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  :هدف  (1

هدف از برگزاري این دوره حفظ و حمایت از پژوهشگران مستعد و جوان در راستاي ارتقاء سطح تحقیقات پایه و کاربردي 

 ذکر می شود( می باشد.  "انستیتو "در انستیتو پاستور ایران می باشد ) که از این پس به عنوان 

 :دامنه کاربرد (2

 منظور همکاري در پروژه هاي تحقیقاتی انستیتو کاربرد دارد. این آیین نامه در جذب داوطلبین دوره پسا دکترا به

 منابع:  (3

  11/90/1902آیین نامه برگزاري دوره پسا دکتراي پژوهشی مصوب هیات رئیسه انستیتو پاستور ایران مورخ  (1-3

 09دستورالعمل جذب دوره پسا دکتراي پژوهشی وزارت بهداشت درمان و اموزش پزشکی سال ( 2-3

تبصره( کمیته پسا  5بند،  21ماده،  5) مشتمل بر  90/99/1909ن نامه برگزاري دوره پسا دکتراي پژوهشی مصوب  آیی (3-3

 دکتراي انستیتو پاستور ایران  

 

  تعاریف : (4

دوره پسا دکتراي پژوهشی دوره اي است که براي تربیت پژوهشگران حرفه اي در مراکز تحقیقاتی  اجرا می شود و پس از 

 دوران پسا دکترا گواهی مربوط صادر خواهد شد.گذراندن 

 

 :دوره به ورود شرایط (5

 (شرایط داوطلبین: -5-1

 فعالیت حیطه با مرتبط هاي رشته در بالینی تخصص فوق یا تخصص (Ph.D)تخصصی دکتراي مدرك داشتن) 1-1-5

 .انستیتو پژوهشی هاي

)به عنوان نویسنده اول و یا مسئول(، یا   ISI ،Pub medداشتن دو مقاله در زمینه کاري مرتبط در مجالت  ) 5-1-2

 .)به عنوان نویسنده اول و یا مسئول( 2باالي   IFیک مقاله در مجالت با 

 در (Principle Investigator)  اصلی محقق بعنوان انستیتو علمی هیأت اعضاي از نفر یک از پذیرش کسب )5-1-9

 .کمیته پسا دکتراي انستیتو توسط دکترا و تأیید پسا پژوهشگر عنوان تحت تحقیقاتی، یک طرح قالب

 .باشد می سال 49 داوطلب سن ( حداکثر5-1-4

 .نباشد علمی هیات اعضا از یا انستیتو شده استخدام محققین از داوطلب) 5-1-5

 :شرایط اساتید(5-2
 Scopusاساس بر 15 حداقل(h-Index  پژوهشی درخشان سابقه و استادي مرتبه داراي بایستی اصلی محقق (5-2-1

    ) باشد Scopusاساس بر 12 حداقل ( h-Index با دانشیاران) , باشد

 (  در مورد محقق تازه تبدیل وضعیت شده به مرتبه استادي تا یک سال مالك عمل مرتبه دانشیاري خواهد بود.5-2-2

 حداقل یک سال از زمان آن باقی مانده باشد.( طرح تحقیقاتی در کمیته مورد پذیرش می باشد که 5-2-9            

 

 :شرایط انجام) اجراي( دوره (6

است که میتواند پیرو تایید گزارش پیشرفت   یکسال حداقل تحقیقاتی، طرح اجراي مدت طول طول دوره براساس )1-6

 .سال تمدید گردد 9ساالنه توسط کمیته فرادکترا  تا حداکثر 
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 ر نامه تکمیل و پس از تایید توسط استاد راهنما، به مدیریت پژوهشی تحویل نمایند.( داوطلبان الزم است فرم اقرا2-6

پس از  را تکمیل ودکترا در انستیتو پاستور ایران  ( داوطلبان الزم است فرم درخواست و ارزیابی پذیرش پژوهشگر پسا9-6

 تایید توسط استاد راهنما، به مدیریت پژوهشی تحویل نمایند.

 تحقیقات، فناوري و آموزش معاونت توسط اصلی، محقق اعالم دوره و با اتمام از پس دوره این گذراندن گواهی (4-6

 .گردد می صادر انستیتو

 ضروري گواهینامه صدور ( براي2باالتر از  IF با ISIالمللی) بین معتبر مجالت در مقاله یک حداقل ( پذیرش 1-4-6

 است.

 :موارد سایر (9

 ي مزایا و حقوق با آنان )معادل الزحمۀ حق و کنند می فعالیت اصلی محقق مستقیم نظر زیر دکترا فرا پژوهشگران) 1-9

 است. پرداخت ( توسط انستیتو قابل 1 پایه استادیار

( محقق اصلی موظف است پژوهشگرپسا دکترا را براي انجام فعالیت هاي پژوهشی راهنمایی الزم نموده و امکانات الزم 2-9

ایشان قرار دهد. همچنین گزارش سالیانه پیشرفت کار بایستی توسط پژوهشگر پسا دکترا در کمیته پسادکترا  را در اختیار

 ارایه و مورد تایید قرار گیرد و تمدید دوره منوط به تایید گزارش می باشد.

وش اه هاي دوره هاي ر( انستیتو موظف است کلیه امکانات آموزشی از قبیل کتابخانه، اینترنت و امکان شرکت در کارگ9-9

 تحقیق و ... را براي پژوهشگر پسا دکترا فراهم نماید.

( پژوهشگر پسا دکترا بر اساس توافق مکتوب اولیه با محقق اصلی از حقوق مادي و معنوي )مورد توافق( طرح تحقیقاتی 4-9

 وزه پژوهشی ارسال گردد.مربوطه برخوردار می باشد.الزم است یک نسخه از این توافق جهت تنظیم قرارداد به ح

 قابل پرداخت است. 1-9( جذب پژوهشگر پسا دکترا از دیگر کشورها مجاز بوده و حقوق وي مطابق بند5-9

 : انستیتو تعهدي براي استخدام پژوهشگر پسا دکترا ندارد. 1-5-9

 

 

 هشتم مهر ( مورد است ، درجلسه مورخ 25( بند که شامل بر بیست و پنج )9ین آیین نامه در هفت )ا

( در کمیته پسادکتراي انستیتو پاستورمطرح وبه تصویب 0/9/1909سال هزار و سیصد و نود و هفت )

 .رسید

 به تصویب شوراي پژوهشی انستیتو پاستور ایران رسید.  0/6/1900 یخرتادر آئین نامه ینا 
 


