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 دوره پسادکتری  ت از یحما  -1
 تیحمان  یاز اماه    14  به مدت  توانندمییکی از شرایط زیر    در صورت داشتن  آموختگان دوره دکتریدانش   -1-1

 :ندیاستفاده نما
 

بر اساس    100تا    1سسات تحقیقاتی برتر با رتبه  ؤها یا میکی از دانشگاه   در  آموختگان دوره دکتریدانش   -1-1-1

 ؛ (Scimagoو  Times Higher Education)  نظام ارزیابی

بر اساس   300تا    101برتر با رتبه    یقاتیسسات تحق ؤا میها  از دانشگاه  یكیدر    یآموختگان دوره دكتر ش دان  -2-1-1

ارز حداقل  یاب ینظام  كسب  با  اساس  یامت  300  و  بر  علمیاز  اختراع،  -عملکرد  ثبت  علمی،  )انتشارات  پژوهشی 
 (؛1پیوست بر اساس  های علمی و ... موفقیت

پسادكتر   یانیمتقاض  -3-1-1 دوره  مدت حداقل    ی كه  به  را  در  یخود  سال  دانشگاه  یكیک  میها  از  سسات  ؤ ا 

از بر اساس  یامت  300در صورت كسب حداقل    ، اندگذرانده  یاب یبر اساس نظام ارز  100تا    1برتر با رتبه    یقات یتحق
 پژوهشی؛ -عملکرد علمی

  ها از دانشگاه   یكیک سال در  یخود را به مدت حداقل  Fellowship ی/ تخصص  ی لیكه دوره تكم  یانیمتقاض  -1-1-4

از بر اساس  یامت  300با كسب حداقل    ،اندگذرانده یابیبر اساس نظام ارز 100تا    1برتر با رتبه    یقات یسسات تحقؤا می
 پژوهشی؛ -عملکرد علمی

ا مؤسسات  یها  از دانشگاه  یكیک سال در  یخود را به مدت حداقل    ی كه دوره فرصت مطالعات  یانیمتقاض  -1-1-5

ماه توسط    6دوره حداقل به مدت    ی هانهیاند و هزگذرانده  ی ابیبر اساس نظام ارز  50تا    1برتر با رتبه    یقات یتحق
 پژوهشی؛ -یعملکرد علماز بر اساس یامت 300با كسب حداقل    ،دانشگاه مقصد پرداخت شده است

بر اساس    300تر از البرتر با رتبه با  ی قاتیسسات تحق ؤا میها از دانشگاه  یكی یآموختگان دوره دكتر دانش  -1-1-6

 30)كشور    یدولت  هایاز دانشگاه   یكیارشد خود را در    یا كارشناسی  یكه دوره كارشناسی، در صورتیابینظام ارز
- عملکرد علمیاز بر اساس یامت 400، در صورت كسب حداقل باشند گذراندهISC)  یبنددانشگاه برتر بر اساس رتبه

 .ژوهشیپ
 

پسادكتر   :1تبصره   بندیمتقاض  یدوره  مشمول  تول  صرفا    ،6-1-1  ان  صورت  پروژهیدر  در  محصول     د 

Prototype/MVP  (كرد ورود به بازار ی و رو یتكرارشوندگ یژگیو ی دارا)باشدید می، قابل تمد. 

 . سال است   40 یان دوره پسادكتر یمتقاض یشرط سن :2تبصره 

قرار داده و  :3تبصره   به صورت مستقیم در اختیار محقق  را  اعتبار  پروژه،    پایگاه میزبان موظف است  گزارش 

 .م نمایدالطی نامه رسمی به مرکز اع  ،کرد اعتبار را در پایان قراردادشده و موارد هزینه  دستاوردها و نتایج حاصل
 

و بر اساس    یپژوهش-یعلم   یهایینه و توانایشیط، با توجه به پین داوطلبان حائز شرایاز ب   یینش نهایگز  -1-2

 .شودیزبان انجام میگاه میتوسط پا یقات یپروپوزال تحق
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  یهااز دانشگاه  یكیارشد از    یو كارشناس  یكه در دوره كارشناس  یان حوزه علوم انسانیمتقاض  یینش نهایگز  -1-2-1

التحص  یدولت فارغ  كشور  شدهیداخل  كسب    ،اندل  صورت  توجهاز  یامت  200در  و -علمی  عملکرد  با  پژوهشی 
 .شودیزبان انجام میگاه میتوسط پا  ی قاتیو بر اساس پروپوزال تحق  تخصصی  هایتوانایی

 

 :استل یدر نظر گرفته شده شامل موارد ذ  تیحما -3-1
 

، به صورت ناخالص(  ک دانشگاه تهرانیه  یار پایمعادل حقوق ماهانه استاد)   ناموت  000/000/17مبلغ ماهانه    -1-3-1

 د؛اب ییجهت پرداخت حقوق اختصاص م (ات یمال)  یپس از كسر كسورات قانون که

 .ابدییوابسته به پروپوزال محقق اختصاص م یون ناموت به عنوان اعتبار پژوهشیلیم  60 مبلغ تا سقف  -1-3-2
 

د  یل خر یاز قب  یی هانهیو در زم  یدر جهت پیشبرد اهداف پروژه دوره پسادکتر   د صرفا  یبا  یاعتبار پژوهش  :4تبصره  

مرتبط با انجام پروژه و    ی ، سفرهایانسان  یروی نه نی، هزیشگاهیزات آزمای ، تجهیاانهی زات رایمواد، قطعات، تجه 
وجود ندارد.    باشد  یپروژه پسادكتر   یاهداف اصل   از  دور  كه به  یموارد  یص گرنت براینه گردد و امكان تخصی... هز

ن  یار محققیمانده اعتبار در اختیمحقق به صورت كامل صرف انجام پروژه نشود، باق   یكه اعتبار پژوهشیصورت   در
 . یید و موافقت محقق، استاد میزبان و پایگاه میزبان باشدأکرد باید مورد ت د هزینهموار. ردی گیبرنامه قرار م  یبعد

زبان بوده و پس  یگاه میمتعلق به پا  ،تاپاز جمله لپ  یشده با استفاده از اعتبار پژوهش یدار یلوازم خر   :5تبصره  

 . برنامه قرار خواهد گرفت ین بعدیار محققیدر اخت از اتمام قرارداد محقق، 
 

 : ردی گیزبان انجام میگاه میتوسط پا ی متقاض یر براین موارد زیمأت -1-3-3

 مناسب؛  یوتر شخصیاستقرار و كامپ  یفضا •
 شگاه و كتابخانه؛  یبه آزما  یدسترس  •
 ت؛ یزیو كارت و ییصدور كارت شناسا •
 . یو رفاه  یبه امكانات ورزش یدسترس •

خارج از كشور جهت استفاده   یرانیژه متخصصان ایو  ،ون ناموت اعتباریلیم  10سقف  درصد تا    00 ف  یتخف  -1-3-4

آزما ژه  یو  یعموم   یهااز طرح  یمندو بهره(  labsnet.irور )كش  ی راهبرد  ی هایفناور   یشگاهیاز خدمات شبكه 
 . ابدییگردد، اختصاص میدر هر فصل از سال برقرار م یشگاهیكه توسط شبكه آزما یپژوهشگران پسادكتر 

  ی ماه مرخص  1ن  یشود. همچنیدر نظر گرفته م  یاستحقاق  یروز مرخص   35ماه،    14در    ی هر متقاض  ی برا  -1-3-5

زبان در خصوص زمان یگاه میپا  ی با هماهنگ  یمتقاض  یابی و شغل  یلیمدارک تحص  ی ابیند ارزیجهت انجام فرآ
 . نظر گرفته شده استانجام آن، در 

هزار ناموت در حقوق ماهانه محقق در نظر    850زان  یبه م  (حرف و مشاغل آزاد ) ه  یمه پاینه بین هزیمأت  -1-3-6

در وجه    (درصد   18با حداقل دستمزد و نرخ  )نسبت به پرداخت آن    ست شخصا  یبایم  یگرفته شده است و متقاض 
 .دیاقدام نما ی ن اجتماع یتأم
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  یت متقاضین حمایافت ایدر  یشود. برا یم  ارائه   و افراد تحت تكفل توسط مركز   یمتقاض  ی لی تكم  مهیب  -1-3-7

اقدام    ی ل یمه تكمیه، نسبت به ثبت درخواست بیمه پایشدن ب  یو جار   فاصله پس از انعقاد قراردادبالست  یبایم
 .دینما

 

علوم    یهارشته  ی برا  حداكثر ده ماهل به مدت  یط ذ یاز شرا  یكیان در صورت احراز  ید قرارداد متقاضیتمد  -1-4

 ود: ر خواهد بیپذها امكانر رشتهیسا ی و شش ماه برا یه و علوم پزشكیپا
 ؛  ی المللنیک اختراع معتبر بیثبت حداقل  •
زبان و ارائه  یگاه میپا  یبا تقاضا ) د محصول  ی منجر به تول  یک پروژه كاربردیمؤثر در    ینقش  یفایا  •

 ؛(ادله به مركز 
با ارائه مدارک قرارداد  )جاد ارتباط دانشگاه و صنعت  یف پروژه منجر به ایمؤثر در تعر   ینقش  یفایا •

 ؛ (با صنعت به مركز 
 ؛یزه نوبل در پروژه پسادكتر ید برنده جایبا اسات  یهمكار   •
 ؛یمعتبر مرتبط با موضوع پروژه پسادكتر  ی المللنیانتشار فصل كتاب در انتشارات ب •
 ؛دیجد  یدانشگاهس رشته یسأت  •
ش  یب   یالمللنیب  یخارج از كشور و جذب اعتبار پژوهش  یسسات علمؤف پروژه مشترک با میتعر   •

 ؛ دالر هزار  50از 
ا ی  Q1 هیک نشر یحداقل  )   هیعلوم پا  یهادر رشته  صرفا    یالملل نیات معتبر بیرش مقاله در نشر یپذ •

نشر  انسان  یهاو رشته (   Q2هیدو  نشر ی حداقل  )   یعلوم   (یپژوهش-یعلم  هی ا دو نشر ی Q1 هیک 
 .یم پروژه پسادكتر یمستق ی خروج

 

تمدیبایم  یمتقاض  :6تبصره   درخواست  قراردادیست  توص   د  همراه  به  مهیرا  استاد  گزارش  ینامه  ارائه  زبان، 

انجام در دوره    یشده برا   ینیبشی دوره و برنامه پ  یو دستاوردها  یدوره پسادكتر   یانجام شده ط   یهاتیفعال
 . دید، ارسال نمایتمد

ز در  ین  5- 3-1همچنان فراهم خواهد بود. در رابطه با بند    3-3- 1و    1-3-1د قرارداد، موارد  یدر صورت تمد  :7تبصره  

  یاستحقاق  ی روز مرخص  22د قرارداد،  یماه تمد  10  ی و در ازا  ی استحقاق  ی روز مرخص  15د قرارداد،  یماه تمد  6  ی ازا
از آنها در   یا بخشیز در صورت عدم استفاده از تمام  ین  4-3-1و    2-3-1بند   یهاتیاست. در رابطه با حمار  یپذامكان

 .د قرارداد قابل استفاده خواهد بود یماه، اعتبار مذكور در زمان تمد 14مدت زمان 

ن  یماه فاصله باشد، ا  6ش از  ید قرارداد محقق بیان قرارداد و ارائه درخواست تمدین پای كه ب  یدر صورت  :8تبصره  

در   یرش محقق پسادكتر ینامه پذنی، منطبق بر آئیط رزومه متقاضیشود كه شرایم  یبررس   یدرخواست در صورت 
 . همان سال باشد
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  یا به درخواست متقاضیزبان  یگاه میو فناورانه توسط پا  یعلم  ی هاتیزبان بر اساس اولوی د میانتخاب اسات  -1-5

 .زبان انجام خواهد شدیگاه میپا ی داخلن یت قوانیبا رعا و
 

با  )را    یواحد درس   6ش از  یس بیتواند تدر یزبان نم یگاه می، پایدوره پسادكتر   یت پژوهشیبا توجه به ماه   -1-6

  ی ت بر رو ید و تمركز فعال یدر طول مدت قرارداد از محقق درخواست نما(  خصوص جذب محقق  در   یابیهدف ارز
 . خواهد بود یانجام پروژه پژوهش

 

ن دوره، عدم اشتغال به كار  یاز ا  یمنداز شروط بهره  یكی  ،یوقت بودن دوره پسادكتر توجه به تمامبا    :9تبصره  

 ی گر یتمام وقت د  یت شغلیا موقعیبوده    یت علمأی تواند همزمان عضو هینم  یگر است و متقاضیدر مؤسسات د
  ی همكار   ،ن موردیت ایبوده و در صورت عدم رعا  ین موضوع به عهده متقاضیت عدم اظهار ایداشته باشد. مسئول

 .گرددیمسترد م یمتقاض یافتیمتوقف شده و وجوه در

  یفناور و صنعتی برا  ی هادر مجموعه  ،بر مراکز دانشگاهی و پژوهشی  عالوه  یامكان انجام پسادکتر   :10تبصره  

یید مرکز بوده و پروژه با  أفناور مورد ت   ی ها، پایگاه میزبان یكی از مجموعهیمحقق وجود دارد. در این مدل همكار 
میزبان در بخش تحقیق و توسعه مجموعه فناور، قابل انجام خواهد    ی هات علمی یكی از پایگاهأمشارکت عضو هی 

 : ستیابی به یكی از موارد ذیل گرددبایست منجر به د ین پروژه میود. اب
 انجام طرح پژوهشی شاخص •
 تولید محصول •
 توسعه محصول   •
 المللی ثبت اختراع بین •

 


