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 پسادکتری پژوهشگران حمایت از نامهشیوه

 

 مقدمه

های دكتری التحصیالن دورههای پژوهشی فارغدوره پسادكتری در پژوهشگاه نیرو، برای حمایت از فعالیت

های تحقیقاتی و فناورانه افزایش مهارتاند(، جهت مرتبط با صنعت برق )كه هنوز جذب بازار كار نشده

ها در حوزه برق و انرژی، شناخت و تحقیق روی مشکالت و مسائل ها، بیشتر شدن تخصص و دانش آنآن

های های گروهها و همکاری در انجام پروژهصنعت برق، ارائه راهکارهای مناسب برای حل مسائل و چالش

ایجاد اشتغال پایدار )از  بنیان در كشور،تحقق اقتصاد دانشنیرو، هشگاه پژوهشی و مراكز توسعه فناوری پژو

ای كه به گونه های فناور، ایجاد استارت آپ و ...(طریق جذب بخش توسعه و تحقیق صنایع، ایجاد هسته

 شود.اندازی میها در جهت اهداف پژوهشی و فناورانه پژوهشگاه نیرو باشد، راههای آنفعالیت

 كند.شرایط پذیرش متقاضیان و فرآیند اجرای دوره مذكور را تبیین می نامه،این شیوه

 هدف : 1 ماده

 پسادكتری به شرح زیر است: اهداف اصلی پژوهشگاه نیرو از برگزاری دوره

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

 صنعت برق و انرژی كشور.

دار صنعت برق و انرژی ای توان علمی و پژوهشی پژوهشگران كشور در موضوعات اولویتارتق -1-2

 كشور.

های دوره دكتری ایشان در جهت رفع آموخته / تحققكمک به پژوهشگر پسادكتری جهت عملی كردن -1-3

 یکی از نیازهای صنعت برق و انرژی كشور.
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های ا حوزه تخصصی ایشان )اعم از شركتبط بهای مرتكمک به پژوهشگر جهت شناسایی شركت -1-4

 های فناور و...(.های بخش خصوصی، هستهبنیان، شركتدانش

رق راهنمایی، هدایت و انگیزش پژوهشگران جهت حركت به سوی ایجاد كسب و كار فناورانه از ط -1-5

 نی و...بنیان، ایجاد استارت آپ، كارآفری، ایجاد شركت دانشمختلف نظیر : ایجاد هسته فناور

ایجاد فرصت مناسب برای پژوهشگران در راستای جذب در بخش خصوصی مرتبط با حوزه صنعت  -1-6

 برق و انرژی.

 و نظارت مسئوليت اجرا : 2 ماده

 مسئولیت اجرای دوره پسادكتری و نظات بر حسن انجام آن بر عهده معاونت پژوهشی پژوهشگاه است.

طرح حمایت از پژوهشگران پسادكتری است كه در دبیرخانه، مسئول اجرایی مدیریت و راهبری  -2-1

 شود.اندازی میحوزه معاونت پژوهشی راه

 تعاريف و اختصارات : 3 ماده

 .است پژوهشگاه نیرومنظور : پژوهشگاه -3-1

 .است اهمنظور معاون پژوهشی پژوهشگ :معاون پژوهشی -3-2

 است. پسادكتریدوره  منظور: دوره -3-3

متقاضی گذرانیدن دوره بوده و  دكتری تخصصیای مدرک تحصیلی فردی است كه دار :پژوهشگر -3-4

 پسادكتری در پژوهشگاه نیرو است.

با كشور  آموزشی/پژوهشییا مؤسسات  هاعلمی یکی از دانشگاه هیأتعضو  ،ناظر علمی: ناظر علمی -3-5

بر  نظارت یتمسئول صنعت برق كشور كه برجستهو یا یکی از متخصصین  ریاستادیاحداقل رتبه 

 .را بر عهده دارد پژوهشگر علمی و فناوری هایفعالیت

های پژوهشی دارای ها و طرحطرح پسادكتری، طرح پژوهشی است كه در راستای فعالیتطرح:  -3-6

 رسد.اولویت صنعت برق و انرژی كشور در نظر گرفته شده و به تصویب می
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یکی از پژوهشگران غیر هیئت علمی علمی یا  هیئت پژوهشگرانیکی از  ،نماینده پژوهشگاهنماينده:  -3-7

و با تایید معاون پژوهشی به  كمیتهاشد كه با معرفی بمی پژوهشگاه سابقه در سال 10 با حداقل

 .دهدانجام مینامه را شیوهمشخص شده در پژوهشگاه، وظایف عنوان نماینده 

 توسعه های()طرح مراكزوهشی، های پژهر یک از گروه، پژوهشی منظور از واحد: پژوهشی واحد -3-8

 پژوهشگاه هایو پژوهشکده )مركز رشد( برق و انرژی، مركز توسعه و فناوری صنعت فناوری

 است.

و تایید  علمی ناظر / تاییدای برای هر طرح حمایتی، به منظور تصویب طرح، انتخابكمیته :كميته -3-9

 ت است از:شود. تركیب كمیته طرح تخصصی عبارخاتمه طرح تشکیل می

 به عنوان دبیر كمیته(؛ مدیر واحد پژوهشی( 

  ؛انتخاب مدیر واحد پژوهشیبه پژوهشگاه  پژوهشگرانیک نفر از 

  اعضای هیئت علمی دانشگاه با انتخاب و حکم از  یکی یاو  پژوهشگران پژوهشگاهیک نفر از

 ؛وهشی به عنوان نماینده ایشانمعاون پژ

  ها ت برق و انرژی یا یک نفر از اعضای هیات علمی دانشگاهدر صنع برجستهیک نفر از متخصصین

 ؛متبحر در موضوعیا موسسات آموزشی/ پژوهشی 

 

 پژوهشگر و مدارک الزم شرايط : 4 ماده

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

 پژوهش مورد تقاضا.

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

 ساعت در هفته( 40)حضور  .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
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 .قانونی وجود منععمومی و عدم  و شرایط هاز صالحیتبرخورداری ا -4-5

ارائه توصیه نامه علمی از استاد راهنمای رساله دكتری/ استاد مشاور رساله دكتری/ معاون پژوهشی و  -4-6

 .محل اشتغال قبلی تحقیقاتمدیر 

وره د جهت ارائه در با نیازهای صنعت برق و انرژی كشور ی متناسبطرح پژوهش دارا بودن -4-7

 پسادكتری.

 سال از تاریخ اخذ مدرک دكتری تخصص متقاضی. 3عدم گذشت بیش از  -4-8

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

گذرد و یا حداقل در یک پژوهشگرانی كه بیش از سه سال از تاریخ فراغت از تحصیل ایشان می -2تبصره

ها و یا موسسات آموزشی و یا پژوهشی گذرانیده باشند پسادكتری را در یکی از دانشگاه دوره یک ساله دوره

بایست جهت انجام دوره پسادكتری به مركز توسعه فناوری صنعت برق وانرژی كشور )مركز رشد( ارجاع می

 .داده شوند. شایان ذكر است داشتن یک طرح پژوهشی یک ساله نیز در این زمره قرار خواهد گرفت

انطباق سوابق پژوهشی پژوهشگر با برنامه پژوهشی ناظر علمی در صورتی كه ناظر علمی طرح بهتام  -4-9

 مصوب و یا در حال بررسی در پژوهشگاه داشته باشد.

 

 ناظر علمیشرايط  : 5 ماده

 بایست حداقل یکی از شرایط زیر را دارا باشد:ناظر علمی می

 به منتهی آخر سال 5 در پژوهشی-علمی ( در نشریاتISI) المللی بین معتبر مقاله 5 انتشار حداقل  -5-1

 .پژوهشگر پذیرش

سال  10سال اخیر یا داشتن حداقل  5 صنعتی در قرارداد  2 حداقل مدیریت/ راهبری/ نظارت/ انجام  -5-2

 سابقه مدیریت اجرایی در صنعت.

 اجرای طرحفرآيند  : 6 ماده



  یدكترپساپژوهشگران  حمایت ازنامه شیوه

 

5 

 

I0
4
-2

-
R-

R
O

 

 

 طرح به شرح زیر است: اجرایروند 

و تهیه مدارک الزم  1از طریق تکمیل فرم شماره  توسط پژوهشگر ناظر علمیو معرفی  پیشنهاد طرح -6-1

 و ارائه آن به دبیرخانه. 4ماده 

فرم  وهشگران پسادكتری( بعد از تایید)فرم پیشنهاد تفصیلی طرح حمایت از پژ 2تکمیل فرم شماره  -6-2

 و ارائه آن به دبیرخانه. 1شماره 

همراه با معرفی نماینده معاونت پژوهشی  هشیپژو به مدیر واحد توسط دبیرخانه 2فرم شماره ارسال  -6-3

 .ارزیابی  جهت بررسی ومربوطه 

مركز توسعه فناوری خود  دوره پسادكتریجهت انجام ، پژوهشگرانی كه 4ماده  2مطابق با تبصره  -6-4

، نمایندبه عنوان واحد پژوهشی مربوطه انتخاب می را صنعت برق و انرژی كشور )مركز رشد(

و در  انتخاب نمایند به عنوان هدف اصلی و نهایی از انجام این دورهرد زیر را بایست یکی از موامی

 :اعالم نمایند 2فرم شماره 

 یک استارت آپاندازی وایجاد راه .1

در این حوزه هدف ایجاد یک استارت آپ و لذا فرصت توسعه دانش كسب شده ویا 

زایی در حوزه متربط با های نوین به یک فرصت شغلی مناسب، كسب درآمد  و اشتغال ایده

 نیازهای صنعت برق و انرژی

های پرسنلی و غیر پرسنلی منابع مالی مورد نیاز جهت انجام پروژه مشتمل بر هزینه -1-1

توسط صندوق پژوهش و فناوری صنعت برق وانرژی تامین خواهد شد و محل 

 جهت تامین و اعتبار مالی به عنوان سرمایه اولیهحضور پژوهشگر در مركز رشد 

  .در نظر گرفته خواهد شد امکانات
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 بخش تحقیق و توسعه یک صنعت در جذب .2

دارد كه در انتهای دوره در بخش تحقیق و توسعه ) در این خصوص پژوهشگر اذعان می

R&D بایست های صنعت برق وانرژی جذب خواهد شد. پژوهشگر میزیر بخش ( یکی از

 ید.های موجود در این راستا اشاره نمابه ریسک

منابع مالی مورد نیاز در این خصوص از طریق آن صنعت به طور مستقیم و یا به طور  -2-1

غیر مستقیم از محل منابع مالی مصوب معاونت پژوهشی تامین خواهد شد. شایان ذكر است 

از طریق  ،های انجام شدهبایست هزینهدر صورت تامین منابع توسط معاونت پژوهشی می

 عودت داده شود.صنعت به پژوهشگاه 

 به حوزه صنعت برق وانرژیهای مرتبط با یکی از شركت همکاری .3

بایست با هدف ایجاد یک طرح/پروژه /فعالیت مشترک با در این خصوص پژوهشگر می

شایان ذكر است منظور از صنعت در این حوزه  صنعت اقدام به ارائه پروپوزال نماید.

 ها خواهد بود.های مرتبط ذیل آنهای مادر تخصصی و شركتشركت

تشکیل كمیته ارزیابی طرح، توسط مدیر واحد پژوهشی جهت ارزیابی طرح و اعالم نتیجه به  -6-5

 دبیرخانه.

در صورت تایید نهایی در جلسه كمیته، معرفی نماینده توسط كمیته و اعالم موافقت جهت انجام   -6-6

 مراحل قرارداد به دبیرخانه.

 ط نماینده و انجام كلیه مراحل و فرآیندهای مرتبط با انعقاد قرارداد. توس PLF33-2تکمیل فرم  -6-7

باشد و پژوهشگاه هیچ تعهدی به پرداخت تاریخ شروع دوره تاریخ انعقاد قرارداد با پژوهشگاه می -6-8

 جهت همکاری قبل از تاریخ قرارداد ندارد.

پژوهشگاه، گانت چارت های مرتبط با تایید گزارش مصوب )شامل فرم ، گزارش پیشرفتپژوهشگر -6-9

و میزان  پروژه زمانی مرتبط و مستندات مربوط به حضور تمام وقت پژوهشگر در محل پژوهشگاه(

 .دنمایارسال می ناظر علمی و نمایندهبه  به صورت ماهیانهعملکرد خود را 
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به  نموده وتهیه بندی از عملکرد دوره داده، جمعنماینده، میزان پیشرفت را مورد بررسی قرار  -6-10

 نماید.دبیرخانه ارسال می

ماه كمیسیون فنی پروژه  3در پایان هر  ،های ماهیانهنماینده موظف است عالوه بر ارسال گزارش - 4تبصره 

 د.را برگزار نموده و گزارش عملکرد مبسوط به دبیرخانه تحویل نمای

 

 ايط صدور تأييديه پايان دورهشر : 7 ماده

 پژوهشگاه. ناظر علمی و نمایندهدریافت تأییدیه از  -7-1

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

 پژوهشگاه.

 : بایست ارائه گرددمی توسط پژوهشگر كمیته یکی از موارد زیر به عنوان نتیجه نهایی طرح نظر بر اساس

پژوهشی نمایه -علمی ژوهش در نشریاتمقاله از نتایج پ یکحداقل  گواهی پذیرش ارائهانتشار یا  -7-3

درج پژوهشگاه به عنوان حامی مالی با استفاده از عبارت التین با  ISIشده در پایگاه استنادی 

«Financial supports granted by Niroo Research Institute (NRI) are gratefully 

acknowledged » گرددمیتقدیر  پژوهشگاهاز حمایت مالی »یا عبارت فارسی.» 

شناسایی و انتخاب یکی از نیازهای صنعت برق و انرژی توسط پژوهشگر و تهیه پروپوزال در این  -7-4

خصوص جهت ارائه به مركز توسعه و فناوری صنعت برق و انرژی مرتبط با عنوان پیشنهادی. )انجام 

سازی ذار، نحوه تجاریگهای الزم در زمینه برنامه عملیاتی، مدل كسب و كار، حمایت سرمایهبررسی

 و...(

پس از تایید پروپوزال پژوهشگر و پذیرش ایشان توسط مركز رشد و فناوری، پژوهشگر موظف  -7-5

 .اندازی یک شركت استارت آپ و كارآفرین در حوزه تخصصی مرتبطاست اقدامات الزم در راستای راه

 خواهد شد. عطاا پژوهشگرهشی به معاون پژو از طرفدوره گواهی پایان پس از خاتمه دوره،  -7-6
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ها و مراكز دولتی و خصوصی استفاده از منابع سایر دستگاه پروژهكه در تأمین مالی  در صورتی -5تبصره 

مربوطه در آن مركز دولتی یا  مسئولشامل امضای  تواندگواهی پایان دوره میشده باشد، 

 باشد. نیزخصوصی 

المللی، تولید دانش منجر به تولید فناوری جدید، ثبت اختراع بینفعالیت پژوهشی كه  در صورتی -6تبصره 

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

 .شود

 مدت زمان دوره : 8 ماده

در  كه باشدبه صورت تمام وقت بین شش ماه تا یک سال میبرای پژوهشگر  پسادكتری ژوهشپطول دوره 

 .است 4فرم شماره مطابق سال  2قابل افزایش تا  تایید كمیته، پیشنهادی و پروژهورت توسعه ص

 

 دورهجرای محل ا : 9 ماده

 .داشته باشد( هفتهساعت در  40و تمام وقت ) فعال پژوهشگاه حضور در محل است موظف پژوهشگر

دید از مراكز صنعتی و باز جهتروز در هفته و در قالب مأموریت  1تواند حداكثر می پژوهشگر -7تبصره 

 .های ناظر علمی، خارج از پژوهشگاه باشدمندی از توانمندییا بهره

 

 پرداخت فرآيندتخصيص منابع و  : 10 ماده

حقوق استادیار پایه یک در  (سوم –دو ) 3/2 معادل، پژوهشگرپرداختی به انه یماهمیزان حقوق  -10-1

 .ابتدای همان سال تحصیلی در نظر گرفته خواهد شد

و در  باشدمیالحساب به صورت ماهانه و علی در صورت تأمین اعتبار ،به پژوهشگر پرداخت نحوه -10-2

 .شودها قطعی میپرداخت ،دورهدر پایان  نماینده پژوهشگاهصورت تأیید كتبی 



  یدكترپساپژوهشگران  حمایت ازنامه شیوه

 

9 

 

I0
4
-2

-
R-

R
O

 

 

از محل تعریف اولیه  پرداخت هر گونه هزینه برای خرید مواد، تجهیزات و خدمات آزمایشگاهی -10-3

توسط  «ست تسهیالت خرید مواد، تجهیزات و خدمات آزمایشگاهیدرخوا»فرم  با تکمیل پروژه و

 باشد.پذیر میمربوطه امکان نمایندهتأیید ، پژوهشگر

تواند از محل شخص بخشی از بودجه پروژه )پرداختی به پژوهشگر، خرید تجهیزات یا سایر( می -8تبصره 

 و ... تأمین شود. ناظر علمی صنعت/ دانشگاه/ پژوهشگر/

مورد نیاز جهت انجام طرح پژوهشی مصوب در قالب طرح حمایت از پژوهشگران  بودجه -9تبصره 

بودجه معاونت پژوهشی و یا به صورت  محل سال به صورت مستقیم از هر در ابتدای پسادكتری

در قالب طرح حمایت از پژوهشگران  پژوهشی واحدهایغیر مستقیم از بودجه مصوب 

  .تامین خواهد شدد، افته به واحد پژوهشی خواهد بوپسادكتری بر اساس بودجه تخصیص ی

عنوان پیشنهادی در صورتی كه پژوهشگر مورد پذیرش واحد پژوهشی مرتبط قرار گرفته و -10تبصره 

مورد نیاز جهت انجام  منابع مالیآن واحد باشد، های موجود در پژوهشگر مطابق یکی از پروژه

واحد پژوهشی تامین خواهد شد. اما در صورتی  مصوب همان از محل بودجه پروژه/ طرحطرح 

لیکن امکان تامین واحد پژوهشی مرتبط قرار گرفته نیار پژوهشگر مورد موضوع پیشنهادی كه 

مورد نیاز جهت انجام طرح  منابع مالی، های مصوب نباشداعتبار آن به دلیل محدودیت در بودجه

 د.از محل بودجه معاونت پژوهشی قابل تامین خواهد بو

 

 نماينده وظايف : 11 ماده

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

 .ارائه به دبیرخانه

 ر پیشبرد اهداف دوره.به منظو پژوهشگرای به ارائه خدمات مشاوره -11-2

 .كمیتهو ارائه آن به  پروژهلکرد تدوین گزارش ارزشیابی عم -11-3
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 و محتوا(. ظاهردهای علمی )به لحاظ استانداراساس بر هپروژكنترل كیفیت اجرای  -11-4

 .هاجهت ارتقاء عملکرد دوره معاونت پژوهشیارائه رهنمودهای الزم به  -11-5

 انجام كلیه امور مرتبط با فرآیند تعریف عنوان پروژه در پژوهشگاه و اجرای صحیح پروژه. -11-6

 

 معاونت پژوهشی حوزه وظايف : 12 ماده

در حد مقدورات و متعارف ، فضای كار مناسبی را هشیمعاون پژوهشی از طریق واحدهای پژو -12-1

المقدور امکانات الزم را جهت كار پژوهشی در اختیار پژوهشگر قرار داده و حتیسازمان خود، 

 .فراهم نماید

های مرتبط با فرآیند اجرایی طرح توسط دبیرخانه )اداره پشتیبانی و خدمات پژوهشی( فعالیت كلیه  -12-2

 گردد. ام میانجذیل معاونت پژوهشی 

 وظايف ناظر علمی : 13 ماده

بی پژوهش انجام شده یا، ارزهای الزم به ایشانای پژوهشگر، ارائه راهنماییهای دورهبررسی گزارش -13-1

 .در پایان دوره

 پژوهشگر وظايف : 14 ماده

 پژوهشگاه. نماینده و ناظر علمیاهتمام به امور پژوهشی در طول دوره با نظارت و هماهنگی  -14-1

 در طول دوره. پژوهشگاهات آموزشی، پژوهشی و اداری رعایت كلیه قوانین و مقرر -14-2

 نماینده.به ناظر علمی و ه انای ماههای دورهارائه گزارش -14-3
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 حق مالکيت فکری : 15 ماده

پژوهشی و صنعتی  پژوهشگرناشی از آن متعلق به پژوهشگاه بوده و حقوق ها در طول دوره و نتایج پژوهش

تب، ثبت اختراعات و سایر تولیدات علمی، حق مالکیت در انتشار نتایج علمی، مقاالت، ك هستندموظف 

 .فکری پژوهشگاه را 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 -11تبصره 

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

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

 .شد خواهد تسهیم

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

و ها ، از منابع سایر دستگاهپروژهبه  در منابع اختصاص یافته كهدر صورتی صورت خواهد گرفت؛ 

 .، ذكر نام سایر حامیان بالمانع استخصوصی استفاده شده باشد مراكز دولتی یا

در مقاالت و مطالب منتشر شده توسط پژوهشگر پژوهشی در صورت  ذكر نام نماینده پژوهشگاه -13تبصره 

 ژه ضروری است.مشاركت موثر نماینده در اجرای پرو

 در صورت وجود اختالف در خصوص مشاركت موثر نماینده در فرآیند اجرای پروژه و ذكر نام -14تبصره 

ایشان در مطالب و مستندات مستخرج شده از پروژه، معاونت پژوهشی در این خصوص اعالم 

 نظر خواهند كرد.

 

 تصويب و بازنگری : 16 ماده

. در پایان دوره االجرا استویب رسیده و از تاریخ تصویب الزمتصبه تبصره  14ماده و  12در  نامهیوهشاین 

نامه به پیشنهاد معاون پژوهشی پژوهشگاه در هیئت رئیسه پژوهشگاه بازنگری اول اجرای برنامه، این آیین

 خواهد شد.


