشتاى تاهیي ذَاّس ؽس.
 -5-5تاتت هیشتاًی پضٍّؾگز فزازکتزی ،اعتاز هیشتاى ّشیٌِای زریافت ًرَاّس کزز.
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