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 بسمه تعالي

 

 

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

يفناور و قاتيتحق معاونت  

 

در دانشگاه هاي علوم پزشكي دكتري صنعتي پسا دستورالعمل دوره

  كشور
  

  

  

    

  

  مقدمه

قانون برنامه پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران و  16دوره پسادكتري صنعتي در راستاي اجراي بند الف ماده 

هاي حركت به سمت دانشگاه نسل سوم در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي اجرا مي شود.  تحقق برنامه

آموختگان دكتري تخصصي اي دانشهاي حرفههاي عملي و ارتقاء توانمنديهدف اصلي اين دوره تقويت مهارت

لعمل دستوراباشد. جامعه ميهاي جديد علمي و فناوري حوزه سلامت به صنايع و در محيط واقعي كار و انتقال يافته

تر دانشگاه با صنعت و جامعه و بهره گيري بيشتر از توانمندي دوره پسادكتري صنعتي بمنظور ايجاد ارتباط عميق

  است.ه هاي پژوهشي كاربردي و فنآورانه تهيه شدآموختگان دكتري در طرحعلمي و تخصصي دانش
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  ريف اتع -1ماده 

  .باشدميمنظور وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي  وزارت بهداشت: -1-1

منظور معاونت تحقيقات و فناوري وزارت بهداشت، درمان  :بهداشت وزارت تحقيقات و فناوريمعاونت  -1-2

  .باشدميو آموزش پزشكي 

 وهاي علوم پزشكي، مراكز آموزش عالي، مراكز تحقيقاتي ها و دانشكدهمنظور تمام دانشگاه موسسه: -1-3

  باشد.وابسته به وزارت بهداشت مي يهاپژوهشكده

اي پژوهشي با برنامه مدون است كه پژوهشگران دوره ):Industrial Postdoc( صنعتي يدكتردوره پسا -1-4

پس از اخذ درجه دكتري تخصصي، به طور تمام وقت با زمان معين حداقل يكسال و حداكثر سه سال، 

تحت نظر استاد ميزبان در موسسه و يا واحد پذيرنده  تقاضا محور و يا محور محصول هايدر اجراي طرح

  شود.مشاركت دارند. دوره پسادكتري صنعتي از مقاطع رسمي تحصيلي محسوب نمي

اقدام به ارائه  تقاضا محور/محصول فردي است با مدرك دكتري تخصصي كه بر اساس طرح پژوهشگر:  -1-5

ود خدوره پسادكتري صنعتي ، نامهاين آئين ن بر اساس مفادو در صورت تائيد استاد ميزبا نموده پروپزال

  گذراند.را در موسسه يا واحد پذيرنده مي

 عملدستورالكه با رعايت ضوابط مقرر در  بودهمنظور عضو هيئت علمي شاغل در موسسه  استاد ميزبان: -1-6

وي  و تاييد عملكردها ليت هدايت و نظارت بر فعاليتد و مسونماياقدام مي "پژوهشگر"نسبت به پذيرش 

 را بر عهده دارد. 

طرح هايي هستند كه در واحد تحقيق و توسعه شركت يا موسسه دانش  طرح هاي محصول محور: -1-7

 .مسير توليد محصول فناورانه تعريف و اجرا مي گردند بنيان در



3 
 

منابع مالي است كه استاد ميزبان از طريق آن اقدام به جذب يي هامنظور طرح :هاي تقاضا محور طرح -1-8

و گرنت هاي پژوهش و فناوري از مجموعه هاي خارج از موسسه مي نمايد. اين طرح ها شامل قراردادهاي 

صندوق هاي حمايتي پژوهش و فناوري همچون صندوق  يارتباط با صنعت و جامعه، گرنت هاي تخصيص

هاي پژوهشي طرح، هاهساير دستگاو بهداشت حمايت از پژوهشگران و فناوران، طرح هاي حمايتي وزارت 

و فناوري مورد تقاضاي ساير دستگاه هاي دولتي و خصوصي (سامانه ساتع: سامانه ملي تقاضا و عرضه 

  باشد.ميهاي پژوهشي و فناوري بين المللي ) و طرحو فناوري پژوهش

ها و موسسات دولتي و غيردولتي خارج از موسسه بوده كه ها، سازمانمنظور تمام شركت واحد پذيرنده: -1-9

 نمايد.را تامين مي طرح محصول محور و يا طرح تقاضا محوراجراي  جهت منابع مالي و اعتباري

 سسهيا مو فردي است داراي صلاحيت و شايستگي علمي و تخصصي كه توسط واحد پذيرنده ناظر طرح: -1-10

  گردد. جهت نظارت بر اجراي كامل و با كيفيت طرح مورد تقاضا تعيين مي

  اهداف -2ماده 

هاي تقاضامحور در استفاده حداكثري از امكانات موسسه براي انجام تحقيقات كاربردي و اجراي طرح -2-1

 صنايع و جامعه 

اجرايي اعضاي هيئت علمي در راستاي كمك به توان تامين منابع انساني پژوهشگر مورد نياز موسسات  -2-2

 هاي پژوهش و فناوري كارفرمائيدر اجراي طرح

هاي آموختگان مقطع دكتري تخصصي در اجراي طرحهاي علمي و نوين دانشگيري از توانمنديبهره -2-3

 تقاضامحور حوزه سلامت در صنايع و جامعه 

دانشگاهي موجود در كشور جهت هاي استفاده از ظرفيتگسترش ارتباط دانشگاه با صنعت و جامعه و  -2-4

 حل مسائل فني حوزه سلامت در صنايع و جامعه

  شرايط و ضوابط جهت پذيرش پژوهشگر پسادكتري صنعتي -3اده م

  ي صنعتيشرايط داوطلبين دوره پسادكتر -3-1

فوق تخصص باليني در متخصص و و يا بهداشت  علوم پايه و) PhD( دانش آموخته دكتراي تخصصي -3-1-1

تخصصي  زمينه، تحقيقات و فناوري در وزارت علومحسب مورد يا  زارت بهداشتمورد تاييد و موسسات

 مورد تقاضا
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 دارا بودن يك ثبت اختراع بين المللييا و ، PubMedيا  ISIحداقل يك مقاله  و يا مسئول اولنويسنده  -3-1-2

 و يا سه ثبت اختراع داخلي

 سال  45حداكثر سن داوطلب  -3-1-3

 نظرو فناوري مرتبط با حيطه مورد  تحقيقات تخصصي تجربهداراي  -3-1-4

 هيات علمي واجد شرايط موسسه به عنوان استاد ميزبان  ءاز يكي از اعضا پذيرشاخذ  -3-1-5

به صورت تمام وقت در موسسه و يا حضور  ودوره پسادكتري صنعتي  طولدر عدم اشتغال به كار ثانويه  -3-1-6

 واحد پذيرنده 

 واحد پذيرنده در طول مدت حضور و مقررات موسسه و  قوانينكليه رعايت  -3-1-7

 نداشتن مشكل نظام وظيفه براي داوطلبين مرد  -3-1-8

آموختگان ممتاز مقطع تحصيلي دكتري تخصصي، اعضاي بنياد ملي نخبگان و برندگان جوايز دانش :1 تبصره

  در اولويت پذيرش قرار دارند. با تجربه كار اجرايي با صنعت معتبر ملي از جمله خوارزمي، فارابي و رازي

آموختگان مقطع تحصيلي دكتري تخصصي ايراني و غيرايراني مقيم پذيرش پژوهشگر از ميان دانش :2 تبصره

  موسسه بلامانع است.  موافقتخارج از كشور با رعايت ضوابط و مقررات وزارت بهداشت و 

  شرايط استاد ميزبان -3-2

 ت علمي شاغل در موسسه با مرتبه علمي استادي يا دانشياري اعضو هي -3-2-1

 پيش از زمان درخواست پژوهشگر  متوالي در سه سالاخذ ترفيع پايه ساليانه  -3-2-2

در سه سال گذشته كه حداقل  PubMedيا  ISIمقاله در مجلات نمايه شده در  دوحداقل  بودن دارا -3-2-3

رح يك ط و يا يك ثبت اختراع بين الملليدارا بودن يا  ،ها نويسنده مسئول يا اول باشددر يكي از آن

   پژوهشگرالزحمه فعال همراه با اعتبارات كافي براي پرداخت حق تقاضا محور

مدير عامل، عضو هيئت مديره و يا سهامدار يك شركت دانش بنيان بوده و يا دارا بودن يك گرنت قابل  -3-2-4
 انجام طرح تقاضا محور قبول از يك شركت و يا صنعت  و يابخشي از جامعه جهت

دراز  ايو  انيم يبرنامه پژوهش كي يدانشگاه در راستا يفناور تهيدارا بودن پروپوزال مصوب شورا/ كم -3-2-5
 يابيدست يلازم برا يمشخص و خاص كه مجموعه پژوهشها طهيح كياهداف مشخص در  يمدت دارا

 شده است. فيبه اهداف ذكر شده در آن روشن و تعر
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تواند هدايت حداكثر دو پژوهشگر را بر شرايط، بطور همزمان مي سايرهر استاد ميزبان با احراز : 3 تبصره

  عهده بگيرد.

علمي با مرتبه استادياري كه دستاوردهاي فناورانه برجسته و يا  هيئت ءاعضابا تشخيص موسسه،  :4 تبصره

د دارن صنعتي گذراندن دوره پسادكتريو يا گواهي  شتهدااي قراردادهاي ارتباط با جامعه و صنعت گسترده

  توانند اقدام به جذب پژوهشگر نمايند.نيز مي

نيز مي توانند اقدام به جذب پژوهشگر داراي مرتبه استادي  موسسات بازنشستههيئت علمي  ءاعضا :5 تبصره

  نمايند.

  شرايط موسسه  -3-3

 امكانات لازم براي پذيرش پژوهشگر  بودن دارا  -3-3-1

 و يا طرح محصول/تقاضا محور دوره تحصيلات تكميلي فعال داير در رشته تخصصي بودن  دارا  -3-3-2

 در موسسه  مقررات و الزامات حقوقي و قانوني براي انتخاب و حضور پژوهشگر رعايت  -3-3-3

گيري در زمينه انطباق علمي پژوهشگر و استاد ميزبان بر عهده اي، تصميمدر موارد بين رشته :6 تبصره

  باشد.موسسه مي

استفاده از پژوهشگر در پيشبرد امور اجرايي اداري موسسه و همچنين براي تدريس اعم از نظري  :7 تبصره

  باشد.و عملي در موسسه ممنوع مي

 باشد.هرگونه تعهد استخدامي موسسه در قبال پژوهشگر ممنوع مي :8تبصره

  شرايط واحد پذيرنده -3-4

 ) R&Dتحقيق و توسعه (واحد پژوهش و فناوري و يا واحد  بودن دارا  -3-4-1

 منابع مالي و اعتباري مورد نياز جهت اجراي طرح تامين   -3-4-2

( در الزحمه وي حقو پرداخت مورد تقاضا  جهت نظارت بر اجراي طرح، داراي صلاحيت ناظر تعيين  -3-4-3

 موارد لزوم)

صلاحيت آن توسط ) نباشد، R&Dدر مواردي كه واحد پذيرنده داراي بخش تحقيق و توسعه (: 9 تبصره

  .( يا شوراهاي متناظر دانشگاه) انجام خواهد گرديدكارگروه شوراي ارتباط با صنعت دانشگاه 
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توافق طرفين يا و از واحد پذيرنده يا هر سازمان ديگر بر عهده واحد پذيرنده  طرحانتخاب ناظر  :10 تبصره

  .(موسسه و واحد پذيرنده) خواهد بود

  از واحد پذيرنده يا از ساير منابع خارج از موسسه تامين گردد. تماماًمنابع مالي طرح   :11 تبصره

  فرآيند پذيرش پژوهشگر -4ماده 

 درخواست و اعلام نياز استاد ميزبان واجد شرايط پس از هماهنگي با معاونت پژوهشي موسسه -4-1

 توسط معاونت پژوهشي موسسهاعلام ظرفيت  -4-2

 متقاضيانهاي دريافت پروپزال -4-3

 ها و تائيد توسط استاد ميزبانبررسي پروپزال -4-4

 بررسي، تائيد و تنظيم قرارداد توسط معاونت پژوهشي موسسه -4-5

 صدور ابلاغ براي پژوهشگر و استاد ميزبان توسط معاونت پژوهشي موسسه -4-6

 طتوس بهداشت وزارت تحقيقات و فناوريمعرفي پژوهشگر به استاد ميزبان، واحد پذيرنده و معاونت  -4-7

 معاونت پژوهشي موسسه

 تامين منابع مالي و مسائل اداري -5ماده 

حق الزحمه پژوهشگر و استاد ميزبان بطور كامل با واحد پذيرنده خواهد بود.  الزحمهتامين هزينه ها و حق -5-1

حداقل حقوق يك كارشناس با دانشگاه يا  1پژوهشگر بصورت ماهيانه معادل حداقل حقوق استاديار پايه 

 د.يگردخواهد مدرك دكتري تخصصي توسط واحد پذيرنده پرداخت 

و تامين اعتبار مالي حداقل يك سال و قابل  استاد ميزبانبه نياز  بسته صنعتي مدت دوره پسادكتري -5-2

 .باشدتا سه سال ميتمديد 

 و استاد ميزباندر صورت تامين اعتبار مالي، كمك هزينه شركت در كنفرانس هاي داخلي مورد تاييد  -5-3

 در سال به پژوهشگر تعلق مي گيرد. تنها يك بار

 سسه براساس ضوابط موسسه مي باشد.استفاده از امكانات و اموال مو -5-4

 توسط دستورالعملفاد اين موسسه بايستي امكان فسخ قرارداد در هر زماني در صورت عدم رعايت م -5-5

در صورتي كه در اختلاف نظرات  پيش بيني نمايد. وي راو عدم رضايت استاد ميزبان از عملكرد پژوهشگر 

 توافق حاصل نشود، تصميم نهايي در مورد ادامه يا عدم ادامه طرح بر عهده ناظر طرح خواهد بود.
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مانند ثبت اختراع و  منتج از دوره پسادكتريهاي خروجي )اعم از حقوق مادي و معنوي(مالكيت فكري  -5-6

نام (حقوق معنوي باشد. مي و واحد پذيرنده موسسه بين  قرارداد منعقد شده بر اساس  دانش فنيتوسعه 

) مالك اختراع(حقوق مادي  بوده و ه اشخاص حقيقي پديدآورنده نوآوريب متعلق )مخترع يا مخترعان

ه، (مقال در مورد مستندات علمي ، موسسه يا هردو) خواهد بود.پذيرنده واحد( ماليكننده تأمين متعلق به

 .گرددميميزبان تعيين استاد ها توسط نويسندگان و نقش آن، ترتيب درج نام كتاب و غيره)

هاي خود در چارچوب كند كه از حقوق، وظايف و مسئوليتبا شركت در فراخوان، گواهي ميپژوهشگر  -5-7

 ها را پذيرفته است.دارد و همه آنآگاهي  دستورالعملاين 

ر قالب دتمام وقت مي باشد و ضوابط تفصيلي نحوه حضور، مرخصي و ساير موارد  صنعتي دوره پسادكتري -5-8

 گردد.تعيين مي واحد پذيرندهضوابط 

دوره پسادكتري صنعتي از تاريخ تصويب پذيرش پژوهشگر و صدور ابلاغ از طرف معاونت پژوهشي آغاز  -5-9

 موسسه است. 

گردد و پس از گذراندن دوره، گواهي پايان دوره پسادكتري صنعتي منجر به اخذ مدرك تحصيلي نمي -5-10

 وسسهم يپژوهش معاونامضاي  دوبا توسط معاونت پژوهشي موسسه تهيه شده و  (فارسي و انگليسي)دوره 

  گردد.صادر ميعالي ترين مقام مرتبط واحد پذيرنده و 

توسط پژوهشگر كه مورد تاييد استاد ميزبان و واحد پذيرنده باشد براي صدور گواهينامه  ارائه گزارش نهايي -5-11

  پايان دوره الزامي است.

حمايت  پژوهشگر ازمحصول/تقاضا محور هاي جهت انجام طرحتوانند در موارد خاص، موسسات مي :12 تبصره

  .معنوي بعمل آورند

معاونت پژوهشي موسسه  تمديد قرارداد پژوهشگر صرفاً منوط به اعلام موافقت استاد ميزبان به :13 تبصره

باشد. در اين صورت معاونت پژوهشي موسسه بايستي مجدداً ابلاغ پژوهشگر و استاد ميزبان را به واحد مي

  پذيرنده ايفاد نمايد.

 كميته به موضوع فكري، مالكيت مورد در آمدهپيش و تعارضات احتمالي اختلافات خصوص در :14تبصره 

  .گرددمي ارجاع موسسه فكري مالكيت

  دستورالعملنظارت بر اجراي  -6 ماده

 در سطح موسسه، بر عهده معاونت پژوهشي موسسه است. دستورالعملاين  اجراينظارت بر حسن  6-1
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ات، موسسدر سطح ملي، بر اساس گزارش سالانه ارائه شده توسط  دستورالعملنظارت بر حسن اجراي اين  6-2

 ي وزارت است.بر عهده معاونت پژوهش

 دستورالعملو پژوهشگراني كه پيش از ابلاغ اين نگرديده عطف به گذشته  دستورالعملاين : 15تبصره 

 باشند.  د مشمول ضوابط موجود در موسسه ميانمشغول به فعاليت شده

  

ت تحقيقات تصويب شوراي مديران معاونبه 05/10/1400 تبصره در مورخ 15ماده و  6در  دستورالعملاين 

 باشد.اجرا ميقابل رسيد و از تاريخ تصويب ، درمان و آموزش پزشكي و فناوري وزارت بهداشت


