
1 
 

 باسمه تعالی

 

 دانشگاه علامه طباطبائی

 معاونت پژوهشی

 

 

 )بازنگری شده( دورۀ تحقیقاتی پسادکتری اجرایی نامهشیوه

  

 

  

 

 51/51/79در شورای پژوهشی دانشگاه:  نامه قبلیشیوه تاریخ تصویب

12/21/5971در هیأت رئیسۀ دانشگاه:نامه قبلی شیوهتاریخ تصویب   

 

 

 

 

 

 



2 
 

 

 

 5222در خرداد ماه بازنگری شده 

وزارت علوم، تحقیقات  10/21/44مورخ  129412/4نامۀ پذیرش پژوهشگران پسادکتری شمارۀ در اجرای آیین :مقدمه

حل مشکلات و رفع  در زمینۀسهم دانشگاه  ارتقای های دانشگاه در خصوصتحقق مأموریتو فناوری و به منظور 

راهبردهای نقشه جامع علمی کشور(،  )بر اساس های بالقوه موجودنیازهای علمی و پژوهشی کشور با استفاده از ظرفیت

های پژوهشی علوم انسانی و در حوزه و نیز تربیت نیروهای متخصص با جامعه و صنعت گسترش تعاملات دانشگاه

  .است تدوین شده به شرح ذیل تحقیقاتی پسادکتری دانشگاه علامه طباطبائیدورۀ اجرایی  نامهشیوه، اجتماعی

 خواهد شد: دورۀ پسادکتری برای تحقق اهداف ذیل ایجاد هدف: -5ماده 

 ؛برای پژوهشگران پسادکتری های تحقیقاتی در موضوعات خاصعلمی و مهارتسطح  ارتقایایجاد فرصت  -2-2

 تولیدات علمی دانشگاه؛کیفی و کمی ارتقای سطح  -1-2

در جهت حل داخلی و خارجی های و دانشگاه پژوهشگرانپژوهشی -های علمیاز توانمندی گیریبهره -3-2

 ؛وهشی پژوهشگرانژهای پو مهارت مشکلات جامعه و ارتقای اندوختۀ علمی

برای اجرای آموختگان مقطع دکتری های تخصصی پژوهشگران و دانشارتقای توانمندی و مهارت -9-2

 تحقیقات مستقل و مؤثر در حوزۀ تخصصی؛

 ؛دادهای علمیاعضای هیأت علمی دانشگاه در راستای ارتقای برونایجاد انگیزه و کمک به  -5-2

 تعاریف:  -1ماده  

 منظور دانشگاه علامه طباطبائی است.دانشگاه:  -2-1

که پژوهشگران پس از أخذ درجۀ دکترای است  ۀ پژوهشی رسمی با برنامۀ مدوندوردورۀ پسادکتری:  -1-1

دانشگاه( شورای پژوهشی سال با موافقت  3سال و حداکثر  2)حداقل تخصصی به صورت تمام وقت با زمان معین

های تخصصی پژوهشگر تحت و ارتقای مهارت دانشگاههای مصوب و تقاضامحور برای مشارکت در اجرای پروژه

 شود.قاطع رسمی تحصیلی محسوب نمیمورۀ پسادکتری از شود. دنظر استاد میزبان برگزار می
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مدرک  دارای ایرانی یا غیر ایرانی دیشود فرکه ازین پس پژوهشگر نامیده میپژوهشگر پسادکتری:  -3-1

این  3و دارای شرایط مندرج در مادۀ  کندمیهمکاری که با استاد میزبان است  (Ph.D.دکترای تخصصی )

 باشد.نامه میشیوه

مسئولیت که است  نامهاین شیوه 9مادۀ مندرج در با شرایط  هیأت علمی دانشگاهعضو : میزباناستاد  -9-1

 را برعهده دارد. گرهای پژوهشهدایت و نظارت بر فعالیت

ای هفت نفره است متشکل از معاون پژوهشی دانشگاه، مدیر امور : کمیتهکمیتۀ پسادکتری دانشگاه -5-1

المللی دانشگاه، دو نفر از رؤسای واحدهای پژوهشی دانشگاه )به های علمی و بینهمکاری پژوهشی دانشگاه، مدیر

های ارتباط با جامعه وصنعت طرح انتخاب شورای پژوهشی دانشگاه(، یک عضو هیأت علمی دارای سابقه در انجام

وطه که وظیفۀ بررسی و به انتخاب شورای پژوهشی دانشگاه( و معاون پژوهشی دانشکده/رئیس واحد پژوهشی مرب)

گیری در خصوص دانشکده/واحد پژوهشی محل خدمت استاد میزبان و تصمیم و تایید تأیید پروندۀ متقاضی، تعیین

 متقاضی را بر عهده دارد.

 

 :متقاضی شرایط پژوهشگر   -9ماده 

سال  5های معتبر داخلی و خارجی که بیش از از دانشگاه( .Ph.D) مرتبط تخصصی داشتن مدرک دکترای -2-3

 . ایشان نگذشته باشد اتمام تحصیلاتتاریخ  از

 با درجۀ خیلی خوب و بالاتر از رسالۀ دکترای تخصصی دفاع کرده باشد؛ -1-3

 سال باشد؛ 91سن پژوهشگر نباید بیش از  -3-3

 ؛با موضوع پژوهش مرتبط بودن سابقه علمی پژوهشگر -9-3

)تشخیص اعتبار مجلات به عهده مرتبط  معتبر داخلی یا خارجی پژوهشی -مقالۀ علمی 1داشتن حداقل  -5-3

 ؛کمیسیون اعتبارسنجی نشریات دانشگاه است(

 به صورت تمام وقت در دانشگاهبتواند اشتغال به کار دیگری نداشته باشد و  به صورت رسمی در طول دوره،-6-3

 ؛شودمشغول به فعالیت  میزبان

 ؛)ویژۀ آقایان(نظام وظیفۀ کشورو مقررات کشور از جمله قوانین پژوهشگر از نظر قوانین بلامانع بودن فعالیت  -0-3

شگر هیزبان در طول مدت حضور به عنوان پژومرعایت همه قوانین و مقررات موسسه نداشتن منع قانونی و  -8-3

 پسا دکتری
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آموختگان مقطع تحصیلی دکترای تخصصی ایرانی و غیر دانشپذیرش پژوهشگر پسادکتری از میان  تبصره:

ایرانی مقیم خارج از کشور با رعایت ضوابط و مقررات کشور و تصویب هیأت رئیسۀ دانشگاه بلامانع است. در این 

المللی دانشگاه انجام های علمی و بینهای لازم با مراجع ذیصلاح توسط دفتر همکاریصورت تمامی هماهنگی

  شد.خواهد 

 

 :میزبانشرایط استاد  -2ماده 

 با مرتبۀ علمی حداقل دانشیاری؛ عضو هیأت علمی تمام وقت دانشگاه علامه طباطبائی -2-9

به تشخیص شورای  های دورۀ پسادکتریبرای تأمین هزینه دانشگاهیبرون طرح تحقیقاتییک دارا بودن  -1-9

 ؛ از طریق طرح پژوهشی ارتباط با جامعه و صنعت( )ویژۀ متقاضیان ورودپژوهشی دانشگاه

  یکی از شرایط زیر: ارا بودند -3-9

)به تایید  گذشتهسال  3در  ی در موضوع مرتبطالمللمقالۀ معتبر بین 1حداقل چاپ یا پذیرش  -2-3-9

  ؛کمیسیون اعتبارسنجی نشریات دانشگاه(

( در های خاصدر خصوص رشتهالمللی )داخلی یا بین ارائۀ گواهی ثبت اختراع در صورت ثبت اختراع -1-3-9

 ؛سال گذشته 3

شورای عالی انقلاب فرهنگی های پردازی که به تایید هیات حمایت از کرسیدارای کرسی نظریه -3-3-9

 ؛رسیده باشد

به عنوان دانشمند/پژوهشگر و یا نویسنده پراستناد جهان، جهان اسلام یا کشوری به  برگزیده شدن -9-3-9

 ؛(ISCاستنادی علوم جهان اسلام ) المللی یا پایگاهبندی بینهای معتبر رتبهتایید پایگاه

 ؛های فارابی و خوارزمیبرگزیده شدن به عنوان رتبه اول جشنواره  -5-3-9

 ؛عنوان استاد نمونه کشوری یا پژوهشگر برتر کشوریبرگزیده شدن به  -6-3-9

  .دارای کرسی استاد ممتازی در دانشگاه -0-3-9

)به تایید کمیسیون اعتبارسنجی  سال گذشته 3 در موضوع مرتبطمقالۀ معتبر داخلی در  9حداقل دارا بودن  -9-9

 ؛نشریات دانشگاه(
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قرارداد اجرای  بایستمیی که قصد استفاده از طرح پژوهشی ارتباط با جامعه و صنعت را دارد، استاد میزبان -5-9

به مبلغ طرح  .با دانشگاه منعقد کرده باشددانشگاهی با مشخصات مندرج در جدول زیر را یک طرح پژوهشی برون

درصد اضافه خواهد شد.  11تا  5 یاد شده با توجه به تورم سالیانه هر ساله با نظر شورای پژوهشی دانشگاه بین

های خدمات دانشگاه، کسورات قانونی و دستمزد پژوهشگر و دستمزد استاد مبلغ طرح پژوهشی یادشده هزینه

 کند. میزبان را )براساس ضوابط و مقررات قانونی موجود( تأمین می

 مرتبه استاد ردیف
سقف تعداد پذیرش 

  به صورت همزمان پژوهشگر
طرح پژوهشی ارتباط با حداقل مبلغ 

برای جذب یک  جامعه و صنعت
 متقاضی

 افزایش سالیانه

بر  %11تا  5بین  ریال 111/111/511 1 دانشیار 2
طبق نظر شورای 
 پژوهشی دانشگاه

 استاد 1
3 

 ریال 111/111/051

فناوران کشور، بنیاد ملی نامۀ پسادکتری صندوق حمایت از پژوهشگران و برای پژوهشگرانی که در اجرای آیین -6-9

شوند به عنوان بورسیه معرفی می ی و دیگر موارد مشابهجمهور استیر یفناور و علم یالمللنیب تعاملات مرکز نخبگان،

المللی که با هزینۀ شخصی متقاضی ورود به این دوره هستند، ارائۀ طرح پژوهشی و نیز آن دسته از پژوهشگران بین

 باشند.نیست و آنان تابع مقررات سازمان مربوطه میارتباط با صنعت الزامی 

دانشگاهی و یا حمایت مالی درصد مبلغ کل طرح پژوهشی برون 21حق نظارت استاد میزبان حداکثر  -0-9

 و علم یالمللنیب تعاملات مرکز های دیگر )صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور، بنیاد ملی نخبگان،سازمان

جانبه میان ی، ...( است و باقی مانده آن پس از کسر کسورات قانونی و بر طبق قرارداد سهجمهور استیر یفناور

   شود.پژوهشگر پرداخت میدانشگاه، استاد میزبان و پژوهشگر پسادکتری به 

 

 :مراحل و فرایند شرکت در دوره -1ماده 

 صنعتویژۀ متقاضیان ورود با طرح پژوهشی ارتباط با جامعه و  -5-1

پس از انعقاد قرارداد طرح  درخواست و اعلام نیاز استاد میزبان واجد شرایط به معاونت پژوهشی دانشگاه -2-2-5

 ؛پژوهشی ارتباط با جامعه و صنعت

 بر postdoc.atu.ac.irاعلام فراخوان جذب پژوهشگر در سامانۀ پذیرش دورۀ پسادکتری به نشانی  -1-2-5

 طبق درخواست استاد میزبان؛

های متقاضیان دورۀ پسادکتری از طریق سامانۀ پذیرش مدارک و پروپوزالمستندات، دریافت مشخصات،  -3-2-5

 دورۀ پسادکتری؛ 
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 رسیده در کمیتۀ پسادکتری دانشگاه و تعیین استاد میزبان/واحد پژوهشی مرتبط؛ ی هاتقاضا بررسی -9-2-5

 پسادکتری و واحدپژوهشی/دانشکدۀ مربوط؛اعلام پذیرش به استاد میزبان، پژوهشگر  -5-2-5

 انعقاد قرارداد بین استاد میزبان، پژوهشگر و دانشگاه؛  -6-2-5

با امضای  هگواهی مربوط ،تأیید استاد میزبان ، ایفای تعهدات پژوهشگر پسادکتری وپس از پایان دوره -0-2-5

  .شودمیو استاد میزبان صادر  ، رئیس واحد پژوهشی/دانشکدۀ مربوطمشترک معاون پژوهشی دانشگاه

 

 ویژۀ متقاضیان ورود با حمایت صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور -1-1

در  نهایی موضوع و تصویب ییدأپژوهشگر به معاونت پژوهشی دانشگاه توسط صندوق پس از ت معرفی -2-1-5

 از طریق ارسال نامه رسمی و کاربرگ مربوط؛ های مربوطۀ صندوقکارگروه

 ؛جهت طرح مربوطه/ واحد پژوهشی ارسال درخواست صندوق به دانشکد – 1-1-5

جهت بررسی و د پژوهشی در کمیته پسادکتری دانشگاه حطرح درخواست متقاضی و نظر دانشکده/وا -3-1-5

 صدور نامه پذیرش/عدم پذیرش؛

 نامه به صندوق؛تأیید کاربرگ ارائه شده توسط متقاضی و ارائۀ معرفی – 9-1-5

شود و دانشگاه علامه تمامی تعهدات و فرایندهای جاری مورد نیاز از سوی صندوق پیگیری می – 5-1-5

 طباطبائی هیچ گونه دخالتی در خصوص طرح و مسائل مالی آن نخواهد داشت.

 

 بنیاد ملی نخبگان از طریقویژۀ متقاضیان ورود  -9-1

پژوهشگر به معاونت پژوهشی دانشگاه توسط صندوق پس از تأیید و تصویب نهایی موضوع در  معرفی -2-3-5

 های مربوطۀ بنیاد از طریق ارسال نامه رسمی و کاربرگ مربوط؛کارگروه

 ارسال درخواست بنیاد به دانشکده/ واحد پژوهشی مربوط جهت طرح؛ – 1-3-5

درخواست متقاضی و نظر دانشکده/واحد پژوهشی در کمیته پسادکتری دانشگاه جهت بررسی و طرح  -3-3-5

 صدور نامه پذیرش/عدم پذیرش؛

 نامه به بنیاد؛تأیید کاربرگ ارائه شده توسط متقاضی و ارائۀ معرفی – 9-3-5
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شود و دانشگاه علامه طباطبائی تمامی تعهدات و فرایندهای جاری مورد نیاز از سوی بنیاد پیگیری می – 5-3-5

 هیچ گونه دخالتی در خصوص طرح و مسائل مالی آن نخواهد داشت.

 

 استیر یفناور و علم یالملل نیب حمایت مرکز تعاملات از طریقویژۀ متقاضیان ورود  -2-1

 یجمهور

 سامانه در خود، کشور دانشگاه در یپسادکتر دوره گذراندن یمتقاض میرمقیغ یرانیا یپسادکتر پژوهشگر -2-9-5

 ؛کند یم یبارگذار را مدارک و ثبت را خود اطلاعات م،یرمقیغ یرانیا نیمتخصص با یهمکار طرح

 گاهیپا رابط مخصوص سامانه در پژوهشگر درخواست و نام تعاملات، مرکز موافقت و یبررس از پس -1-9-5

 ؛شود یم مشاهده قابل و ثبت تقاضا کی عنوان به(  یطباطبائ علامه دانشگاه)

بررسی و اعلام نظر دانشکده/واحد  از پس گاهیپا رابط توسط پژوهشگر درخواست و پروپوزال، مدارک -3-9-5

 ؛شود یم ارسال کمیتۀ پسادکتری دانشگاه پژوهشی، به

 در را خود موافقت عدم ای موافقت اعلام و یبررسرا  جهینت یکار روز 11 ظرف دارد فرصت دانشگاه -9-9-5

 ؛کند اعلام پژوهشگر به سامانه

 یم منعقد زبانیم استاد و پژوهشگر دانشگاه، نیب یقرارداد ،کمیته پسادکتری موافقت اعلام صورت در -5-9-5

 و علم یالملل نیب تعاملات مرکز به قرارداد وجه زیوار درخواست با همراه گاهیپا رابط توسط  آن نسخه کی و شود

  .شود یم ارسال یجمهور استیر یفناور

 یم زین دانشگاه و برساند انجام به را خود تعهدات سال کی مدت در دارد فرصت یپسادکتر پژوهشگر -6-9-5

 سال هر انیپا در را آن گزارش و رسانده انجام به پژوهشگر به نسبت را خود یمعنو و یمال تعهدات هرماه ستیبا

 . دینما ارسال یفناور و علم یالملل نیب تعاملات مرکز یبرا یمال

  : تعهدات استاد میزبان:6 ماده

 هاتیفعال و نظارت برتیریمد و منظم و منسجم برنامه کی قالب در پژوهشگر یریکارگهب تیمسئول رشیپذ -2-6

 ؛گرپژوهش شناسانهروش یهامهارت توسعهبرای 

 ؛واحد پژوهشیبه معاونت پژوهشی دانشکده/ ماهه سه یهاگزارش ارائه -1-6

 ؛پژوهشگر دانشگاه و  یمعنو تیمالک و یماد حقوق تیرعا -3-6
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، بنیاد ملی نامۀ پسادکتری صندوق حمایت از پژوهشگران و فناورانکه در اجرای آیین اساتید میزبانی تبصره:

اقدام به جذب  فناوری ریاست جمهوری و دیگر موارد مشابهمعاونت علمی و المللی مرکز تعاملات بین نخبگان،

  کنند باید نسبت به ایفای تعهدات سازمان مربوطه اقدام نمایند. پژوهشگر می

 : تعهدات پژوهشگر پسادکتری:9ماده 

 ؛دانشگاه زیر نظر استاد میزبان مقرراتانجام منظم و دقیق پژوهش با رعایت اخلاق دانشگاهی و رعایت  -2-0

 به استاد میزبان؛ پژوهش هایگزارشمستمر ارائه -1-0

 ساعت در هفته؛ 31حداقل به میزان  واحد پژوهشیحضور در دانشکده/-3-0

( )بنا SCOPUSیا  WOS)المللیبین معتبر شده در مجلاتعلمی نمایهحداقل یک مقاله  پذیرش یا چاپ -9-0

شده در مجلات و پذیرش یا چاپ حداقل یک مقاله علمی نمایهدانشگاه( کمیسیون اعتبارسنجی مجلات به تأیید 

 با ذکر نام صحیح دانشگاه علامه طباطبائی در پایان دوره)به همراه استاد میزبان( توسط پژوهشگر معتبر داخلی 

(Allameh Tabataba’i University) ؛در قسمت وابستگی سازمانی 

پسادکتری صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور، بنیاد ملی نامۀ پژوهشگرانی که در اجرای آیین تبصره:

به عنوان بورسیه معرفی  ی و دیگر موارد مشابهجمهور استیر یفناور و علم یالملل نیب تعاملات مرکز نخبگان،

نامه این آیین 8-9و مشمول بند  سازمان مربوطه اقدام نمایندبه باید نسبت به ایفای تعهدات خود نسبت شوند می

 باشند.نمی

 تعهدات دانشگاه: -1ماده  

 صدور کارت شناسایی موقت؛  -2-8

 ارائۀ خدمات خوابگاهی)در صورت نیاز( -1-8

 های اطلاعاتی علمی؛دسترسی به اینترنت و پایگاه  -3-8

 های دانشگاه؛عضویت در کتابخانه -9-8

 صدور کارت تغذیه؛ -5-8

 واحد پژوهشی مرتبط/کتابخانۀ مرکزی دانشگاه؛در دانشکده/ پژوهش اختصاص فضای لازم برای مطالعه و -6-8

معرفی پژوهشگر به نهادهای ذیربط برای انجام مطالعات میدانی و تحقیقات مربوط/ شرکت در رویدادهای  -0-8

 پژوهشی خارجی)بدون تعهد مالی(؛
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 های داخلی و خارجی)بدون تعهد مالی(؛شتسهیل فرایند شرکت پژوهشگر در همای -8-8

نامه باشد، کننده نیاز به انعقاد تفاهمدر صورتی که برای استفاده از تسهیلات هر یک از مراجع حمایت -4-8

نامه با آن تواند بر طبق مقررات و نظر دفتر حقوقی دانشگاه نسبت به انعقاد تفاهمدانشگاه علامه طباطبائی می

 نماید.سازمان اقدام 

 .های فارسی و انگلیسی()به زبان بر طبق مقررات )نه مدرک یا دانشنامه( ارائه گواهی پایان دوره -21-8

 

 :روابط استاد میزبان، پژوهشگر و دانشگاه -7ماده 

پسادکتری توسط شورای استاد میزبان و پژوهشگر  دانشگاه، میانشده  بسته هایقرارداد چارچوب و ضوابط -2-4

 رشود و معاونت پژوهشی دانشگاه بتعیین میکمیتۀ پسادکتری و دفتر حقوقی دانشگاه دانشگاه/پژوهشی 

 اجرای این قراردادها نظارت خواهد کرد.

استاد میزبان و پژوهشگر  دانشگاه، میاندر قرارداد  ،مراحل و فرآیند پرداخت به پژوهشگر پسادکتری -1-4

 بینی و اعمال خواهد شد.پیش

کند و دانشگاه نسبت دورۀ پسادکتری هیچ گونه تعهد حقوقی و استخدامی برای دانشگاه ایجاد نمی :5تبصره 

همچنین، استفاده از پژوهشگر پسادکتری برای تدریس و  به استخدام و پرداخت بیمۀ پژوهشگر تعهدی ندارد.

ای برای تضمین موارد یادشده از تعهدنامه در ابتدای دوره، باشد.یا انجام امور اجرایی و اداری ممنوع می

 دانشگاه دریافت می شود. دفتر حقوقیپژوهشگر توسط 

 از تیحما صندوق یپسادکتر ۀنامنییآ یاجرا در که یپژوهشگران این ماده شامل 1و2های بند :1 هتبصر

 یمعرف یجمهور استیر یعلم معاونت المللیو مرکز تعاملات بین ، بنیاد ملی نخبگانفناوران و پژوهشگران

 شود.نمی ،اندیا از محل دیگری بورسیۀ پسادکتری دریافت نموده شوندیم

 

 

 در تاریخ به تأیید شورای پژوهشی دانشگاه، 15/19/2911 تبصره در تاریخ 5 و ماده 4 نامه دراین شیوه

و  دبه تأیید هیأت امنای دانشگاه رسی 13/15/2911 به تأیید هیأت رئیسۀ دانشگاه و در تاریخ 14/19/2911

  شود.ت رئیسه دانشگاه میأهی 19/11/2348 نامۀ مصوبجایگزین شیوه


