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گاه ق  سادکتریوره پ د انهمشیوه  یهی ه قضاوژپوهش
 

 اتریخ:
 شماره:

آموختگان  گیری از ظرفیت دانش های علمی و بهره پژوهشگاه قوه قضاییه به منظور توسعه شبکه همکاری

نامه پذیرش پژوهشگران  آیین» 9 ماده اجرای درهای مرتبط با قوه قضاییه و  دکتری در رشته  دوره

های  ، شرایط و ضوابط تشکیل دوره1399مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در سال « پسادکتری

 دارد: پسادکتری در پژوهشگاه را به شرح زیر مقرر می

 تعریف. 1ماده 

مدرک  دارای موقت و معین است که طی آن، پژوهشگرای  دوره، (Postdoc)پسادکتری  دوره. 1-1

به صورت تمام وقت و تحت نظارت یک عضو های مرتبط با قوه قضاییه،  در رشته (PH.D)دکتری تخصصی 

 پردازد. های پژوهشی هدفمند در پژوهشگاه قوه قضاییه می ، به فعالیتبه عنوان استاد میزبان هیات علمی

 شود. از مقاطع رسمی تحصیلی محسوب نمیدوره پسادکتری به رغم رسمیت، 

 اهداف. 2ماده 

های مورد  دکتری در رشته  موختگان دورهآ های دانش مندی پژوهشگاه قوه قضاییه از توانمندی . بهره2-1

 نیاز به منظور پژوهش پیرامون نظام مسائل قوه قضاییه؛

در زمینه  دوره دکتریموختگان آدانشهای تخصصی پژوهشگران و  . کسب و ارتقای مهارت2-2

 های کاربردی و مورد نیاز قوه قضاییه. پژوهش

 دوره پسادکتری  داوطلبشرایط . 3ماده 

های حقوق، فقه و حقوق، مدیریت، در رشته. دارای مدرک دکتری تخصصی در زمینه تخصصی 1-3

 ؛قوه قضائیه های مرتبط بااقتصاد، جامعه شناسی، روانشناسی، آمار، فناوری اطالعات و سایر رشته

 سال اخیر؛ 5، حداکثر در . دفاع از رساله دکتری با درجه خیلی خوب و باالتر2-3

 .ISCپژوهشی با نمایه -مقاله چاپ شده در مجالت معتبر علمی 2. دارای حداقل 3-3

 سال؛ 40کمتر از دارای سن . 4-3

 نداشتن مشکل نظام وظیفه برای آقایان؛. 3-5

 در طول دوره پسادکتری؛ به کار عدم اشتغال. 65-3
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گاه ق  سادکتریوره پ د انهمشیوه  یهی ه قضاوژپوهش
 

 اتریخ:
 شماره:

قوه های  ، مقتضیات و چالشمسائل هب آشنا ی وعلم یتوانمندو  یپژوهشگر هیروح برخورداری از. 3-7

 ؛هیقضائ

رتبه های تجربی در موضوعات مرتبط با قوه قضاییه، دانش آموختگان  افراد دارای سابقه پژوهش :1تبصره 

های  افراد دارای سابقه گذراندن دورهدانشجویان نمونه کشوری، مقطع تحصیلی دکترای تخصصی،  اول

های علمی خوارزمی و فارابی در اولویت  پسادکتری، اعضای بنیاد ملی نخبگان و برندگان جوایز جشنواره

 هستند.

 میزباناد تشرایط اس. 4ماده 

 ؛استادی یا دانشیاری علمی دارای مرتبه. 1-4

عضای هیات علمی با مرتبه استادیاری که دستاوردهای پژوهشی با تشخیص پژوهشگاه، ا :2تبصره 

توانند اقدام به جذب پژوهشگر ای دارند نیز میبرجسته یا قراردادهای ارتباط با جامعه و صنعت گسترده

 پسادکترا نمایند. 

 دریافت پایه استحقاقی سالیانه در سه سال منتهی به درخواست پژوهشگر پسادکتری؛ .2-4

همراه با اعتبارات کافی برای پرداخت  ،فعال پژوهشگاهی برون دارای حداقل یک طرح پژوهشی .3-4

 الزحمه پژوهشگر پسادکتری؛ حق

 پژوهشی در سه سال گذشته؛-مقاله چاپ شده در مجالت معتبر علمی 5. دارای حداقل 4-4

 فرایند پذیرش. 5ماده 

 ، مستندات زیر را به پژوهشگاه ارسال نماید:داوطلب دوره پسادکتری باید ضمن درخواست پذیرش. 5-1

 ؛این شیوه نامه 3مثبت شرایط مقرر در ماده  مدارک -5-1-1

 ؛)رزومه(علمی  ککارنام -5-1-2

 .باشد موثر علمی توانایی به بردن پی برای پژوهشگاه ارزیابی در که دیگری گواهی و مدرک هر -5-1-3

 بایست شامل موارد ذیل باشد:که می با جزئیات کامل طرح تحقیق -5-1-4

 ؛باشد قضاییهقوه پژوهشی مسائل نظام از برگرفته -5-1-4-1
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گاه ق  سادکتریوره پ د انهمشیوه  یهی ه قضاوژپوهش
 

 اتریخ:
 شماره:

 هایسازمان و مستقل نهادهای مراکز، ها، معاونت مشارکت جلب با توامحتی االمکان  -5-1-4-2

 ؛باشد قضاییه قوه هایمأموریت مرتبط با اجرایی هایسازمان سایر یا قضاییه قوه زیرمجموعه

 ؛باشد اعتبارسنجی قابل علمی های شاخص دارای -5-1-4-3

 در پایینی ریسک ضریب از که نحوی به باشد حصول قابل طرح، در شده تعریف اهداف -5-1-4-4

 ؛باشد داشته سنجش و گیری اندازه قابلیت نهایی دستاورد و بوده برخوردار نتایج حصول

 ؛باشد دانش مرز و نوآورانه هایزمینه دارای ،قضائیهقوه  های ماموریت با وثیق ارتباط ضمن -5-1-4-5

 ؛باشد مشخص پیشنهادی حمایت ریالی مبلغ -5-1-4-6

 

 گردد. ارسال می استاد میزبانبه نامه وی  درصورت احراز اولیه واجد شرایط بودن داوطلب، طرح -5-2

در نامه و مستندات وی  با پذیرش داوطلب، طرح استاد میزباندر صورت اعالم موافقت کتبی  -5-3

 مربوطه، علمی گروه یا پژوهشکده رئیس ،پژوهشی معاون یا پژوهشگاه )متشکل از رییسعلمی کارگروه 

ضمن بررسی کامل علمی . کارگروه گردد بررسی می( پژوهشگاه انتخاب به یک داور بیرونی و راهنما استاد

نامه داوطلب با گروه پژوهشی استاد  انطباق طرحنامه، شرایط استاد میزبان،   شیوه 3شرایط موضوع ماده 

  نامه را ارزیابی خواهد کرد. شیوه 10های دوره مطابق با ماده  میزبان و نحوه تامین هزینه

انجام ابالغ به استاد میزبان و ، پژوهشگر برای پژوهشگاهتحقیق داوطلب توسط   درصورت تایید طرح -5-4

 گردد. می فرایند اداری انعقاد قرارداد معرفی

 قوه از مشاور استاد یا چند یک انتخاب به نسبت عالوه بر استاد راهنما، تواندمی پژوهشگاه -3 تبصره

 .کند مبادرت نیز پژوهشگر به تخصصی های مشاوره ارائه منظور به( کارکنان یا قضات) قضائیه

که رابطه استخدامی با هیچ  کند گردد و اقرار می متعهد می دوره پسادکتری کتباً داوطلب شرکت در -5-5

 .تحقیقاتی دیگر ندارد -دانشگاه یا موسسه علمی

 طول دوره. 6ماده 

 .باشد یک دوره تمام وقت یک ساله می در پژوهشگاه قوه قضاییه، دوره پسا دکتری -6-1
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گاه ق  سادکتریوره پ د انهمشیوه  یهی ه قضاوژپوهش
 

 اتریخ:
 شماره:

طول دوره  پژوهشگاهپژوهشی  معاونتو موافقت  استاد میزبانبا پیشنهاد  ،ضرورت درصورت -6-2

 تمدید گردد. دیگر سال دوتواند تا  می

 پژوهشگر پسادکتریتعهدات . 7ماده 

 پژوهشگر در طول دوره پسادکتری متعهد به موارد زیر است:  -7-1

 (؛به صورت تمام وقت طبق ضوابط پژوهشگاهحضور فعال در پژوهشگاه ) -7-1-1

 ؛د میزباناستااهتمام به امور پژوهشی در طول دوره با نظارت و هماهنگی  -7-1-2

 ؛در طول دوره پژوهشگاهرعایت کلیه قوانین و مقررات پژوهشی و اداری  -7-1-3

 استاد میزبان بهبا تایید  های تحقیقیاز نتایج فعالیت ایدوره پژوهشیهای  ارائه گزارش -7-1-4

 ؛مطابق طرحنامه مصوب ربط پژوهشکده ذی

 دستاوردهای دوره؛ و نتایجخصوص در پایانی ارائه سمینار  -7-1-5

ذکر نام پژوهشگاه قوه قضاییه به عنوان وابستگی سازمانی در کلیه تولیدات علمی پژوهشگر در  -7-1-6

 طول دوره پسادکتری؛

کلیه حقوق مادی و معنوی حاصل از پژوهش پژوهشگر و استاد میزبان در طول دوره، متعلق به  -7-2

تعهد است در انتشار هرگونه تولیدات علمی حاصل از این پژوهشگاه قوه قضاییه خواهد بود و پژوهشگر م

 دوره، مالکیت مادی و معنوی پژوهشگاه را محفوظ داشته و امور فوق را با نظارت استاد میزبان انجام دهد.

از عملکرد  استاد میزبانو عدم رضایت  ایفای تعهدات پژوهشگر دوره پسادکتریدر صورت عدم  -7-3

صورت، پژوهشگر ملزم به  در این وجود دارد. پژوهشیمعاونت داد فی مابین با تایید ایشان، امکان فسخ قرار

 جبران کلیه خسارات وارده به استاد میزبان و پژوهشگاه خواهد بود.

 تعهدات استاد میزبان. 8ماده 

عضو هیات علمی واجد شرایط پس از پذیرش پژوهشگر پسادکتری متعهد به رعایت موارد زیر  -8-1

 است:

 نامه مصوب پژوهشگر؛ مدیریت پژوهش و تالش برای پیشبرد دوره مطابق با طرح -8-1-1

 توسط وی در طول دوره؛ 7های پژوهشی پژوهشگر و رعایت مفاد ماده  نظارت مستمر بر فعالیت -8-1-2
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گاه ق  سادکتریوره پ د انهمشیوه  یهی ه قضاوژپوهش
 

 اتریخ:
 شماره:

 10مطابق با ماده  پژوهشگر الزحمه حقهای پژوهش و  های دوره از جمله هزینه تامین هزینه -8-1-3

 .نامه شیوه

 تعهدات پژوهشگاه. 9ماده 

 پژوهشگاه قوه قضاییه در طول دوره پسادکتری متعهد به موارد زیر است: -9-1

کتابخانه، نشریات علمی اینترنت، گاه نظیر پژوهشدن شرایط استفاده از امکانات فراهم نمو -9-1-1

 ؛... دیجیتالی و چاپی و

های  های علمی و یا دوره ی الزم جهت شرکت پژوهشگر پسادکتری در همایشهای ادارحمایت -9-1-2

  ؛کوتاه مدت تحقیقاتی

 تایید حسبآمیز دوره  پس از گذراندن موفقیت )فارسی و انگلیسی( پایان دوره گواهیصدور  -9-1-3

 ؛پژوهشی معاونت و پژوهشکده رییس و میزبان استاد

 های دوره تامین هزینه. 10ماده 

 شورای مصوب طرحنامه و پژوهشگاه مصوبات تابع الزحمه پژوهشگر در طول دوره پسادکتری حق -10-1

درصد حقوق و مزایای استادیار پایه یک شاغل به  80 بلغ نباید کمتر ازم. در هر صورت این است پژوهشی

 .باشدکار در پژوهشگاه 

استاد میزبان و پژوهشگر بر های بیرونی، چنانچه در صورت عدم تامین اعتبار از محل پروژه: 4تبصره 

 شده مالک پرداخت خواهد بود. مبلغی کمتر از میزان مقرر در این بند توافق نمایند، مبلغ توافق

حق الزحمه پژوهشگر را از  پیش از پذیرش نهایی پژوهشگر در دوره، نحوه تامیناستاد میزبان  -10-2

 اعالم خواهد کرد: پژوهشی معاونتمحل اعتبارات زیر مشخص و به 

 گرنت پژوهشی ویژه استاد میزبان -10-2-1 

 پژوهشگاهی در حال اجرا توسط استاد میزبان طرح پژوهشی برون -10-2-2

 از پژوهشگران و فناوران کشور تیصندوق حماهای حمایتی نظیر بنیاد ملی نخبگان،  سازمان -10-2-3

 و...
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گاه ق  سادکتریوره پ د انهمشیوه  یهی ه قضاوژپوهش
 

 اتریخ:
 شماره:

 . سایر شرایط11 ماده

این  و گذراندن ندارد پژوهشگاهپژوهشگر در طول دوره پسادکتری هیچگونه رابطه استخدامی با  -11-1

جهت ادامه همکاری در قالب استخدام و یا همکاری در  مرجع، هیچگونه تعهدی برای این پژوهشگاهدوره در 

  .کند ایجاد نمی پژوهشیهای  سایر طرح

مه لحاظ نگردیده است و یا مواردی که نیاز به تفسیر در خصوص سایر موارد که در این شیوه نا -11-2

 .ک عمل خواهد بودالم پژوهشگاهدارد، نظر شورای پژوهشی 

 

 پژوهشگاه قوه قضاییه رسید.به تصویب  16/4/1400در تاریخ تبصره  4ماده و  11نامه در  این شیوه

 

 


