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 كارگيري محققان پسا دكتريبهنامه آيين

  

 هدف :1ماده 

ها و مؤسسات آموختگان مقطع دكتري دانشگاههاي استفاده از ظرفيت دانشمنظور فراهم آوردن زمينهنامه به اين آيين
برداري برق و انرژي كشور و همچنين كمك به تكميل، عرضه و بهرهپژوهشي براي مرتفع ساختن نيازهاي صنعت 

اهداف اصلي پژوهشگاه  .شودهاي صورت گرفته در دوره دكتري اين دسته از پژوهشگران، تنظيم ميمناسب از پژوهش
  :ي پسا دكتري به قرار زير استاز برگزاري دوره

  صول در صنعت برق و انرژي در كشور؛گسترش مرزهاي دانش و توسعه تحقيقات هدفمند منجر به مح )1-1
  دار صنعت برق و انرژي كشور؛ارتقاي توان علمي و تحقيقاتي پژوهشگران كشور در موضوعات اولويت  )1-2
گويي به نيازهاي صنعت برق و انرژي ها به منظور پاسخهاي پژوهشي در دانشگاهتقاضا محور كردن فعاليت  )1-3

 كشور؛

 .در راستاي نيازهاي صنعت برق و انرژيهاي تحقيقاتي دانشگاهي تكميل طرح )1-4

  مسئوليت حسن اجرا : 2ماده 

  .باشد معاون پژوهشي پژوهشگاه نيرو مي هنامه، بر عهدمسئوليت نظارت بر حسن اجراي اين آيين

  تعاريف و اختصارات:  3ماده 

 ؛است پژوهشگاه نيرومنظور : پژوهشگاه )3-1

هاي پژوهشي هدفمند منظور اجراي فعاليتوقت بوده و بهاي تمامدوره پسا دكتري، دوره: پسا دكتري دوره )3-2
هاي هاي تخصصي پژوهشگران، عبور از مرزهاي دانش و رفع نياز در حوزهي آن، ارتقاي مهارتو در نتيجه

اي كه طي آن پژوهشگران داراي مدرك دكتري تحت نظارت يكي از گونهشود؛ بهعلمي كشور ايجاد مي
 گذرانند؛گاه اين دوره را مياساتيد حائز شرايط دانش
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فردي است كه داراي مدرك تحصيلي دكتراي تخصصي بوده و متقاضي ورود به  :پژوهشگر پسا دكتري )3-3
 ؛دوره پسا دكتري است

هاي كشور بوده و مسئوليت هدايت و كنترل عضو هيئت علمي يكي از دانشگاه :مسئول طرح پسا دكتري )3-4
 هده دارد؛هاي پژوهشگر پسا دكتري را بر عفعاليت

هاي پژوهشي صنعت برق و انرژي در كشور طرح تحقيقاتي است كه در چارچوب حوزه :طرح پسا دكتري )3-5
 رسد؛تعريف شده و به تصويب مي

  .منظور شوراي پژوهشي پژوهشگاه نيرو است :شورا )3-6

  ي مورد نظر براي انتخاب موضوع طرح پسا دكتريهااولويت:  4 ماده
  سا دكتري با محورهاي تحقيقاتي مرتبط با صنعت برق و انرژي در كشور؛راستا بودن طرح پژوهشي پهم )4-1
  هاي اجرايي مرتبط در اجراي طرح پسا دكتري؛مشاركت صنايع و يا سازمان )4-2
  .مرتبط بودن سابقه علمي مسئول طرح و پژوهشگر پسا دكتري با طرح پژوهشي ارائه شده )4-3

  شرايط مسئول طرح پسا دكتري:  5 ماده

  .شودبندي ميدكتري بر اساس شرايط زير رتبهمسئول طرح پسا 
 :الف ول طرح پسا دكتري با رتبهشرايط مسئ )5-1
 ؛عضو هيئت علمي تمام وقت )5-1-1
 هاي صنعت برق و انرژي؛دارا بودن سوابق و يا برنامه پژوهشي مرتبط با دوره پسا دكتري و اولويت )5-1-2
 ر؛سال اخي 3پژوهشي طي  -مقاله در مجالت معتبر علمي  5داشتن حداقل  )5-1-3
» ها و صنايعبرون دانشگاهي با ساير سازمان«يا » درون دانشگاهي«طرح يا پروژه تحقيقاتي  2هدايت حداقل  )5-1-4

 كه با موفقيت به اتمام رسيده باشد؛
 .ي خود دفاع كرده باشندي دكتري كه از رسالهدانشجوي دوره 3هدايت و راهنمايي حداقل  )5-1-5
 
 :ب شرايط مسئول طرح پسا دكتري با رتبه )5-2
 ؛هيئت علمي تمام وقت عضو )5-2-1
 هاي صنعت برق و انرژي؛دارا بودن سوابق و يا برنامه پژوهشي مرتبط با دوره پسا دكتري و اولويت )5-2-2
 سال اخير؛ 3پژوهشي طي  -مقاله در مجالت معتبر علمي 4داشتن حداقل  )5-2-3
ها و مانبرون دانشگاهي با ساير ساز«يا » درون دانشگاهي«هدايت حداقل يك طرح يا پروژه تحقيقاتي  )5-2-4

 كه با موفقيت به اتمام رسيده باشد؛» صنايع
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 .ي خود دفاع كرده باشندي دكتري كه از رسالهدانشجوي دوره 2هدايت و راهنمايي حداقل  )5-2-5
 
 :ج شرايط مسئول طرح پسا دكتري با رتبه )5-3
 ؛عضو هيئت علمي تمام وقت )5-3-1
 هاي صنعت برق و انرژي؛لويتدارا بودن سوابق و يا برنامه پژوهشي مرتبط با دوره پسا دكتري و او )5-3-2
 سال اخير؛ 3پژوهشي طي  -مقاله در مجالت معتبر علمي 3داشتن حداقل  )5-3-3
ها و برون دانشگاهي با ساير سازمان«يا » درون دانشگاهي«هدايت حداقل يك طرح يا پروژه تحقيقاتي  )5-3-4

 كه با موفقيت به اتمام رسيده باشد؛» صنايع
 .ي خود دفاع كرده باشندي دكتري كه از رسالهدورههدايت و راهنمايي حداقل يك دانشجوي  )5-3-5

هاي پژوهشي معتبر مورد تأييد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و اعضاي هيئت علمي برگزيده در جشنواره :1تبصره 
  .هاي پژوهشي كاربردي خاتمه يافته، در اولويت قرار دارندهمچنين اعضاي هيئت علمي داراي طرح

  هشگر پسا دكتريشرايط پژو:  6 ماده

متناسب با پژوهش مورد ييد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري أدكتري تخصصي مورد تتحصيلي داشتن مدرك  )6-1
 تقاضا؛

هاي پژوهشي هاي معتبر مستخرج از فعاليتپژوهشي منتشر شده در نشريه -امتياز از مقاالت علمي 15كسب  )6-2
هاي آموزشي و قاء مرتبه اعضاي هيئت علمي مؤسسهنامه ارتدوره دكتري و پس از آن، با استناد به آيين

 پژوهشي؛

مالك اين . هاي شخص پژوهشگر باشدامتيازات كسب شده در اين بند بايد نتيجه پژوهش% 60حداقل : 2تبصره 
  .موضوع حضور پژوهشگر به عنوان نويسنده مسئول يا نويسنده اول مقاله خواهد بود

بندي در نظام رتبه Q1با رتبه  ISIالت شخص متقاضي بايد در مجالت معتبر حداقل دو مقاله از بين مقا :3تبصره 
SJR به چاپ رسيده و يا پذيرش چاپ داشته باشد.  

 ؛قانوني وجود منعهاي عمومي و عدم برخورداري از صالحيت )6-3
 وظيفه جهت متقاضيان ذكور؛ عدم وجود مشكل نظام )6-4
  .گذشته باشدسال ن 3از تاريخ اخذ مدرك دكتراي متقاضي بيش از  )6-5

  .گرددمدت زمان دوره ضرورت وظيفه عمومي به اين مدت اضافه مي :4تبصره 
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  .يابدسال افزايش مي 5در صورت داشتن سابقه كار پژوهشي و فناوري مرتبط، مدت زمان اشاره شده تا  :5تبصره 

 ؛از يكي از اساتيد واجد شرايط كتبي اخذ پذيرش )6-6
 هنماي رساله دكتري؛نامه از استاد رادارا بودن توصيه )6-7
 انطباق سوابق پژوهشي با برنامه پژوهشي ارائه شده توسط مسئول طرح پسا دكتري؛ )6-8

نامه استعدادهاي گيري از مزاياي آيينمتقاضياني كه در چارچوب ضوابط بنياد ملي نخبگان، براي بهره :7تبصره 
  .نامه از بنياد ملي نخبگان در اولويت قرار دارنداند، در صورت ارائه معرفياقدام نموده) تازآموختگان ممدانش(درخشان 

يد پژوهشگاه و يا أييك ثبت اختراع يا دو طرح پژوهشي درون يا برون دانشگاهي مورد تمتقاضيان داراي  :8تبصره 
  .در اولويت قرار دارند صالحمراجع ذي

  زمان دوره پسا دكتري:  7 ماده

سال است و دوره تحقيق به صورت تمام وقت  2سال و حداكثر  1طول دوره تحقيقات پسا دكتري حداقل 
  .شودبرگزار مي

  .سال قابل تمديد است 3در شرايط خاص و در صورت اعالم نياز استاد راهنما و تأييد شورا، طول دوره تا  :9تبصره 

  دوره پسا دكتريجراي محل ا:  8 ماده

 ت نظارت مسئول طرح پسا دكتري است؛دوره پسا دكتري در دانشگاه محل تحصيل و تحجراي محل اصلي ا
 .ساعت در ماه در محل پژوهشگاه حضور داشته باشد 40اما محقق پسا دكتري موظف است حداقل 

  تخصيص منابع:  9 ماده

ي پژوهشگر طرح باشد، برا 1-4مطابق با شرايط ماده  الفدر صورتي كه مسئول طرح پسا دكتري داراي رتبه  )9-1
حقوق استاديار % 100پسا دكتري در چارچوب برنامه پيشنهادي مصوب، ميزان حقوق متعلقه معادل حداكثر 

 .پايه يك در ابتداي همان سال تحصيلي در نظر گرفته خواهد شد
باشد، براي پژوهشگر طرح  2-4مطابق با شرايط ماده  بدر صورتي كه مسئول طرح پسا دكتري داراي رتبه  )9-2

حقوق استاديار پايه % 60سا دكتري در چارچوب برنامه پيشنهادي مصوب، ميزان حقوق متعلقه معادل حداكثر پ
  .يك در ابتداي همان سال تحصيلي در نظر گرفته خواهد شد
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باشد، براي پژوهشگر طرح  3-4مطابق با شرايط ماده  جدر صورتي كه مسئول طرح پسا دكتري داراي رتبه  )9-3
حقوق استاديار پايه % 30وب برنامه پيشنهادي مصوب، ميزان حقوق متعلقه معادل حداكثر پسا دكتري در چارچ

  .يك در ابتداي همان سال تحصيلي در نظر گرفته خواهد شد

ي پرداخت، با تأييد گزارش پيشرفت كار توسط مسئول برنامه پسا دكتري و شورا و مطابق با نحوه :10تبصره 
  .امه تعيين خواهد شدندستورالعمل اجرايي اين آيين

يافته از تواند عالوه بر منابع اختصاصدانشگاه محل اجراي دوره و همچنين مسئول طرح پسا دكتري مي :11تبصره 
ها و مراكز دولتي و خصوصي در پرداخت طرف پژوهشگاه، از محل منابع خود و يا از طريق جذب منابع از ساير دستگاه

  .دكتري مشاركت نمايدالزحمه ماهيانه پژوهشگر پسا حق

  و تصويب طرح پسا دكتري تأييد ،فرآيند بررسي:  10 ماده

نامه، تدوين، از طريق دستورالعمل اجرايي منضم به اين آيينبررسي، تأييد و تصويب طرح پسا دكتري يند فرآ
 .تصويب و اعالم خواهد شد

  تعهدات پژوهشگاه:  11ماده 

شگاه، فضاي كار مناسبي را از جهت حداقل امكانات شخصي و پژوهشگاه متعهد است كه با هماهنگي دان )11-1
 .المقدور امكانات الزم را جهت كار پژوهشي فراهم نمايدمتعارف در اختيار پژوهشگر قرار داده و حتي

 .نامه بر عهده پژوهشگاه خواهد بودپرداخت كليه تعهدات مالي در چارچوب اين آيين )11-2

  تعهدات دانشگاه:  12ماده 

 دن شرايط استفاده از امكانات دانشگاه همانند دانشجويان مقاطع تحصيالت تكميلي؛فراهم نمو )12-1
  پيگيري جهت اخذ معافيت تحصيلي جهت پژوهشگر پسا دكتري؛ )12-2

مادامي كه ساز و كار مناسب در اين رابطه محقق نشده، پژوهشگران خود مسئوليت حل مشكل نظام  :12تبصره 
  .وظيفه را بر عهده دارند

آميز دوره و تأييد يه پايان دوره از سوي معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه پس از گذراندن موفقيتصدور تأييد )12-3
 ربط؛مراجع ذي
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هاي مرتبط با ضوابط دانشگاه و پيگيري فرآيند پذيرش نامهنامه و ضمانتانجام امور اداري در خصوص موافقت )12-4
 پژوهشگر دوره پسا دكتري؛

 چارچوب قوانين دانشگاه؛برقراري بيمه براي پژوهشگر در  )12-5

  تعهدات مسئول طرح پسا دكتري:   13ماده 

 جلب موافقت دانشگاه در خصوص اهداف علمي و پژوهشي؛ )13-1
 هاي پژوهشگر پسا دكتري؛مديريت تحقيق و انجام فعاليت براي توسعه مهارت )13-2
  ب و خاتمه طرح؛اعالم كفايت تحقيق در پايان دوره به دانشگاه و پژوهشگاه براي انجام امور تسويه حسا )13-3

  تعهدات پژوهشگر:  14ماده 

 اهتمام به امور پژوهشي در طول دوره با نظارت و هماهنگي مسئول طرح و پژوهشگاه؛ )14-1
 رعايت كليه قوانين و مقررات آموزشي، پژوهشي و اداري دانشگاه و همچنين پژوهشگاه در طول دوره؛ )14-2
  مجري طرح و شورا؛ماهه به پژوهشگاه با تأييد  3اي هاي دورهارائه گزارش )14-3

  پسا دكتري شرايط صدور تأييديه پايان دوره:  15ماده 

 هاي انجام گرفته در حضور هيئت داوران منتخب پژوهشگاه؛ارائه سمينار در پژوهشگاه در مورد نتايج پژوهش )15-1
نمايه پژوهشي -هاي علمياز نتايج پژوهش در نشريه) يا گواهي پذيرش مقاله(ارائه حداقل دو مقاله چاپ شده  )15-2

  ؛ ISIشده در پايگاه استنادي 

المللي، توليد دانش فني در شرايط خاص كه فعاليت پژوهشي منجر به توليد فناوري جديد، ثبت اختراع بين :13تبصره 
  .تواند جايگزين مقاله شودو يا محصول جديد شود، تأييديه اين دستاوردها با تأييد شوراي تخصصي پژوهشگاه، مي

  ناظر طرح وظايف:  16ماده 

وي وظايف زير را . شودهاي مورد حمايت پژوهشگاه، به تشخيص شورا، يك نفر ناظر علمي تعيين ميدر خصوص طرح
  :بر عهده دارد

 اي به مسئول طرح و پژوهشگر پسا دكتري به منظور پيشبرد اهداف دوره؛ارائه خدمات مشاوره )16-1
وين گزارش ارزشيابي عملكرد طرح و ارائه آن به نظارت بر عملكرد مسئول طرح و پژوهشگر پسا دكتري و تد )16-2

 پژوهشگاه؛
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