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ا می توانند به طور ، پیدا کردن متقاضیان دارای مهارت باال بسیار مشکل است، زیرا آنها تنهدکتراپسابرای استخدام همکار 

یز وجود داشتند که عالقمند ، کاندیداهای بهتری ندکتراپسااتفاقی از این موقعیت آگاهی پیدا کنند. تقریباً برای هر موقعیت 

چگونه می توان روش های مؤثرتری برای آگاهی و تشویق بیشتر نامزدهای بالقوه برای  ، اما در مورد آن چیزی نشنیدند.بودند

 ؟پیدا کرد تا شانس بهتری برای انتخاب متقاضی بسیار ماهر داشته باشیم پسادکترادرخواست موقعیت 

 (Field-specific e-mail listsهای ایمیل خاص ) لیست •

 یدیکل کلمات یو پژوهشگران با جستجو باشند یمختلف موجود م یلیتحص یها رشته یبرا ها ستیل نیا 

و با  افتهیخود را  یقاتیتحق لدیمناسب ف ستیتوانند ل یم mailing list medical sciences لیقب از

 تیمربوط به موقع یآگه تواند یم پژوهشگر مرحله، نیا از پس. شوند ستیلعضو  ن،یبه ادم لیمیارسال ا

 .دینما گاهآ تیموقع نیرا از ا لیمیا ستیل یارسال نموده، اعضا نیادم یخود را برا شگاهیپسادکترا در آزما

 شوند. یم هیتوص cvnetو  visioinlistمانند  ییها ستیل ر،یپردازش تصو فیلد تحقیقاتی یمثال برا

 محلی یهااستفاده از لیست ایمیل  •

 مثال، عنوان به شود. یم هیته مختلف یمراکز پژوهش ای ها دانشکده دانشگاه، توسط معموال ها ستیل نیا 

 نیا از هادانشکده النیالتحص فارغ لیمیا ستیل ای یعلم یها شیهما در کنندگان شرکت لیمیا از یستیل

 . روند یم شمار به ها ستیل لیقب

شود دانشگاه شما انجام میدانشکده یا سرشناس از  تبلیغات درج شده در ارایه ها و سخنرانی هایی که توسط افراد •

 .دعوت شده ، کنفرانس ها و غیره(سخنرانی های )به عنوان مثال در 



 ،یسخنران آخر دیاسال در ،(ها نساکنفر یها special talk در مثال عنوان)به  سخنراناناست  مرسوم یگاه

 یکیاگر  ن،یبنابرا. ندینما یم یمعرف را خود قاتیتحق مرکز ای دانشکده درپسادکترا(  لی)از قب یقاتیتحق یها تیموقع

پسادکترا را از  تیمربوط به موقع یآگه توان یخواهد داشت، م یمهم سخنران دادیرو کیاز همکاران دانشکده در 

 .نمود یرساناطالع  یو قیطر

 ، از قبیل:های آگهی شغلی )ملی و جهانی( وب سایت •

 https://academicpositions.com/jobs/position/post-doc 

 https://www.postdocjobs.com/ 

 https://jobs.sciencecareers.org/jobs/postdoc/ 

 https://www.universitypositions.eu/jobs/category/303 

و  Academia.eduو  Researchgateبا محوریت پژوهش، مانند  سایت هایی وبیا تبلیغات در انجمن ها  •

 .LinkedInهمچنین 

 دانشگاه( profilesسایت شخصی )مثال در صفحه  تبلیغات در وب سایت آزمایشگاه و وب •

 ایمیل از طریق تماس اولیهارزیابی  .2

ها، نحوه مرتب  دریافت ایمیلپس از . را در هفته دریافت کنندکم اولویت برای محققان غیر معمول نیست که چندین ایمیل 

 غیر رسمیو  دقتنشوند، یا اگر بی  نوشته خطاب به محققاگر ایمیل ها از  زیادیسازی آنها یک مهارت ارزشمند است. تعداد 

دور ریخته شوند. بسیاری از محققان سپس می خواهند مدارکی را ببینند که  "اسپم"، ممکن است به عنوان باشندنوشته شده 

 متقاضی با دقت در مورد اینکه چرا می خواهد در آن آزمایشگاه خاص باشد فکر کرده است. 

، نمایندمنتشر مقاالت متعددی  توانسته اند هستند که رمد نظاست. به طور کلی افرادی فرد  رزومهمرحله بعدی، نگاهی به 

زیرا این نشان می دهد که آنها می توانند یک پروژه را از ابتدا تا آخر انجام دهند. برای انجام این کار مجموعه خاصی از 

 می توانید یک الماس را: یعنی شما که سابقه انتشار قوی ندارند بگیریدفرادی را در نظر ممکن است ااما نیاز است. مهارت ها 

 انتشارات یک فیلتر دقیق نیست. پسبیابید،  نتراشیدهبه صورت 
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ای است. آنها همچنین توصیه  های توصیه نامه پسادکتراگویند مهمترین مؤلفه در انتخاب  می ها سای آزمایشگاهؤبسیاری از ر

افراد بیشتر تمایل به بازگو کردن واقعیت ها از می کنند که حداقل با برخی از مراجع از طریق تلفن تماس برقرار کنید زیرا 

 گویند. طریق تلفن دارند و چیزهایی را که ممکن است مایل به نوشتن آن نباشند، می



سؤاالتی که در مراجعه به مراجع مطرح می شود مربوط به خصوصیات عمومی است، از جمله دقت، پشتکار، خالقیت، اصالت، 

اختصاص می یابد )به عنوان مثال، آیا فرد مورد نظر همکاری با تیم  پسادکتراحوه کار نامزد تعهد و غیره. سؤاالت دیگر به ن

وجود آمده است را از طریق ه دهد؟(. یا ممکن است نگرانی های خاصی را که بر اساس رزومه نامزد ب را به خوبی انجام می

 ریاتی ندارد؟(.این سؤاالت برطرف کنید )به عنوان مثال ، چرا فرد مورد نظر هیچ نش

 سؤاالت متداول در این تماس ها از قرار زیر است:

  نقاط قوت نامزد چیست؟ 

 ؟هایی به تیم من می افزایدزبه عنوان یک محقق جدید، چه چی 

  اگر این فرصت را داشتید که حضور این شخص را در آزمایشگاه خود تمدید کنید، این کار را می کردید؟ 

نیازی به تماس با همه مراجع نیست، اما یک نفر که حتماً باید با آن تماس بگیرید استاد راهنمای دوره دکتری نامزد است. 

این شخص اغلب کسی خواهد بود که نقاط قوت و ضعف نامزد را بهتر از هر کسی می داند. اگر متقاضی نامه ای از استاد 

 د یک پرچم قرمز باشد. راهنمای دوره دکتری ارائه ندهد، می توان

 مالقات و مصاحبه با نامزد .4

برخی توصیه می کنند قبل از دعوت از نامزدها برای مصاحبه حضوری، از نامزدهای بالقوه از طریق تلفن مصاحبه کنید. یک 

تواند میه شما و اینکه آیا فرد متقاضی دقیقه ای می تواند به شما در سنجش میزان عالقه شخص به گرو 30مصاحبه تلفنی 

 . نمایدفکر کند، کمک  بطور مستقلبه خوبی 

)و احتماالً نامزد( ، متقاضی مناسب آزمایشگاه شما باشد، قدم  مراجعو صحبت با  رزومهاگر تصمیم دارید که پس از خواندن 

ه یک با روز شامل یک مصاحبه یک بیک بعدی دعوت از وی برای گذراندن یک روز در آزمایشگاه شماست. به طور معمول 

، و سپس تعامل با اعضای آزمایشگاه و شاید اعضای گروه یا وی داوطلب بر اساس تحقیقات فعلیارائه سمینار توسط شما، 

 دانشگاه شما باشد.

و همچنین توصیف پروژه هایی  اندمصاحبه یک به یک فرصتی است که از نامزدها می توانید در مورد کارهایی که انجام داده 

مصاحبه همچنین فرصتی است برای درک ارتباط بین اعضای اه شما انجام می شود، با جزئیات بپرسید. که در آزمایشگ

 آزمایشگاه. کاندیداها غالباً به اعضای آزمایشگاه چیزهایی می گویند که به رئیس آزمایشگاه نمی گویند. 

با نامزد مصاحبه کرده و نظرات آنها را با شما سسه خود بخواهید که ؤگزینه دیگر این است که از همکاران ارشد بیشتری در م

در میان بگذارند. گزینه دیگر برای غربالگری کاندیداهایی که از کشور یا شهر شما بسیار دور هستند این است که از همکاران 



انجام  نزدیک در آن کشورها، که می دانند آزمایشگاه شما چگونه کار می کند، بخواهید از طرف شما یک مصاحبه حضوری

  دهند.
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را نیز قادر می سازد در مورد چگونگی وی کند تا کاندید را بشناسید بلکه  جلسه حضوری نه تنها فرصتی را برای شما فراهم می

تار افراد در کار آزمایشگاه قضاوت نماید. شما همچنین باید نامزدها را از هر آنچه که برای شما مهم است با توجه به نحوه رف

آزمایشگاه خود مطلع کنید. آیا ساعات مشخصی وجود دارد که شما می خواهید در آزمایشگاه افرادی داشته باشید؟ آیا سطح 

 رفتار سازمانی را انتظار دارید؟  مشخصی از

ها فکر می کنند باید در اولین جلسه مورد بحث قرار بگیرند ، مربوط به سیاست های شما  مورد دیگر که برخی از آزمایشگاه

 پسادکترادر مورد ترک آزمایشگاه به عنوان یک مرکز فوق تخصصی است. مورد دیگری که ممکن است بخواهید با کاندید 

ه معیارهایی استفاده می کنید تا تصمیم در مورد آن بحث کنید سیاست مربوط به نویسندگی است. به عبارت دیگر، شما از چ

که رهبری یک پروژه را برعهده  پسادکتراها  بگیرید چه کسی نام خود را روی مقاله بگذارد؟ همچنین، در بعضی از آزمایشگاه

منجر  اپسادکترهای دیگر اگر کار  گرفته است، همیشه اولین نویسنده و رئیس آزمایشگاه نویسنده ارشد است. اما در آزمایشگاه

به مقاله بزرگی شود که در ژورنال برتر به پایان برسد، ممکن است رئیس آزمایشگاه بخواهد نویسنده اول باشد. بهتر است 

 این نوع مسائل را به صورت پیش رو مورد بحث قرار دهیم تا اینکه منتظر بمانید تا مقاله را بنویسید.

 تصمیم گیری .6

می گیرد. اگر آنها تکنیکی  قراریی های علمی و آموزشی و همچنین شخصیت فرد مد نظر، تواناپسادکترادر انتخاب نهایی یک 

  ید.شخصیت آنها را تغییر ده ید، اما نمی توانیدآن را به آنها آموزش ده یدرا بلد نباشند، می توان

برای آزمایشگاه شما، نوعی روند امتحان و خطا است و بیشتر افراد می گویند فقط با تمرین  پسادکترایادگیری استخدام بهترین 

زده نشدن در روند کار، از همان ابتدا شانس بهتری برای  می توانید در این امر بهتر شوید. اما با بررسی دقیق نامزدها و شتاب

 درست کردن آن خواهید داشت.
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