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 دكترا هاي پسا حمايت از دوره دستورالعمل

هاي آن به  گذاري بر روي پژوهش و زيرساخت توسعه دانش و فناوري در كشور مستلزم سرمايه

در  كشور صندوق حمايت از پژوهشگران و فناوران. است هاي انساني پژوهش خصوص زيرساخت

هاي پژوهش در كشور، برنامه حمايت از  هاي خود و كمك به توسعه زيرساخت راستاي ماموريت

هاي پژوهشي موجود در  هاي پسا دكترا را تعريف نموده است، تا ضمن استفاده از پتانسيل دوره

  عه زيرساختها به توس طريق اين دوره دار و تقاضامحور، از هاي اولويت انجام پژوهش ها جهت دانشگاه

 نامه شيوهو  دستورالعملنحوه حمايت صندوق در چارچوب اين  .پژوهش در كشور كمك نمايد انساني

  .باشد اجرايي آن مي

  تعاريف -1ماده 

 دستورالعملكه در اين  كشور عبارت است از صندوق حمايت از پژوهشگران و فناوران :صندوق

  .شود صندوق ناميده مي

   .شود كميته تخصصي ناميده مي دستورالعملميته تخصصي صندوق كه در اين ك :كميته تخصصي

هاي  كارگروه دستورالعملهاي پژوهشي صندوق كه در اين  كارگروه :تخصصياي ه هكارگرو

  .شود تخصصي ناميده مي

مستعد جوان پس از اخذ مدرك  دوره معين پژوهشي است كه طي آن پژوهشگران :دكترا دوره پسا

مشاركت  پسا دكتراهاي  در انجام طرح تحت نظارت يك استاد صاحب تجربه و برجسته علمي ،يدكتر

 .نمايند مي

دار صندوق  هاي پژوهشي اولويت طرح تحقيقاتي است كه در چارچوب عرصه :پسا دكتراطرح 

 .رسد تعريف شده و به تصويب صندوق مي

كز پژوهشي بوده و مسئوليت مر/ دانشگاهدي است كه عضو هيات علمي فر :دكترا پساطرح مسئول 

  .هاي پژوهشگر پسا دكترا را بر عهده دارد هدايت، راهنمايي و كنترل فعاليت
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 به تخصصي بوده و متقاضي ورود دكتري مدرك داراي كه است فردي :كتراد پسا پژوهشگر

  . است پسا دكتراطرح  سئولپژوهشي تحت نظارت م  فعاليت معين هاي دوره

  اهداف  -2ماده 

 ها و مراكز پژوهشي كشور شگاههاي پژوهشي دان كمك به تقاضا محور كردن فعاليت •

  هاي انساني پژوهش در كشور كمك به توسعه زيرساخت •

 يهاي پژوهشي در ميان پژوهشگران داراي مدرك دكتر كمك به افزايش توان و مهارت •

  مراكز پژوهشي/ ها علمي دانشگاه اتتخصصي قبل از عضويت در هي

به منظور تامين نيازهاي  مراكز پژوهشي/ ها هاي پژوهشي موجود در دانشگاه استفاده از ظرفيت •

  پژوهشي كشور

و رسيدن به مرزهاي  مراكز پژوهشي/ ها كمك به توسعه دانش و خالقيت علمي در دانشگاه •

 جديد علمي

 شرايط پذيرش طرح هاي پسادكترا – 3ماده 

  :بايد واجد ويژگي هاي زير باشندپسا دكترا  هاي طرح

  .همراستا باشدهاي تحقيقاتي كشور است،  گرفته از اولويتكه برهاي صندوق  با اولويت .1

و يا پژوهشگران و مراكز علمي معتبر هاي اجرايي  با مشاركت صنعت يا سازمانطرح اجراي  .2

 .باشد داراي اولويت مي   المللي بين

  .پسا دكترا داراي سوابق و برنامه منسجم و تعريف شده پژوهشي باشد طرح سئولم .3

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

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

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

  :واجد شرايط ذيل باشد دباي طرحمسئول 

وابسته به وزارت علوم، تحقيقات و كز پژوهشي مر/ ت علمي تمام وقت دانشگاهاعضو هي •

يا و  بهداشت، درمان و آموزش پزشكيوزارت  مركز پژوهشي وابسته به/ دانشگاه ؛فناوري

  ها و مراكز تحقيقاتي تراز اول كشور ساير دانشگاه

  استاديمرتبه علمي  داراي •

هاي  گيري راهبردي و همسو با اولويت امه پژوهشي منسجم و مبتني بر جهتداشتن سوابق و برن •

  صندوق

در (سال اخير در مجالت علمي معتبر رشته تخصصي مربوطه  3در  ISIمقاله  5داشتن حداقل  •

خاتمه يافته با و يا مجري دو طرح تحقيقاتي  )ISCمقاله  5حوزه علوم انساني و هنر حداقل 

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

ISI شود محسوب مي  

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

تراز اول ها و مراكز پژوهشي  دانشگاه بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و همچنين وزارت و فناوري و

  .در اولويت قرار دارندكشور 

و دستاوردهاي  هاي پژوهشي كاربردي خاتمه يافته ت علمي كه داراي طرحااعضاء هي :2تبصره 

  .نددارت قرار باشند، در اولويساخت نمونه محصول  و فناورانه همچون توليد دانش فني، ثبت پتنت

  ستاد راهنماي رساله دكتري پژوهشگر نباشداترجيحا  مسئول طرح پسادكترا : 3تبصره 

  شرايط پژوهشگر پسا دكترا  -5ماده 

  :نمايند كه واجد شرايط زير باشند هئبراي دوره پسا دكترا درخواست اراتوانند  پژوهشگراني مي
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فناوري  تاييد وزارت علوم، تحقيقات ود در رشته تحصيلي مرتبط و مور يداراي مدرك دكتر •

 وي التحصيلي سال از زمان فارغ 3كي كه حداكثر يا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزش

  گذشته باشد

 يدر حوزه علوم انسان( در سه سال اخير 1باالي   Impact Factorبا  ISIمقاله  3داشتن حداقل  •

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

  شود محسوب مي

  در دوره اجراي طرح كز پژوهشيمر/ عاليت پژوهشي در دانشگاهتوانايي اشتغال تمام وقت به ف •

  برخورداري از صالحيت عمومي و عدم منع قانوني •

علوم، تحقيقات به وزارت وابسته كز پژوهشي امر/ ها دانشگاهپذيرش از يكي از  نامه ارائه معرفي •

كز پژوهشي وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و امر/ ها دانشگاه و فناوري؛

  ها و مراكز تحقيقاتي تراز اول كشور ساير دانشگاهيا 

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

ها و مراكز پژوهشي تراز اول كشور در اولويت قرار  دانشگاه متقاضيان داراي پذيرش از :1تبصره 

  .دارند

نامه  گيري از مزاياي آيين كه در چارچوب ضوابط بنياد ملي نخبگان، براي بهره متقاضياني :2تبصره 

نامه از بنياد ملي  ه معرفيارائاند، در صورت  اقدام نموده) ممتاز دانش آموختگان(استعدادهاي برتر 

  .اولويت قرار دارند نخبگان در

داراي دستاوردهاي فناورانه همچون توليد دانش فني، ثبت پتنت و ساخت نمونه  متقاضيان: 3تبصره 

  .محصول در اولويت قرار دارند
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  تعهد اشتغال تمام وقت: 6ماده 

بايد تعهد نمايد كه در طول قرارداد بصورت تمام وقت پژوهشگر پسادكترا در صورت تصويب طرح 

دستگاه هاي دولتي و خصوصي در اختيا دانشگاه محل اجراي طرح باشد و حق استخدام و يا قرارداد با 

  .را ندارد
  زمان دوره -7ماده 

تا يك هاي تخصصي صندوق  با تصويب كارگروهباشد و  يك سال ميحداكثر دكترا  زمان دوره پسا

پژوهشگر عملكرد و  طرح پيشرفتتمديد آن منوط به دريافت گزارش . گر قابل تمديد استسال دي

  .طرح مصوب خواهد بودتعهدات اساس ، برهپسا دكترا و تحقق اهداف مربوط

  تخصيص منابع  -8ماده 

 85حداكثر  مصوب، ماهيانه مبلغي معادل چارچوب طرح دكترا در يك از پژوهشگران پسا براي هر

 و در قالب ال تحصيلي در نظر گرفته خواهد شداستاديار پايه يك در ابتداي همان س حقوق درصد

  .شود پرداخت مي پسا دكتراطرح  كمك به اجراي

 وي به ،طرح با تاييد مسئول دكترا پسا براي پژوهشگر شدهمبلغ حمايت در نظر گرفته  :1تبصره 

  .شود پرداخت مي

طرح پژوهشي پسادكترا توسط صندوق پرداخت مي شود در موارد استثنايي كه هزينه  :2تبصره 

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

د عالوه توان نين مسئول طرح پسا دكترا ميمركز پژوهشي محل اجراي دوره و همچ/ دانشگاه :3تبصره 

ها  جذب منابع از ساير دستگاهاز طريق  از محل منابع خود و يا بر منابع اختصاص يافته از طرف صندوق،

  .دنمايالزحمه ماهيانه پژوهشگر پسا دكترا مشاركت  و مراكز دولتي و خصوصي در پرداخت حق

  بررسي و تاييدفرايند  -9ماده 
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  :پسا دكترا به شرح زير خواهد بود بررسي و تاييد طرحفرايند 

/  يق صندوق و دانشگاهدكترا از طر پسا هاي برنامه حمايت از دورهرساني در خصوص  اطالع •

  كز پژوهشيمر

و همراه با طرح پيشنهادي و رزومه پژوهشگر پسا دكترا  طرحمسئول درخواست  هارائ •

 كز پژوهشيمر/ دانشگاه نامه معرفي

  )پسا دكترا و پژوهشگر طرحسئول م(طرح و رزومه متقاضيان اوليه ارزيابي  •

 كميته تخصصي/ توسط كارگروه تصويب طرح و بررسي علمي •

  سئول طرح و پژوهشگر پسا دكتراابالغ مصوبه صندوق به م •

رساني به  پسا دكترا و اطالعو پژوهشگر طرح  سئولبين صندوق و م ما في نامه طرح تفاهمانعقاد  •

   طرحكز پژوهشي محل اجراي مر/ دانشگاه

  طرحوظايف ناظر  -10ماده 

يك نفر ناظر  ،هاي تخصصي كارگروه به تشخيص هاي متقاضي حمايت صندوق خصوص طرحدر 

  :عهده دارد هتعيين و وظايف زير را ب علمي

 دورهپسا دكترا به منظور پيشبرد اهداف  و پژوهشگر طرح مسئولاي به  ه خدمات مشاورهئارا •

طرح دكترا و تدوين گزارش ارزشيابي عملكرد  پساو پژوهشگر  طرح مسئولنظارت بر عملكرد  •

 ه آن به صندوقئو ارا

  )به لحاظ شكلي و محتوايي(اساس استانداردهاي علمي بر  كنترل كيفيت اجراي طرح •

  هاي پسا دكترا عملكرد دوره يبه صندوق جهت ارتقاه رهنمودهاي الزم ئارا •

  فكريمالكيت حقوق  -11ماده 

نامه مالكيت فكري صندوق اعمال خواهد  پسا دكترا براساس آيين طرحدستاوردهاي  ناشي از حقوق

  .شد

  اجرايي  شيوه نامه  - 12ماده 
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  .يس صندوق خواهد رسيديييد راپس از تدوين به ت دستورالعملاجرايي اين  نامه شيوه

  

 ييد كميته تخصصي صندوق رسيدابه ت 93آبان  29تبصره در مورخ  نهماده و  12شامل  دستورالعملاين 

 .باشد مي و از تاريخ ابالغ قابل اجرا




