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 در وزارت نيرو پسادكتريبه كارگيري محققان نامه شيوه

 با حمایت بنياد ملی نخبگان 

 (92/2/29 )منعقد شده در تاريخ وزارت نيرو و بنياد ملي نخبگان نامه همکاري در چارچوب اجراي تفاهم: مقدمه 

 .نامه حاضر تدوين شده استشيوه

 هدف :1ماده 

ها و مؤسسات ي دانشگاهاآموختگان مقطع دکتراز ظرفيت دانش منديبهرههاي فراهم آوردن زمينه 

 :با محوريت کشور آب و برقنيازهاي صنعت  رفع  درژوهشي پ_آموزشي

 و کاربردي سعه تحقيقات هدفمندمرزهاي دانش و توگسترش  (1-1

  مشارکت فعال براي حل آنها و داراولويتپژوهشي  موضوعاتنيازها و  با کشور آشنايي پژوهشگران (1-9

 وزارت نيرونيازهاي در راستاي ها دانشگاه هاي پژوهشيدن فعاليتشتقاضامحور   (1-3

 وزارت نيروهاي مرتبط با مأموريتدانشگاهي  هايپژوهش حمايت از (1-9

 : تعاريف و اختصارات 2ماده 

 منظور بنياد ملي نخبگان است.بنیاد:  (9-1

رت نيرو است که مسئوليت ارتباط و هماهنگي بين اوزدفتر آموزش، تحقيقات و فناوري منظور دفتر:  (9-9

 .وزارت نيرو و بنياد را برعهده دارد

آموزش عالي  مؤسسهتحقيقات آب و  مؤسسهوهشگاه نيرو، پژمنظور : نیرو وزارت مؤسسات (9-3

 برق مي باشد. کاربردي صنعت آب و_علمي

و هاي پژوهشي هدفمند اجراي فعاليت رايب است که و يکساله وقتاي تمام دوره: پسادکتری دوره (9-9

تعريف شده ، تحت نظارت يک استاد ميزبان دکتري مدرک با هاي تخصصي پژوهشگرانارتقاي مهارت

ضوابط بنياد و با يکسال ديگر مطابق هاي پژوهش، براي بنا بر ضرورت تمديد طول دوره است.

 بالمانع است.نيرو وزارت سسات ؤم

نامه با معرفي فردي است که داراي مدرک تحصيلي دکتراي تخصصي بوده و پژوهشگر پسادکتری: (9-5

و  شودمعرفي مينيرو به وزارت " پژوهشگر"به عنوان  رسمي از بنياد در قالب مقررات و جوايز مربوط

صنعت آب و پژوهشي  هايها و برنامهدر يکي از طرح ،و تعيين استاد ميزبانطي مراحل پذيرش از پس 

 .کندفعاليت ميبرق 
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که حائز کشور ژوهشي پ_آموزشيمؤسسات يا  هاعضو هيئت علمي يکي از دانشگاه :استاد میزبان (9-6

پژوهشگر پسادکتري را بر عهده  هايهدايت و کنترل فعاليتميزباني، بوده و مسئوليت  "شرايط بنياد"

 .دارد

  دوره پسادکتریجرای : محل ا 3 ماده

در  موضوع پژوهشي هايمندينيازو  ميزبان نظر استادمطابق با  در طول دوره پسادکتري موظف است پژوهشگر

 فعال حضور، ميزبان و يا دانشگاه محل خدمت استادنيرو وزارت  صنعتيمراکز يا نيرو وزارت مؤسسات محل 

 داشته باشد.

  پسادکتری پژوهشگرو جذب پذيرش رسانی، اطالع: فرآيند  4ماده 

 بنياد و مؤسسات وزارت نيروبه  فتردار صنعت آب و برق توسط دعالم موضوعات اولويتا (9-1

و اعالم  نيرو وزارتمؤسسات هاي بنياد و سايتدر دار صنعت آب و برق درج موضوعات اولويت (9-9

 فراخوان جذب پژوهشگر پسادکتري

 فترافراد واجد شرايط پسادکتري از سوي بنياد به د معرفي (9-3

 فتردثبت و انعکاس درخواست افراد معرفي شده به مؤسسات وزارت نيرو توسط  (9-9

تطبيق اوليه تخصص و عاليق پژوهشي افراد معرفي شده با نيازهاي صنعت آب و برق توسط  (9-5

 مؤسسات وزارت نيرو

 حائز شرايط بنياد توسط پژوهشگر و مؤسسات وزارت نيرو "استاد ميزبان"انتخاب  (9-6

 وزارت نيرو مؤسساتدکتري و استاد ميزبان در مذاکره و توافق نهايي برنامه اجرايي پژوهشگر پسا (9-7

  فتراعالم تاريخ شروع به کار پژوهشگر توسط مؤسسات وزارت نيرو به د (9-8

 در مؤسسات وزارت نيرو و بنياد پژوهشگرانجام امور اداري مربوط به  (9-2

توسط پژوهشگر به استاد ميزبان و مؤسسات وزارت و گزارش نهايي دوره ارائه گزارش ادواري پيشرفت  (9-11

 نيرو

  به دفتر مؤسسات وزارت نيروتوسط و اعالم خاتمه دوره ارسال گزارش نهايي  (9-11

 به بنياد  و اعالم خاتمه دوره توسط دفترارسال گزارش نهايي  (9-19

 انجام تسويه حساب توسط پژوهشگر (9-13

 پايان دوره پسادکتري توسط دفتر و مؤسسات وزارت نيرو يهصدور تاييد (9-19

 .(باشدنامه ميجذب در انتهاي شيوه نمودار جرياني فرآيند) 
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 : تعهدات پژوهشگر پسادکتری 5ماده 

 ات وزارت نيروسسؤماهتمام به امور پژوهشي در طول دوره با نظارت و هماهنگي استاد ميزبان و  (5-1

 در طول دوره ات وزارت نيروسسؤمرعايت کليه قوانين و مقررات متعارف  (5-9

 با تأييد استاد ميزبان ات وزارت نيروسسؤمبه دوره ادواري و نهايي پيشرفت هاي ارائه گزارش (5-3

 غال همزمان در طول دوره پسادکتريعدم اشت (5-9

 : تعهدات استاد میزبان 6ماده 

 در خصوص اهداف علمي و پژوهشي صنعت آب و برقنيرو هماهنگي با مؤسسات وزارت  (6-1

 هاي پژوهشگر پسادکتريمديريت تحقيق و انجام فعاليت براي توسعه مهارت (6-9

 براي انجام امور تسويه حساب و خاتمه دورهنيرو وزارت مؤسسات اعالم کفايت تحقيق در پايان دوره به  (6-3

 : تعهدات بنیاد  7ماده 

مطابق با ضوابط و ساير تسهيالت ي پژوهشگر طرح پسادکتري بيمهبرقراري پرداخت حقوق، مزايا و  (7-1

 بنياد

 بنياد دار مؤسسات وزارت نيرو در سايتدرج موضوعات اولويت (7-9

 : تعهدات مؤسسات وزارت نیرو  8ماده 

 نامه تعيين واحد مسئول هماهنگي و پيگيري امور مربوط به شيوه (8-1

 دار در سايت ذيربط اولويتدرج موضوعات  (8-9

  با تأييد استاد ميزبانبه بنياد دوره ادواري پيشرفت هاي ارائه گزارش (8-3

 با تأييد استاد ميزبان فتردبه دوره نهايي ارائه گزارش  (8-9

 به استاد ميزبان مطابق با توافق و مقررات مربوط، تجهيزات و ساير امکانات تسهيالتارائه  (8-5

 پايان دوره با همکاري دفتر يهصدور تاييد (8-6

   فتردتعهدات :  9 دهما

 به بنيادهاي صنعت آب و برق رساني اولويتاطالع (2-1

 به بنياد دوره ارائه گزارش نهايي  (2-9

 با همکاري مؤسسات وزارت نيروييديه پايان دوره اصدور ت (2-3
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 و حفظ اطالعات محرمانهوزارت نیرو و بنیاد  وق: حق 11ماده 

در انتشار نتايج علمي، مقاالت، کتب، ثبت اختراعات  هستندموظف و استاد ميزبان پژوهشگر پسادکتري  (11-1

 .دنرعايت نمايرا نيرو و بنياد وزارت  وقو ساير توليدات علمي، حق

که در  هستنداي موظف به حفظ و عدم افشاي اطالعات محرمانهو استاد ميزبان پژوهشگر پسادکتري  (11-9

 گيرد.  قرار ميآنها پسادکتري در اختيار  دورهطول 

 : مسئولیت حسن اجرا 11ماده 

نيرو نامه، بر عهده مديرکل دفتر آموزش، تحقيقات و فناوري وزارت شيوهمسئوليت نظارت بر حسن اجراي اين 

 است.

 : تصويب و بازنگری 12ماده 

همکاري نامه کارگروه راهبري مشترک اجراي تفاهمبه تصويب  8/3/1325 ماده در تاريخ 19نامه در اين آيين

تاييد نامه با شيوهاالجرا است. در صورت لزوم، بازنگري در اين رسيده و از تاريخ تصويب الزمو بنياد نيرو وزارت 

 .کارگروه مذکور صورت خواهد گرفت
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بنياد و هاي سايتدر دار صنعت آب و برق درج موضوعات اولويت 

 مؤسسات وزارت نيرو و اعالم فراخوان جذب پژوهشگر پسادكتري

بنياد و  به  فترددار صنعت آب وبرق توسط اعالم موضوعات اولويت

 نيرو وزارتمؤسسات 

ثبت و انعکاس درخواست افراد معرفی شده به مؤسسات وزارت نيرو   فترافراد واجد شرايط پسادكتري از سوي بنياد به د معرفی

  فترتوسط د

حائز شرايط بنیاد توسط پژوهشگر و مؤسسات  "استاد میزبان"انتخاب 

 نیرو وزارت

 

به وزارت نيرو اعالم تاريخ شروع به كار پژوهشگر توسط مؤسسات 

 فترد

 

در  اداري پژوهشگر امورانجام 

 وزرات نيرو مؤسسات

توسط و گزارش نهايی دوره ارائه گزارش ادواري پيشرفت 

 وزارت نيرو مؤسساتپژوهشگر به استاد ميزبان و 

 

مؤسسات توسط دوره و اعالم خاتمه دوره ارسال گزارش نهايی 

 وزارت نيرو به دفتر 

 انجام تسويه حساب توسط پژوهشگر - 

 نيرووزارت  اتسسؤم ايان دوره پسادكتري توسط دفتر و پ يهتاييدصدور  -

تطبيق اوليه تخصص و عاليق 

پژوهشی افراد معرفی شده با 

نيازهاي صنعت آب وبرق توسط 

معاونت پژوهشی مؤسسات 

 نيرووزارت 

مذاكره و توافق نهايی برنامه  

دكتري و اجرايی پژوهشگر پسا

وزارت  مؤسساتاستاد ميزبان در 

 نيرو 

 پسادكتري جذب پژوهشگرفرآیند 

اداري پژوهشگر در  امورانجام 

 بنياد

 خاتمه  

 رد

 قبول

 رد

 قبول

   فترانعکاس به بنیاد از طريق د

 شروع 

 دفتر به بنياد توسط و اعالم خاتمه دوره گزارش نهايی  ارسال

 


