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 دکترا های پسارهحمايت از دو دستورالعمل

های آن به گذاری بر روی پژوهش و زيرساختتوسعه دانش و فناوری در کشور مستلزم سرمايه

در  کشور فناوراناست. صندوق حمايت از پژوهشگران و  های انساني پژوهشخصوص زيرساخت

های پژوهش در کشور، برنامه حمايت از های خود و کمک به توسعه زيرساختراستای ماموريت

های پژوهشي موجود در های پسا دکترا را تعريف نموده است، تا ضمن استفاده از پتانسيلدوره

 به توسعه زيرساخت هاطريق اين دوره دار و تقاضامحور، ازهای اولويتانجام پژوهش ها جهتدانشگاه

 نامهشيوهو  دستورالعملنحوه حمايت صندوق در چارچوب اين  پژوهش در کشور کمک نمايد. انساني

 باشد.اجرايي آن مي

 تعاريف -1ماده 

 دستورالعملکه در اين  کشور عبارت است از صندوق حمايت از پژوهشگران و فناوران صندوق:

 شود.صندوق ناميده مي

  شود.کميته تخصصي ناميده مي دستورالعملميته تخصصي صندوق که در اين ک کميته تخصصي:

های کارگروه دستورالعملهای پژوهشي صندوق که در اين کارگروه :تخصصياي ههکارگرو

 .شودتخصصي ناميده مي

مستعد جوان پس از اخذ مدرک  دوره معين پژوهشي است که طي آن پژوهشگران دکترا: دوره پسا

مشارکت  پسا دکتراهای در انجام طرح تحت نظارت يک استاد صاحب تجربه و برجسته علمي ،یدکتر

 نمايند.مي

دار صندوق های پژوهشي اولويتطرح تحقيقاتي است که در چارچوب عرصه :پسا دکتراطرح 

 رسد.تعريف شده و به تصويب صندوق مي

کز پژوهشي بوده و مسئوليت / مردانشگاهدی است که عضو هيات علمي فر دکترا: پساطرح مسئول 

 های پژوهشگر پسا دکترا را بر عهده دارد.هدايت، راهنمايي و کنترل فعاليت
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 به تخصصي بوده و متقاضي ورود دکتری مدرک دارای که است فردی کترا:د پسا پژوهشگر

 است.  پسا دکتراطرح  سئولپژوهشي تحت نظارت م فعاليت معين هایدوره

 اهداف  -2ماده 

 ها و مراکز پژوهشي کشورشگاههای پژوهشي دانکمک به تقاضا محور کردن فعاليت 

 های انساني پژوهش در کشورکمک به توسعه زيرساخت 

 یهای پژوهشي در ميان پژوهشگران دارای مدرک دکترکمک به افزايش توان و مهارت 

 ها/ مراکز پژوهشيعلمي دانشگاه اتتخصصي قبل از عضويت در هي

 به منظور تامين نيازهای  / مراکز پژوهشيهاهای پژوهشي موجود در دانشگاهاستفاده از ظرفيت

 پژوهشي کشور

 و رسيدن به مرزهای  / مراکز پژوهشيهاکمک به توسعه دانش و خالقيت علمي در دانشگاه

 جديد علمي

 شرايط پذيرش طرح هاي پسادکترا – 3ماده 

 بايد واجد ويژگي های زير باشند:پسا دکترا  هایطرح

 .همراستا باشدهای تحقيقاتي کشور است، گرفته از اولويتکه برهای صندوق با اولويت .1

و يا پژوهشگران و مراکز علمي معتبر های اجرايي با مشارکت صنعت يا سازمانطرح اجرای  .2

 .باشد دارای اولويت مي   الملليبين

 .پسا دکترا دارای سوابق و برنامه منسجم و تعريف شده پژوهشي باشد طرح سئولم .3

 .ه شده مرتبط باشدئاراو پژوهشگر پسا دکترا با طرح  سئولمو شغلي سوابق تحصيلي  .4

 .تعريف شده در طرح، قابل حصول باشد اهداف .5

 .جهت دار و هدفمند باشد و موجب توسعه مرزهای دانش شود .6
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 دکترا پسا طرحسئول شرايط م -4ماده 

 واجد شرايط ذيل باشد: دباي طرحمسئول 

 وابسته به وزارت علوم، تحقيقات و کز پژوهشي ت علمي تمام وقت دانشگاه/ مراعضو هي

يا و  بهداشت، درمان و آموزش پزشکيوزارت  دانشگاه/ مرکز پژوهشي وابسته به ؛فناوری

 ها و مراکز تحقيقاتي تراز اول کشورساير دانشگاه

   و حداقل دانشيار  استادیمرتبه علمي  دارایترجيحا 

 های گيری راهبردی و همسو با اولويتامه پژوهشي منسجم و مبتني بر جهتداشتن سوابق و برن

 صندوق

  مقاله  5داشتن حداقلISI  سال اخير در مجالت علمي معتبر رشته تخصصي مربوطه )در  3در

مجری دو طرح تحقيقاتي خاتمه يافته با  و يا (ISCمقاله  5حوزه علوم انساني و هنر حداقل 

مقاله  3المللي اختراع معادل با ارائه هر مورد ثبت بين های اجرايي.مشارکت صنعت يا دستگاه

ISI شودمحسوب مي 

وزارت علوم، تحقيقات ييد امورد تهای پژوهشي معتبر جشنواره ت علمي برگزيدهااعضاء هي :1تبصره 

تراز اول ها و مراکز پژوهشي دانشگاه بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و همچنين وزارت و فناوری و

 در اولويت قرار دارند.کشور 

و دستاوردهای  های پژوهشي کاربردی خاتمه يافتهت علمي که دارای طرحااعضاء هي :2تبصره 

 ند.دارباشند، در اولويت قرار ساخت نمونه محصول  و فناورانه همچون توليد دانش فني، ثبت پتنت

 ستاد راهنمای رساله دکتری پژوهشگر نباشداترجيحا  : مسئول طرح پسادکترا 3تبصره 

 شرايط پژوهشگر پسا دکترا  -5ماده 

 :نمايند که واجد شرايط زير باشند هئبرای دوره پسا دکترا درخواست اراتوانند پژوهشگراني مي

 فناوری  د تاييد وزارت علوم، تحقيقات ومرتبط و مور در رشته تحصيلي یدارای مدرک دکتر

 وی التحصيليسال از زمان فارغ 3کي که حداکثر يا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزش

 گذشته باشد
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  مقاله  3داشتن حداقلISI  باImpact Factor   ي)در حوزه علوم انسان در سه سال اخير 1باالی 

 ISIمقاله  3المللي اختراع معادل با بت بينارائه هر مورد ثو  (ISCو هنر حداقل سه مقاله 

 شودمحسوب مي

 در دوره اجرای طرح کز پژوهشيعاليت پژوهشي در دانشگاه/ مرتوانايي اشتغال تمام وقت به ف 

 برخورداری از صالحيت عمومي و عدم منع قانوني 

 به وزارت علوم، تحقيقات وابسته کز پژوهشي ا/ مرهادانشگاهپذيرش از يکي از  نامهارائه معرفي

کز پژوهشي وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و ا/ مرهادانشگاه و فناوری؛

 ها و مراکز تحقيقاتي تراز اول کشورساير دانشگاهيا 

 دوره پسا دکترا مسئوله شده توسط ئارا يژوهشي با برنامه و طرح پژوهشانطباق سوابق پ 

ها و مراکز پژوهشي تراز اول کشور در اولويت قرار متقاضيان دارای پذيرش از دانشگاه :1تبصره 

 دارند.

نامه گيری از مزايای آيينکه در چارچوب ضوابط بنياد ملي نخبگان، برای بهره متقاضياني :2تبصره 

از بنياد ملي  نامهه معرفيارائاند، در صورت ممتاز( اقدام نموده دانش آموختگاناستعدادهای برتر )

 نخبگان در اولويت قرار دارند.

دارای دستاوردهای فناورانه همچون توليد دانش فني، ثبت پتنت و ساخت نمونه  متقاضيان: 3تبصره 

 محصول در اولويت قرار دارند.
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 : تعهد اشتغال تمام وقت6ماده 

بايد تعهد نمايد که در طول قرارداد بصورت تمام وقت پژوهشگر پسادکترا در صورت تصويب طرح 

دستگاه های دولتي و خصوصي در اختيا دانشگاه محل اجرای طرح باشد و حق استخدام و يا قرارداد با 

 را ندارد.
 زمان دوره -7ماده 

تا يک های تخصصي صندوق با تصويب کارگروهباشد و يک سال ميحداکثر دکترا  زمان دوره پسا

پژوهشگر عملکرد و  طرح پيشرفتسال ديگر قابل تمديد است. تمديد آن منوط به دريافت گزارش 

 طرح مصوب خواهد بود.تعهدات اساس ، برهپسا دکترا و تحقق اهداف مربوط

 تخصيص منابع  -8ماده 

 85حداکثر  مصوب، ماهيانه مبلغي معادل چارچوب طرح دکترا در يک از پژوهشگران پسا برای هر

 و در قالب ال تحصيلي در نظر گرفته خواهد شداستاديار پايه يک در ابتدای همان س حقوق درصد

 .شودپرداخت مي پسا دکتراطرح  کمک به اجرای

 وی به ،طرح با تاييد مسئول دکترا پسا برای پژوهشگر شدهمبلغ حمايت در نظر گرفته  :1تبصره 

 شود.پرداخت مي

استثنايي که هزينه طرح پژوهشي پسادکترا توسط صندوق پرداخت مي شود  در موارد :2تبصره 

 فرآيند تصويب و نظارت طرح همانند طرح های ديگر خواهد بود.

د عالوه تواننين مسئول طرح پسا دکترا ميدانشگاه/ مرکز پژوهشي محل اجرای دوره و همچ :3تبصره 

ها از طريق جذب منابع از ساير دستگاه ع خود و يااز محل مناب بر منابع اختصاص يافته از طرف صندوق،

 د.نمايالزحمه ماهيانه پژوهشگر پسا دکترا مشارکت و مراکز دولتي و خصوصي در پرداخت حق

 بررسي و تاييدفرايند  -9ماده 

 پسا دکترا به شرح زير خواهد بود: بررسي و تاييد طرحفرايند 

 دکترا از طريق صندوق و دانشگاه پسا هایدورهبرنامه حمايت از رساني در خصوص اطالع /

 کز پژوهشيمر
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 و همراه با طرح پيشنهادی و رزومه پژوهشگر پسا دکترا  طرحمسئول درخواست  هارائ

 کز پژوهشي/ مردانشگاه نامهمعرفي

  (پسا دکترا و پژوهشگر طرحسئول طرح و رزومه متقاضيان )ماوليه ارزيابي  

 توسط کارگروه/ کميته تخصصي تصويب طرح و بررسي علمي 

 سئول طرح و پژوهشگر پسا دکتراابالغ مصوبه صندوق به م 

  رساني به پسا دکترا و اطالعو پژوهشگر طرح  سئولبين صندوق و ممافي نامه طرحتفاهمانعقاد

  طرحکز پژوهشي محل اجرای دانشگاه/ مر

 طرحوظايف ناظر  -10ماده 

يک نفر ناظر  ،های تخصصيکارگروه به تشخيص صندوقهای متقاضي حمايت خصوص طرحدر 

 عهده دارد: هتعيين و وظايف زير را ب علمي

 دورهپسا دکترا به منظور پيشبرد اهداف  و پژوهشگر طرح مسئولای به ه خدمات مشاورهئارا 

  طرح دکترا و تدوين گزارش ارزشيابي عملکرد  پساو پژوهشگر  طرح مسئولنظارت بر عملکرد

 آن به صندوقه ئو ارا

 اساس استانداردهای علمي )به لحاظ شکلي و محتوايي(بر کنترل کيفيت اجرای طرح 

 های پسا دکتراعملکرد دوره یبه صندوق جهت ارتقاه رهنمودهای الزم ئارا 

 فکریمالکيت حقوق  -11ماده 

خواهد  نامه مالکيت فکری صندوق اعمالپسا دکترا براساس آيين طرحدستاوردهای  ناشي از حقوق

 شد.

 اجرايي  شيوه نامه  - 12ماده 

 يس صندوق خواهد رسيد.يييد راپس از تدوين به ت دستورالعملاجرايي اين  نامهشيوه
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ييد کميته تخصصي صندوق ابه ت  94 شهريور  19تبصره در مورخ  نهماده و  12شامل  دستورالعملاين 

 باشد.مي و از تاريخ ابالغ قابل اجرا رسيد


