دستورالعمل حمايت از دورههای پسا دکترا
توسعه دانش و فناوری در کشور مستلزم سرمايهگذاری بر روی پژوهش و زيرساختهای آن به
خصوص زيرساختهای انساني پژوهش است .صندوق حمايت از پژوهشگران و فناوران کشور در
راستای ماموريتهای خود و کمک به توسعه زيرساختهای پژوهش در کشور ،برنامه حمايت از
دورههای پسا دکترا را تعريف نموده است ،تا ضمن استفاده از پتانسيلهای پژوهشي موجود در
دانشگاهها جهت انجام پژوهشهای اولويتدار و تقاضامحور ،از طريق اين دورهها به توسعه زيرساخت
انساني پژوهش در کشور کمک نمايد .نحوه حمايت صندوق در چارچوب اين دستورالعمل و شيوهنامه
اجرايي آن ميباشد.
ماده  -1تعاريف

صندوق :عبارت است از صندوق حمايت از پژوهشگران و فناوران کشور که در اين دستورالعمل
صندوق ناميده ميشود.
کميته تخصصي :کميته تخصصي صندوق که در اين دستورالعمل کميته تخصصي ناميده ميشود.
کارگروههاي تخصصي :کارگروههای پژوهشي صندوق که در اين دستورالعمل کارگروههای
تخصصي ناميده ميشود.
دوره پسا دکترا :دوره معين پژوهشي است که طي آن پژوهشگران مستعد جوان پس از اخذ مدرک
دکتری ،تحت نظارت يک استاد صاحب تجربه و برجسته علمي در انجام طرحهای پسا دکترا مشارکت
مينمايند.
طرح پسا دکترا :طرح تحقيقاتي است که در چارچوب عرصههای پژوهشي اولويتدار صندوق
تعريف شده و به تصويب صندوق ميرسد.
مسئول طرح پسا دکترا :فردی است که عضو هيات علمي دانشگاه /مرکز پژوهشي بوده و مسئوليت
هدايت ،راهنمايي و کنترل فعاليتهای پژوهشگر پسا دکترا را بر عهده دارد.
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پژوهشگر پسا دکترا :فردی است که دارای مدرک دکتری تخصصي بوده و متقاضي ورود به
دورههای معين فعاليت پژوهشي تحت نظارت مسئول طرح پسا دکترا است.
ماده  -2اهداف

 کمک به تقاضا محور کردن فعاليتهای پژوهشي دانشگاهها و مراکز پژوهشي کشور
 کمک به توسعه زيرساختهای انساني پژوهش در کشور
 کمک به افزايش توان و مهارتهای پژوهشي در ميان پژوهشگران دارای مدرک دکتری
تخصصي قبل از عضويت در هيات علمي دانشگاهها /مراکز پژوهشي
 استفاده از ظرفيتهای پژوهشي موجود در دانشگاهها /مراکز پژوهشي به منظور تامين نيازهای
پژوهشي کشور

 کمک به توسعه دانش و خالقيت علمي در دانشگاهها /مراکز پژوهشي و رسيدن به مرزهای
جديد علمي
ماده  – 3شرايط پذيرش طرح هاي پسادکترا

طرحهای پسا دکترا بايد واجد ويژگي های زير باشند:
 .1با اولويتهای صندوق که برگرفته از اولويتهای تحقيقاتي کشور است ،همراستا باشد.
 .2اجرای طرح با مشارکت صنعت يا سازمانهای اجرايي و يا پژوهشگران و مراکز علمي معتبر
بينالمللي دارای اولويت مي باشد.
 .3مسئول طرح پسا دکترا دارای سوابق و برنامه منسجم و تعريف شده پژوهشي باشد.
 .4سوابق تحصيلي و شغلي مسئول و پژوهشگر پسا دکترا با طرح ارائه شده مرتبط باشد.
 .5اهداف تعريف شده در طرح ،قابل حصول باشد.
 .6جهت دار و هدفمند باشد و موجب توسعه مرزهای دانش شود.
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ماده  -4شرايط مسئول طرح پسا دکترا

مسئول طرح بايد واجد شرايط ذيل باشد:
 عضو هيات علمي تمام وقت دانشگاه /مرکز پژوهشي وابسته به وزارت علوم ،تحقيقات و
فناوری؛ دانشگاه /مرکز پژوهشي وابسته به وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکي و يا
ساير دانشگاهها و مراکز تحقيقاتي تراز اول کشور
 دارای مرتبه علمي استادی
 داشتن سوابق و برنامه پژوهشي منسجم و مبتني بر جهتگيری راهبردی و همسو با اولويتهای
صندوق
 داشتن حداقل  5مقاله  ISIدر  3سال اخير در مجالت علمي معتبر رشته تخصصي مربوطه (در
حوزه علوم انساني و هنر حداقل  5مقاله  )ISCو يا مجری دو طرح تحقيقاتي خاتمه يافته با
مشارکت صنعت يا دستگاههای اجرايي .ارائه هر مورد ثبت بينالمللي اختراع معادل با  3مقاله
 ISIمحسوب ميشود
تبصره  :1اعضاء هيات علمي برگزيده جشنوارههای پژوهشي معتبر مورد تاييد وزارت علوم ،تحقيقات
و فناوری و وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکي و همچنين دانشگاهها و مراکز پژوهشي تراز اول
کشور در اولويت قرار دارند.
تبصره  :2اعضاء هيات علمي که دارای طرحهای پژوهشي کاربردی خاتمه يافته و دستاوردهای
فناورانه همچون توليد دانش فني ،ثبت پتنت و ساخت نمونه محصول باشند ،در اولويت قرار دارند.
تبصره  :3مسئول طرح پسادکترا ترجيحا استاد راهنمای رساله دکتری پژوهشگر نباشد
ماده  -5شرايط پژوهشگر پسا دکترا

پژوهشگراني ميتوانند برای دوره پسا دکترا درخواست ارائه نمايند که واجد شرايط زير باشند:
 دارای مدرک دکتری در رشته تحصيلي مرتبط و مورد تاييد وزارت علوم ،تحقيقات و فناوری
يا وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکي که حداکثر  3سال از زمان فارغالتحصيلي وی
گذشته باشد
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 داشتن حداقل  3مقاله  ISIبا  Impact Factorباالی  1در سه سال اخير (در حوزه علوم انساني
و هنر حداقل سه مقاله  )ISCو ارائه هر مورد ثبت بينالمللي اختراع معادل با  3مقاله ISI

محسوب ميشود
 توانايي اشتغال تمام وقت به فعاليت پژوهشي در دانشگاه /مرکز پژوهشي در دوره اجرای طرح
 برخورداری از صالحيت عمومي و عدم منع قانوني
 ارائه معرفينامه پذيرش از يکي از دانشگاهها /مراکز پژوهشي وابسته به وزارت علوم ،تحقيقات
و فناوری؛ دانشگاهها /مراکز پژوهشي وابسته به وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکي و
يا ساير دانشگاهها و مراکز تحقيقاتي تراز اول کشور
 انطباق سوابق پژوهشي با برنامه و طرح پژوهشي ارائه شده توسط مسئول دوره پسا دکترا
تبصره  :1متقاضيان دارای پذيرش از دانشگاهها و مراکز پژوهشي تراز اول کشور در اولويت قرار
دارند.
تبصره  :2متقاضياني که در چارچوب ضوابط بنياد ملي نخبگان ،برای بهرهگيری از مزايای آييننامه
استعدادهای برتر (دانش آموختگان ممتاز) اقدام نمودهاند ،در صورت ارائه معرفينامه از بنياد ملي
نخبگان در اولويت قرار دارند.
تبصره  :3متقاضيان دارای دستاوردهای فناورانه همچون توليد دانش فني ،ثبت پتنت و ساخت نمونه
محصول در اولويت قرار دارند.
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ماده  :6تعهد اشتغال تمام وقت

پژوهشگر پسادکترا در صورت تصويب طرح بايد تعهد نمايد که در طول قرارداد بصورت تمام وقت
در اختيا دانشگاه محل اجرای طرح باشد و حق استخدام و يا قرارداد با دستگاه های دولتي و خصوصي
را ندارد.
ماده  -7زمان دوره

زمان دوره پسا دکترا حداکثر يک سال ميباشد و با تصويب کارگروههای تخصصي صندوق تا يک
سال ديگر قابل تمديد است .تمديد آن منوط به دريافت گزارش پيشرفت طرح و عملکرد پژوهشگر
پسا دکترا و تحقق اهداف مربوطه ،براساس تعهدات طرح مصوب خواهد بود.
ماده  -8تخصيص منابع

برای هر يک از پژوهشگران پسا دکترا در چارچوب طرح مصوب ،ماهيانه مبلغي معادل حداکثر 85
درصد حقوق استاديار پايه يک در ابتدای همان سال تحصيلي در نظر گرفته خواهد شد و در قالب
کمک به اجرای طرح پسا دکترا پرداخت ميشود.
تبصره  :1مبلغ حمايت در نظر گرفته شده برای پژوهشگر پسا دکترا با تاييد مسئول طرح ،به وی
پرداخت ميشود.
تبصره  :2در موارد استثنايي که هزينه طرح پژوهشي پسادکترا توسط صندوق پرداخت مي شود
فرآيند تصويب و نظارت طرح همانند طرح های ديگر خواهد بود.
تبصره  :3دانشگاه /مرکز پژوهشي محل اجرای دوره و همچنين مسئول طرح پسا دکترا ميتواند عالوه
بر منابع اختصاص يافته از طرف صندوق ،از محل منابع خود و يا از طريق جذب منابع از ساير دستگاهها
و مراکز دولتي و خصوصي در پرداخت حقالزحمه ماهيانه پژوهشگر پسا دکترا مشارکت نمايد.
ماده  -9فرايند بررسي و تاييد

فرايند بررسي و تاييد طرح پسا دکترا به شرح زير خواهد بود:
 اطالعرساني در خصوص برنامه حمايت از دورههای پسا دکترا از طريق صندوق و دانشگاه/
مرکز پژوهشي
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 ارائه درخواست مسئول طرح همراه با طرح پيشنهادی و رزومه پژوهشگر پسا دکترا و
معرفينامه دانشگاه /مرکز پژوهشي
 ارزيابي اوليه طرح و رزومه متقاضيان (مسئول طرح و پژوهشگر پسا دکترا)
 بررسي علمي و تصويب طرح توسط کارگروه /کميته تخصصي
 ابالغ مصوبه صندوق به مسئول طرح و پژوهشگر پسا دکترا
 انعقاد تفاهمنامه طرح فيمابين صندوق و مسئول طرح و پژوهشگر پسا دکترا و اطالعرساني به
دانشگاه /مرکز پژوهشي محل اجرای طرح
ماده  -11وظايف ناظر طرح

در خصوص طرحهای متقاضي حمايت صندوق به تشخيص کارگروههای تخصصي ،يک نفر ناظر
علمي تعيين و وظايف زير را به عهده دارد:
 ارائه خدمات مشاورهای به مسئول طرح و پژوهشگر پسا دکترا به منظور پيشبرد اهداف دوره
 نظارت بر عملکرد مسئول طرح و پژوهشگر پسا دکترا و تدوين گزارش ارزشيابي عملکرد طرح
و ارائه آن به صندوق
 کنترل کيفيت اجرای طرح براساس استانداردهای علمي (به لحاظ شکلي و محتوايي)
 ارائه رهنمودهای الزم به صندوق جهت ارتقای عملکرد دورههای پسا دکترا
ماده  -11حقوق مالکيت فکری

حقوق ناشي از دستاوردهای طرح پسا دکترا براساس آييننامه مالکيت فکری صندوق اعمال خواهد
شد.
ماده  - 12شيوه نامه اجرايي

شيوهنامه اجرايي اين دستورالعمل پس از تدوين به تاييد رييس صندوق خواهد رسيد.
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اين دستورالعمل شامل  12ماده و نه تبصره در مورخ  29آبان  93به تاييد کميته تخصصي صندوق رسيد
و از تاريخ ابالغ قابل اجرا ميباشد.
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