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 پسادکتری پژوهشگران حمایت از نامهشیوه

 

 مقدمه

 دكتری تخصصیآموختگان مقطع های استفاده از ظرفیت دانشمنظور فراهم آوردن زمینهنامه بهاین شیوه

ده شبرای مرتفع ساختن نیازهای صنعت برق و انرژی كشور تنظیم  آموزشی/پژوهشی ها و مؤسساتدانشگاه

 است.

 هدف : 2 ماده

 زیر است: شرحبه  پسادكتری از برگزاری دوره نیرو اهداف اصلی پژوهشگاه

راستای رفع نیازهای  محصول در تولید گسترش مرزهای دانش و توسعه تحقیقات هدفمند منجر به -1-1

 كشور. صنعت برق و انرژی

و انرژی  صنعت برق دارپژوهشگران كشور در موضوعات اولویتپژوهشی رتقای توان علمی و ا -1-2

 كشور.

 نیازهای صنعت برق و انرژی كشور.رفع ها به منظور های پژوهشی در دانشگاهفعالیتدهی به جهت -1-3

های صورت گرفته در دوره دكتری تخصصی برداری مناسب از پژوهش، عرضه و بهرهتکمیلكمک به  -1-4

 .راستای نیازهای صنعت برق و انرژیها در دانشگاه

 تعاريف و اختصارات : 1 ماده

 .است پژوهشگاه نیرومنظور : اهپژوهشگ -2-1

 .است اهمنظور معاون پژوهشی پژوهشگ :معاون پژوهشی -2-2

های پژوهشی هدفمند و در تنظور اجرای فعالیوقت بوده و به مای تمام، دورهپسادكتریدوره : دوره -2-3

اد های علمی كشور ایجرفع نیاز در حوزه و های تخصصی پژوهشگرانآن، ارتقای مهارت نتیجه
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تحت نظارت یکی از  ،دكتری تخصصیكه طی آن پژوهشگران دارای مدرک  گونه؛ بدینودشمی

 گذرانند.دانشگاه این دوره را می اساتید حائز شرایط

بوده و  دكتری تخصصیفردی است كه دارای مدرک تحصیلی  ،پسادكتریپژوهشگر  پژوهشگر: -2-4

 است.متقاضی ورود به دوره 

 مؤسساتیا  هاعلمی یکی از دانشگاه هیأتعضو  ،یپسادكتر مسئولاستاد : مسئولاستاد  -2-5

 هایبر فعالیت نظارت و راهنمایی یتمسئولاست و ری استادیابا حداقل رتبه كشور  آموزشی/پژوهشی

 .را بر عهده دارد پژوهشگر

 های پژوهشی دارای اولویتراستای فعالیتپژوهشی است كه در  پروژه پسادكتری، پروژهپروژه:  -2-6

 رسد.و به تصویب میدر نظر گرفته شده ژی كشور صنعت برق و انر

 حمایت از پژوهشگران پسادكتری است. منظور طرحطرح:  -2-7

اشد بمی پژوهشگاهدر  وقتهیئت علمی یا پژوهشگر تمامیکی از اعضای  ،نماینده پژوهشگاهنماينده:  -2-8

مشخص شده در  تتعهدا پژوهشگاه،و با تایید معاون پژوهشی به عنوان نماینده  كمیتهكه با معرفی 

 .دهدانجام مینامه را شیوه

های های پژوهشی، مراكز توسعه فناوری و پژوهشکدههر یک از گروهحد، منظور از واواحد:  -2-9

 .است پژوهشگاه

معاون فناوری یا نماینده ، یا نماینده ایشان ی متشکل از معاون پژوهشیا، كمیتهكمیته طرح :كميته -2-11

و  مربوطه واحد به پیشنهاد مدیر عضو متخصص این حوزه تخصصی و دو واحد مربوطه مدیر، ایشان

عهده  طرح را بر در قالب پیشنهادهای دریافتی ارزیابیكه وظیفه بررسی و است تایید معاون پژوهشی 

 .دندار

 است پسادكتری پژوهشگرانحمایت از مسئول اجرایی مدیریت و راهبری طرح  ،دبیرخانهدبيرخانه:  -2-11

 كند.ی و خدمات پژوهشی ذیل دفتر مدیر امور پژوهشی پژوهشگاه فعالیت میكه در اداره پشتیبان

 نامهيت حسن اجرای شيوهمسئول : 3 ماده

 .استنامه، بر عهده معاون پژوهشی یت نظارت بر حسن اجرای این شیوهمسئول
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 پژوهشگرشرايط  : 4 ماده

ب با متناسیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری أمورد ت دكتری تخصصیتحصیلی مدرک  را بودندا -4-1

 پژوهش مورد تقاضا.

 .دیگر خصوصی یا و نهاد دولتی عدم اشتغال به كار در سازمان، -4-2

 .حضور و توانایی اشتغال تمام وقت پژوهشی در پژوهشگاه -4-3

 این سند یتهیه تبط باهای مر)هزینه 1مندرج در پیوست  3 فرم شمارهمطابق ارائه سند تعهد محضری  -4-4

 .شود(توسط پژوهشگر پرداخت می

 .قانونی وجود منععمومی و عدم  و شرایط هاداری از صالحیتبرخور -4-5

 متقاضی. دكتری تخصصیاز تاریخ اخذ مدرک سال  3عدم گذشت بیش از  -4-6

 گردد.سال اضافه می 3ومی به مدت مدت زمان دوره ضرورت وظیفه عم -1 تبصره

 .مسئولاد تاز اس كتبی پذیرش نامه مبنی برمعرفی ارائه -4-7

 .استاد مسئولا برنامه پژوهشی ب پژوهشگرانطباق سوابق پژوهشی  -4-8

پروژه توانند می ،باشندمیمند به گذراندن دوره هسال آخر كه عالق دكتری تخصصیدانشجویان  -2 تبصره

ه مدرک دفاع موفق از نمایند. عقد قرارداد منوط به ارائخود را به پژوهشگاه ارسال  پیشنهادی

 باشد.میتخصصی دكتری رساله 

 استاد مسئولشرايط  : 9 ماده

 علمی حائز شرایط ذیل در انتخاب به عنوان استاد مسئول از اولویت باالتری برخوردار هستند:اعضای هیئت 

 به منتهی آخر سال 5 در پژوهشی-علمی در نشریات (ISI) المللی بین معتبر مقاله 4 حداقلانتشار   -5-1

 .پژوهشگر پذیرش

 .سال اخیر 5 صنعتی در قرارداد یک حداقلآمیز اتمام موفقیت  -5-2

 .خود ابقه تحقیقاتیدر ساقل یک ثبت اختراع حددارا بودن   -5-3

 خود. سابقه تحقیقاتیدر ی چاپ شده دانشگاهی یک كتاب تالیف دارا بودن حداقل  -5-4
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 الزامی است. 4-5تا  2-5ارائه یکی از مستندات بندهای  -3 تبصره

 .را جایگزین نماید (ISI) مقاله 5، این ماده صنعتی قرارداد جای بهتواند پژوهشی می معاون -4 تبصره

 جرای طرحافرآيند  : 6 ماده

 طرح به شرح زیر است: اجرایروند 

 ،1مطابق فرم شماره  پژوهشگرتوسط  استاد مسئولو معرفی  پروژه پیشنهادیانتخاب موضوع  -6-1

 جهت دریافت تاییدیه. نهمنتخب و ارائه درخواست به دبیرخااساس موضوع بر

 2فرم شماره ابق مطه درخواست پژوهشگر معاون پژوهشی، ارائ استاد مسئول توسطدر صورت تایید  -6-2

 .نامهشیوه 5و  4 هایمادهمندرجات براساس و  1شماره  فرممطابق  استاد مسئولو موافقت 

 :است به شرح زیر پیشنهادینظر برای انتخاب موضوع های مورد اولویت -5 تبصره

 صنعت برق و پژوهشی های تخصصی و اولویتبا محورهای  پروژه پیشنهادیراستا بودن هم

 انرژی كشور.

  ارائه شده ه پیشنهادیپروژبا  پژوهشگرو  استاد مسئولبودن سابقه علمی مرتبط. 

برنامه جامع پژوهشی مصوب  در كه استاد مسئول ایشان است پژوهشگرانی طرح بااولویت این  -6 تبصره

شركت « اعتبار سالیانه تحقیقاتی اساتید دانشگاه )استاد(»منجر به قرارداد حمایتی در قالب طرح 

 .ندانموده

 ،اساس موضوعنامه، برهای مطابق شیوهپروژهدر دبیرخانه و ارسال  ی پیشنهادیهاپروژهلیه دریافت ك -6-3

 جهت تکمیل این حوزه تخصصیو درخواست معرفی دو عضو متخصص مربوطه  واحدمدیر به 

 .اعضای كمیته

 .توسط دبیرخانهارزیابی نتیجه  عالما وتنظیم تاریخ جلسه كمیته  -6-4

 .به دبیرخانه توسط كمیته معرفی نماینده، كمیته جلسهدر  در صورت تأیید نهایی -6-5

 .خواهد بود پژوهشگاهبا همان تاریخ انعقاد قرارداد  ،دوره عتاریخ شرو -6-6
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استاد ماهه برای تایید به  3های و میزان عملکرد خود را در دوره پروژه، گزارش پیشرفت پژوهشگر -6-7

 .دنمایارسال میه نموده و پس از تایید به نماینده ارائ مسئول

نموده و به دبیرخانه تهیه بندی از عملکرد دوره داده، جمعنماینده، میزان پیشرفت را مورد بررسی قرار  -6-8

 .نمایدارسال می

 .شودمی ارائه پژوهشگاهدر  پژوهشگرو توسط  ، سمیناری با هماهنگی نمایندهپس از اتمام دوره -6-9

 ايط صدور تأييديه پايان دورهشر : 7 ماده

 .تاد مسئولاسدریافت تأییدیه از  -7-1

منتخب اعضای كمیته های انجام گرفته در حضور ارائه سمینار در پژوهشگاه در مورد نتایج پژوهش -7-2

 پژوهشگاه.

پژوهشی نمایه -علمی مقاله از نتایج پژوهش در نشریات یکحداقل  گواهی پذیرش ارائهانتشار یا  -7-3

 پژوهشگاه.به  (Affiliationوابستگی سازمانی )درج با  ISIشده در پایگاه استنادی 

 پژوهشگربه  استاد مسئولدوره با امضای مشترک معاون پژوهشی و گواهی پایان پس از خاتمه دوره،  -7-4

 خواهد شد. عطاا

ها و مراكز دولتی و خصوصی استفاده از منابع سایر دستگاه پروژهكه در تأمین مالی  در صورتی -7 تبصره

مربوطه در آن مركز دولتی یا  مسئولتواند شامل امضای گواهی پایان دوره میشده باشد، 

 باشد. نیزخصوصی 

المللی، تولید دانش فعالیت پژوهشی منجر به تولید فناوری جدید، ثبت اختراع بینكه  در صورتی -8 تبصره

تواند جایگزین مقاله ، میكمیتهفنی و یا محصول جدید شود، تأییدیه این دستاوردها با تأیید 

 .شود

 مدت زمان دوره : 0 ماده

قابل  تایید كمیته، پیشنهادی و پروژهدر صورت توسعه  كه استسال  یک ریپسادكت ژوهشپطول دوره 

 .شودبه صورت تمام وقت برگزار میپژوهش دوره  .است 4فرم شماره مطابق سال  2افزایش تا 
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 دورهجرای محل ا : 5 ماده

 .داشته باشد( هفتهساعت در  44و تمام وقت ) فعال پژوهشگاه حضور در محل است موظف پژوهشگر

 پرداخت فرآيندبع و تخصيص منا : 28 ماده

بر اساس ضوابط مربوط جهت حمایت از  دای را از محل اعتبارات خوپژوهشگاه ساالنه بودجه -14-1

 پژوهشگران پسادكتری تخصیص خواهد داد.

حقوق استادیار پایه یک در  (سوم –دو ) 3/2 معادل، پژوهشگرپرداختی به ماهانه میزان حقوق  -14-2

 .خواهد شدابتدای همان سال تحصیلی در نظر گرفته 

استاد و در صورت تأیید كتبی  باشدمیالحساب به صورت ماهانه و علی ،به پژوهشگر پرداخت نحوه -14-3

 .شودها قطعی میپرداخت ،دورهدر پایان  مسئول

پرداخت هر گونه هزینه برای خرید مواد، تجهیزات و خدمات آزمایشگاهی با تکمیل فرم  -14-4

توسط محقق و تأیید استاد « خدمات آزمایشگاهی درخواست تسهیالت خرید مواد، تجهیزات و»

 باشد.پذیر میمسئول و واحد پژوهشی مربوطه امکان

تواند از محل شخص بخشی از بودجه پروژه )پرداختی به پژوهشگر، خرید تجهیزات یا سایر( می -9 تبصره

 پژوهشگر/دانشگاه/صنعت/استاد مسئول و ... تأمین شود.

صوب در قالب طرح حمایت از پژوهشگران پسادكتری بر های ممالی پروژه محل تأمین اعتبار -14 تبصره

 اساس بودجه تخصیص یافته به واحد پژوهشی خواهد بود. 

 نماينده تعهدات : 22 ماده

جهت  بندی عملکرد دورهمیزان پیشرفت و جمعبررسی  ،پژوهشگرای های دورهدریافت گزارش -11-1

 .ارائه به دبیرخانه

 ر پیشبرد اهداف دوره.به منظو شگرپژوهو  استاد مسئولای به ارائه خدمات مشاوره -11-2

 و ارائه آن به پژوهشگاه. پروژهلکرد تدوین گزارش ارزشیابی عم -11-3

 و محتوا(. ظاهردهای علمی )به لحاظ اساس استانداربر پروژهكنترل كیفیت اجرای  -11-4
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 .هاشگاه جهت ارتقاء عملکرد دورهارائه رهنمودهای الزم به پژوه -11-5

 .پروژهیح انجام كلیه امور مرتبط با اجرای صح -11-6

 پژوهشگاهات عهدت : 21 ماده

 براساس و پژوهشی ریزیبرنامه اداره توسط و انرژی برق صنعت اولویت دارای موضوعات عناوین -12-1

 به رسانی،اطالع و كتابخانه علم، نشر اداره طریق از و شده احصاء پژوهشی هایواحد بروندادهای

 .شودمی رسانده برق صنعت حوزه در پژوهشگران كلیه اطالع

در اختیار پژوهشگر قرار در حد مقدورات و متعارف سازمان خود، ، فضای كار مناسبی را هشگاهپژو -12-2

 .المقدور امکانات الزم را جهت كار پژوهشی فراهم نمایدداده و حتی

 .نامه بر عهده پژوهشگاه خواهد بودشیوهاین  راستایپرداخت كلیه تعهدات مالی در  -12-3

میز آ پس از گذراندن موفقیتتنها  پژوهشگاه، یاونت پژوهشصدور تأییدیه پایان دوره از سوی مع -12-4

 .باشد، مقدور مینامهشیوه مراجع مشخص شده دردوره و تأیید 

 استاد مسئولتعهدات  : 23 ماده

 .پژوهشگرهای و انجام فعالیت برای توسعه مهارتپژوهش مدیریت  -13-1

یابی پژوهش انجام شده ز، ارهای الزم به ایشانای پژوهشگر، ارائه راهنماییهای دورهبررسی گزارش -13-2

 اتمام دوره و تسویه حساب پژوهشگر.در پایان دوره و اعالم نظر در خصوص تاییدیه 

 تعهدات پژوهشگر : 24 ماده

 و پژوهشگاه. استاد مسئولاهتمام به امور پژوهشی در طول دوره با نظارت و هماهنگی  -14-1

وم، تحقیقات و )وزارت عله رعایت كلیه قوانین و مقررات آموزشی، پژوهشی و اداری دانشگا -14-2

 در طول دوره. پژوهشگاهچنین و همفناوری( 

 .به نماینده استاد مسئولبا تأیید ماهه  3ای های دورهارائه گزارش -14-3
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 حق مالکيت فکری : 29 ماده

موظف است در  پژوهشگرناشی از آن متعلق به پژوهشگاه بوده و حقوق ها در طول دوره و نتایج پژوهش

بت اختراعات و سایر تولیدات علمی، حق مالکیت فکری پژوهشگاه را انتشار نتایج علمی، مقاالت، كتب، ث

 .محفوظ نگه داشته و به صورت مشخص به آن اشاره نماید

 محل از( غیره و تجهیزات خرید ،پژوهشگر به پرداختی) پروژه بودجه از در صورتی كه بخشی -11 تبصره

 مادی مالکیت صورت این در شود، تأمین و ... مسئول استاد/صنعت/دانشگاه/پژوهشگر شخص

 مسئول استاد/صنعت/دانشگاه/پژوهشگر و پژوهشگاه بین ،متناسب با حمایت مالی انجام شده آن

 .شد خواهد تسهیم و ...

« پژوهشگاه نیرو»دوره، صرفاً با عنوان  هایپژوهشدهی نتایج در كلیه مطالب منتشر شده، آدرس -12 تبصره

ها ، از منابع سایر دستگاهپروژهبه  در منابع اختصاص یافته در صورتی كهصورت خواهد گرفت؛ 

، ذكر نام سایر حامیان استفاده شده باشد 14بیان شده در تبصره خصوصی  و مراكز دولتی یا

 .بالمانع است

 تصويب و بازنگری : 26 ماده

ت رئیسه پژوهشگاه رسیده و از ئبه تصویب هی 11/11/1395تبصره در تاریخ  12ماده و  16در  نامهیوهشاین 

نامه با پیشنهاد معاون پژوهشی و شیوهدر صورت لزوم، بازنگری در این . االجرا استزمتاریخ تصویب ال

 . رئیسه، انجام خواهد شد تهیئتصویب در 
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