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 سمه تعاليب

 

 
 مقدمه:

، جوان و خالق با مدارك دكتری در انجام امور تحقيقاتي در باال توانمندی با دانش آموختگاناستفاده از 
 شود.سطح دكتری دارای مزايا و محاسن متعددی است كه ذيالً به آنها اشاره مي

 اند و انجام امور تحقيقاتي توسط آنان زير نظر التحصيل شدهبكارگيری نيروهای بامدرك دكتری كه تازه فارغ
اند لي را بر عهده گرفتهها تجربه تحقيق و راهنمايي دانشجويان تحصيالت تكميپژوهشگران مجرب كه سال

 علمي اين نيروها نقش اساسي داشته باشد. و توان د در رشدتوانمي
 كار هستند و در صورت ادامه تحقيقات خود در زمينه فعاليت تحقيقاتي دوره پتانسيل و پربان نيروها عموماً اي

توانند در فاصله زماني كوتاهي به نتايج تحقيقاتي بسيار موثری دست يافته و عالوه بر انجام دكتری، مي
المللي به چاپ مقاالتي در سطح بين پژوهشهای كاربردی در سطح مرزهای دانش نيز به توليد علم پرداخته و

 برسانند.

 اثير بگذارد.تتحقيقاتي -تر شدن جو علميه و فعالگاتواند بر غنای علمي پژوهشوجود چنين نيروهايي مي 

 كمک ه به عنوان عضو هيات علمي در آينده نيز گاها در پژوهشتواند به جذب بهترينپسا دكتری مي دوره
 شاياني نمايد.

 
 ها برای جذب پسادکتریشرایط پروژه-1ماده 

 ( شود.پژوهشگاه پروژه يكساله كه منجر به عقد قرارداد تجاری )با تائيد معاونت فناوری -1

های خاص كه از بخش خصوصي و يا بخش اجرا گرنت گرفته باشند )سقف مبلغ با تائيد رياست پروژه -2
 پژوهشگاه(

 

 شرایط متقاضي طرح پسا دکتری -2ماده

 باشد.های معتبر داخل يا خارج از كشور دارای مدرك دكتری از يكي از دانشگاه بايدان متقاضي -1

 سال باشد. 40قاضي نبايد بيش از تسن م -2

های خود چاپ كرده سوابق فعاليتدر زمينه اول( )بعنوان نويسنده  Q1 مقاله دواقل دح بايد متقاضي -3
علمي در مراجع و يا ثبت يک اختراع  پاياننامه دكتریه حاصل از پروژه يا يا يک فناوری تجاری شد باشد

 داشته باشد. های علمي و صنعتي(معتبر )بين المللي يا سازمان پژوهش

پژوهشي  يا پروژه تعهد نمايد كه در طول دوره پسا دكتری به طور تمام وقت در زمينه طرح متقاضي بايد -4
موده و هيچگونه فعاليت ديگری اعم از از پيش تعيين شده فعاليت نمصوب استاد راهنمای مسئول 

 تدريس، انجام طرح تحقيقاتي، مشاوره و غيره در هيچ محل ديگری نداشته باشد.
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  ی مسئولشرایط استاد راهنما -3ماده 

 حداقل دارای مرتبه دانشياری باشد.بايستي  ی مسئولاستاد راهنما -1
هيات علمي است كه از مرتبه علمي باالتری برخوردار در شرايط يكسان اولويت جذب پسا دكتری با عضو : 1تبصره
 است.

تواند به طور همزمان بيش از يک پسا دكتری داشته باشد و بكارگيری پسا نمي ی مسئولاستاد راهنما :2هتبصر

 فرد قبلي خواهد بود.و فراغت بعدی منوط به موفقيت كامل     دكتری 

ه باشد و گااز پژوهشدر صورتيكه محل اعتبار جذب پسا دكتری از منابع خارج  1ماده  2با توجه به بند  :3تبصره 

تواند بيش از يک پسادكتری جذب مي ی مسئولشرايط الزم برای جذب پسا دكتری وجود داشته باشد استاد راهنما
 نمايد.

: استاد راهنمای مسئول متقاضي بايستي حداقل راهنمايي سه رساله دكتری دانشجو را قبال بر عهده داشته 4تبصره

از  Q1و عضو هيات علمي شاغل يا مامور در پژوهشگاه باشد. راهنمايي پايان نامه های فوق ليسانس كه يک مقاله 
 آنها انتشار يافته باشد نيز مورد قبول است.

 
مرتبط با  ول موظف است قبل از بكارگيری پسادكتری، طرح يا پروژه مصوباستاد راهنمای مسئ -2

 داشته باشد.فعاليت نيروی پسادكتری 
 

 دوره مدت زمان - 4ماده 

 مي باشد.دوره يكساله  زمان مدت
  

 دکتریپسا محقق ارزیابي فعاليتهای  -5ماده 

ارايه نموده و در انتهای  گاهپژوهشيک بار سميناری در  ماه 6 موظف است حداقل هر  محقق پسادكتری
تحقيقاتي مصوب كه براساس آن  پروژه طرح يا نهاييهای خود ارايه نمايد. گزارش دوره نيز گزارش كاملي از فعاليت

 .متقاضي به كار گرفته شده است و نتايج آن بايستي ارايه و داوری شود

ارائه گزارش به عهده استاد راهنمای محل ارائه سمينار در پژوهشگاه و مسئوليت پيگيری : 1تبصره

 مسئول و رئيس بخش بوده و در صورت عدم ارائه سمينار، قرارداد تمديد نخواهد شد.
 

 نحوه انتخاب و تمدید فعاليت های متقاضي پسادکتری -6ماده 

بررسي  پسادكتری و متناسب بودن پروژه/ طرح پسادكتری در كميته تخصصي متقاضيبررسي علمي  -1
 برای تصويب به هيات رئيسه ارائه مي شود.و پس از تائيد تعهدات توسط معاونت فناوری، 

پس از بررسي و تائيد تمديد دوره پسادكتری موفقيت در سال اول و حصول تعهدات، در صورت  -2
 گيرد.طرح در كميته تخصصي و سپس تصويب هيات رئيسه انجام ميپيشرفت پروژه/

 
 مزایای متقاضيحقوق و  -7ماده

باشد و بر اساس قرارداد منعقده، پسادكتری دارای هيچگونه رابطه استخدامي با پژوهشگاه نمي متقاضي
با مرتبه حق تحقيق كه معادل حقوق يک عضو هيات علمي ، مبلغي ماهانه بعنوان ر طول مدت پسا دكتریصرفا د

 نمايد.دريافت مي يک،استاديار پايه 
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 فكری: مالكيتحقوق  -8ماده
كليه حقوق مالكيت فكری دستاوردهای حاصل از پروژه مورد اجرا در اين دوره متعلق به پژوهشگاه بيوتكنولوژی كشاورزی 

 خواهد بود مگر خالف آن در قرارداد شرط شده باشد.

 

 ها:هزینه -9ماده 
مربوطه و در ساير موارد  هایپژوهشكدههای تحقيقاتي و پژوهشگاه، بخشهای پژوهشي های پسادكتری از بودجهكليه هزينه

ای دريافت راهنمايي متقاضي، استاد راهنمای مسئول حق الزحمهتامين مي شود. بابت  3ذيل ماده  3مطابق مفاد تبصره 
 نخواهد كرد.

 

 تاریخ تصویب و اجرا: -10ماده 
پژوهشگاه    شورای پژوهشي  به تصويب   02/02/1398تبصره در تاريخ   پنجبند و  دهماده،  اين دستورالعمل با يک مقدمه، ده 

 رسيد و از تاريخ .............. در صورت وجود اعتبار قابل اجرا مي باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


