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 هدف:

بیذر کذه   کگذذاری در حذوزه انسذاني اسذت. دانشذگاه صذنعتي امیر      توسعه دانش و فناوری مستلزم سرمايه      

دکترا وره پساهای پژوهش و فناوری در کشور، دو تکمیل زير ساخت برای توسعه .ر استمحودانشگاهي پژوهش

را برای داوطلبان با شرايط ويژه با هدايت و راهنمايي يکي از اعضای هیأت علمذي دارای شذرايط خذاا، اجذرا     

دار و يا تقاضذا  اولويت هایها و تجربیات پژوهشي موجود در دانشگاه به پژوهشنمايد تا با استفاده از توانائيمي

در ايذن مسذتند   دکترا نامه دوره پسامحور، پرداخته شود. برای انتخاب، هدايت و ارزيابي اين پژوهشگران، آيین

 ارائه مي شود.
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 تعاریف -1

 تواند متقاضي ورود به دوره پسا دکترا : فردی با مدرک دکترا تخصصي که ميپژوهشگر پسا دکترا

 باشد.

 يکي از اعضاء هیأت علمي دانشگاه با حداقل رتبذه  ئول راهنمائی و هدایت( )مس سئولاستاد م :

 دانشیاری، مسئولیت راهنمايي و نظارت بر فعالیتهای پژوهشگر پسا دکترا را بر عهده دارد.

 هذای پژوهشذي دانشذگاه تعريذف شذده و بذه       : طرح پژوهشي که در راستای اولويتطرح پسا دکترا

 تصويب رسیده باشد.

 

 پسا دکترا داف دورهاه -2

 های پژوهشي دارای اولويت و يا تقاضا محور در دانشگاهتکمیل يا انجام فعالیت 

 التحصیل دوره دکترا برای انجام پژوهشذي  های پژوهشي بالقوه و آماده به کار فارغاستفاده از ظرفیت

 مشخص در زمان معین

 گان برتر دکتری ايجاد فرصت مناسب برای کسب تجربه پژوهشي برای دانش آموخت 

 

 انواع دوره پسا دکترا -3

 گردد.نوع تقسیم مي 3دوره پسا دکترا بر حسب منبع تأمین کننده هزينه دوره به 

 :تذأمین   پژوهشگردوره پسا دکترا يا توسط  مسئولکل هزينه دوره پسا دکترا توسط استاد  نوع اول

 گردد.مي

 :بیذرون دانشذگاه نظیذر صذندوق حمايذت از       هذای کل هزينه دوره پسذا دکتذرا از حمايذت    نوع دوم

 گردد.پژوهشگران و فناوران، بنیاد نخبگان و . . . تأمین مي

 :شذود و  هذا تذامین مذي   ها و شرکتهای حمايتي يا سازمانبخشي از هزينه توسط صندوق نوع سوم

 شود.تامین مي پژوهشگرو يا  مسئولبخش ديگر توسط استاد 
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 سا دکترادوره پ مسئولشرایط استاد  -4

  مقاله معتبر بین المللي ) 5منتهي به پذيرش پژوهشگر پسا دکترا حداقل در چهار سال آخر(ISI  در

ج سال گذشته او حداقل مقاالت پن نشريات علمي چاپ کرده باشد و يا جمع ضرائب تاثیر نرمال شده

 باشد. 5/7برابر 

   500سذال اخیذر )بذه مبلذغ حذداقل      حداقل يک قرارداد صنعتي )يا جمع مبلغ قراردادها( در چهذار 

میلیون ريال( با موفقیت به پايان برده باشد و يا يک ثبت اختراع خارجي و يا يک ثبت اختراع علمي 

 داخلي و يک کتاب تألیفي چاپ شده دانشگاهي را دارا باشد.

  حمايذت کننذده   سذازمان  عالوه بر شرايط فوق مي بايست شرايط احتمذالي  و سوم در مورد نوع دوم

  نیز احراز نمايد. رابیرون 

را  ISIمقاله  5تواند به جای قرارداد صنعتي معاون پژوهش و فناوری دانشگاه در موارد خاا مي :1تبصره

 جايگزين نمايد. 

 

 شرایط پژوهشگر پسا دکترا -5 

 پژوهشگر پسا دکترا بايد دارای شرايط زير باشد:

 انوني ق هایبرخورداری از صالحیت عمومي و عدم ممانعت 

 وقت پژوهشي در دانشگاه و در صورت توافق و نیاز دانشکده، داوطلب حضور و توانايي اشتغال تمام

متعهد شود مسئولیت تدريس حداقل يک درس را به عنوان بار موظف بعهده گیرد و بنا به نیاز و 

 درخواست با حوزه پژوهشي همکاری نمايد.

  طول دوره سربازی آقايان به مذدت   وی گذشته باشد.سال از اتمام دوره دکتری  2نبايد بیش از (

 مذکور اضافه خواهد شد.(
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 داوری طرح پسا دکترا -6

 پسا دکترا مراحل داوری بشرح زير است:طرح با توجه به نوع 

توسط گروه آموزشي مربوطه  مسئول: طرح پژوهشي توسط پژوهشگر تهیه و پس از تأيید استاد نوع اول

 پژوهشي دانشکده به تصويب خواهد رسید. -زشيداوری و در شورای آمو

تهیذه و پذس از   با توجه به نیاز سازمان حمايت کننده : طرح پژوهشي توسط پژوهشگر و سوم نوع دوم

، ارزيابي اولیه در دانشکده/ پژوهشکده انجام خواهذد شذد و بذرای ارزيذابي نهذايي بذه       مسئولتأيید استاد 

 د.معاونت پژوهشي دانشگاه ارسال خواهد ش

هذای پژوهشذي از سذاير مراکذز     معاونت پژوهشي دانشگاه در صذورت نیذاز بذرای داوری طذرح     :2تبصره 

 دانشگاهي و پژوهشي کمک خواهد گرفت.

 

 زمان دوره پسا دکترا -7

 2( تذا حذد اک ذر    AUT-FM-2206-04طول دوره يک سال است که اين مدت با درخواست پژوهشگر )فرم 

 ل تمديد است.قاب 11سال مطابق شرايط ماده 

 

 حقوق و مزایا و امکانات رفاهی پژوهشگر پسا دکترا    -8

 حقوق پرداخت خواهد شد. 3به پژوهشگر دوره پسا دکترا بر اساس ماده 

 : خواهد بود. 1داوطلب و حداک ر معادل استاديار پايه  ،مسئولبا توافق استاد  نوع اول 

  سسذات ککذر شذده و حذداک ر بذه میذزان       های حمايذت مو نامهبر اساس آيین :و سومنوع دوم

 خواهد بود. 1استاديار پايه 
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 نظیر محل استقرار پژوهشگر، تردد ، سلف سرويس، دسترسي به کتابخانذه و   امکانات رفاهی :

ها در اختیذار پژوهشذگر قذرار    ها و پژوهشکدهآدرس ايمیل با توجه به امکانات دانشگاه، دانشکده

 خواهد گرفت.

( منذدر   FM-AUT-2206-03فرم ) سا دکترا موظف به ارائه سند تعهدنامه محضریپژوهشگر پ  :3تبصره

هذای  باشذد. )هزينذه  مي بیمه نامه مسئولیت مدني مورد تأيید دفتر حقوقي دانشگاه و همچنین 2در پیوست 

 .شود(مربوط به تنظیم سند محضری و بیمه مسئولیت از طرف معاونت پژوهشي دانشگاه پرداخت مي

 

 رود و پذیرش پژوهشگر پسا دکتراو روش -9

 مراحل پذيرش پژوهشگر پسا دکترا به قرار زير است:

دوره پسا دکتذرا   مسئول( و موافقت استاد AUT-FM-2206-01ارائه درخواست پژوهشگر )فرم الف: 

 يا پژوهشکدهنامه به دانشکده بر اساس شرايط موجود در آئین (AUT-FM-2206-02)فرم 

کده و ارائذه مسذتندات مذالي    تأمین هزينه های دوره توسط دانشکده/ پژوهشمشخص نمودن محل ب: 

 مربوطه

يرش پژوهشگر بذرای دوره پسذا   با پذ AUT-FM-2206-02)موافقت دانشکده يا پژوهشکده )فرم  : 

 ا و ارسال مدارک به معاونت پژوهش و فناوری دانشگاهدکتر

قرارداد فرم قرارداد )پژوهش و فناوری دانشگاه، و تايید آن در معاونت ارسالي پس از بررسي مدارک د: 

AUT-CO-2206-01شود. تعهدنامذه  منعقد مي 3ژوهشگر پسا دکترا بر اساس ماده ( با متقاضي پ

 گردد.مي پیوست قرارداد  نیز AUT-PR-2206-03محضری مندر  در فرم 
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 نظارت بر عملکرد پژوهشگر پسا دکترا -10

های پژوهشگر پسا دکترا را بر عهذده دارد و  لمي و نظارت مستمر بر فعالیتپسا دکترا هدايت ع مسئولاستاد 

ای مربوطه را از طريق معاونت پژوهشي دانشکده برای اداره کل امور پژوهشي دانشذگاه ارسذال   انجام کار دوره

 نمايد.مي

 

 اتمام دوره پژوهشگر پسا دکترا -11

و تأيید دانشکده يا پژوهشذکده )فذرم    مسئولطرف استاد  دوره پژوهشگر پسا دکترا با اخذ حسن انجام کار از

AUT-FM-2206-05رسد:( در انجام وظايف محوله با شرايط کيل به اتمام مي 

 ( چاپ يا اخذ پذيرش حداقل دو مقاله معتبر بین الملليISI به نام دانشگاه ) و همکاری در اجرای

 يک طرح پژوهشي

 پژوهشکده و حوزه پژوهشي دانشگاه شکده،تأيید گزارش مکتوب ساالنه در شورای دان 

  فرم( پس از اتمام دوره، گواهي مناسبAUT-FM-2206-06 از طرف معاون پژوهشي دانشگاه )

 صادر خواهد شد.

 

 باشد. ISIتواند جايگزين يک مقاله اختراع مورد تأيید وزارت علوم با نام دانشگاه نیز مي ثبت :4تبصره

 شد.دانشگاه خواهد  PR-AUT-4220رويه  د فوق شامل پرداخت تشويقي مطابقمقاالت اضافه بر موار :5تبصره
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 تمدید دوره پسا دکترا -12

 سال قابل تمديد است. 2دوره پسا دکتری با درخواست پژوهشگر تحت شرايط زير تا حداک ر 

  فرم  و موافقت دانشکده/ پژوهشکده مسئولاعالم نیاز استاد((AUT-FM-2206-04    بذا تمديذد

 تغییر نمايد( مسئولتواند استاد ره )در زمان تمديد ميدو

  نامهاين آيین 11احراز شرايط ماده 

  مرتبط با تأمین هزينه دوره تمديدارائه مستندات 

 قرارداد  موافقت معاون پژوهشي دانشگاه((AUT-CO-2206-02 

 

 ضمانت دوره پسا دکترا -13

   پسذا دکتذرا توسذط پژوهشذگر )در صذورتیکه       در صورت اجرا نشدن تمام يا بخشذي از تعهذدات دوره

پژوهشگر تا انتهای دوره حضور داشته باشد( بذا نظذر دانشذکده يذا پژوهشذکده و بذا تأيیذد معاونذت         

 گیرداقدامات زير انجام مي ،پژوهشي دانشگاه

 ا هرگونه گواهي ديگر مرتبط با آنعدم ارائه گواهي پسا دکترا ي 

 سال 2پژوهشگر پسا دکترا به مدت  بوطه برای پذيرشعدم پذيرش درخواست استاد راهنمای مر 

 مالي پسا دکتری خواهد بود های فوق عالوه بر شرايط سازمان تأمین کننده منابعمحدوديت 

 تبصره به تصويب رسیده است. 5ماده و  14اين آئین نامه در 

 

 قرارداد دوره پسا دکترا -14

ايذن   1دکترا، الگذوی اسذتاندارد قراردادهذا در پیوسذت      به منظور يکسان سازی کلیه تعهدات دانشجويان پسا

 مستند آورده شده است.
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 : الگوی قرارداد دانشجویان پسا دکترا1پیوست 

(AUT-CO-2206-01) 
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 دکتریپسا  قرارداد دوره پژوهشی
 

فرهنگي و  -ای  علميه توسعه  در زمینه با هدف های کلي نظام مقدس جمهوری اسالمي ايران و  در راستای سیاستها و برنامه

 21/12/86به استناد مصوبه هیأت امناء دانشگاه مورخ های علمي و تحقیقاتي الزم و  سازی زمینه ساير ابعاد و به منظور فراهم

 قرارداد کيل فیمابین دانشگاه صنعتي امیر کبیر به نمايندگي 1/11/90و صورتجلسه هیأت رئیسه محترم دانشگاه مورخ 

)معاون پژوهش و  ...............................آقای دکتر و  ( )معاون مالی و اداری دانشگاه ............................دکتر آقای 

 «دانشگاه»که از اين پس به اختصار  424به نشاني : تهران، خیابان حافظ، روبروی خیابان سمیه،شماره فناوری دانشگاه( 

دارای  ..............متولد  ..........به شماره شناسنامه  ...............فرزند.................       .آقای دکتر شود از يکطرف و  نامیده مي

 ..................................................................................................................................به نشاني:  " ..............در رشته  دکتریتحصیلي مدرک 

شود به شرح کيل  منعقد و طرفین متعهد و ملتزم به اجرای دقیق  نامیده مي پژوهشگرکه از اين پس  .....................تلفن:  و

 مفاد آن مي باشند:

 

 موضوع قرارداد: -1ماده 

        -------------  ------------------------ "با موضوع ..............   گروهانجام طرح پژوهشي فرا دکترا 

 طبق پیشنهاد پژوهشگر به شرح پیوست که جزء الينفک قرارداد مي باشد. "

 

 مدت قرارداد: -2ماده 

 ماه مي باشد. 12مدت قرارداد از تاريخ مبادله  قرارداد به مدت 

ه نظارت قرارداد تا يکسال قابل تمديد در صورت درخواست پژوهشگر و موافقت ناظر طرح و پس از تأئید دستگا تبصره:

 باشد. مي

 

 مبلغ قرارداد:  -3ماده 

کل مبلغ انجام طرح موضوع قرارداد فرادکترا ، بر اساس اعالم پژوهشگر و ناظر طرح ، رأساً توسط ايشان تأمین و پرداخت 

 خواهد شد و دانشگاه در اين خصوا هیچگونه ضمان و مسئولیتي نخواهد داشت.

 

 

 )ناظر طرح( تعهدات استاد مسئول -4ماده 

 های مربوط به دوره از محل گرنت و قراردادهای استاد  تأمین هزينه 4-1

های علمي پژوهشگر و ارسال تأئید انجام کار ماهیانه او به معاونت پژوهش و  هدايت علمي و نظارت مستمر بر فعالیت 4-2

 فناوری دانشگاه.

اه از امکانات کتابخانه ، آزمايشگاه مرتبط، مرکز کامپیوتر، چاپ و تک یر، تغذيه و ...          پژوهشگر از هنگام ورود به دانشگ 4-3

 بهره مند خواهد شد.

 

 

 



 پسا دکترا پژوهشگررويه جذب 

AUT-PR-2206 

 1 :ويرايش

 

 تمامي اطالعات موجود در اين سند متعلق به دانشگاه صنعتي امیرکبیر بوده و حقوق قانوني آن محفوظ است.
 

 تعهدات پژوهشگر -5ماده 

 پژوهشگر اقرار مي نمايد که آيین نامه پسا دکترا را کامالً مطالعه نموده واز مفاد آن اطالع دقیق و کامل را دارد. -5-1

شود که در طول دوره در محل دانشکده يا واحد تحقیقاتي طبق نظر ناظر طرح و دستگاه نظارت  ژوهشگر متعهد ميپ -5-2 

 حضور داشته باشد.

شود در مدت تحقیقاتي دوره تحت نظارت و با هماهنگي میزبان به انجام امور پژوهشي اهتمام ورزد  پژوهشگر متعهد مي -5-3

 رائه نمايد.و انتشارات قابل توجهي ا

تهیه و به تأيید ناظر در سه نسخه شود گزارش پیشرفت کار و نتايج حاصله از طرح را در هر مرحله  پژوهشگر متعهد مي -5-4

  طرح رسانده و برای دستگاه نظارت و دانشگاه هم ارسال نمايد.
ن اخذ مجوز از دستگاه نظارت خودداری شود هرگونه انتشار با توزيع نتايج موضوع قرارداد را بدو پژوهشگر متعهد مي -5-5

 نمايد.

 واحد درسي تدريس نمايد. 3تواند حداک ر  در صورت درخواست مسئولین آموزشي دانشگاه، پژوهشگر مي -5-6

التدريس پژوهشگر بر مبنای استاديار پايه يک محاسبه و از بودجه معاونت آموزشي دانشگاه پس از تأمین  حق تبصره یک:

 گردد. معاونت محترم مالي و اداری قابل پرداخت مي اعتبار از سوی

 شود. در طول مدت دوره پژوهشگر عضو هیأت علمي دانشگاه محسوب نمي تبصره دو:

آيین نامه ی پسا دکتری عمل خواهد نمود و پژوهشگر از  11در صورت عدم اجرای تعهدات قراردادی، دانشگاه وفق ماده  -5-7

 ر حال و آتیه از خود سلب و اسقاط مي نمايد.اين حیث ادعا و اعتراضي را د

پژوهشگر ضمن ارائه سند تعهد رسمي متعهد مي گردد نسبت به بیمه نمودن طرح پژوهشي پسا دکترا شخصاً اقدام  -5-8

حق و نموده و اصل بیمه نامه را قبل از شروع و اجرای طرح موضوع قرارداد به دانشگاه ارائه نمايد، در غیر اينصورت دانشگاه م

مختار خواهد بود نسبت به فسخ و لغو موضوع قرارداد، بصورت يکجانبه اقدام و پژوهشگر از اين حیث هرگونه ادعا و اعتراضي را 

 در حال و آتیه از خود سلب و اسقاط مي نمايد.

 

 تعهدات معاون پژوهش و فناوری -6ماده 

طرح مبني بر خاتمه دوره و انجام کلیه تعهدات مندر  در قرارداد توسط  در پايان دوره با درخواست استاد راهنما و پس از تأيید ناظر

نمايد، مشروط بر آن که پژوهشگر به ازای هر سال دو  پژوهشگر، دستگاه نظارت گواهي پايان دوره فرا دکترا برای پژوهشگر صادر مي

ارت يک پروژه صنعتي را با موفقیت به پايان رسانده باشد. المللي با نام دانشگاه منتشر کرده و يا با تأيید دستگاه نظ مقاله معتبر بین

 چنانچه پژوهشگر موفق به انتشار مقاالت 

 ککر خواهد شد. "طی دوره با درجه عالی"المللي افزون بر بند فوق گردد، بنابر نظر دستگاه نظارت در گواهي اعطائي  معتبر بین

 باشد. حاکم بر قرارداد منعقده مي 21/12/86در دانشگاه صنعتي امیرکبیر مصوب  نامه دوره پژوهشي فرا دکترا کلیه مفاد آئین تبصره:

 اين قرارداد تعهد استخدامي برای دانشگاه ايجاد نمي نمايد.  -1ساير شراط: 

 پژوهشگر نمیتواند وظايف محوله را به ديگری واگذار نمايد.  -2               

 عهده رئیس .... . . . . . . .  به عنوان دستگاه نظارت است. تعیین وظايف پژوهشگر به -3               

 

 دستگاه نظارت : -7ماده 

کلیه  تعیین و معرفي مي گردد و ناظر طرحبه عنوان  ......................به منظور نظارت بر نحوه عملکرد پژوهشگر،آقای 

  افذ و معتبر خواهد بود.تصمیمات و اقدامات دستگاه نظارت به قائم مقامي از سوی دانشگاه ن
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 وجه التزام حسن انجام تعهدات: -8ماده 

% کل قرارداد در اختیار دانشگاه قرار دهد 10پژوهشگر موظف است به هنگام مبادله قرارداد يک فقره ضمانتنامه بانکي معادل 

یه هزينه ها و خسارات ناشي از آن را که در صورت عدول يا تخلف از کل يا هر يک از مفاد قرارداد، دانشگاه مجاز خواهد بود کل

 طبق تشخیص و محاسبه خود از محل وجه التزام مأخوکه وتضمینات بدون قید و شرط وصول کند.

 12ريال حقوق و مزايای استاديار پايه يک به مدت  168238543درصد مبلغ 10مبلغ التزام معادل  تبصره:

ز انجام تعهدات و اتمام قرارداد و تائید ناظر قرارداد، عیناً به پژوهشگر وجه التزام ماخوکه پس ا مي باشد 1393ماه در سال 

 مسترد خواهد شد.

 فسخ قرارداد: -9ماده 

ای به پژوهشگر اعالم داشته و پژوهشگر  در صورت تخلف پژوهشگر از هر يک از مفاد اين قرارداد، دانشگاه مراتب را طي اخطاريه

اخطاريه داليل توجیهي خود را به صورت مکتوب ارائه نمايد و در صورت عدم پاسخ به روز از تاريخ ابالغ  5موظف است ظرف 

های  جانبه قرارداد، کلیه خسارات و هزينه اخطار مذکور و يا عدم ارائه داليل موجه، دانشگاه محق خواهد بود ضمن فسخ يک

و شرطي وصول نمايد و از اين حیث از طرف  وارده را بنا بر تشخیص خود از محل تضمین ماخوکه از پژوهشگر بدون هیچ قید

 پژوهشگر اعتراضي مسموع نخواهد بود.

 

 

 حواد غیر مترقبه: -10 ماده

که ايجاد و دفذع آن خذار  ار حیطذه و اقتذدار و      و ام ال آنسوزی  آتش  حوادث غیرمترقبه به وقوع حوادثي مانند سیل و زلزله،

بايستي ضمن اعالم کتبذي مراتذب    وی مي  ورت حدوث آن برای هريک از طرفین،شود. درص اراده طرفین قرارداد باشد اطالق مي

مزبور ظرف مدت يک ماه از تاريخ وقوع حوادث غیرمترقبه، نسبت به تمديد يا فسخ قرارداد با طرف ديگر توافذق نمايذد. در ايذن    

الذکر ظذرف   دم اعالم و توافق فوقحالت هیچیک از طرفین حق هیچگونه ادعايي نسبت به يکديگر نخواهند داشت. در صورت ع

 باشد. ها و خسارات وارده به طرف ديگر برعهده متخلف از مفاد اين ماده مي ها و جبران هزينه شده ، کلیه مسئولیت مهلت تعیین

 

 حل اختالفات:  -11ماده 

اخذتالف بذه دفتذر حقذوقي     در صورت بروز اختالف درخصوا استنباط از مفاد قرارداد حاضر و يا در نحوه اجذرای آن، موضذوع   

دانشگاه  ارجاع و تصمیمات متخذه از سوی آن دفتر درچارچوب شرايط مورد توافق و قوانین جاری کشور به عنوان حکم قطعي 

 و الزم االجراء برای طرفین خواهد بود.
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 اقامتگاه طرفین: -12ماده 

بايست قبل از هرگونه  در صورت تغییر آن، طرفین مي باشد و اقامتگاه طرفین همان است که در مقدمه قرارداد مندر  مي

تغییری در اقامتگاه خود، حداقل ظرف يک هفته قبل از تغییر به طرف ديگر اعالم نمايند در غیر اينصورت ابالغ اوراق قانوني و 

 مکاتبات اداری به آدرس قبلي مناط اعتبار خواهد بود.

ر دو نسخه تهیه و به امضاء طرفین رسیده و هر نسخه در حکم واحد بوده و از تبصره تنظیم و د 4ماده و  12اين قرارداد در 

 باشد. تاريخ مبادله الزم اجرا مي

 

 
 

 معاون مالی و اداری                                 پژوهشگر         

      ............................                                                               ............................ 

         

 

 

 

 

 معاون پژوهش و فناوری           دستگاه نظارت          

                   ..............................                                         ............................ 
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 هدنامه محضری مورد تایید دفتر حقوقی دانشگاه: متن تع 2پیوست 

(AUT-PR-2206-03) 
 

التحقیق مشابه آن از سوی گونه ادعا در خصوا پرداخت حقدکترا دانشگاه صنعتي امیرکبیر هیچ به عنوان پژوهشگر پسا -1

 .استاد میزبان و آن دانشگاه را نداشته و نخواهم داشت

 ه ،ثبت اختراع و غیره به عهده شخص اينجانب مي باشد.های مربوط به چاپ کتاب ،مقالکلیه هزينه -2

-تاد راهنما و مقررات و آيینهماهنگي کامل با اس متعهد خواهم بود گزارش پیشرفت و اتمام کارهای تحقیقاتي خود را با -3

 های داخلي دانشگاه انجام برسانم.نامه

ه با موضوع طرح تحقیقاتي خود نام استاد راهنما و گردم در صورت انتشار مقاله يا هرگونه سند علمي در رابطمتعهد مي -4

 باشد.دانشگاه صنعتي امیرکبیر قید گردد و مسئولیت صحت و سقم کلیه مندرجات چاپ شده به عهده اينجانب مي

بین مای پسا دکترا که متعاقباً فيهای مترتبه بر اجرای قرارداد دورهمتعهد شرعي و قانوني گرديدم که کلیه مخار  و هزينه -5

اينجانب و متعهدٌ له منعقد و مبادله خواهد شد، شخصاً پرداخت و همچنین قبل از آغاز اجرای طرح موضوع قرارداد متبادله 

که متعهدٌ له اعالم نمايد، اقدام و با اين توصیف در صورت وقوع و  ی مسئولیت و به تعداد افرادینسبت به خريد بیمه

و صدمات جسمي و جاني در حین اجرای قرارداد به اينجانب و يا اشخاا ثالث، حدوث حوادث احتمالي و ورود خسارات 

ئولیت و ضماني در مسئولیت و ضمان مدني و کیفری ناشي از اين امر را رأساً پذيرا بوده و متعهدٌ له را از هرگونه مس

در هیچ مرجعي اعم از  ين زمینه،نمايم. بديهي است اعتراضات و ادعاهای احتمالي و آتي اينجانب در امياينخصوا مبرّی 

 اداری، قضايي و انتظامي و... قابلیت استماع را نخواهد داشت.
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 : فرم درخواست پذیرش پژوهشگر پسا دکترا 3پیوست 

(AUT-PR-2206-01) 

 

 دی:فرت مشخصا -1

  شماره کد ملی: نام و نام خانوادگی:

 محل الصاق عکس
 محل صدور: شماره شناسنامه:

 مذهب: محل تولد: د:تاریخ تول

 □متاهل:   □مجرد:   محل کار:

 پست الکترونیک: آدرس منزل:

 تلفن همراه: تلفن منزل: کار:تلفن محل

 

 نشگاهی:ت دابق تحصیالاسو -2

 تاریخ پایان تاریخ شروع حصیلنشگاه محل تدا حصیلشهر محل ت حصیلکشور محل ت رشته حصیلیتقطع م
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 متقاضی:ل شتغاابق اسو -3

 تلفن نشانی تاریخ پایان تاریخ ورود شهرستان ولیتنوع مسئ واحد سازمانی محل کار

        

        

        

        

        

 

 دريد. دارهشي ويس يا پژرسابقه تدهشي وپژو عالي زش موت آها يا مؤسساهنشگادر داچنانچه هشی: وپژو شی زموآسابقه  -4

 .فرمايید ميل مرقوول کجد

 
نام دانشگاه یا 

مؤسسه آموزشی و 

 پژوهشی

هایی عنوان درس

که تدریس نموده یا 

 نمائیدمی

 تلفن آدرس مؤسسه تاریخ پایان تاریخ شروع

      

      

      

      

      
       

 :استاد مسئولت مشخصا -5
 

 علمی :مرتبه  خانوادگی استاد مسئول:نام و نام

 محل پرداخت دوره پسا دکتری و مبلغ آن .... دانشکده/ مرکزتحقیقات/ پژوهشکده .......
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 هندوتشکیل پرای برزم الارک مد -6

 
 باشد.ه شدق  لصاروی آن اعکس بر ه و تکمیل شدکه توسط متقاضي ( 1 رهشمام هشگر )فروپژت مشخصام صل فرا -1

 هشدپ چا ISIت کپي مقاالاه هشي( به همروپژی یت هافعالو شي زموآمه کامل )شامل سابقه رزو -2

 ی کتردپسا دوره هشي وپژح طرد پیشنها -3

 صورتجلسه تصويب دانشکده -4

 شناسنامه متقاضيت صفحام تصوير تماو صل ا -5
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 پسا دکترا پژوهشگررويه جذب 

AUT-PR-2206 

 1 :ويرايش

 

 تمامي اطالعات موجود در اين سند متعلق به دانشگاه صنعتي امیرکبیر بوده و حقوق قانوني آن محفوظ است.
 

 : فرم تایید پذیرش پژوهشگر پسا دکترا توسط دانشکده 4پیوست 

(AUT-PR-2206-02) 

 

 معاون محترم پژوهشی دانشکده

 ........................جناب آقای دکتر.........

 با اهداء سالم

ضمن موافقت با میزباني آقا/خانم  دکتر........................................ جهت گذراندن دوره پسا دکترا تحت راهنمايي  ،احتراماٌ     

 فرمايید. پژوهشي دانشکده اقدام الزم مبذول -اينجانب خواهشمندم نسبت به طرح موضوع در شورای آموزشي 

 رساند که تامین هزينه دوره فوق از طريق ......................................................تعهد شده است.همچنین به اطالع مي 

 

 مسئولنام و امضاء استاد                                                         

 

 معاونت محترم پژوهش و فناوری دانشگاه

 اب آقای دکتر........................................جن

 با اهداء سالم

پسادکترا زير بدينوسیله با درخواست آقای دکتر..............................................................................جهت گذراندن دوره  ،احتراماٌ     

 گردد.............................. موافقت مينظر آقای دکتر ......................

 الزم به ککر است منبع تامین کننده هزينه دوره براساس نوع .......................آيین نامه پسادکترا مي باشد.

 

 رئیس /معاون پژوهشی دانشکده/مرکز                                                   



 پسا دکترا پژوهشگررويه جذب 

AUT-PR-2206 

 1 :ويرايش

 

 تمامي اطالعات موجود در اين سند متعلق به دانشگاه صنعتي امیرکبیر بوده و حقوق قانوني آن محفوظ است.
 

 پژوهشگر پسا دکتراتمدید دوره ست : فرم درخوا 5پیوست 

(AUT-PR-2206-04) 

 

 معاون محترم پژوهشی دانشکده/مرکز

 جناب آقای دکتر........................................

 با اهداء سالم

.................. مورخ.......................   پیرو قرارداد همکاری پسادکترا آقا/خانم دکتر.................................... به شماره .... ،احتراماٌ   

به نام دانشگاه و همکاری در اجرای ISI بدينوسیله ضمن ارائه مدارک مربوط به چاپ يا اخذ پذيرش مقاالت معتبر بین المللي 

 باشیم.يک طرح پژوهشي، به علت مشروحه در زير نیازمند تمديد دوره به مدت ............. مي

 است دستور فرمايید نسبت به اعالم نظر به معاونت پژوهشي دانشگاه اقدام الزم مبذول فرمايند. خواهشمند

 

 مسئولنام و امضاء استاد                                                        

 شرح داليل توجیهي:

 

 

 معاون محترم پژوهش و فناوری 

 جناب آقای دکتر..........................

 با اهداء سالم

 گردد.بدينوسیله با درخواست آقای دکتر ............................ با توجه به داليل توجیهي فوق موافقت مي احتراماٌ،     

                                    

 رئیس /معاون پژوهشي دانشکده                                                        

 



 پسا دکترا پژوهشگررويه جذب 

AUT-PR-2206 

 1 :ويرايش

 

 تمامي اطالعات موجود در اين سند متعلق به دانشگاه صنعتي امیرکبیر بوده و حقوق قانوني آن محفوظ است.
 

 پژوهشگر پسا دکترااعالم پايان دوره : فرم  6وست پی

(AUT-PR-2206-05) 

 

 معاون محترم پژوهشی دانشکده/مرکز

 جناب آقای دکتر........................................

 با اهداء سالم

.. بذه شذماره ...................... مذورخ.......................     احتراما پیذرو قذرارداد همکذاری پسذادکترا آقا/خذانم دکتذر..................................            

.................................................. و بدينوسیله گزارش نهايي طرح تحقیقاتي تحت عنذوان ................................................................................ 

به نام دانشگاه و همکاری در اجذرای يذک طذرح پژوهشذي      ISIچاپ يا اخذ پذيرش مقاالت معتبر بین المللي  مدارک مربوط به

 جهت طرح در شورای دانشکده/مرکز ارائه مي گردد.

 

 مسئولنام و امضاء استاد                                                     

 

 معاون محترم پژوهش و فناوری 

 تر..........................جناب آقای دک

 با اهداء سالم

.... بذه  بدينوسیله  درخواست آقای دکتر ............................در خصوا پايان دوره پسذا دکتذرا آقذای ..................................    ،احتراماٌ    

 همراه صورتجلسه تصويب دانشکده/مرکز ارسال مي گردد.  

 ر فرمايید پس از بررسي نسبت به صدور گواهي پايان دوره اقدام الزم مبذول فرمايند.  خواهشمنداست دستو

                                    

 رئیس /معاون پژوهشي دانشکده                                

 

 



 پسا دکترا پژوهشگررويه جذب 

AUT-PR-2206 

 1 :ويرايش

 

 تمامي اطالعات موجود در اين سند متعلق به دانشگاه صنعتي امیرکبیر بوده و حقوق قانوني آن محفوظ است.
 

 پژوهشگر پسا دکترادوره  متن گواهي تايید انجام:  7پیوست 

(AUT-PR-2206-06) 

 

 

 عالیت بسمه

 

 از.................. ............................... دکتذذذر سذذذرکارخانم/آقذذذای جنذذذاب شذذذودمذذذي گذذذواهي بدينوسذذذیله

 آقذذذذای نظذذذذر زيذذذذر را پسذذذذادکترا پژوهشذذذذي دوره............... .............. لغايذذذذت................................. تذذذذاريخ

 .اندرسانیده اتمام به.......... . درجه با....................... دکتر

 

 

 

     دانشگاه فناوری و پژوهشی معاون                                مرکز/دانشکده پژوهشی معاون/رئیس

 


