
1 

 

 «پسادکترابرای دوره  پژوهشگرـ  مروجپذیرش نامه آیین»
 

های در ترویج دانش و فناوری و توسعه نوآوری در سطح پهنهتخصصی آموختگان دوره دکترا مشارکت موثر دانشبه منظور 
بخش مورد نیاز  ایو توسعه های کاربردیپژوهش اندوزی برای انجامتجربهها و همچنین توسعه توانمندیو تولیدی 

 تحقیقات و آموزشتهیه و برای اجرا به موسسات و مراکز « پسادکتراپژوهشگر ـ  مروجنامه پذیرش آیین» ،کشاورزی
 د.شوسازمان تات ابالغ می

 

 : تعاریف1ماده 

 منظور ستاد سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی است.سازمان: 

 

و تابعه وابسته ملی و استانی و منابع طبیعی  آموزشی مراکز تحقیقاتی منظور موسسه/پژوهشگاه/پژوهشکده/ موسسه:

 سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی است.
 

از  درجه دکتری تخصصی دارای آموختگاندانشدوره پژوهشی با برنامه مدون است که  :(Postdoc) پسادکترادوره 

 و وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی تحقیقات و فناوری ،معتبر مورد تایید وزارت علوم و مراکز آموزشی هادانشگاه
 ،ترویجی ،تحقیقیی هامشارکت در اجرای پروژه سه سال، برای و حداکثر معین حداقل یکبه طور تمام وقت با زمان 

شود. به رغم میزبان برگزار می عضو هیات علمینظر تحت میدانی  های تخصصیو ارتقای مهارتتقاضا محور ای توسعه
 شود.محسوب نمیکشور از مقاطع رسمی تحصیلی  پسادکترارسمیت، دوره 

 

از  های کشاورزی و منابع طبیعیدر یکی از رشته تخصصی ادکترفردی است با مدرک  :پسادکترا مروج ـ پژوهشگر

موزش پزشکی آو وزارت بهداشت درمان و تحقیقات و فناوری  ،وزارت علوممورد تایید عالی  ها و مراکز آموزشدانشگاه
و در  نمایدارایه میرا پژوهشی  پروژه /طرحشناسنامه در قالب  موسسه /سازمانشده مشخصهای اولویتاساس  برکه 

دوره  نامهآییناساس مفاد این  بر ربطذی موسسهسپس تایید کمیته علمی فنی میزبان و عضو هیات علمی صورت تایید 
 گذراند.میمرکز  /را در موسسه پسادکترا

 

در  اتکه با رعایت ضوابط مقرراست موسسه  سازمان/منظور عضو هیئت علمی شاغل در  میزبان:عضو هیات علمی 

 هدایت و نظارت برکارگیری، ه بکند و مسئولیت اقدام می «پسادکترا مروج ـ پژوهشگر»نسبت به پذیرش  ،نامهآییناین 
 و تایید عملکرد وی را بر عهده دارد.  ترویجیو  ، فناوری، آموزشیهای پژوهشیفعالیت

 

 : اهداف 2ماده 

آموزشی،   ترویجی ـ فعالیتبرای انجام تخصصی  اآموختگان مقطع تحصیلی دکترهای دانشگیری از توانمندیبهره -1-2

 و منابع طبیعی بخش کشاورزی فناوری و یپژوهش مطالعاتی،
های آموزشی مشارکت در فعالیت برایدکترا آموختگان مقطع تحصیلی دانش میدانیو های تخصصی ارتقای مهارت -2-2

 و موثر در حوزه تخصصی  محورکاربردی مسألهاجرای تحقیقات  ـ ترویجی و
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آموزشی و  فناوری،ی، پژوهشهای ایجاد انگیزه و کمک به توان اعضای هیات علمی در ارتقای کیفیت فعالیت -3-2
 ترویجی

 بخش کشاورزی و منابع طبیعی های عرصهها و چالشفرصتتحصیلی دکترا با  طعگان مقآموختهآشنایی دانش -4-2
 آموزشی و ترویجیپژوهشی، فناوری، های برای تحقق برنامه اپژوهشگر پسادکتر ـمروج استفاده از ظرفیت  -5-2

 

 پسادکترا پژوهشگر ـ مروج: شرایط و ضوابط برای پذیرش 3ماده 
 شرایط موسسه -1-3

 باشد. پسادکتراپژوهشگر ـ مروج برای پذیرش ...(  آزمایشگاه، تجهیزات، عرصه و)نات الزم امکا برنامه و دارای -1-1-3

پسادکتری در سازمان انجام پژوهشگر ـ مروج توسط کمیته جذب  متقاضیان ارزیابی و گذاری، پذیرشسیاست: 1 تبصره
 .خواهد شد

میزبان  عضو هیات علمیو  پسادکتراپژوهشگر ـ مروج ای، موسسه در زمینه انطباق علمی در موارد بین رشته :2تبصره 
 .نمایندگیری میتصمیم
 باشد.اداری ممنوع می ـ در پیشبرد امور اجرایی «پسادکترا پژوهشگرـ مروج  »استفاده از  :3تبصره 

 
 میزبان عضو هیات علمیشرایط  -2-3

که در مناطق  اعضاء هیات علمی با مرتبه استادیاریعالوه بر این  .دارای مرتبه علمی استادی یا دانشیاری باشد -1-2-3
باشند با همکاری اعضای هیات علمی دارای مرتبه دانشیاری و باالتر کم برخوردار )محروم( شاغل در مراکز تحقیقاتی می

توانند بصورت عضو هیات علمی میزبان مشترک میهمان استان  مراکز پژوهشی، موسسات و مراکز آموزشی، هادانشگاهدر 
  نمایند. پسادکترا پژوهشگرمروج ـ اقدام به جذب 

 اشد.ب حداقل دو پروژه تحقیقاتیمان زهممجری  مسئول/پسادکترا، پژوهشگر ـ مروج زمان با پذیرش هم -2-2-3
 سه ساله اخیر را اخذ کرده باشد. پایه ترفیع سالیانه پسادکترا، پژوهشگر ـ مروج پذیرش  زمان تقاضای در -3-2-3
 شود.میانجام موسسه و تایید تشخیص  بانفر یک میزبان، عضو هیات علمی هر پژوهشگر ـ مروج تعداد  -4-2-3

 
 های پسا دکترا:برای دوره موضوع پیشنهادی -3-3

شده تعیینپروژه  که در قالب طرح/بوده های بخش کشاورزی و منابع طبیعی ولویتااز بین پیشنهادی موضوع  -1-3-3
 .شودمیانتخاب موسسه  سازمان/توسط 
 مشخص شود. یپیشنهاد یپروژه تحقیقات صورت شفاف و قابل سنجش دربه یادشده، دستاوردهای دوره -2-3-3

 شود.نموسسه انتخاب در دست اجرای مصوب های موضوع پیشنهادی از پروژه -3 -3-3
 

  پسادکترا پژوهشگر ـمروج : شرایط و وظایف 4ماده 
 پسادکتراپژوهشگر  ـمروج شرایط  -1-4

تخصصی مورد تایید وزارت عتف و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در زمینه تخصصی  امدرک دکتر -1-1-4
 مورد تقاضا داشته باشد. 
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شده در مجالت  چاپمقاله  3دارای حداقل . تخصصی دفاع کرده باشد ااز رساله دکتر عالی /خوبخیلی با درجه  -2-1-4
ربط در مراجع ذی یا دارای حداقل سه دانش فنی/فناوری و یا سه اختراع ثبت شده عتفوزارت ورد تایید م  ISCو ISIمعتبر 

  .باشدداشته را  از موارد مذکورمورد از مجموع هرکدام یا حداقل سه بوده و 
پژوهشگر مروج ـ وقت به عنوان  تمامنداشته و به صورت اشتغال به کار دیگری مطلقا  ،پسادکترادر طول دوره  -3-1-4

 .نمایدفعالیت  پسادکترا
 داشته باشد.را میزبان  عضو هیات علمیپذیرش از یکی از اعضای هیات علمی واجد شرایط موسسه به عنوان  -4-1-4

  40سن متقاضی نباید بیش ازچنین مهگذشته باشد و نسال  5بیش از  ،ادکتر در مقطع گیآموختدانشاز تاریخ  -5-1-4
 سال باشد.

 برخوردار باشد. پژوهشگر پسادکترامروج ـ فعالیت به عنوان عدم ممانعت قانونی برای و های عمومی از صالحیت -6-1-4
 ذکور الزامی است.برای داوطلبان عمومی نداشتن مشکل نظام وظیفه  -7-1-4

و همچنین اعضای  پسادکترادر دوره تخصصی و دارای تجربه قبلی  اآموختگان ممتاز مقطع تحصیلی دکتردانش :4تبصره 
پذیرش در اولویت المللی معتبر های ملی و بینو سایر جشنوارهجوایز خوارزمی، فارابی و رازی و دارندگان  بنیاد ملی نخبگان

 قرار دارند.

تخصصی ایرانی مقیم خارج  اآموختگان مقطع تحصیلی دکتردانشاز میان  پسادکتراپژوهشگر  ـمروج پذیرش  :5تبصره 
 بالمانع است. میزبان با رعایت ضوابط و مقررات کشور  ،از کشور
 پژوهشگر پسا دکترا کلیه قوانین و مقررات موسسه در طول مدت فعالیت را باید رعایت نماید. –مروج  :6تبصره

 
  پسادکتراپژوهشگر  -مروج وظایف  -2-4

میزبان عضو هیات علمی مصوب با هماهنگی پروژه  طرح/شده مطابق با شناسنامه تعیینگونه فعالیت  جام هران -1-2-4
 در موسسه

پروژه  طرح/شده در شناسنامه بینیپیشهای فعالیتانجام در جهت پیشبرد  و کاربردی ارائه پیشنهادهای نوآورانه -2-2-4
 مصوب
 ، فناوریپروژه پژوهشی تحقیقاتی و آزمایشگاهی متناسب با نیاز طرح/های حضور در عرصه  -3-2-4
 های سازمان   های آموزشی و ترویجی در چارچوب برنامهها و فعالیتمشارکت در برنامه -4-2-4
کمیته آن از  یهاییدو اخذ ت ترویجی، آموزشی و فناوریی، طرح پژوهششش ماهه گزارش پیشرفت فیزیکی ارایه  -5-2-4

 علمی فنی موسسه 
های ، فعالیتفناوری ،دستاوردهای پژوهشی سایر مقاالت، کتب و گزارش نهایی طرح / پروژه، مشارکت در تدوین -6-2-4

 آموزشی و ترویجی 

 

 پسادکترا پژوهشگر ـمروج یند پذیرش : فرا5ماده 

  موسسهواجد شرایط پس از هماهنگی با عضو هیات علمی میزبان درخواست و اعالم نیاز ارایه  -1-5
 اعالم ظرفیت توسط موسسه  -2-5
 توسط موسسه محورهای پژوهشی فراخوان  -3-5
 متقاضیانپژوهشی توسط های دریافت پروپوزال -4-5
 فنی موسسهـ  علمیکمیته در تایید  ،و سپسمیزبان  عضو هیات علمیتوسط  پژوهشی یهاپروپوزال و تایید بررسی -5-5
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 توسط موسسه پژوهشی قرارداد تایید و  بررسی ،تنظیم -6-5
در و میزبان و تایید نهایی وی با موسسه است  عضو هیات علمیتوسط  پسادکتراپژوهشگر  ـمروج انتخاب : 7 تبصره
تایید ، باشداستانی و منابع طبیعی  و آموزش کشاورزیکز تحقیقات ادر مر پسادکترادوره گذراندن  که فرد متقاضیصورتی

نیاز مورد  پسادکترابرای گذراندن دوره  نیزآموزش و ترویج کشاورزی  ،و یا سازمان تحقیقات ذیربطو موافقت موسسه 
 پسادکترا برای انجام خدمت با مناطق کمتر برخوردار خواهد بود. مروج ـ پژوهشگرضمنا اولویت جذب  است.

های کشاورزی، ظرفیت معاونت آموزش و ترویج سازمان تات موظف است هر ساله بر اساس نیازسنجی عرصه -5-7
های تولیدی را اعالم های ترویج دانش و فناوری در پهنهبرای مشارکت در برنامه پسادکترا انپژوهشگرمروج ـ  پذیرش

 نماید.
 

 

 : تامین منابع مالی و مسائل اداری 6ماده 
مابین وزارت عتف و صندوق حمایت از در تفاهمنامه فیتوافق شده  ()بیست و پنج درصد پرداختی سازمانسهم  -1-6

 شود.میتامین موسسه  /منابع اعتباری سازمان از محل ،هاپژوهشگران کشور برای پرداخت هزینه
ه استادیار بعضو هیات علمی با مرتحقوق و مزایای ماهانه درصد  80« پسادکتراپژوهشگر  ـمروج »الزحمه میزان حق -6-2

 خواهد بود.سازمان یک پایه 
 باشد.میتا سه سال حداکثر بنا به نیاز موسسه و تامین اعتبار مالی حداقل یک و  پسادکترامدت دوره  -3-6
 است. موسسه اداری اساس ضوابط  بر ،استفاده از امکانات و اموال موسسه -4-6
و فاقد توسط موسسه ممنوع  ،پسادکترا مروج ـ پژوهشگرگونه تعهد در قبال ادامه قرارداد و یا استخدام  ارائه هر -5-6

 باشد.میاعتبار 
عضو و صرفا  نشده میزبان مبلغی پرداختعضو هیات علمی به  ،پسادکترا مروج ـ پژوهشگربابت راهنمایی و هدایت  -6-6

شده  اجرا، فناوری، آموزشی و ترویجی پروژه پژوهشی دستاوردهای طرح/میزبان از مزایای معنوی حاصل از هیات علمی 
 گردد. مند میبهره
فنی  -تایید کمیته علمینیز عدم میزبان و عضو هیات علمی عدم رضایت  ،نامهدر صورت عدم رعایت مفاد این آیین -7-6

 را دارد. فسخ قرارداد یک طرفه اختیار موسسه  ،پسادکترا مروج ـ پژوهشگرعملکرد  نسبت بهموسسه 
 پسادکترا مروج ـ پژوهشگرشده توسط انجامهای فعالیت همهمالکیت فکری اعم از حقوق مادی و معنوی ناشی از  -8-6

مروج و تابع قوانین حاکم و ضوابط مقررات موسسه است و  بودهمانند ثبت اختراع و توسعه دانش فنی متعلق به موسسه 
را ندارد. در مورد مستندات شده  از موارد یادوسسه واگذاری و استفاده بدون اجازه کتبی م ،استفادهحق  پسادکترا ـ پژوهشگر

 میزبان تعیین خواهد شد.   عضو هیات علمیعلمی، ترتیب درج نام نویسندگان و نقش آنها توسط 
های خود در وظایف و مسئولیت ،کند که از حقوقگواهی می ،با شرکت در فراخوان پسادکتراپژوهشگر  ـ مروج -9-6

 و همه آنها را پذیرفته است. شتهنامه آگاهی داچارچوب این آیین
 شود.توسط موسسه صادر می دکتراپساگواهی پایان دوره )فارسی و انگلیسی(  -10-6

های علمی یافتهدستیابی به صرفا منوط به حداکثر تا سه سال  پسادکترا مروج ـ پژوهشگرقرارداد سالیانه تمدید : 8تبصره 
 باشد.موسسه میفنی ـ  کمیته علمیبا تایید  ،ترویجی مرتبط ـهای آموزشی و انجام فعالیت و فناورانه مناسب با کیفیت

 

اساس گزارش  بر موسسه و در سطح ملیبر عهده رئیس  ،سطح موسسهنامه در آییننظارت بر حسن اجرا این  :7ماده 

 عهده معاونت پژوهش و فناوری سازمان است.  توسط موسسات برشده  ارائهانه یسال
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از تاریخ رسیده به تصویب  1/8/1401سازمان به تاریخ  ءر پنجاهمین جلسه هیات امنادتبصره  8ماده و  7نامه در این آیین
 االجرا است. ابالغ الزم

  
 


