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حمایت از دوره های پسا دکتری پژوهشگاه  شیوه نامه اجرایی

 تربیت بدنی و علوم ورزشی

 مایتصندوق حمعاونت علمی ریاست جمهوری )پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی با همکاری 

های های خود و کمک به توسعه زیرساختدر راستای ماموریت (کشورو فناوران از پژوهشگران 

ار قرار در دستور کهای پسا دکترا را کشور، برنامه حمایت از دورهحوزه علوم ورزشی در پژوهش در 

زشی و با گاه تربیت بدنی و علوم ورپژوهشهای پژوهشی موجود در تا ضمن استفاده از پتانسیل داده

که مورد نیاز  ر،دار و تقاضامحوهای اولویتپژوهش کشوراز پژوهشگران صندوق حمایت حمایت 

شی ی علمی و پژوهها ها به توسعه زیرساختطریق این دوره از در حوزه ورزش می باشد جامعه

   کمک نماید.

نامه و چارچوب آیین پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی از این طرح ها درحوه حمایت ن

 باشد.می صندوق حمایت از پژوهشگران کشوراجرایی های دستورالعمل 

 تعاریف -1ماده 

گاه ژوهشعبارتست از پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی که در این آئین نامه پ پژوهشگاه:

 نامیده می شود. 

ندوق صنامه که در این آیین کشور عبارت است از صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران صندوق:

 شود.نامیده می

 

 وهشگاه،ژرئیس پعبارتست از کارگروهی متشکل از  کارگروه بررسی طرح های پسا دکتری:

ران معاونت پژوهشی و تحصیالت تکمیلی، مدیر آموزش های تخصصی و تحصیالت تکمیلی و مدی

رح طرسی گروه های پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی به تناسب طرح های مورد نیاز  که بر

د و ی دهنمپسادکتری را برعهده داشته و تصمیم گیری الزم در این خصوص را انجام های پژوهشی 

 از این پس کارگروه نامیده می شوند. 

ذ مستعد جوان پس از اخ دوره معین پژوهشی است که طی آن پژوهشگران دکترا: دوره پسا

پسا های طرحدر انجام که  تحت نظارت یک استاد صاحب تجربه و برجسته علمی ،یمدرک دکتر

 نمایند.مشارکت می دکترا

 پژوهشگاه ودار های پژوهشی اولویتطرح تحقیقاتی است که در چارچوب عرصه :پسا دکتراطرح 

ی صویب مبه تپس از تصویب در کارگروه پژوهشگاه صندوق تعریف شده و همراستا با اولویت های 

 رسد. 
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کز پژوهشی بوده و مر /دانشگاهدی است که عضو هیات علمی فر دکترا: پساطرح مسئول 

 های پژوهشگر پسا دکترا را بر عهده دارد.مسئولیت هدایت، راهنمایی و کنترل فعالیت

 به تخصصی بوده و متقاضی ورود دکتری مدرک دارای که است فردی کترا:د پسا پژوهشگر

 است.  پسا دکتراطرح  سئولپژوهشی تحت نظارت م فعالیت معین هایدوره

 اهداف  -2ماده 

 در  ها و مراکز پژوهشی کشورشگاههای پژوهشی دانکمک به تقاضا محور کردن فعالیت

 حوزه علوم ورزشی

 های انسانی پژوهش در کشورکمک به توسعه زیرساخت 

 یرهای پژوهشی در میان پژوهشگران دارای مدرک دکتکمک به افزایش توان و مهارت 

 هشیها/ مراکز پژوعلمی دانشگاه اتتخصصی قبل از عضویت در هی

 مین به منظور تا مراکز پژوهشی /هانشگاههای پژوهشی موجود در دااستفاده از ظرفیت

 نیازهای پژوهشی کشور

 ی ه مرزهابو رسیدن  مراکز پژوهشی /هاکمک به توسعه دانش و خالقیت علمی در دانشگاه

 جدید علمی

 ها اولویت - 3ماده 

 گیرند:های زیر در اولویت حمایت قرار میجد ویژگیپسا دکترا وا هایطرح

 همراستا باشدهای تحقیقاتی کشور است، گرفته از اولویتکه برپژوهشگاه های با اولویت 

 قابل مشاهده است( www.ssrc.ac.irوهشگاه در سایت پزوهشی پژ )فهرست اولویتهای

  ه ک)طرح هایی  باشددیگر های اجرایی مشارکت صنعت یا سازمان توام باطرح اجرای

 بخشی از هزینه ها توسط سازمان های دیگر تامین شود در اولویت قرار دارند(

 المللی باشدژوهشگران و مراکز علمی معتبر بیناجرای طرح توام با مشارکت پ 

 پژوهشی باشدپسا دکترا دارای سوابق و برنامه منسجم و تعریف شده  طرح سئولم 

 ه شده مرتبط باشدئاراو پژوهشگر پسا دکترا با طرح  سئولرزومه م 

 هداف دوره و ماهیت طرح همسو باشدمسیر شغلی پژوهشگر پسا دکترا با ا 

 تعریف شده در طرح، قابل حصول باشد اهداف 

 دکترا پسا طرحسئول شرایط م -4ماده 

 واجد شرایط ذیل باشد: دبای طرحمسئول 

 یقات و وابسته به وزارت علوم، تحقکز پژوهشی علمی تمام وقت دانشگاه/ مرت اعضو هی

 یاو  شکیبهداشت، درمان و آموزش پزوزارت  دانشگاه/ مرکز پژوهشی وابسته به ؛فناوری

 ز اول کشورها و مراکز تحقیقاتی تراسایر دانشگاه

http://www.ssrc.ac.ir/
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 اره وقتاعضاء هیئت علمی، گروه های علمی، اعضاء هیئت رئیسه و همکاران پ :1 تبصره

لتی ای دوهپژوهشگاه در اولویت اصلی می باشند. اما سایر همکاران هیئت علمی دانشگاه 

 شند. ری باوابسته به وزارت علوم نیز به تشخیص کارگروه می توانند مسئول طرح پسا دکت

  است دانشیارطرح برای مسئول حداقل مرتبه علمی 

 ا گیری راهبردی و همسو بامه پژوهشی منسجم و مبتنی بر جهتداشتن سوابق و برن

 پژوهشگاههای اولویت

  مقاله  5داشتن حداقلISI  ربوطه سال اخیر در مجالت علمی معتبر رشته تخصصی م 3در

یافته با ه و یا مجری دو طرح تحقیقاتی خاتم (ISCمقاله  5)در حوزه علوم انسانی حداقل 

 3با  المللی اختراع معادلارائه هر مورد ثبت بین های اجرایی.مشارکت صنعت یا دستگاه

 شودمحسوب می ISIمقاله 

ل اجرا محور مصوب و در حادارای طرح پژوهشی کاربردی تقاضا اعضای هیات علمی که: 2تبصره 

 ازمندبه اهداف طرح نی دستیابیهای اجرایی بوده و در راستای با مشارکت صنعت یا دستگاه

 دکترا باشند، در اولویت قرار دارند. کارگیری پژوهشگر پساب

وم، وزارت علیید امورد تهای پژوهشی معتبر جشنواره ت علمی برگزیدهااعضاء هی :3تبصره 

 ها و مراکزدانشگاه بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و همچنین وزارت تحقیقات و فناوری و

 در اولویت قرار دارند.تراز اول کشور پژوهشی 

دهای و دستاور های پژوهشی کاربردی خاتمه یافتهت علمی که دارای طرحااعضاء هی :4تبصره 

 ند.دارقرار  باشند، در اولویتساخت نمونه محصول  و فناورانه همچون تولید دانش فنی، ثبت پتنت

 ی کشوردر صورتی که مسئول طرح پسا دکتری از اعضاء هیات علمی سایر ئانشگاه ها :5تبصره 

 واهدباشد، یک عضو هیات علمی پژوهشگاه به عنوان مشاور این طرح در هر پروژه مشارکت خ

 داشت. 

 شرایط پژوهشگر پسا دکترا  -5ماده 

رایط زیر شایند که واجد نم هئرادرخواست ادر پژوهشگاه برای دوره پسا دکترا توانند پژوهشگرانی می

 :باشند

 ری فناو و د تایید وزارت علوم، تحقیقاتو مورحوزه علوئم ورزشی در  یدارای مدرک دکتر

 گذشته باشد ایشان التحصیلیسال از زمان فارغ 3که حداکثر  باشند

  مقاله  3داشتن حداقلISI در سه سال اخیر ( سه مقالهISC) و یا مجری یک طرح 

 بترائه هر مورد ثا های اجرایی.تحقیقاتی خاتمه یافته با مشارکت صنعت یا دستگاه

 شودیمحسوب م ISIمقاله  3المللی اختراع معادل با بین

 حدر دوره اجرای طر پژوهشگاهعالیت پژوهشی در توانایی اشتغال تمام وقت به ف 

 ونیبرخورداری از صالحیت عمومی و عدم منع قان 
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 وزارت علوم، بهوابسته کز پژوهشی امر /هادانشگاهپذیرش از یکی از  نامهارائه معرفی 

 ها و مراکز تحقیقاتی تراز اول کشورسایر دانشگاهیا و تحقیقات و فناوری 

 تراسا دکدوره پ مسئوله شده توسط ئارا یژوهشی با برنامه و طرح پژوهشانطباق سوابق پ 

رار قها و مراکز پژوهشی تراز اول کشور در اولویت پذیرش از دانشگاهمتقاضیان دارای  :1تبصره 

 دارند.

نامه یینگیری از مزایای آکه در چارچوب ضوابط بنیاد ملی نخبگان، برای بهره متقاضیانی :2تبصره 

لی منامه از بنیاد ه معرفیارائ اند، در صورتممتاز( اقدام نموده دانش آموختگاناستعدادهای برتر )

 نخبگان در اولویت قرار دارند.

ساخت  ودارای دستاوردهای فناورانه همچون تولید دانش فنی، ثبت پتنت  متقاضیان: 3تبصره 

 نمونه محصول در اولویت قرار دارند.

 زمان دوره -6ماده 

د ر قابل تمدیتا یک سال دیگ با تصویب کارگروهباشد و یک سال میحداکثر دکترا  زمان دوره پسا

حقق تپژوهشگر پسا دکترا و عملکرد و  طرح پیشرفتتمدید آن منوط به دریافت گزارش است. 

 طرح مصوب خواهد بود.تعهدات اساس ، برهاهداف مربوط

 تخصیص منابع  -7ماده 

 85اکثر حد مصوب، ماهیانه مبلغی معادل چارچوب طرح دکترا در یک از پژوهشگران پسا برای هر

 لبدر قا و ال تحصیلی در نظر گرفته خواهد شددر ابتدای همان ساستادیار پایه یک  حقوق درصد

 .شودپرداخت می پسا دکتراطرح  کمک به اجرای

 یو به ،رحط با تایید مسئول دکترا پسا برای پژوهشگر شدهمبلغ حمایت در نظر گرفته  :1تبصره 

 شود.پرداخت می

رای ب) پژوهشگاه و صندوقیافته توسط  اختصاصجز منابع که ب هاییدر خصوص طرح :2تبصره  

عت ط صنهای طرح از محل منابع اختصاص یافته توس، سایر هزینه(پژوهشگر پسادکترا الزحمهحق

هر  یه ازاب، پسا دکترا طرحسئول به منظور جبران خدمات م گردد؛تامین میهای اجرایی یا دستگاه

سئول به م ،قالب هزینه نیروی انسانی طرحمیلیون ریال در  30پسا دکترا ساالنه مبلغ  پژوهشگر

 .شودپسا دکترا پرداخت میطرح 

رای مصوب در نظر گرفته شده ب مبلغ، پژوهشگاههای متقاضی حمایت در خصوص طرح :3تبصره 

و ندوق صموجود  ، در چارچوب رویهدکترا( و مسئول طرح پساالزحمه پژوهشگر )عالوه بر حقطرح 

 ،اشداظر بنهای پژوهشی و براساس گزارش پیشرفت طرح که مورد تایید در رابطه با طرحپژوهشگاه 

 شود.دکترا پرداخت می به مسئول طرح پسا

د عالوه بر منابع اختصاص یافته از تواننین مسئول طرح پسا دکترا میو همچ پژوهشگاه :4تبصره 

ها و مراکز از طریق جذب منابع از سایر دستگاه از محل منابع خود و یا ،پژوهشگاه و صندوقطرف 
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و سایر هزینه های طرح الزحمه ماهیانه پژوهشگر پسا دکترا دولتی و خصوصی در پرداخت حق

 د.نمایمشارکت 

 بررسی و تاییدفرایند  -8ماده 

 پسا دکترا به شرح زیر خواهد بود: بررسی و تایید طرحفرایند 

 گاهپژوهشدکترا از طریق  پسا هایت از دورهبرنامه حمایرسانی در خصوص اطالع 

 و را همراه با طرح پیشنهادی و رزومه پژوهشگر پسا دکت طرحمسئول درخواست  هارائ

 کز پژوهشیمر /دانشگاه نامهمعرفی

  ارگروه کدر  (پسا دکترا و پژوهشگر طرحسئول طرح و رزومه متقاضیان )ماولیه ارزیابی

  پژوهشگاه

 پژوهشگاه توسط کارگروه تصویب طرح و بررسی علمی 

 وبوطه ارسال طرح تصویب شده به صندوق برای تایید نهایی و طرح در کارگروه های مر 

 انعقاد قرارداد

 سئول طرح و پژوهشگر پسا دکتراابالغ مصوبه به م 

  طرحل اجرای کز پژوهشی محرسانی به دانشگاه/ مرو اطالع نامه طرحتفاهمانعقاد  

 طرحوظایف ناظر  -9ماده 

صندوق و با  های تخصصیکارگروه به تشخیص پژوهشگاههای متقاضی حمایت خصوص طرحدر 

 عهده دارد: هتعیین و وظایف زیر را ب یک نفر ناظر علمی ،معرفی پژوهشگاه

 رهدویشبرد اهداف پسا دکترا به منظور پ و پژوهشگر طرح مسئولای به ه خدمات مشاورهئارا 

  ملکرد دکترا و تدوین گزارش ارزشیابی ع پساو پژوهشگر  طرح مسئولنظارت بر عملکرد

 پژوهشگاهه آن به ئو اراطرح 

 وایی(اساس استانداردهای علمی )به لحاظ شکلی و محتبر کنترل کیفیت اجرای طرح 

 های پسا دکتراعملکرد دوره یبه صندوق جهت ارتقاه رهنمودهای الزم ئارا 

 فکریمالکیت  حقوق -10ماده 

به  صندوق تفاهم نامه فی مابین پژوهشگاه وپسا دکترا براساس  طرحدستاوردهای  ناشی از حقوق

 قدرالسهم مشارکت در اجرای طرح می باشد

 دستورالعمل اجرایی   - 11ماده 

به ق صندو در شورای پژوهشی پژوهشگاه و تاییدنامه پس از تدوین دستورالعمل اجرایی این آیین

 خواهد رسید. نهایی تصویب
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ز تاریخ او  رسید تصویببه  10/09/1397تبصره در مورخ  یازدهماده و  11نامه شامل شیوه این 

 باشد.می ابالغ قابل اجرا


