
 بسمه تعالی

 ایران پزشکي علوم دانشگاه پژوهشي دكتراي پسا دوره برگزاري دستورالعمل

 مقدمه :

و توانمندسازي  فناوري کشور و علم توسعه در دکتري دوره آموختگان دانش ظرفيت از استفاده زمينة آوردن فراهم منظور به

هاي خالق و توانمند، اعضاي هيات علمی دانشگاه می توانند در چارچوب این شيوه نامه تأکيد بر پرورش انسانسرمایه انسانی با 

پسادکتري می باشد اقدام به پذیرش پژوهشگر براي دروه هاي پسا دکترا  پژوهشی هاي دوره پایش و اجرا تشکيل، به که  مربوط

 نمایند. 

 تعریف: -1 مادة

 و شودمی اجرا دانشگاه تابعه تحقيقاتی مراکز در ايحرفه پژوهشگران تربيت براي که است ايدوره پژوهشی دکتراي پسا دوره

ر ارتقاي وبه منظ ، تخصصی یا فوق تخصصی بالينی (Ph.D) راي تخصصیمحققان پس از تکميل تحصيالت و کسب مدرک دکت

اصلی بر روي یک موضوع  پژوهشگر مستقيم نظارت با پژوهشگرمهارتهاي تخصصی در دانشگاه مشغول به فعاليت می شوند. 

. قابل ذکر و گسترش سطح تحقيقات پایه و کاربردي فعاليت می کندمهارت هاي علمی و عملی خود به منظور ارتقاء خاص 

 . شود تعبير آن مانند و دکترا فوق مثل عناوینی تحت نباید و نيست تحصيلی دوره یک پسادکتري دورهاست که 

  :هدف -2 مادة

 و پایه تحقيقات سطح ارتقاء راستاي در جوان و مستعد پژوهشگران از حمایت و حفظ دوره این برگزاري از هدف -1

  .باشدمی کشور پزشکی علوم تحقيقاتی کزامر در کاربردي

 کشور پژوهشی و علمی نيازهاي رفع و مشکالت حل جهت در موجود بالقوه هايظرفيت از استفاده -2

 پسادكتري هاي دوره انواع - 3ماده  

با حمایت معاونت علمی و فناوري ریاست جمهوري )صندوق حمایت از پژوهشگران و نوآوران  :الملل بین دکترای پساالف(  

ئين نامه آو پایش دوره بر اساس  ، اجرا) کليه مراحل جذب .کشور( و دانشگاه به صورت مشترک برنامه ریزي و اجرا می شود

  .(فناوري ریاست جمهوري عمل خواهد شد معاونت علمی و

:نحوه پذیرش در این دوره به دو شکل ميباشد  :ی (داخلدانشگاهی )  دکترای پساب(  

 تأمين. نمایدمی  تأمين را استخدام هزینه تمام( است استادي یا دانشياري مرتبه در که) ميزبان استاد :استاد محور 

 کشور، یعلم سرآمدان ونيفدراس نخبگان، اديبن تیحما صنعت، با ارتباط هاي قرارداد طریق از است ممکن مالی

 .باشد کشور پژوهشگران از تیحما صندوق

  ی با شوهژتعدادي بورس پ هر سال دانشگاه می باشد. دکترا پسا پژوهشگر بورس شکل به پذیرش: دانشگاهبورسیه

 تعداد بورس، درصد و ،دکترا پسا پژوهشگر يهاوشش هزینه پ اعطا خواهدکرد. دانشگاهی شوهپژ شورايتصویب 

ب منابع ذج ،حيطه هاي سرآمدي دانشگاهبا توجه به موضوعاتی از قبيل  دکترا پسا پژوهشگر و معيارهاي انتخاب استاد

 ی مشخص خواهد شد.شوهپژ هر سال توسط شوراي وغيره ي مورد نظر از خارج دانشگاهدما



  :دوره به ورودداوطلب براي  شرایط -4 مادة

بهداشت، خانه هاي وزارت یکی از مورد تایيد  بالينی تخصص فوق یا خصص، ت (Ph.D) تخصصی دکتراي مدرک داشتن -1

 .صلیا محقق پژوهشی هايفعاليت حيطه با مرتبط هايرشته درتحقيقات و فناوري  پزشکی و یا علوم آموزشدرمان و 

  .بطور همزمان شاغل تمام وقت در مجموعه دیگري نباشددر زمان تحصيل و اشتغال در دوره پسا دکتري داوطلب  -2

 .سال نگذشته باشد 5از زمان اتمام آخرین دوره تحصيلی )دکتري تخصصی، تخصص یا فوق تخصص بالينی ( بيش از -3

 ح و تصميم گيري خواهد شد .مطر هماهنگی مراکز يموضوع در شورا تبصره: در موارد خاص

 .قانونی هاي ممانعت نداشتن و عمومی هاي صالحيت از برخوداري -4

   .عمومی وظيفه نظام خدمت لحاظ از تحصيل ادامه قانونی منع نداشتن -5

 تحقيقاتی طرح چند یا یک قالب در اصلی پژوهشگر بعنوانحایز شرایط  علمی هيأت اعضاي از نفر یکپذیرش از  کسب -6

 .باشد رسيده دانشگاه فناوري و تحقيقات معاونت ،تحقيقاتی مراکز هماهنگی شوراي تایيد به که

به عنوان   pudmedیا  ISIداشتن حداقل یک مقاله در مجالت معتبر داخلی و یا خارجی نمایه شده در پایگاههاي  -7

خواهد دوره را بگذراند. ثبت حداقل یک اختراع در زمينهاي که متقاضی نویسنده اول یا مسئول در زمينه اي که می

 میخواهد دوره پسادکتري را طی کند که تائيد مراجع ذیصالح را داشته باشد ميتواند جایگزین مقاله شود.

  .مربوطه باشد / پژوهشکده  رشته و تخصص متقاضی می بایست در راستاي اهداف مرکز تحقيقاتی -8

  : اصلي پژوهشگر شرایط  - 5 مادة

و داراي حداقل  شکی ایران(زجغرافيایی دانشگاه علوم پ) عضو هيات علمی تمام وقت  دانشياري استادي یا داشتن مرتبه -1

H index= 12  بر اساس نمایهScopus .داشته باشد  

در صورتی که اساتيد شاغل در مراکز ) داشتن وابستگی تمام وقت یا پاره وقت به مرکز تحقيقاتی وابسته به دانشگاه -2

توانند با یکی از مراکز تحقيقاتی دانشگاه ، میپسا دکترا را به عهده بگيرند پژوهشگرآموزشی بخواهند هدایت یک 

 همکاري نمایند و الزم است طرح تحقيقاتی مصوب داشته باشند(.

 /دانشگاهی مصوب تحقيقاتی طرح چند یا یک قالب در پژوهشی برنامه راستاي در اجرا حال در مصوب پروژه داشتن -3

 .اصلی مجري عنوان به ملی /دانشگاهی بين

سهم حقوق  و تامين  دوره پسا دکترابراي اجراي  ودانشگاه تامين از خارج  ازکه  (( Grant داراي اعتبار مالی پژوهش -4

 یهی است تامين هزینه ها در پذیرشد. بدباش کافی به کاندید پسا دکترا قابل پرداخت حاصل از طرح هاي پژوهشی

 . دانشگاه  قابل پرداخت خواهد بود تخصيص یافتهمنابع  از يهدوره به شکل بورس

در   pudmedیا  ISIمقاله در مجالت داخلی و یا خارجی نمایه شده در پایگاههاي  2داشتن تاليفات معتبر، حداقل  -5

  .سال گذشته به عنوان نویسنده اول یا مسئول 3در مطرح شده  حيطه پژوهشی

پسا دکتري را برعهده بگيرد. در صورت داشتن طرح  پژوهشگر هدایت یکهر استاد راهنما می تواند در مقطع زمانی  -6

پسا دکتري  پژوهشگرداشتن بيش از یک  ،پسا دکتري و هزینه اجراي طرح وهشگرژپمصوب تامين کننده کمک هزینه 

 .در یک مقطع زمانی بالمانع است

اي و یا بالينی مورد نياز براي اجراي پروژه پسا دکترا را انات ضروري آزمایشگاهی، کتابخانهباید دسترسی به امک مرکز

 داشته باشد و این امر به تایيد شوراي هماهنگی مراکز تحقيقاتی معاونت تحقيقات دانشگاه برسد.



اصلی موظف است پژوهشگر پسا دکتري را براي انجام فعاليت هاي پژوهشی راهنمایی نموده و امکانات الزم  پژوهشگر -7

مد نظر  را در اختيار ایشان قرار داده و پيشرفت کار را به معاونت پژوهشی دانشگاه اطالع دهد تا در آمار ساليانه مرکز

  .قرار گيرد

ا به معاونت پژوهشی به عنوان استاد راهنم مادگی خود راآ الذکر می تواننداساتيد ميزبان در صورت داشتن شرایط فوق  -8

با توجه به  ند پژوهشگر رانتوا ، میدر صورت داشتن شرایط ميزبانیاعضاي هيات علمی است . بدیهی اعالم نمایند

 .و معرفی نمائيدانتخاب  معيارهاي مورد نياز

 منابع مالي و نحوه پرداخت  - 6 مادة

، معاونت پژوهشی صندوق حمایت از پژوهشگران و نوآوران کشور  طریق از است ممکن بر اساس نوع قرارداد منابع مالی تامين

 حقوق منابع شخصی باشد. یا اصلی پژوهشگرتحقيقاتی مصوب  طرح ، بودجهصنعت با ارتباط هاي )بورسيه پژوهشی ( قرارداد

از طریق معاونت پژوهشی در قالب یک قرارداد و متناسب با مبلغ کل گرنت تعلق گرفته بعد از توافق با استاد راهنما  پژوهشگر

کمک بدیهی است پرداخت  .نماید تسویه معاونت پژوهشی دانشگاه با هایی سررسيد در باید راهنما استاد و پرداخت می شود

حضور پژوهشگر  .از استاد راهنما می باشددکترا پسا  پژوهشگرهزینه منوط به دریافت تایيدیه و گزارش ماهيانه حضور و عملکرد 

به مربی پایه مختص و در بورسيه دانشگاه از قوانين  محور بر اساس توافق بين  استاد و پژوهشگر داستا ،پسا دکتريدر برنامه 

اي ارتباط با صنعت در صورت قراردادهوهشگران پسا دکتري و اهميت ژدر راستاي حمایت از بکارگيري پ .یک تبعيت خواهد کرد

  .را بعهده خواهد گرفتاه پرداخت حقوق سه ماه آخر دوره یک ساله، دانشگماه از قرارداد  9تامين مالی 

 پژوهشگران با توجه به نوع دوره  به شرح ذیل خواهد بود : کمک هزینه

 می باشد نشگاه  معادل حقوق مربی پایه یک حقوق پژوهشگر  دوره پسا دکتري بورسيه دا  -1

 درصد حقوق مربی پایه یک می باشد 80دل  حقوق پژوهشگر دوره پسا دکتري استاد محور معا -2

   می باشد بيمه پژوهشگران در همه دوره ها قسمتی از حقوق پرداختی  -3

 تعهدات دانشگاه : - 7ماده 

داد قرار دانشگاه،پژوهشی معاونت پژوهشی به امور مالی  بعد از تکميل فرآیند پذیرش و مشخص شدن منابع مالی بر اساس اعالم 

 پسا دکترا پژوهشگر آنمنعقد خواهد شد و بر اساس  پژوهشگردانشگاه و وهشی ژمعاونت پپرداخت حقوق ماهيانه و بيمه بين 

کند و مشمول بيمه می شود. عالوه بر آن دانشگاه می دریافت پرسنلی کارت دانشگاه قراردادي پژوهشی عضو یک عنوان به

امکان داشتن پست الکترونيکی دانشگاه، امکان تردد خودرو به دانشگاه، عضویت کتابخانه و امکانات آزمایشگاهی دانشگاه را براي 

 پژوهشگر پسادکترا فراهم میآورد. 

 اعطاي گواهي اتمام دوره: شرایط - 8ماده 

 دانشگاه پژوهشی معاونت مرکز تحقيقاتی و امضاي رئيستائيد  ،اصلی پژوهشگر اعالم با دوره این گذراندن گواهی -1

این دوره منجر به دریافت مدرک تحصيلی نشده و صرفا گواهی انجام دوره با امضاي معاون تحقيقات . گرددمی صادر

 و فناوري دانشگاه صادر می گردد.

  .یا باالتر 2 با ضریب تاثير (ISI) المللیبين معتبر مجالت در مقاله یک حداقل پذیرش -2



تمدید  .باشدمی سال 3 حداکثر و یکسال مدت دوره پسا دکتري حداقل تحقيقاتی، طرح اجراي مدت طول براساس -3

دکترا بعد از یکسال مستلزم طرح و تصویب در شوراي مراکز تحقيقاتی واحد آموزش در پژوهش مراکز  دوره پسا

 تحقيقاتی دانشگاه می باشد. 

حقوق مادي و معنوي حاصل از طرح هاي دوره پسا دکترا مشابه سایر طرحهاي تحقيقاتی متعلق به دانشگاه است و  -4

اصلی و مطابق ضوابط موجود از حقوق مادي و معنوي  پژوهشگروليه با پژوهشگر پسا دکترا می تواند بر اساس توافق ا

ها و  هر طرح تحقيقاتی که در آن فعاليت می کند برخوردار باشد. وابستگی سازمانی پژوهشگر پسا دکترا در گزارش

دانشگاه علوم مقاالتی که از طرح هاي تحقيقاتی مزبور استخراج می گردد، باید مرکز تحقيقاتی محل برگزاري دوره و 

 پزشکی ایران باشد.

در صورتی که طرح مذکور منجر به ثبت اختراع، توليد دانش فنی، ساخت محصول با وابستگی و آدرس دانشگاه و  -5

اصلی و تصویب شوراي مراکز تحقيقاتی واحد آموزش در پژوهش مراکز  پژوهشگرمواردي از این دست گردد، با تایيد 

  .ایگزین مقاله خواهد شدتحقيقاتی دانشگاه این مورد ج

   :موارد سایر -

  ندارد. دکترا پسا پژوهشگر استخدام براي تعهديو انشگاه رابطه استخدامی با پژوهشگر پسا دکتري نداشته د -1

از ثبت موضوع  اصلی از عملکرد ایشان، پس پژوهشگردر صورت عدم تحقق وظایف پژوهشگر پسا دکترا و عدم رضایت  -2

امکان ختم همکاري با تایيد معاونت تحقيقات و فناوري وجود  دانشگاه،ی پژوهششوراي طرح در و در گزارش سه ماهه 

 د به انجام پروژه خواهد بود. هاصلی متع پژوهشگردارد. بدیهی است 

 پسا دکترا براي قسمتهاي مختلف پروژه وجود دارد. پژوهشگردر طرحهاي بزرگ امکان استفاده از چند  -3

ح تحقيقاتی قابل پرداخت ز بوده و حقوق وي از محل بودجه طري از کشور هاي دیگر مجاجذب پژوهشگر پسا دکتر -4

 می باشد. 

 

تحقيقاتی دانشگاه،  هنگی مراکزدر شوراي هما 03/06/1400 در تاریخبند  30 ماده و 8 بادستورالعمل  این 

  .ه استتصویب قرار گرفتمورد 


