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 بسمه تعالی

صصی التحصیالنافرغش انهم پذریشیوه تخ
 (PhD)  دارای مدرک دکترای 

ت جهت  مراکز تحقیقاتی رد انجام تعهدا

 

 

داشتن وند. راعضای هیات علمی نقشی کلیدی در توسعه و بالندگی دانشگاه دارند و محور انجام فرایندهای علمی به شمار می

های متعالی به نیازهای نظام سالمت پاسخ دهند بدون حضور بتوانند از طریق انجام پژوهشکه  یمراکز تحقیقاتی کارآمد

در قالب انجام  غیر هیات علمی انپژوهشگرنامه تبیین ضوابط پذیرش پژوهشگران توانمند دست نیافتنی است. هدف این شیوه

عیت نامه همچنین ضوابط تبدیل وضر این شیوهدکز تحقیقاتی است. اای مربر تعهداتیاعضای هیات علمی پژوهشی تعهدات و 

ای الزم به ذکر است پذیرش اعضبیان شده است.  تعهداتیهیات علمی پژوهشگر به   تعهداتی پژوهشگر غیر هیات علمیاز 

 ای است که از سوی وزارت متبوع اعالم شده است. هیات علمی پژوهشی به صورت پیمانی تابع ضوابط جداگانه

از شد. بامی فراخواندر قالب برای مراکز تحقیقاتی  تعهداتی یا عضو هیات علمی غیر هیات علمیپذیرش به صورت  .1

تائید  گردد و در صورتهای مورد نیاز توسط معاونت تحقیقات و فناوری استعالم می، رشتهواجد شرایط مراکز تحقیقاتی

رد نیروهای فعلی و عملکتعداد و تخصص  ،مرکزبا ماموریت درخواست شده با توجه به عواملی از جمله انطباق تخصص )

ها و تعیین تواتر آن بر عهده برگزاری فراخوانگردد. در قالب فراخوان اعالم می های مورد نیازتخصص( قبلی مرکز

 معاونت تحقیقات و فناوری است. 

 های زیر را داشته باشند: در فراخوان شرکت کنند که ویژگیتوانند می یمتقاضیان .2

o  امی اعضای هیات علمی عمومی استخدام طبق آیین نامه اداری و استخدشرایط 

o  دکترای تخصصیدارا بودن مدرک 

o  داشتن حداقل دو مقاله در مجالت نمایه شده درScopus ،ISI  یاPubMed  اول یا مسئول نویسنده به عنوان

 یگزین قابل پذیرش است(به عنوان جا ISCهای حوزه علوم انسانی نمایه )برای متقاضیان با تخصص

o  نمره زبانSRTM  یا  سال اخیر 11مربوط به حداکثر  1هامعادل آن از سایر آزمون  یا 57باالتر از مساوی یا

 گذراندن حداقل یکی از مقاطع تحصیلی در یک دانشگاه معتبر خارجی انگلیسی زبان

 

                                                           
1 MSRT: 75, IELTS: 5.5, TOEFL iBT: 69, TOEFL Computer: 196, TOEFL paper: 525, TOLIMO: 525, NOET: 70 
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 شود: ها طی مراحل زیر انجام میبررسی درخواست .3

 سال اخیر هفتمربوط به سوابق علمی مستندات تحصیلی آنان در فراخوان اعالم شده است،  که رشتهمتقاضیانی الف( 

ای همطابق با روش امتیازدهی به فعالیت، . در این مدیریتنمایندبه مدیریت توسعه و ارزیابی تحقیقات ارائه میخود را 

متقاضیان  سوابق( اجرایی معاونت تحقیقات و فناوری شیوه نامهبر اساس آخرین ویرایش ) متقاضیانپژوهشی و فناورانه 

گیرد. های مازاد امتیازی تعلق نمیو به فعالیت باشدمی 171سقف امتیاز قابل کسب از این بخش د. شودهی مینمره

به صورت محرمانه استعالم  پزشکی در مورد سوابق متقاضیانهای زیستاز کمیته اخالق در پژوهشعالوه بر این، 

  .گرددمعرفی میمرکز تحقیقاتی مربوطه  متقاضی به و سپس شودمی

مرکز تحقیقات یک جلسه مصاحبه با حضور رئیس مرکز و توسط های علمی متقاضی به منظور بررسی توانمندیب( 

مکتوب متقاضی باید از  1پژوهشی نقشهرزومه علمی و گردد. یم برگزارحداقل دو نفر از اعضای شورای پژوهشی مرکز 

مرکز باید هماهنگی الزم را برای  عالوه بر این جلسه مصاحبه، کنندگان در مصاحبه قرار گیرد.کتقبل در اختیار شر

ا حضور رئیس ببه زبان انگلیسی ترجیحاً  های تحقیقاتی متقاضیارائه یکی از پروژه جهتیک جلسه سخنرانی برگزاری 

 دهد. انجام و یک نماینده از معاونت تحقیقات و فناوری نفر از اعضای شورای پژوهشی مرکز حداقل دو، مرکز تحقیقات

گردد و از حداقل یک هفته قبل در سطح دانشکده، پژوهشکده یا دانشگاه این سخنرانی باید به صورت عمومی برگزار 

قاضی از تر متدید خود برای ارزیابی دقیقتواند بنا به صالحمرکز می ،عالوه بر مصاحبه و سخنرانیرسانی گردد. اطالع

 و ... (.  پژوهشگرانآموزش به مانند تهیه یک طرح تحقیقاتی، نیز انجام دهد )های دیگری وی بخواهد فعالیت

 هاحبو با متقاضی مصداده تشکیل جلسه  "انتخاب پژوهشگر کارگروه" پس از ارزیابی متقاضی در مرکز تحقیقات،ج( 

و  توسعه و ارزیابی تحقیقات یقات و فناوری دانشگاه، مدیرمعاون تحقعبارتند از  ثابت این کارگروه. اعضای نمایدمی

عضو دیگر با حق رای به این  . همچنین بر حسب مورد دوارگروهدبیر کرای پژوهشی دانشگاه به عنوان نماینده شو

دانشکده  سرئیرئیس پژوهشکده یا نیرو و س مرکز تحقیقات متقاضی جذب رئیشوند که عبارتند از اضافه می کارگروه

یچ . در مورد مراکزی که تحت نظر ه)یا معاون پژوهشی دانشکده به نمایندگی از رئیس دانشکده(متبوع مرکز تحقیقات 

به جای رئیس دانشکده یا پژوهشکده، یک نفر از اعضای شورای پژوهشی مرکز به ای نیستند دانشکده یا پژوهشکده

عضای عالوه بر اخواهد داشت.  ه مذکور همواره پنج نفر عضوشود به صورتی که کمیتز جایگزین میانتخاب رئیس مرک

دانشگاه به منظور ارزیابی صالحیت عمومی متقاضیان در جلسات حضور خواهد داشت فوق، نماینده هیات اجرایی جذب 

دعوت از سایر صاحبنظران و متخصصین مرتبط با  ،در صورت نیازنماید. های مربوط به این موضوع را تکمیل میو فرم

                                                           
1 map Research   ت یک متن یا صوریر پژوهشی آینده است. در این نقشه که به رتباط مفهومی مطالعات پیشین با مسبه معنی تبیین انقشه تحقیقاتی یا

کند در یک بازه زمانی چند ساله به دنبال پاسخ به چه سواالت کلیدی یا حل چه مسائل مهمی است و مطالعات گردد، پژوهشگر مشخص مییک طرح ارائه می

 رو مرتبط است. های پیشقبلی وی چگونه با برنامه
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ن بررسی ضم در جلسه مصاحبه. جهت ارائه نظر مشورتی و بدون حق رای بالمانع استکارگروه رشته متقاضی به جلسات 

ر چند تصار و دشود یکی از تحقیقات گذشته خود را به اخسوابق علمی و نقشه پژوهشی متقاضی، از وی درخواست می

ر نمایند. همچنین دهای متقاضی طرح میسواالتی را به منظور سنجش توانمندیکارگروه ه نماید و اعضای دقیقه ارائ

وت نقاط قدر خصوص مرکز بندی و جمع های انجام شدهارزیابی گزارشی از عدم حضور متقاضی، رئیس مرکز تحقیقات

حیت ارزیابی صال"فرم  در قالب ارگروهاعضای کاز  هر یکدیدگاه  ،در پایاننماید. می اعالمکارگروه و ضعف متقاضی به 

امتیازات میانگین سپس و شود ثبت میامتیاز(  311)با حداکثر  "(ERA) متقاضیان پذیرش در مراکز تحقیقاتیعلمی 

 . دگردمحاسبه می

ت و بندی معاونت تحقیقاو جمع پژوهشگرکارگروه انتخاب  نتیجه مصاحبههمراه د( امتیاز سوابق علمی متقاضیان به 

 گردد.به مدیریت امور هیات علمی جهت طرح در هیات اجرایی جذب و سایر فرایندهای الزم اعالم میفناوری 

 فته سوابق علمیامتیازات کسب شده از  مجموع بر اساسها گیری در مورد درخواستمتقاضیان و تصمیمبندی رتبه .4

 شود. انجام می( امتیاز 311)حداکثر کارگروه انتخاب پژوهشگر میانگین نمره و امتیاز(  171)حداکثر سال اخیر 

کسب  471از امتیاز  211حداقلمتقاضی باید  ،هیات علمیجهت انجام تعهدات در قالب غیر برای پذیرش  -4-1

 نماید.

کسب  471از  امتیاز  311 حداقل باید متقاضی تعهداتیپژوهشی پذیرش به عنوان عضو هیات علمی برای  -4-2

به  تحقیقاتی مشخص در یک حوزه وضوعیبا پیوستگی ممقاله  3در ده سال اخیر حداقل  ،نماید و عالوه بر این

که حداقل دو مقاله در سطح داشته باشد  PubMed، اسکاپوس یا ISIعنوان نویسنده اول یا مسئول نمایه شده در 

Q1  بر اساس(CiteScore .باشند ) های حوزه علوم انسانی نمایه تخصصبرای متقاضیان باISC  به عنوان جایگزین

 قابل پذیرش است. 

چنانچه برای یک جایگاه بیش از یک نفر متقاضی حداقل امتیاز را کسب نمایند، با فردی موافقت بدیهی است 

صورت  ههمچنین، در شرایطی که مرکز با پذیرش متقاضی صرفا بشود که امتیاز باالتر را کسب نموده است. می

تواند به صورت هیات ، متقاضی نمی2-4غیر هیات علمی موافقت نموده باشد، حتی در صورت وجود شرایط بند 

 پذیرفته شود. تعهداتی علمی 

 توسط معاونت تحقیقات و در زمان اعالم فراخوان توانند حداکثر دو بار در طول فعالیتپژوهشگران غیر هیات علمی می .7

ن . به منظور بررسی ایارائه نمایندتعهداتی برای تبدیل وضعیت به هیات علمی را واست خود ، درخو فناوری دانشگاه

سال اخیر، ارزیابی در مرکز و مصاحبه  هفتفوق شامل دریافت و امتیازدهی مستندات فعالیت تمام مراحل  هادرخواست
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ر بند شرایط ذکر شده د نوط به احرازتبدیل وضعیت م پذیرش درخواستبا شرایط ذکر شده باید انجام شود. کارگروه در 

 باشد. می 4-2

ها چنانچه متقاضی انتقال به یکی از مراکز تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی سایر دانشگاهتعهداتی  اعضای هیات علمی .6

نمایند و پذیرش  را طی 3مراحل ذکر شده در بند کلیه باید باشند تعهداتی اصفهان به عنوان عضو هیات علمی پژوهشی 

  باشد. می 2-4انتقال آنان منوط به احراز شرایط ذکر شده در بند 
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 تعهداتیهیات علمی  پژوهشگرمراحل بررسی درخواست پذیرش پژوهشگر غیر هیات علمی یا 

 در مراکز تحقیقاتی

 

 

 

 

  

ارائه درخواست مکتوب، رزومه و مستندات سوابق علمی 

 سال اخیر به مدیریت توسعه و ارزیابی تحقیقات هفت

های علمی ده سال اخیر، استعالم از امتیازدهی به دستاورد

 کمیته اخالق و معرفی به مرکز تحقیقات مربوطه

 

های متقاضی در مرکز تحقیقات از طریق ارزیابی توانمندی

 و ...  جلسه سخنرانیبرگزاری مصاحبه، 

 در کارگروه انتخابهای متقاضی ارزیابی توانمندی

 پژوهشگر

جمع بندی و اعالم نتیجه به مدیریت امور 

هیات علمی جهت طرح در هیات اجرایی 

 دانشگاهجذب 

 

اعالم فراخوان توسط معاونت تحقیقات و 

  فناوری
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 بسمه تعالی

صصی )دارای اهی علمی متقاضیان ارزیابی توانمندی فرم  تخ
 (  PhDدکترای 

ت   رد مراکز تحقیقاتی ربای گذراندن تعهدا

ERA-01 
  

 

 

 

 

 
 

 تحقیقات:  مرکز                                 نام و نام خانوادگی داوطلب:                                    رشته:
 

یقاتی در مراکز تحق تخصصی برای پذیرشدکترای ان دارای مدرک های متقاضیاین فرم ابزاری برای سنجش ابعاد مختلف توانمندی
ارزیابی تک تک مصادیق نیست بلکه از هر حیطه  ،چند مصداق ذکر شده است ولی هدف توانمندیهای برای هر یک از حیطه. است

 شودمی مشخص 7توانمندی متقاضی با ذکر اعداد صحیح بین صفر تا  سطحگیرد و میصورت ارزیابی کلی 
 (: عالی7: خوب            4: متوسط           3: ضعیف       2: خیلی ضعیف        1مورد نظر      صفر: فاقد توانمندی )

  

 ارزیابی هایحیطه
سطح 

 توانمندی 
 ضریب

امتیاز 

 حیطه

 دانش، مهارت و نگرش در رشته تخصصی .1

 داشتن دانش منسجم و قوی در مفاهیم پایه 
 های الزم مرتبط با رشتهداشتن مهارت 
 صحیح نسبت به مسائل بنیادین در حوزه تخصصی نگرش 

 یعلم در رشته تخصص خیبا تار ییآشنا 

 خود یتخصص علم در رشته یاجتماع یهاجنبه شناخت 

 علم با تاکید بر رشته تخصصی یفلسف یبا مبان ییآشنا 

 نگریروندهای اصلی در رشته تخصصی و توان آینده با آشنایی 

 8  

 اخالق در پژوهش اصول پایبندی به  .2
 با اصول اخالق در پژوهش ییآشنا 

 های علمیحساسیت نسبت به رعایت مسائل اخالقی در فعالیت 

 های پیشینبه کاربستن اصول اخالقی در پژوهش 

 آشنایی با قواعد اخالق در انتشار نتایج 

 3  
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 روش پژوهش و طراحی مطالعه  .3

 و روش تحقیق یستیآمار ز هیپا میبا مفاه ییآشنا 

 و تدوین پروپوزال پژوهشیمطالعه  یطراح ییتوانا 

 یافزار آمارنرم کیها با استفاده از داده لیتحل ییتوانا 

 استنادی و اطالعاتی هایبانک از استفاده و جستجو توانایی 

 یسنجبا اصول علم ییآشنا  

 6  

 نگارش و ارائه علمی  .4
 های ارائه سخنرانی علمی و تهیه اسالید مهارت 

  ای ههای کاری، ثبت دادهسازی )گزارش نویسی، ثبت پروتکلمستند
 آزمایشگاهی(

 آشنایی با اصول نگارش علمی و توانمندی نگارش یک مقاله 
 توانایی شناسایی مجالت علمی معتبر برای انتشار مجله 

 4  

 های پژوهشی پیوستگی فعالیت .5
 ارتباط موضوعی بروندادهای پژوهشی  

 دستاوردهای علمی در راستای یک هدف مشخصها و تمرکز فعالیت 
 5  

 ها زیرساختتوسعه جذب منابع مالی و  .6
 محل خدمتی به ویژه از نهادهای خارج از موسسه جذب اعتبار پژوهش 

  تجربه یا توانمندی بنیانگذاری یک سیستم پژوهشی یا توسعه
 های موجود زیرساخت

 مذاکره  ییتوانا 

 نهاد مرتبطو مردم یاجتماع یارتباط با نهادها یبرقرار 

 یکار یهاشبکه لیتشک ییتوانا 
 یمرتبط با رشته تخصص یگذاراستیو س یاجتماع یبا نهادها ییآشنا 

 یخارج دانشگاه یبا موسسات پژوهش ییآشنا 

 توانایی ارائه نتایج تحقیقات خود به هم گروهی، صنعت و جامعه 

 5  

 های پژوهشی پیشرو الملل و تجربه محیطارتباطات بین .7
 گذراندن حداقل یکی از مقاطع تحصیلی در یک دانشگاه معتبر خارجی 
 خارج کشور  ، پسادکتراگریمشاهده ،های مطالعاتیتجربه فرصت 
 المللی با پژوهشگران پیشروسابقه همکاری بین 

 6  
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 های ارتباطی مهارت .8

 توانایی دریافت و ارائه بازخوردهای سازنده 
  کالمیارتباطات 

 های کار گروهیمهارت 

 روابط سالم و بدون تنش جادیو ا گرانیسازنده با د یهمکار 
  در روابط انسانی هاحل مناقشات و تعارضتوانایی 

 های اجتماعی پژوهش محوراستفاده موثر از شبکه 
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 گری آموزش دادن و مربی .9
  توانایی آموزش دیگران به صورت فردی 
  توانایی تدریس 

  و کارشناسان دانشجویان پژوهشگران،هدایت و حمایت از 

 4  

 سازی دانش تجاری .01
 و ثروت یدانش به فناور لیبا اصول تبد ییآشنا 

 یدر پژوهش و فناور یحقوق یهابا چارچوب ییآشنا 

 یدر حوزه تخصص انیبندانش یو بخش خصوص عیبا صنا ییآشنا 

 و ثبت اختراع یفکر تیمالک میبا مفاه ییآشنا 

 ینیارتباط با صنعت و کارآفر ییتوانا 

 یکار یهادر مصاحبه تیبا روش موفق ییآشنا  

 یشغل تیکردن موقع دایورود به صنعت و پ ییتوانا 

 3  

 مدیریت زمان و منابع  .11

 استفاده صحیح از منابع 

 سازماندهی صحیح وظایف و موثر کارکردن 
 های کاریدر نظر گرفتن مهلت 
 هاتعیین اولویت 
  انجام همزمان چند وظیفهتوانایی 

 2  

 ایمنی زیستی و محیط زیست  .12

  ایمنی زیستی اصول رعایت 
  رعایت اصول کنترل کیفی 
 یطیمحستینسبت به مسائل ز تیحساس 

 0  
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 های تفکر و استدالل مهارت .13

 یهای پژوهشی و استنتاج صحیح از یافتهعلم یهانقادانه داده یابیارز 

 سنجش استدالل و  ح،یارائه استدالل صح ی،مباحثه علم ییتوانا
 مغالطات ییشناسا

 پروژه بردشیپ ینو و خالقانه برا یهادهیا ارائه 

 یعلم شهامت  

 ینقشه مفهوم هیته ییتوانامند و تفکر نظام 

  توانایی حل مساله 
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 خودشکوفایی  .04
 یتوسعه فرد ییتوانا 

 و نقاط ضعف هایاز توانمند حیصح درک 

  شخصی و اجتماعی  بین کار و زندگیبرقراری تعادل 

 پشتکار  

 تعهد  

 های نوتوانایی خودآموزی و دریافت ایدهی، کنجکاو 

 یختگیو خودانگ یخودکار 
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    امتیــــاز    جمــع 

 : بندی جمع

 

 

 

 

 تاریخ:

  :و امضا نام


