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 سمھ تعاليب

 
 

 :مقدمھ
دكتري در انجام امور  درجھ، جوان و خالق با باال توانمندی با دانش آموختگاناس,,,,,تفاده از 

 .شودسطح داراي مزایا و محاسن متعددي است كھ ذیالً بھ آنھا اشاره مياین تحقیقاتي در 
ان قاتي توس,,,ط آنو انجام امور تحقیالتحص,,,یل دكتري كھ تازه فارغ درجھ نیروھاي بابكارگیري  §

ي لزیر نظر پژوھشگران مجرب كھ سالھا تجربھ تحقیق و راھنمایي دانشجویان تحصیالت تكمی
 .علمي این نیروھا نقش اساسي داشتھ باشدو توان  د در رشدتواناند ميرا بر عھده گرفتھ

كار ھس,,,,تند و در ص,,,,ورت ادامھ تحقیقات خود در زمینھ فعالیت و پر وانمندتن نیروھا عموماً ای §
توانند در فاص,,,,,,,لھ زماني كوتاھي بھ نتایج تحقیقاتي بس,,,,,,,یار موثري تحقیقاتي دوره دكتري، مي

دس,,,,ت یافتھ و عالوه بر انجام پژوھش,,,,ھاي كاربردي در س,,,,طح مرزھاي دانش نیز بھ تولید علم 
 .المللي بھ چاپ برسانندپرداختھ و مقاالتي در سطح بین

 تحقیقاتي-تر ش,,,,دن جو علميتواند بر غناي علمي پژوھش,,,,كده و فعالوجود چنین نیروھایي مي §
 .اثیر بگذاردت

ھا در پژوھش,,,,كده بھ عنوان عض,,,,و ھیات علمي در تواند بھ جذب بھترینپس,,,,ا دكتري مي دوره §
 .کمک شایانی نمایدآینده نیز 

 
 دكتريشرایط متقاضي طرح پسا -1ماده 
ھاي معتبر داخل یا خارج از كش,,ور بوده داراي مدرك دكتري از یكي از دانش,,گاه باید انمتقاض,,ی )١

سوابق  .التحصیلي آنان گذشتھ باشداز زمان فارغ سال دو و بیش از مگر اینکھ متقاضی دارای 
 .تحقیقاتی و آموزشی معتبر باشد

 .سال باشد 40قاضي نباید بیش از تسن م )٢
یا  .چاپ كرده باش,,د خود  تحقیقاتي ھایفعالیت س,,وابق در زمینھ Q1مقالھ دواقل دح باید متقاض,,ي )٣

و یا ثبت یک اختراع علمی در  ش,,,,,,,ده قابلیت تجاری ش,,,,,,,دن یا یک یافتھ ترویج فناوری بایک 
 .داشتھ باشد مراجع معتبر

یا  تعھد نماید كھ در طول دوره پس,,,,,,,ا دكتري بھ طور تمام وقت در زمینھ طرحباید متقاض,,,,,,,ي  )۴
از پیش تعیین ش,,,,ده فعالیت نموده و ھیچگونھ فعالیت  مص,,,,وب اس,,,,تاد مس,,,,ئول پژوھش,,,,ي پروژه

  .دیگري اعم از تدریس، انجام طرح تحقیقاتي، مشاوره و غیره در ھیچ محل دیگري نداشتھ باشد
 شرایط استاد راھنما -2ماده 

اشتھ و د هدانشجو را قبال بر عھد سھ رسالھ دكتريراھنمایي حداقل  بایستيمتقاضي  مسئولاستاد )1
از  Q1راھنمائی پایان نامھ ھای فوق لیسانس کھ یک مقالھ . از اعضاي ھیات علمي پژوھشكده باشد
 .آنھا انتشار یافتھ باشد نیز مورد قبول است

 
 .حداقل دارای مرتبھ دانشیاری باشد بایستی مسئولاستاد ) 2

دكتري با عض,,و ھیات علمي اس,,ت كھ از مرتبھ علمي در ش,,رایط یكس,,ان اولویت جذب پس,,ا : 1تبص<<ره
 .باالتري برخوردار است

ستاد  :2هتبصر شد و بكارگیري نمي مسئولا شتھ با سا دكتري دا تواند بھ طور ھمزمان بیش از یك پ
 .فرد قبلي خواھد بودو فراغت پسا دكتري بعدي منوط بھ موفقیت كامل 

 

پسا دكتري در پژوھشكده  شیوه نامھ دوره

 بیوتكنولوژي كشاورزي



 ٢ 

از پژوھش,,,کده و توس,,,ط تری از منابع خارج در ص,,,ورتیکھ محل اعتبار جذب پس,,,ا دک :3تبص<<<ره 
عض,,و ھیات علمی تامین ش,,ده باش,,د و ش,,رایط الزم برای جذب پس,,ا دکتری وجود داش,,تھ باش,,د اس,,تاد 

 .تواند بیش از یک پسادکتری جذب نمایدمی مسئول
قبل از بکارگیری پس,,,,,ا دکتری، طرح یا پروژه مص,,,,,وب کمیتھ  موظف اس,,,,,تاس,,,,,تاد مس,,,,,ئول ) 3

 .داشتھ باشد) با تأئید کمیتھ تخصصی و تصویب ھیأت رئیسھ(تخصصی 
 

 دوره مدت زمان - 3ماده 
بوده و براي ھر متقاض,,,,ي تا دو س,,,,ال دیگر نیز قابل تمدید مي  یکس,,,,الھدوره  مدتمجموع 

 .باشد
 

 دکتریحقق ارزیابي فعالیتھاي م - 4ماده 
یك بار س,,,میناري در پژوھش,,,كده ارایھ نموده و در  ماه 6 ھر  حداقلمتقاض,,,ی موظف اس,,,ت 

تي تحقیقا پروژهطرح یا  نھایيگزارش . انتھاي دوره نیز گزارش كاملي از فعالیتھاي خود ارایھ نماید
 .مصوب كھ براساس آن متقاضي بھ كار گرفتھ شده است و نتایج آن بایستي ارایھ و داوري شود

 فعالیت ھای متقاضی پسا دکتری  و تمدیدانتخاب نحوه  -5ماده 
طرح پس,,ا دکتری در کمیتھ /بررس,,ی علمی متقاض,,ی پس,,ا دکتری و متناس,,ب بودن پروژه) 1

 .تخصصی بررسی و برای تصویب بھ ھیأت رئیسھ ارائھ می شود
تخصصی طرح در کمیتھ /هژتمدید دوره پسا دکتری پس از بررسی و تأئید پیشرفت پرو) 2

 .و سپس تصویب ھیأت رئیسھ انجام میگیرد
 
 حقوق و مزایاي متقاضي - 6ه ماد

سا دكتري شد و بر اساس  متقاضي پ ستخدامی با پژوھشکده نمی با دارای ھیچگونھ رابطھ ا
معادل تحقیق کھ دکتری، مبلغی ماھانھ بھ عنوان حق  در طول مدت پس,,,,,,,ا اص,,,,,,,رفً قرارداد  منعقده، 

 .نمایددریافت مي یک است،یك عضو ھیات علمي با مرتبھ استادیار پایھ حقوق 
 

 : فکریمالكیت حقوق  -7ماده 
پروژه مورد اجرا در این دوره متعلق بھ  از دس,,,,,,,تاوردھاي حاص,,,,,,,ل فکریمالكیت حقوق  كلیھ   

 .ه بیوتكنولوژي كشاورزي خواھد بود مگر خالف آن در قرارداد شرط شده باشدپژوھشكد
 

 ھاھزینھ - 8ماده 
 بخش ھای تحقیقاتی و، ھاي پژوھش,,,,,,ي پژوھش,,,,,,كدهھاي پس,,,,,,ا دكتري از بودجھكلیھ ھزینھ

بابت . ش,,,,,ودتامین مي 2 ذیل ماده 3ھ و در س,,,,,ایر موارد مطابق مفاد تبص,,,,,ره مناطق مربوط مدیریت
  .اي دریافت نخواھد كردالزحمھحق مسئولراھنمایي متقاضي، استاد 

 
 :تاریخ تصویب و اجرا  -9ماده 

بھ تصویب ھیات .........................تبصره  در تاریخ سھ بند و  نھ ماده ،نھ این دستور العمل با یك مقدمھ، 

 .در صورت وجود اعتبار قابل اجرا مي باشد ....................امناي پژوھشكده رسید و از تاریخ  

 
 

 

 


