
 

 
 

  ی مورد انتظارهاحداقل توانمندی

 دستیار پژوهش و پژوهشگر پسادکترااز 

 

رود توانمندیهای زیر را آنکه فردی جهت انجام همکاری به صورت پسادکترا یا دستیار پژوهش پذیرفته شود، انتظار میبرای 

داشته باشد. در موارد خاص می توان افراد را به صورت موقت پذیرفت و تمدید فعالیت ایشان پس از سه ماه منوط به کسب 

 و تکمیل این توانمندیها باشد: 

 هابا اصول اخالق در پژوهش و به کار بستن آن ییآشنا 

  آشنایی با اصول روش تحقیق و انواع مطالعات 

 و تدوین پروپوزال پژوهشیمطالعه  یطراح ییتوانا 

 افزار آمارنرم کیها با استفاده از داده لیتحل ییتوانا 

 وتریکامپ جیرا یاز ابزارها استفاده(Word, Excel, OneNote ,…) 

 آشنایی با مفاهیم پایه دانشی در حوزه تحقیق 

 یستیآمار ز هیپا میبا مفاه ییآشنا 

 با اصول انتخاب موضوع و پژوهش هدفمند ییآشنا 

 یسنجبا اصول علم ییآشنا  

 ینیبال یهاییبا اصول کارآزما ییآشنا 

  یمنابع علم یجستجوتوانمندی در 

 مقاله کینسخه اول نگارش  یو توانمند یبا اصول نگارش علم ییآشنا 

 با روش انتخاب مجله و ارسال مقاله ییآشنا 

 ی(علم سخنرانیو درک  ی، ارائهمتون علم و نوشتن روان )خواندنی سیانگل زبان 

 پوستر هیته 

 دیاسال هیو ته یعلم یارائه سخنران 

 یدهافزار رفرنسنرم کیبا  ییآشنا  

 ریتصو شیرایو هیاول یهامهارت ،یعلم یو نمودارها ریتصاو هیته 

 

از طریق ریاست مرکز و معاونت برای سنجش موارد فوق، نیاز به ارائه مستندات نمی باشد و روند ارزیابی 

 تحقیقات و فناوری از طریق فرم پیوست صورت خواهد گرفت.



 

 
 

  ی مورد انتظارهاتوانمندی فرم ارزیابی

 دستیار پژوهش و پژوهشگر پسادکترااز 

 

 

احراز زیر مسلط باشد.  های توانمندیا مکلف است در آغاز فرآیند همکاری، به  پسادکتر پژوهشگر یا پژوهش دستیار

می توان افراد را به خاص،  های ستاره دار در بدو پذیرش ضروری است. در سایر موارد و در شرایطتوانمندی در حیطه

در . صورت موقت پذیرفت و تمدید فعالیت ایشان پس از سه تا شش ماه منوط به کسب و تکمیل این توانمندیها باشد

های مورد انتظار محقق نگردد، همکاری با گیرد توانمندیهایی که صورت میاساس ارزیابی برصورتیکه بعد از شش ماه، 

معاونت ها به صورت مستقل از رئیس مرکز برای حق بررسی توانمندی، یابد. الزم به ذکر استپژوهشگر اختتام می

 .باشدمحفوظ میتحقیقات و فناوری 

 هاتوانمندی
حداقل 

توانمندی الزم 

 را دارد

حداقل الزم را 

ندارد و نیازمند 

 ارتقا است

   * هابا اصول اخالق در پژوهش و به کار بستن آن ییآشنا

   آشنایی با اصول روش تحقیق و انواع مطالعات *

   و تدوین پروپوزال پژوهشی *مطالعه  یطراح ییتوانا

   * افزار آمارنرم کیها با استفاده از داده لیتحل ییتوانا

   * (…, Word, Excel, OneNote)وتریکامپ جیرا یاز ابزارها استفاده
   آشنایی با مفاهیم پایه دانشی در حوزه تحقیق

   یستیآمار ز هیپا میبا مفاه ییآشنا

   با اصول انتخاب موضوع و پژوهش هدفمند ییآشنا

   یسنجبا اصول علم ییآشنا

   ینیبال یهاییبا اصول کارآزما ییآشنا

   یمنابع علم یجستجوتوانمندی در 

   مقاله کنسخه اول ینگارش  یو توانمند یبا اصول نگارش علم ییآشنا

   با روش انتخاب مجله و ارسال مقاله ییآشنا

   ی(علم سخنرانیو درک  ی، ارائهمتون علم و نوشتن روان )خواندنی سیانگل زبان

   پوستر هیته



   دیاسال هیو ته یعلم یارائه سخنران

   یدهافزار رفرنسنرم استفاده از یک

   ریتصو شیرایو هیاول یهامهارت ،یعلم یو نمودارها ریتصاو هیته

 توضیحات

 

 

 

    نام و امضای رئیس مرکز تحقیقات

                         
   

 

 هایتوانمندیاحراز  در صورت عدم پژوهشگر پسادکترا، به عنوان دستیار پژوهش/ اینجانب ..................................

 .خواهم داشت، با تصمیم دانشگاه مبنی بر اتمام دوره مخالفتی نانتظار مورد
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