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 نامه حمایت از پژوهشگر پسادکتری توسط فدراسیون سرآمدان علمی ایرانآیین

 
التحصیالن معتبر مقطع دکترری تصصصری و اسرتهاده از فدراسیون سرآمدان علمی ایران با هدف حمایت از بکارگیری فارغ

سررآمدان ه پژوهشری پسرادکتری برا همکراری های برتر، از این افراد برای گذراندن دورتوانمندی آنها در انجام پژوهش

 کند.حمایت می علمی

( تحرت راهنمرایی و نررارت سررآمدان پژوهشگر پسادکتریالتحصیالن مقطع دکتری تصصصی )در اجرای این برنامه فارغ

استهاده ها تواند حداکثر به مدت یک سال از این حمایت( همکاری خواهند کرد. هر پژوهشگر میپژوهشی مدیرعلمی ایران )

 نماید. 

 

 هامیزان حمایت

دانشرگاههای میلیون ریرال ) 25تهران( و دانشگاههای شهر میلیون ریال ) 30: حق الزحمه پژوهشگر پسادکتری .1

 به حساب ایشان واریز خواهد شد؛ ماه 12بمدت حداکثر که  تهران(شهر غیر از 

پر  از کره خرید مواد و خدمات آزمایشرگاهی( )برای هزینه  پژوهانهمیلیون ریال  50: پژوهانه دوره پسادکتری  .2

ایرن الزم بره ککرر اسرت  ؛واریز خواهرد شرد مدیر پژوهشیبه حساب نهایی،  تأییدارسال گزارش به فدراسیون و 

 ؛شودمیای است که به حساب سرآمدان علمی واریز پژوهانه عالوه بر پژوهانه

 

 پژوهشگر شرایط

 ؛یداخلدانشگاههای از از یکی التحصیل مقطع دکتری تصصصی فارغ .3

 ؛5با ضریب تاثیر باالتر از  نشریاتیا  (فدراسیوندر سامانه معرفی شده )برتر نشریات دارای مقاله منتشر شده در  .4

به تأیید نویسنده مسئول یا استاد  فقط یک نفرمتقاضی در یک مقاله ککر شده باشد  2یا بیشتر از  2: چنانچه نام 1تبصره 

 ستهاده از امتیاز هر مقاله را دارد؛راهنمای افراد، حق ا

 التحصیلی ایشان نگذشته باشد؛سال از فارغ 4الی  3بیشتر از  .5
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های دوره پسادکتری سایر نهادها استهاده نکند و در هیچ نهادی به صورت تمام وقت مشغول به فعالیرت از حمایت .6

 مانع است.بصورت پاره وقت با تأیید مدیر پژوهشی بالاین افراد  نباشند. فعالیت

 

 نکات ضروری

 ؛توسط فدراسیون سرآمدان علمی ضروری استپژوهشگر سوابق علمی تأیید  .7

پرداخت حق الزحمه پژوهشگر منوط به تأیید مدیر پژوهشی خواهد بود و هر زمان که مدیر پژوهشی عدم رضایت  .8

 خود را از ادامه همکاری با پژوهشگر به فدارسیون اعالم نماید، پرداخت حقوق قطع خواهد شد؛

ر پژوهشی موضوع را در صورتی که به هر دلیلی همکاری پژوهشگر و مدیر پژوهشی قطع شود، ضروری است مدی .9

 به فدراسیون اطالع دهد؛



 

 

 

 فدراسیون سرآمدان علمی ایران

از تاریخ ../../... به عنوان پژوهشگر پسادکتری به مدت یک سال  ... دکترخانم سرکار رساند آقای/با سالم؛ به استحضار می

و ر ... عضو هیأت علمی این موسسه در این مؤسسه آموزشی/پژوهشی با همکاری و نرارت جناب آقای/ سرکار خانم دکت

 بعنوان مدیر پژوهشی مشغول به فعالیت خواهد شد. سرآمد علمی منتصب فدراسیون 

 پژوهشگر صورت گیرد.حق الزحمه به ماهانه خواهشمند است اقدامات الزم برای پرداخت 

 علمی ایران ارسال شده است.های فدراسیون سرآمدان این گواهی بنابه درخواست نامبرده برای استهاده از حمایت

 
 پسادکتری پژوهشگر )سرآمد علمی( مدیر پژوهشی دانشکده یا موسسه 

 تاریخ وامضاء تاریخ وامضاء مهر وامضاء

                          
  کن کرده و  فایل آن را به ) همراه با شماره نامه و تاریخ ( تهیه و اس )دانشگاه یا پژوهشگاه(  سربرگ رسمی موسسهلطها این درخواست را در

 ارسال نمائید.  info@isef.irبه نشانی   pdfصورت 

  های قرمز رنگ را پاک کنید.و قبل از پرینت گرفتن، نوشته درخواستپ  از تکمیل 
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 اطالعات محقق پسادکتری )پژوهشگر(

  نام و نام خانوادگی

  غ التحصیلی(دانشگاه )محل فار

  رشته

  نام نام خانوادگی استاد راهنمای دوره دکتری تصصصی

  سال فارغ التحصیلی

  حوزه تحقیقاتی

   شماره حساب
   شماره شبا
   نام بانک
   کد ملی
   ایمیل
  مجله)یا عناوین( عنوان 
 (پژوهشگر شرایط 4بند طبق )

 

 مجلهمحقق پسادکتری منتشر شده در عنوان مقاله 
 فوق )مجالت(

 

 

 

 

  در قالب فرم )اطالعات محقق پسادکتری( این جدولword که قابلیت  ارسال شودCopy/Paste  داشته
 .باشد

 ق ماهیانه(واطالعات شماره حساب محقق پسادکتری ترجیحا بانک ملی باشد )برای واریز حق 

 

 


