شرایط متقاضی و مسئول طرح پسادکتری و مراحل پذیرش محقق پسادکتری

شرايط مسئول طرح پسا دکترا
مسئول طرح بايد واجد شرايط ذيل باشد:


عضو هیات علمی تمام وقت دانشگاه /مرکز پژوهشی وابسته به وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری؛ دانشگاه /مرکز
پژوهشی وابسته به وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی و يا ساير دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی تراز اول کشور



حداقل مرتبه علمی دانشیار



داشتن سوابق و برنامه پژوهشی منسجم و مبتنی بر جهتگیری راهبردی و همسو با اولويتهای صندوق



داشتن حداقل  5مقاله  ISIدر  3سال اخیر در مجالت علمی معتبر رشته تخصصی مربوطه (در حوزه علوم انسانی و هنر
حداقل  5مقاله  )ISCو يا مجری دو طرح تحقیقاتی خاتمه يافته با مشارکت صنعت يا دستگاههای اجرايی .ارائه هر مورد
ثبت بینالمللی اختراع معادل با  3مقاله  ISIمحسوب میشود

تبصره  :1اعضای هیات علمی که دارای طرح پژوهشی کاربردی تقاضامحور مصوب و در حال اجرا با مشارکت صنعت يا
دستگاههای اجرايی بوده و در راستای دستیابی به اهداف طرح نیازمند بکارگیری پژوهشگر پسا دکترا باشند ،در اولويت قرار دارند.
تبصره  :2اعضاء هیات علمی برگزيده جشنوارههای پژوهشی معتبر مورد تايید وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری و وزارت
بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی و همچنین دانشگاهها و مراکز پژوهشی تراز اول کشور در اولويت قرار دارند.
تبصره  :3اعضاء هیات علمی که دارای طرحهای پژوهشی کاربردی خاتمه يافته و دستاوردهای فناورانه همچون تولید دانش فنی،
ثبت پتنت و ساخت نمونه محصول باشند ،در اولويت قرار دارند.
شرايط پژوهشگر پسا دکترا
پژوهشگرانی میتوانند برای دوره پسا دکترا درخواست ارائه نمايند که واجد شرايط زير باشند:


دارای مدرک دکتری در رشته تحصیلی مرتبط و مورد تايید وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری يا وزارت بهداشت ،درمان
و آموزش پزشکی که حداکثر  3سال از زمان فارغالتحصیلی وی گذشته باشد



داشتن حداقل  3مقاله  ISIدر سه سال اخیر (در حوزه علوم انسانی و هنر حداقل سه مقاله  )ISCو يا مجری يک طرح
تحقیقاتی خاتمه يافته با مشارکت صنعت يا دستگاههای اجرايی .ارائه هر مورد ثبت بینالمللی اختراع معادل با  3مقاله
 ISIمحسوب میشود



توانايی اشتغال تمام وقت به فعالیت پژوهشی در دانشگاه /مرکز پژوهشی در دوره اجرای طرح



برخورداری از صالحیت عمومی و عدم منع قانونی



ارائه معرفینامه پذيرش از يکی از دانشگاهها /مراکز پژوهشی وابسته به وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری؛ دانشگاهها/
مراکز پژوهشی وابسته به وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی و يا ساير دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی تراز اول
کشور



انطباق سوابق پژوهشی با برنامه و طرح پژوهشی ارائه شده توسط مسئول دوره پسا دکترا

تبصره  :1متقاضیان دارای پذيرش از دانشگاهها و مراکز پژوهشی تراز اول کشور در اولويت قرار دارند.
تبصره  :2متقاضیانی که در چارچوب ضوابط بنیاد ملی نخبگان ،برای بهرهگیری از مزايای آيیننامه استعدادهای برتر (دانش
آموختگان ممتاز) اقدام نمودهاند ،در صورت ارائه معرفینامه از بنیاد ملی نخبگان در اولويت قرار دارند.
تبصره  : 3متقاضیان دارای دستاوردهای فناورانه همچون تولید دانش فنی ،ثبت پتنت و ساخت نمونه محصول در اولويت قرار
دارند.

مراحل پذیرش محقق پسادکتری

انتخاب استاد راهنما به عنوان مسئول طرح با شرايط ذکر شده در فرم راهنما

دريافت فرم پروپوزال پسادکتری از سايت صندوق و تکمیل آن با مشورت
استاد راهنما
ارائه درخواست کتبی استاد راهنما به همراه مدارک و مستندات الزم به
ريیس دانشکده
ارسال مذارک توسط ريیس دانشکده به معاونت پژوهشی دانشگاه
ارجاع به بخش امور پژوهشی جهت ارسال پروپوزال برای داوری

ارسال نتايج داوری به متقاضی پسادکتری توسط بخش امور پژوهشی

اپلود نتايج داوری و ساير مستندات در سايت صندوق
ارسال قرارداد توسط صندوق و آغاذ فعالیت متقاضی به عنوان محقق
پسادکتری

