
 

 

  پسا دكتري پژوهشيهاي  شيوه نامه تشكيل دوره

  علمي و صنعتي ايران هاي پژوهشدر سازمان 

  مقدمه 
به هاي علمي و صنعتي ايران  هاي تحقيقاتي پسا دكتري، در راستاي ماموريت كلي سازمان پژوهش ايجاد و گسترش دوره

توانند موجب  ها هم چنين مي اين دوره. هاي ملي و بين المللي كمك خواهد كرد هاي مورد نياز در عرصه تكميل تخصص
هاي تحقيقاتي پسا دكتري به منظور  از اين رو، شيوه نامه تشكيل دوره. تر سازمان با مراكز دانشگاهي شوند ارتباط عميق

رابطه گسترش توليد علم و فن آوري و ايجاد  .ح زير تدوين شده استپرورش متخصصين و حصول اهداف سازمان به شر
  .هاي مذكور تقويت خواهد شد با جهان علم به واسطه دوره

  تعاريف 1ماده 

  دوره پسا دكتري 1-1

حداقل يك سال (تمام وقت، كوتاه مدت و معين اي است  دوره )Post Doctoral Research (Postdoc)( دوره پسا دكتري
هاي  ارتقاء مهارت برايتوسط پژوهشگر  دكترياخذ مدرك پس از  كه و صرفا پژوهشي تقاضا محور )حداكثر دو سالو 

و تحت نظر يك عضو هيات علمي مجرب تخصصي مربوطه  در حوزه و فناوري هاي پژوهشي اشتغال به فعاليت تخصصي و
  . گردد ايجاد مي

  پژوهشگر پسا دكتري 1-2

به دوره پسا دكتري بوده و متقاضي ورود به  PhDپژوهشگر پسا دكتري فردي است كه داراي مدرك دكتري تخصصي 
 خودزه تخصصي پژوهشي خود به طور مستقل تحت نظر اساتيد برجسته مرتبط با حو هاي تخصصي مهارت ءمنظور ارتقا

  .باشد

  استاد ميزبان 1-3

و پژوهشگر پسا دكتري پس از ) استاد پذيرش دهنده(درخواست وي انجام مي گيرد استادي كه فرايند جذب پژوهشگر با 
  .شروع كار زير نظر او به فعاليت پژوهشي مي پردازد

  

  



 

 

  هدف دوره پسا دكتري 2ماده 

در دوره پسا دكتري، دانش آموختگان دوره دكتري، تحت نظر استادان مجرب به كار گرفته مي شوند تا با ادامه فعاليت 
  .فضاي علمي تخصصي خود بر تجربه، توان و مهارت هاي مستقل پژوهشي خود بيافزاينددر 

  پسا دكتري متقاضيپژوهشگر شرايط  3ماده 

 هاي عمومي و عدم ممانعت قانوني برخورداري از صالحيت 3-1

 آندفاع اشتن مدرك دكتري تخصصي مورد قبول وزارت علوم، تحقيقات و فناوري كه بيش از سه سال از تاريخ د 3-2
 .نگذشته باشد

 .مدت زمان دوره ضرورت وظيفه عمومي به اين مدت اضافه مي گردد: 1تبصره 
هاي علمي و صنعتي  مقاله با ثبت اختراع مورد تاييد سازمان پژوهش(پژوهشي معتبر -مقاله علمي يكداشتن حداقل  3-3

 )ايران قابل جايگزيني است
  به عنوان استاد ميزبان واجد شرايطاعضاي هيات علمي اخذ پذيرش از يكي از  3-4

  )پذيرش دهنده(استاد ميزبان شرايط  4ماده 

 .حداقل داراي مرتبه دانشياري باشد 4-1
 .منتشر كرده باشد به عنوان نويسنده مسئول پژوهشي- خر در مجالت معتبر علميآمقاله در سه سال  3حداقل  4-2
 .باشدحداقل سه طرح تحقيقاتي مصوب در سازمان را با موفقيت به پايان رسانده  4-3
 .را به عهده گرفته باشد فارغ التحصيل شده باشدنفر دانشجوي دوره دكتري كه  يكراهنمايي حداقل  4-4
يك طرح پژوهشي كاربردي در دست اقدام داشته باشد كه پژوهشگر پسا دكتري را در روند پژوهش آن طرح سهيم  4-5

 .كند
حاصل از  را كهبه عمل آمده با متقاضي بر طبق توافق ي به پژوهشگر پسا دكتري قابليت تامين حقوق پرداخت 4-6

  .نمايد تعهدمي باشد،  خود پژوهانهيا  تقاضا محور هاي پژوهشي طرح

  مدارك ضروري براي ارزيابي درخواست داوطلبان دوره پسادكتري 5ماده 

نامه، صالحيت عمومي و علمي محقق بر مبناي موارد زير مورد  شيوهاين  3عالوه بر حداقل الزامات مندرج در ماده 
از طريق استاد ميزبان در دوره تحقيقاتي پسادكتري موظف است اطالعات زير را  متقاضي. ارزيابي قرار خواهد گرفت

  :اختيار معاونت پژوهشي سازمان قرار دهد

  



 

 

 .يل و عكس بر روي آن الصاق شده باشدكه توسط متقاضي تكم) 1فرم شماره (دو نسخه فرم مشخصات پژوهشگر  5-1
 .فرم تقاضاي پذيرش پژوهشگر پسا دكتري كه به امضاي استاد ميزبان، مديرگروه و رئيس پژوهشكده رسيده باشد 5-2
جديد،  4× 3قطعه عكس  3اصل و تصوير تمام صفحات شناسنامه، اصل و تصوير كارت ملي، : شامل(مدارك عمومي  5-3

 )يا معافيت و يا معرفي نامه امريه از سازمان نظام وظيفهاصل و تصوير برگ پايان خدمت 
اصل و تصوير مدرك دكتري تاييد يا ارزشيابي شده توسط وزارت علوم، تحقيقات و فناوري : شامل(مدارك تحصيلي  5-4

فهرست   اصل و تصوير مدارك كارشناسي و كارشناسي ارشد به همراه ريزنمرات،  مدرك موقت به همراه ريزنمرات،يا 
 )هاي علمي، گواهي آشنائي با حداقل يك زبان بين المللي ها و انتصاب حقيقات، انتشارات، فعاليتت

  )صفحه 2حداكثر (طرح پژوهشي با مشورت استاد ميزبان پيشنهاد  5-5
هاي مربوط به انجام طرح و حقوق و مزاياي شامل هزينه( متقاضي تعيين ميزان پشتيباني مالي مورد درخواست 5-6

 )توافق استاد ميزباندرخواستي با 
هر مدرك و گواهي ديگري كه در قضاوت سازمان براي پي بردن به توانايي داوطلب براي استفاده موثر از پذيرش وي  5-7

 .در دوره كمك نمايد

  و شروع به كار پژوهشگر پسا دكتري ثبت ناممراحل درخواست، تاييد و  6ماده 

  استاد ميزبان با بررسي مدارك و مستندات ارائه شدهپذيرش درخواست متقاضي دوره پسا دكتري توسط  6-1

  تاييد پذيرش توسط گروه پژوهشي و شوراي علمي پژوهشكده 6-2

 واستاد ميزبان به  ابالغ و اداري سازي فرايند و حكم صدور جهت تصويب در شوراي تحصيالت تكميلي سازمان 6-3
  مربوطه پژوهشكده

  ميزبان در پژوهشكده مربوطه شروع به كار پژوهشگر زير نظر استاد 6-4

  طول دوره تحقيق پسا دكتري 7ماده 

و دوره تحقيق به صورت تمام وقت برگزار  سال مي باشد 2سال و حداكثر  1پسا دكتري حداقل طول دوره تحقيق 
  .گردد مي

  

  

  

  



 

 

  تعهدات سازمان در قبال محقق پسا دكتري 8ماده 

  تعهدات معاونت توسعه فناوري 8-1
 ها، روند تحقيقات و همبستگي پژوهشي و فناوري سازمان با جامعه خصوص اهداف دورهسياست گذاري در  .1

ها و ارائه پاسخ  يشنهادي ارائه شده توسط پژوهشكدهو طرح پعلمي و عمومي پژوهشگر بررسي اعالم صالحيت  .2
 در خصوص پذيرش پژوهشگر مقتضي

 تا حد امكان امكانات يا اتخاذ راهكارهاي مناسببررسي اعالم نياز پژوهشكده به منابع و امكانات و ارائه  .3

به درخواست كتبي واحد پژوهشي پس از انجام دفاع از طرح پسا دكتري  پژوهشيصدور گواهينامه پايان دوره  .4
 پژوهشي خاتمه يافته، ارائه گزارش نهايي و تسويه حساب با سازمان

  تعهدات پژوهشكده 8-2

هاي مرتبط با ضوابط سازمان و پيگيري فرايند پذيرش  ه و ضمانت نامهر خصوص موافقت نامانجام امور اداري د .1
 .پژوهشگر 

 )مصاحبه علمي( پژوهش اعتماد سازي در خصوص خالقيت و استقالل محقق و حصول اهداف منطقي .2
 اي پيشرفت كار بر اساس گزارشات دوره ارزيابي روند تحقيق .3

 .مقدوردر حد  پژوهشگرتدارك امكانات مورد نياز فراهم كردن فضاي فيزيكي، تجهيزات و مساعدت در  .4

  پسا دكتري استاد ميزبان پژوهشگرتعهدات  8-3

هاي سازماني و كشوري، بهره برداري از منابع،  پيروي از معيارهاي اخالقي ضروري در خصوص قوانين و سياست .1
 احترام به طبيعت در سازمان و رعايت موارد ايمني

 متناسب با حوزه تخصصي خود و طرح تحقيق پيشنهاد شدهبررسي مدارك متقاضي و پذيرش پژوهشگر  .2

 پژوهشگرجلب موافقت گروه و شوراي پژوهشكده در خصوص اهداف علمي و پروژه  .3

 فراهم نمودن امكانات و تجهيزات و فضاي كار مناسب براي پژوهشگر با هماهنگي پژوهشكده .4

 پژوهشگرهاي روش شناسانه  اي توسعه مهارتو فعاليت بر پژوهش مديريت .5

 .پرداخت حقوق ماهيانه پژوهشگر از اعتبارات طرح پژوهشي مربوطه و امور مربوط به بيمه و ماليات و ساير كسورات .6
و صدور گواهي  پژوهشكده براي انجام امور معمول مانند قطع دسترسي محقق به منابع واعالم پايان تحقيق به گروه  .7

 پايان دوره

رعايت حقوق مادي و معنوي اشخاص، موسسات تامين كننده اعتبار، پژوهشكده و براي انتشار و  پژوهشارائه نتايج  .8
 سازمان



 

 

كليه تعهدات مالي استاد ميزبان بر اساس توافق اوليه انجام شده با متقاضي دوره پسا دكتري كه در مدارك : 2تبصره 
 .پذيرش ارائه شده اند، صورت مي گيرد

  هاي مربوط به دوره پسا دكتري نحوه تامين هزينه 9ماده 

از محل طرح پژوهشي يا ...) هزينه تجهيزات، مواد مصرفي و غيرمصرفي و كارمزد و(هزينه انجام طرح پژوهشي 9-1
 .پژوهانه استاد ميزبان و با مسئوليت استاد ميزبان پرداخت مي شود

 .است استاد ميزبانبه عهده ) صورت گرفته با متقاضي بر اساس توافق(مسئوليت تامين حقوق محقق پسا دكتري  9-2
 .سازمان هيچگونه تعهد مالي نسبت به پژوهشگر ندارد و كليه تعهدات مالي به عهده استاد ميزبان مي باشد  9-3

 تمديد دوره پژوهشي پسا دكتري 10ماده  

بدين منظور . ميزبان تمديد مي شود محدود بسته مي شود و در صورت موافقت استادقراردادهاي پسا دكتري براي دوره 
  .روز قبل از پايان قرارداد نسبت به ارائه درخواست تمديد دوره اقدام نمايند 45الزم است پژوهشگران، 

 دكتري پسا تحقيقاتي دوره پايان گواهينامه ارائه 11ماده  

ارائه از طرح پژوهشي پايان يافته و  پژوهشگر پسا دكتري پس از پايان دوره پژوهشي، كسب موافقت استاد ميزبان، دفاع
شوراي تحصيالت تكميلي سازمان با خاتمه دوره و به شرط تصويب شوراي علمي پژوهشكده و  درگزارش نهايي پژوهش 

و انجام تسويه حساب، درخواست گواهي  پژوهشي معتبر يا ثبت اختراع مورد تاييد سازمان-انتشار حداقل يك مقاله علمي
  .خواهد شد صادراوري نمعاون توسعه ف امضايِ با پژوهش پسا دكتريگواهينامه پايان دوره  .پايان دوره مي نمايد

 

ات رئيسه سازمان رسيد يبه تصويب ه 22/12/1395  مورخ  205جلسه شماره در تبصره  2و  ماده 11اين شيوه نامه در 
  .باشد مياين تاريخ الزم االجرا  و از


