
 که شود می گفته آکادمیک تحقیقات از ایدوره به (Research Postdoctoral)دکترا  پسا تحقیقاتی دوره

 حداکثر سقف تا معموالً ، (PhD) تخصصی دکترای مدرک کسب و تحصیالت رساندن پایان به از محققان بعد

 هایمهارت ارتقای منظور بهتحقیقاتی(  مراکز یا و آموزشی هایدانشگاه )گروه در عنوان محقق به سال 3

 تحصیلی مدرک دریافت به منجر دوره این کردن شوند. سپریمی پروژه پژوهشی یک وارد مشغول تخصصی

 پسادکترا، های دوره هدف واقع، در. گردد می صادر مربوطه های تحقیقاتی طرح انجام دوره گواهی صرفاً و نشده

 گذراندن و است خاص موضوعی در تحقیقاتی الزم های کسب مهارت و دانش و تخصص شدن تر عمیق چه هر

 پژوهشی قرارداد یک با پسادکترا محقق .گردد می ثبت رزومه افراد در تحقیقاتی سابقه صورت به تنها ها دوره این

 با و مستقل صورت به محقق دکتری پسا در دوره شود. می مالی حمایت تحقیقاتی طرح چند یا یک برای انجام

 کند. فعالیت می تحقیقاتی خاص موضوع یک روی بر مجری یا راهنما استاد نظارت

 حمایت و حفظ و انسانی های زیرساخت توسعه و پژوهش محورکردن تقاضا به کمک دوره این برگزاری از هدف

 .است دانشگاه در کاربردی و پایه تحقیقات سطح ارتقای راستای در جوان و مستعد از پژوهشگران

معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان مایل به حمایت از افراد عالقمند در دو در این راستا 

 قالب زیر می باشد:

 از طریق صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور  -1

طرح تحقیقاتی پسادکترای  30همکاری دانشگاه با صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران در زمینه اجرای 

باشد. اعتبار مالی این های تحقیقاتی اعالم شده توسط دانشگاه و صندوق میها و اولویتستای سیاستدر را

های تحقیقاتی در قالب پسادکترا به صورت مشترک توسط طرفین )صندوق و دانشگاه( به نسبت دو سوم طرح

ر، تأمین و هزینه خواهد های تحقیقاتی مورد نظحصندوق و یک سوم دانشگاه به منظور اجرای هر یک از طر

 شد. 

 اینجا برای کسب اطالعات بیشتر در خصوص بسته حمایتی صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور

 کلیک کنید. 

 از دانشگاه های برتر خارج از ایران( PhDل استفاده برای فارغ التحصیالن از طریق بنیاد ملی نخبگان )قاب -2

های تحقیقاتی و فناورانه خود را در قالب پسادکترا با اعضای هیات علمی دانشگاه همچنین می توانند پروژه

جرای حمایت بنیاد ملی نخبگان انجام دهند. کسانی که موفق به دریافت گرنت از بنیاد ملی نخبگان جهت ا

 دوره پسادکترا گردند از طرف دانشگاه هم یک گرنت تشویقی صد میلیون ریالی دریافت خواهند کرد. 

 کلیک کنید. اینجابرای کسب اطالعات بیشتر در خصوص بسته حمایتی بنیاد ملی نخبگان 
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