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Postdocاي را که واژهشود؛ چاي که در هیچ فرهنگ لغتی یافت نمیواژه
در حقیقت . باشدجدید براي تحصیل کنندگان مقطع فوق دکتري می

Postdoc یک مرحله آکادمیک است که هر فردي پس از دریافت مدرك
تر در یک موضوع خیلی خاص وارد این مقطع شود تا عمیقتواند میدکترا 

هاي ویژهها و آموزشتجربه و مهارت کسب نماید و با کسب این مهارت
در حقیقت 1.اش را تعیین نمایدبتواند راحتتر مسیر بعدي زندگی علمی

Postdocکمیته علوم، مهندسی 2000در سال . نوعی دوره کارآموزي است
Committee on Science, Engineering(هاي عمومی گذاريو سیاست

and Public Policy ( یاCOSEPUPنامه عنوان اولین بند از آیینبه
ي به عنوان برترین و Postdocتجربه ":بیان کردPostdocاز حمایت 

هاي رین دوره کارآموزي است که هدف از آن دستیابی به مهارتمعتبرت
2."باشداي میتکیکی و حرفه-علمی

عنوان کنند بههاي تحقیقاتی همکاري میبه اشخاصی که در چنین فرصت
، یا )Postdoctoral Research Assistant(دستیار تحقیقاتی فوق دکترا 

گفته ) Postdoctoral Research Associate(همکار تحقیقاتی فوق دکترا 
در برخی از کشورهاي انگلیسی زبان، به محققین در مقطع پست . شودمی

1.شودگفته میPostdocدکترا عموما 

در برخی کشورها، پس از اتمام این دوره تحقیقاتی، به فرد مدرك رسمی 
که در برخی از شود؛ درحالییدیه رسمی کار آموزي داده مییا یک تأی

واژه . کشورهاي دیگر هیچ مدرکی براي این دوره اختصاص نیافته است
Postdocمینرا مشخصو مسئولیتی اي پر از ابهام است؛ زیرا درجهواژه -

گاه این کلمه را نشنیده و یا کسی که خارج از دنیاي علم باشد هیچ. کند
شود و همان حلقه براي گذشته استفاده میpostپیشوند . اهد شنیدنخو

مالیخولیایی است که ما را با اصطالحات پست مدرنیسم، پست ژنومیکس 
عبارات دانشجوي در حال تحصیالت عالیه، دانشجوي فارغ . دهدارتباط می

، هیچ Postdocدهد، اما واژه التحصیل و استادیار، وعده یک آینده را می
3.دهدینده اي را نوید نمیآ

هاي سرتاسر دنیا ناشی از کار زیاد، در همه آزمایشگاهPostdocشکایت 
. باشدهدف مید پایین، عدم قدردانی و احتماال کار زائد و بیـحقوق و درآم

عنوان یکی از بهPostdocهاي پزشکی، دوره امروزه در علوم زیستی و رشته
که در اواخر طوريهب. اتی تبدیل شده استهاي تحقیقمراحل ضروري دوره

Postdocتعداد . مواجه بودیمPostdocقرن بیستم با رشد فزاینده جمعیت 

میالدي به دو برابر افزایش یافته است و 1998تا 1980هاي در آمریکا در سال
آکادمی ملی . باشدطور تصاعدي در حال افزایش میطور هم بهالبته همین

در 89000Postdocاعالم کرده است که حدود 2008سال علوم آمریکا در

در انگلیس . کارندهاي مختلف علوم و مهندسی در آمریکا مشغول بهرشته
هاي علوم طبیعی به درصد از افرادي که دکتراي خود را در رشته25حدود 

4.شوندمیPostdocرسانند وارد مقطع پایان می

همه این افراد چندین سال از عمرشان را ي بدیهی آن است که اما مسأله
کنند به امید گذاري میسرمایهPostdocصرف آموزش و تحقیق در دوره 

که پس از گذراندن این دوره، یک موقعیت شغلی خوب و متناسب با آن
اما امروزه کمبود موقعیت شغلی . شان فراهم گرددمهارت هاي تحقیقاتی

در نتیجه به پست . سازدتر میمرنگاستادیاري این هدف را کمرنگ و ک
کاره استخدام نشده یا عنوان همکاران تحقیقاتی، استادیاران همهها بهداك

نگرند؛ یعنی هر چیزي که به ظاهر خوب است و در دانشمندان مهمان می
تعبیر و تعریف نادرست یک کلمه همیشه بیانگر آن . معنی استحقیقت بی

این موضوع در مورد کلمه پست داك نیز است که یک مشکلی وجود دارد؛
5،4.کندصدق می

سقوط شوروي سابق و رشد علمی بسیاري از کشورهاي آسیایی موجب 
افزایش تعداد طرفداران آموزش پست داك در آمریکا و اروپاي غربی شده 

گردند، هیچ شغل دائمی اما این افراد زمانی که به کشور خود برمی. است
علت اصلی، کم بودن کار براي . یابندشان نمیتحقیقاتیهايمرتبط با مهارت

هاي ها در آمریکا و اروپاي غربی این است که این کشورها بودجهپست داك
از . اندها کاهش دادههاي سنگین جنگمنظور پرداخت هزینهعلمی خود را به

خاطر هاي آمریکا، موقعیت هیئت علمی شدن بهطرفی در دانشگاه
چنین هم. کنند، کاهش یافته استکه از بازنشستگی امتناع میپرفسورهایی 

و فقدان بین فرديعلت روابط هاي آکادمیک در اروپا و ژاپن بهبازار شغل
یاب شده است و تمام این مشکالت منجر به هاي جدید ومستقل کمموقعیت

هایی کهدر نتیجه آن. شودایجاد ترافیک سنگینی در پایان راه پست داك می
شوند، باید یک دوره دوم و یا سوم آموزش در تونل پست داك گرفتار می

اما طوالنی بودن دوره پست داك نیز، نه تنها روي . پست داك را بگذرانند
رسد؛ بلکه ظاهر بدي نیز به نظر نمیاي افراد خیلی جالب بهي حرفهرزومه

ها ضروري Postdocرسد که امروزه وجود نظر میاگرچه به4- 6.همراه دارد
است اما هنوز هیچ دستورالعمل و قانون یکسان و منسجمی وجود ندارد که 

ها، Postdocطور شفاف و دقیق بیانگر قوانین و انتظارات هر یک از طرفین به
انبوهی ازبادر عوض. ها باشدها یا دانشگاهد راهنما و مؤسسهــــاساتی

مواجه هستیم که اغلب خاص ها و مقررات موقتی و مقطعیگذاريسیاست
. باشندیک مؤسسه و یا حتی خاص یک آزمایشگاه می

Postdocهاي هاي زیادي در موقعیتاین مسئله خود موجب بروز تفاوت

از نظر حقوق و مزایا، میزان آموزش و سطح استاد راهنمایی که انتخاب ها

9/2/90: مقالهتاریخ دریافت
12/2/90: تاریخ پذیرش مقاله
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مقطع در گذراندن Postdocطور کلی، یک به7،6.گرددکنند، میمی
Postdocطور مستقل و یا زیر نظر یک محقق اصلی و یا استاد تواند بهي می

ها از طریق Postdocدرصد 80تقریبا حقوق . کار کند) mentor(راهنما 
این موضوع، خود داراي . شودهاي اساتید راهنمایشان پرداخت میگرنت

، وابستگی بیش از اما مسئله مهم و اشکال اساسی. مزایا و معایب فراوانی است
این وابستگی، . ها به استادهاي راهنمایشان استحد بسیاري از پست داك

. گردد که مقدار آن نیز در حال افزایش استها میموجب سوء استفاده از آن
این مشکل را ندارند؛ روتمند، معموالــدکترهاي فارغ التحصیل کشورهاي ث

مند اي کشور خودشان بهرهورسیههاي بتوانند از حمایتها میرا آنـــزی
گردند؛ بنابراین اغلب دانشجویان پست داك هستند که استاد راهنماي دلخواه 

4.کنند و نه برعکسرا براي دوره پست داك انتخاب می

ها، یکی از بهترین معیارها جهت تعیین کیفیت کیفیت پست داك
توانند حقوق برخی ازمؤسسات کشورهاي ثروتمند، می. ها استآزمایشگاه

کشورهاي هاياما اغلب پست داك. ها بپردازندبسیار خوبی را به پست داك
تري دارند، ضعیفد، چین و کشورهایی که وضعیت مالیاروپاي شرقی، هن

ها را از طریق گرنت شخصیشان حقوق آنکهباید استاد راهنمایی را پیدا کنند 
بالطبع در این موضوع، نه تنها . هاي تحقیقاتی دیگر بپردازندیا برخی بودجه

عنوان نوعی قدردانی استاد راهنما از مشکلی وجود ندارد بلکه برعکس، به
گردد که تمایل به گذراندن دوره آموزش پست دانشمندان جوانی تلقی می

تواند به صالحدید استاد راهنما کم یا اما این دستمزدها می. داك دارند
ها راري است که پست داكـــــیل دیگمتوقف شود و این مسئله، خود دل

هایی متأسفانه حتی پست داك. کندصورت کامل به استاد راهنما وابسته میبه
کنند و حتی درصد از حقوق واقعیشان کار می50یا 25وجود دارند که براي 

3- 5.وقت کار کنندصورت تماممجبورند به

هاي مالی جوایز و حمایتدریافتباها Postdocالبته گاهی اوقات برخی 
شوند که این مسئله گیرد، حمایت میمیصورت که از طرف برخی مؤسسات 

اما هنوز . گرددها میPostdocموجب باالنس قدرت بین اساتید راهنما و 
کسی که در . ها دارندPostdocاساتید راهنما کنترل و نقش زیادي در آینده 

توقع دارد که پروژه تحقیقاتی مستقل شود، میPostdocابتدا وارد مقطع 
در نتیجه، در علوم زیستی و . افتدگاه این اتفاق نمیداشته باشد؛ اما عمال هیچ

پزشکی سن یک محقق زمانی که بتواند اولین گرنت تحقیقاتی مستقلش را 
ه بهاي متأسفانه پیشرفت علم ب. دریافت کند روز به روز در حال افزایش است

هاي مانعی براي تکامل و پیشرفت ایده،جوانینمحققاستقاللبه تعویق افتادن
7.خواهد بودانجوان و پویایش

هاي فارغ التحصیالن و یا ها، کمیتههاي دانشجویی، اتحادیهانجمنغالبا 
. ها ندارندها هیچ احساس مسؤلیتی نسبت به پست داكرؤساي دانشگاه

ها ممکن است در آن. دارندهم نمناسبیها حتی بیمه بسیاري از پست داك
ها و سرزمین بیگانه، سعی در کنار آمدن با آداب و رسوم، زبان ناآشناي آن

ها ممکن همسران آن. باشندداشتهبزرگ کردن کودکان خردسالشان نیز
کنند و است کارشان را از دست بدهند واکنون احساس تنهایی و ناامیدي می

وان ـهاي جیک مشکل اساسی براي زوجاین، پول تقریباً همیشه عالوه بر
پذیرترین ترین و آسیبتواند ناامندر نتیجه، دوره پست داك می. باشدمی

هاي کافی، موجب شده عدم وجود نظارت. دوران زندگی مشترکشان باشد
ها به نیروهاي کار باهوش و ارزان آزمایشگاهی تبدیل Postdocاست که 

اك، همانند مهاجرت پرندگان است که المللی پست دجریان بین. گردند
. کنند تا در نهایت جامعه علمی را سالم نگه دارندها را انتخاب میبهترین

انجام کارهاي مناسب در دو آزمایشگاه متفاوت و در دو کشور مختلف، 
. گشایدي واقعی کیفیت است ومعموالً بسیاري از درها را به روي ما مینشانه

دانشجویان فارغ التحصیل، موتورهاي اصلی براي به ها به همراه پست داك
ی ـچنین بسیاري از اکتشافات علمی هستند و همــــراه انداختن ابتکارات علم

3.دهندرا انجام می

"NPAیا) National Postdoc Association(ها Postdocانجمن ملی 

-سازمانبا هدف هماهنگ کردن وAlyson Redتوسط 2002در سال "

ها در واشنگتن Postdocهاي محلی در حمایت از ی به اهداف و تالشده
مشکل اصلی این انجمن کار کردن با . و شروع به کار کردشدتأسیس

هاي موقعیتکارند تا بتوانندها در آن مشغول بهPostdocمؤسساتی است که 
و حقیقت اصلی. ها را بهبود بخشندPostdocشغلی، حقوق و مزایا و بیمه 

ها و مؤسسات هیچ اطالعی از تعداد دقیق تلخ این است که بسیاري از دانشگاه
Postdocها چه مدت در دانشگاه دانند که آنهایشان ندارند و حتی نمی

که حضورشان تر اینشان چقدر است و یا مهمکارند یا میزان حقوقبهمشغول 
. چه تأثیري روي نتایج تحقیقات دارد

تالش بر آن بوده است تا اطالعات فوق، در 2004سال بدین منظور از
چنین انجمن هم. آوري گرددها در آمریکا جمعPostdocخصوص 

آغازها منتشر کرد و در Postdocهایی را براي اساتید راهنماي دستورالعمل
ها به هنگام شروع به کار در هر Postdocها اعالم کرد که باید حقوق به آن

البته این تغییرات در حقوق، باید با هماهنگی . دالر افزایش یابد45000سال به 
همه مؤسسات مکلف . ها و یا مؤسسات مربوطه انجام گیردو اطالع دانشکده

ها و رسیدگی به مشکالتشان Postdocاي جهت بررسی اوضاع شدند تا اداره
ن و ها و الگوهاي روشچنین همه مؤسسات باید روشهم. ایجاد نمایند

هاي رغم تمام تالشعلی. ها داشته باشندPostdocیکسانی براي پذیرش 
ها وجود Postdocهاي حمایتاز نتایجاطالعات دقیقی هنوز هیچ فوق، 
البته برخی از قوانین مندرج در اساسنامه انجمن، موافق و همسو با 3- 5.ندارد

، Postdocن جوان هرچند هنوز هم محققا. باشدانتظارات اساتید راهنما نمی
Postdocکه اکثر زیر بار فشار زیاد مسئولیت هاي خود هستند؛ خصوصا این

عنوان عنوان کارآموز نبوده، بلکه بههاي علوم زیستی و پزشکی بهها در رشته
ها با Postdocهنگامی که . شوندیک دستیار ماهر و ارزان محسوب می

طور وسیعی به ند، دوست دارند بهکنورد میـــموضوع تحقیقاتی جالبی برخ
مسئله پرداخته و امیدوارند که در نهایت بتوانند نتایج کارشان را در یک مجله 

ها در که چاپ مقاله در این مجله به آنمعتبر و مهم چاپ نمایند؛ به امید آن
گاهی اوقات این مسئله براي . یافتن یک موقعیت کاري خوب کمک کند
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ها Postdocالب نیست که در راستاي اهداف کاري استاد راهنما، خیلی ج
گام مثبتی که برخی مؤسسات برداشتند، این است که براي دوره . هزینه کند
Postdoc اند و پس از آن ن نمودهیساله تعی5محدودیت زمانی حداکثر

دنبال یک موقعیت استادي در شخص باالجبار باید مؤسسه را ترك کرده یا به
اما نکته مهم و قابل تفکر این است که . مراکز مربوطه بگرددآن مؤسسه یا 

وجه بیانگر میزان مهارت، آگاهی، دانش و یا میزان هیچبهPostdocعنوان 
با این وجود، اگر شما دانشجوي فارغ .سهمشان در پروژه تحقیقاتی نیست

ن توانید فوق دکتري بگیرید و ایالتحصیل هستید، به فکر بیفتید که کجا می
. کار را حداقل یک تا یک سال و نیم قبل از تمام شدن درستان انجام دهید

گیرد و براي ورود به وقت زیادي می) کمک هزینه(گرفتن فلوشیب 
دنبال البته باید به. هاي خوب باید مدت زمانی طوالنی، منتظر ماندآزمایشگاه

چرا که برخی درجات عالی علمی باشید؛ اما مسائل انسانی را فراموش نکنید؛
باشند و تمام شوق علم را از بین برده هاي معروف مانند النه مار میآزمایشگاه

از . کنندو شما را براي همه عمر گرفتار ساخته و از زندگی منحرف می
طرفی، انتخاب استاد راهنماي دوره فوق دکترایتان نیز، یکی از مهمترین و 

از ،پس. طول زندگیتان بگیریداي ترین تصمیماتی است که باید در حرفه
ها آزمایشگاهی که به آن عالقه دارید دیدن کرده و با دانشجوها و پست داك

ها در یکی یکی و ترجیحاً خصوصی صحبت کنید و چنین سؤاالتی را با آن
ها از آزمایشگاه و استاد راهنما راضی هستند؟ اگر قرار آیا آن: میان بگذارید

کردند؟ آیا جا را انتخاب میخاب کنند، آیا همینبود دوباره جایی را انت
هاي قبلی کنند؟ و پست داكمیها دریافتحمایتی را که الزم دارند، از آن

به یاد دوره دکترا هستید،اند؟ اگر شما استادراهنماي به چه نتایجی رسیده

که یکی ازمهمترین وظایف شما این است که به دانشجوهایتان باشیدداشته
. ترین استاد راهنماي فوق دکتراي خود را انتخاب کنندنید تا مناسبکمک ک

خصوصی دانشجو نامه هوشمندانه همراه با اطالعات شخصی و یک توصیه
اجازه ؛ها هستیدعنوان یک استاد راهنما براي پست داكاگر شما به.بنویسید
ما پست اکنون ش.دنو از شما یاد بگیردنبا شما کار کنها پست داكبدهید 

آزمایشگاه آیا شما از امکانات .هایی داریدلیتئو، شما نیز مسداك هاي عزیز
برید؟ آیا شما از جمله کسانی هستید که وقتی زمان تمیز کردن لذت می

گویید مریض هستید؟ آیا زمانی گیرید و میتماس میرسد،فرا میآزمایشگاه
ن به کمک نیاز دارد، شما از هاي امتحاکه استاد راهنمایتان براي تصحیح برگه

کنید؟ آیا براي شما عادت شده است که روز کمک کردن به او امتناع می
توانم ادامه دهم، قبل از زمان پایان کار، تقاضاي زمان اضافه بدهید؟ من می

عنوان یک پست داك، شما اید که بهکنم موضوع را فهمیدهولی فکر می
دانید که اعضاي این خانواده به هم و میعضو مهم خانواده آزمایشگاه هستید

رسد که نظر میدر پایان به.نیاز دارند، پس از این قدرت، سوءاستفاده نکنید
مدت، جهت آموزش دانشجویان طوالنیهایی را درگذاريتوان سیاستمی

در کارهاي مختلف، کاهش مدت زمان الزم تا گرفتن مدرك و ایجاد 
ها و قوانین ها در نظر گرفت و آیین نامهPostdocاستقالل زودرس براي 

ها و روابط ها، اساتید راهنما و دانشگاهPostdocشفافی مبتنی بر وظایف 
چنین حمایت هاي مالی و جوایزي را براي هم. متقابلشان فراهم نمود

Postdoc ها و دانشجویان تحصیالت تکمیلی یا فارغ التحصیل در نظر گرفت
م ت ع پ ز، [. انداز زیبا و مهیجی را در علم ببینندحقق، چشمتا این جوانان م
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