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:مقدمه

 و پزشای   آمااز   و دخماا   بهداشا،   وزاخت مياا   32/3/3232 مااخ   اين آئين نامه براساا  وااقنااماه  
 وادوين  دندانپزشای   و پزشای   نخبگاا   از حماي، خاستاي دخ و جمهاخي خياس، قن آوخي و علم  معاون،

 بااتورين  برناماه  ايان  .شااد  طراح  پژوهشگر برنامه پزشک وا شده منرخ وااقناامه اين اسا  بر .اس، شده

 و پزشایا   کاه باه   بااده  پزشای   آمااز   و دخماا   بهداشا،   وزاخت دخ عاای   آمااز   وحصايل   قرص،
 دخ قلاشاي،  /وخصاص  قاا  /وخصص مناطع دخ بایيا  آماز  بر عالوه وا م  گيرد وعلق برور دندانپزشیا 

 .آياد نائل نيز PhDمدخک  کسب به و ديده آماز  نيز خاد بایيا  خشته به مرباط خاص وحنيناو  زمياه يک
 مهااجرت  خوناد  از کاستن و کشاخ دندانپزشیا  و پزشیا  آکادميک خشد به کمک برنامه  اين ايجاد از هدف

 خهباري  گارقتن  دسا،  دخ باا  برناماه  ايان  دانش آماختگاا   که اس، آ  اميد .اس، از کشاخ خاخج به نخبگا 

 و پايه علام بين زد  پل همچاين و دانشگاهها دخ ناين پزشی  خوشهاي واسعه و آماز  ناآوخي  پژوهش 
 مرزهااي  گساتر   پاياداخ   سالم،  واسعه مشیالت حل کشاخ  خادکفاي  جه، دخ مهم  گامهاي کاخبردي

وجربياات   وحنينااو    -آمازشا   قرصا،  ايان  وأساي   پشتاانه .برداخند دانشگاهها کيف  سطح اخوناء و دانش
 باراي  کشااخ  دانشاگاههاي  مبارم  نيااز  و آمريیاا  و اخوپاي  کشاخهاي دخ مشابه برنامه هاي از شده ماتشر

 وجرباه  و متعادد  مطایعاات  .اسا،  پزشای   علاام  وحنيناات  و دخ آمااز   جهاان   اساتانداخدهاي  باه  خسيد 

 بياش و وااناي  از م  کااد قعایي، وحنيناو  که متخصص  پزشیا  که اس، آ  از حاک  پيشرقته کشاخهاي

 آماز  پزشک عالوه  به .برخاخداخند کاخبردي علام به پايه علام وبديل و سالم، مشیالت حل دخ ويژه اي

 قاا   اهداف کرد  اجراي  براي یذا .داخد جامعه دخ بسزاي  ننش نيز اجتماع  و اقتصادي یحاظ از پژوهشگر

 مؤسساات  دخ واأم بایيا  آماز  و پژوهش امیا  برور دندانپزشیا /پزشیا  از معدوديوعداد  به سایه هر

 .م  شاد داده کشاخ برور علم 
:اختصارات و تعاریف :1 ماده

 خا خاد وق، از %05 حداقل متاسط طاخ به که ميشاد اطال  بایيا  متخصص پزشک به پژوهشگر پزشک -3.
.نمايد وحنيق صرف

 آمازشا   مراکز و عای  آماز  مؤسسات دانشگاهها  ومام به اختصاخ خعاي، ماظاخ به نامهآئين  اين دخ 2-

 قعایي، ویميل  وحصيالت زمياه دخ که پزشی  علام دانشگاههاي گستر  از شاخاي مجاز داخاي پژوهش  و

 برناماه  خاهباردي  شاخاي به و «دستياخ»پژوهشگر پزشک دخ برنامه شرک، داوطلبا  به » مؤسسه «داخند  

 معاونا،  و بهداشا،  وزاخت ياا  م مطابق وااقناامه » شاخا « اين .ميگردد اطال  » شاخا «پژوهشگر  پزشک

:از اس، متشیل جمهاخ خياس، قن آوخي و علم 



  )خئي ( بهداش، وزاخت قن آوخي و وحنينات معاو  -3

  )خئي  نايب( نخبگا  مل  باياد برنامه خيزي و پژوهش  معاو  - 3

 نخبگا   مل  باياد آياده سازا  و پژوهش کل مدير - 2

 بهداش،  وزاخت آمازش  معاو  - 4

 پزشاک  برناماه  ماضاا   باا  ماروبط  جمهااخي  خياسا،  قان آوخي  و علم  معاون، ستادهاي از يی  دبير -0

 باياد  به انتخاب پژوهشگر

 .شاخا خئي  انتخاب به دانشماد پزشیا  از نفر 3 - 6

 آئيااامه اين مفاد شامل پژوهشگر پزشک برنامه به مرباط مصابات کليه اجراي مسئال که شاخا دبيرخانه3.

 .ميباشد

 .م  گردد ماصاب و انتخاب شاخا خئي  واسط شاخا دبير 4.

 :برنامه های ویژگی :۲ ماده

 همزماا   بطاخ پژوهش  و بایيا  مهاخوهاي و دانش کسب پژوهشگر  پزشک برنامه قعایيتهاي اصل  محاخ 1

 .اس، پزشی  علم از خاص يک حيطه دخ هدقماد و

 محتاااي  از ورکيبا   عماالا  آ  آمازش  کاخيیایام و نباده دانشگاه  جديد منطع پژوهشگر پزشک برنامه 2.

 .اس، PhD by research دوخه عالوه به بایيا  قلاشي،/قا  وخصص يا وخصص  دوخه

 PhD دوخه همچاين و بایيا  هاي قلاشي،/وخصص قا  يا و وخصص دوخه آماز  بر حاکم قاانين کليه 3.

by research ديگاري  بصااخت  آئاين ناماه   اين دخ آنیه مگر م  شاد اعمال نيز پژوهشگر پزشک دخ برنامه 

 .باشد آمده

 دوخه هاي وخودي ظرقي، بر مازاد يا و دخخشا  استعدادهاي ظرقي، قایب دخ برنامه اين دستياخا  پذير  4.

 .باد خااهد کشاخ دانشگاههاي دخ قا  وخصص  يا وخصص 

 .اس، اختياخي کامال وحنيناو  مراکز و دانشگاهها براي پژوهشگر پزشک برنامه دخ شرک، 05.

 برناماه  قااخ  ایتحصايال    باراي  )دخماان   ياا  و آمازشا   پژوهش  ( استخدام نا  دخ محدوديت  هيچگانه 6.

 .نداخد وجاد عای  آماز  مراکز دانشگاهها و دخ پژوهشگر پزشک

 :پژوهشگر پزشک برنامه به ورود شرایط :3 ماده

   (innovation) نااآوخي  آمااز    وحنيق    (leadership) خهبري دخ بایناه وااناييهاي اسا  بر داوطلبا 
 بازده کمي، و کيفي،   (vision) علم  بصيرت   (analytic and critical thinking) و وحليل  انتنادي وفیر

 ماجااد  امیاناات  و نظار  مااخد  پاروهه  کيفيا،  وحنينااو    مراکز و دانشگاه مل   نياز وعهد و عالقه وحنيناو  

 :اس، ضروخي داوطلب دخ زير شرايط احراز یذا .م  شاند برگزيده

 عای   آماز  به وخود عمام  شرايط باد  داخا3.

 خااخج  ياا  داخال  معتبار  دانشاگاههاي  از يیا   از دندانپزشی /پزشی  حرقه اي دکتري دانشاامه باد  داخا 3.

 باشد  خسيده پزشی  آماز  و دخما  وزاخت بهداش،  وأييد به که کشاخ



 دندانپزشی  /پزشی  حرقه اي دکتراي دوخه دخ 16 معدل حداقل 3.

 
 

 حدنصااب  %90 حداقل کسب و قلاشي،/وخصص  قا  يا و وخصص  دستياخي وخودي امتحا  دخ شرک، 4.

 محل -خشته

 :زير صاخت به وحنيناو  - علم  برجستگ  امتياز 0 حداقل کسب 05.

 ياا  و خياضايات  شااسا    زيسا،  قيزياک   شايم    خشته هاي دخ دانشآمازي علم  ایمپياد مدال باد  داخا1(

 .)امتياز3  =برنز امتياز  =2 ننره امتياز  2=طال(کامپياور 

 ما  شااد   داده امتيااز  1 مجلاه  Impact Factor واحد 1 هر براي که طاخي به وحنيناو  مناتت باد  داخا 2(

 چاپ مناتت .)م  شاد محاسبه علم  هيأت اعضاي اخوناء قاانين اسا  بر منایه نايسادگا  از يک سهم هر(

 محاسابه  شاده  چااپ  شخص  نظرهاي اظهاخ و بایيا  ماخد گزاخ  داخند  3 از کمتر IF که دخ مجالو  شده

 .نم  گردد

 )امتياز  (USA/EU  )( 2بين ایملل  patent با شده ثب، اخترا  باد  داخا 3(

 .)امتياز3 ( آ  معادل يا BA/BSc مدخک باد  داخا 4(

 .)امتياز3 ( آ  معادل يا MPhil/MSc/MPH مدخک باد  داخا (0

 )امتيازMD-PhD 2 (2 مدخک باد  داخا 6(
 دساتياخا   يا متخصصين براي ومام سال 20 و بایيا  وخصص بدو  اقراد براي ومام سال 25 سن حداکثر 6.

 40 سان   واا  داوطلباا   .ميباشاد  PhD مدخک داخندگا  يا و قلاشي، /وخصص  قا  /وخصص  دوخه بایيا 

 بار  اضااقه  امتيااز  يک حداقل اضاقه  سن سال هر ازاي به آنیه به شرط م  باشاد پذير  قابل نيز ومام سال

 .نمايد کسب اس،  آمده 3 ماده 5 باد دخ آنچه

 خصااص  دخ پزشی  علام برنامه خيزي شاخايعای  مصابات با مطابق انگليس  زبا  آزما  دخ ماقني،  7.

 PhD  By Researchدانشجايا   پذير 

 هر دخ و صاخت هر به اشتغای  گانه هر اين باابر م  باشد  وق، ومام پژوهشگر پزشک برنامه دخ وحصيل 8.

 .اس، مماا  دستياخا  اين براي پژوهشگر برنامه پزشک طال دخ کجا

 دخ که اس، مصاحبه اي ساختاخماد مصاحبه . (structured interview) ساختاخماد مصاحبه دخ ماقني، 9.

 هار  شاده  داده پاساخهاي  به مصاحبه کاادگا  .م  گاياد پاسخ ثاب، ساال مجماعه به يک داوطلبا  همه آ 

 بر اقراد بهترين و انجام خوبه بادي و شده محاسبه داوطلب هر کل براي معدل نهايتاا و م  دهاد نمره داوطلب

 جلساه  ابتاداي  دخ م  بايد سااتت مجماعه .انتخاب ميگردند کااده مصاحبه کميته اعضاي نهاي  خاي اسا 

 .قراخگيرد کااده مصاحبه کميته اعضاي اکثري، واييد ماخد مصاحبه



 2 ماده دخ مذکاخ شرايط که صاخو  دخ و هستاد PhD و MD مدخک دو هر داخاي که داوطلبان  :1 تبصره
 مادخک  باه  و شاند پژوهشگر پزشک برنامه چهاخچاب دخ وخصص  آماز  واخد دوخه م  وااناد داخند  خا

 .آياد نائل نيز شده اند قبال که خشته اي دخ بایيا  وخصص

 2 ماده دخ مذکاخ شرايط صاخويیه دخ هستاد  بایيا  وخصص باخدهاي از يی  داخاي که داوطلبان  همچاين
 عاالوه  و شاند پژوهشگر پزشک برنامه چهاخچاب دخ قلاشي،/وخصص  دوخه قا  واخد وااناد م  داخند خا

 .نائل آياد نيز PhD مدخک به قلاشي، /وخصص  قا  مدخک بر

 
 

 برناماه  دخ و داشاته  خا ناماه  آياين  اين از 2 ماده مفاد صاخويیه دخ انسان  نيروي طرح مشمات  :۲ تبصره

 منارخات  و قااانين  خعايا،  باا  واانااد  ما   باشااد  کاه  طرح از منطع  هر شاند  دخ پذيرقته پژوهشگر پزشک

 .نماياد نام ثب، پژوهشگر برنامه پزشک شرو  براي و شده ورخيص انسان  نيروي طرح از مرباطه 

 

 

 احاراز  صااخت  دخ ها دانشگاه و وحنيناو  مراکز دخ مرب  /استادياخ مروبه با علم  هيات اعضاي :3 تبصره

 قاانين وقق کاخقرما ماسسه از آمازش  مرخص  کسب و 3) ماده( پزشک پژوهشگر برنامه به وخود شرايط

 .نماياد شرک، برنامه اين دخ وااناد م  مرباطه  منرخات و

 میزبان تحقیقاتی مرکز شرایط :4 ماده

 مجااز  صادوخ  و دبيرخاناه  واسط پژوهشگر پزشک دستياخا  جذب براي وحنيناو  مراکز صالحي، برخس 

 :اس، زير مااخد اسا  بر گرقته و صاخت "شاخا" واسط

 کشاخ  پزشی  علام هاي دانشگاه گستر  شاخاي از قعایي، مجاز داشتن3.

 6 ماده دخ مادخج شرايط با مرکز عضا اصل  علم  هيئ، اعضاي از خاهاما استاد يک حداقل باد  داخا   3.

 مرکز  دخ مااسب آزمايشگاه  امیانات و وحنيناو  قضاي داشتن 3.

 مرکز  دخ پژوهشگر پزشک برنامه آماز  از عمده بخش انجام 4.

 مرکز  علم  هيات اعضاي واسط مرکز قعایي، با مروبط ISI مجالت دخ معتبر منایه 50 حداقل انتشاخ 05.

 .مرکز دخ ایملل  بين هاي همیاخي و اخوباطات وجاد 6.

 انجام محل از متفاوت وااند م  بایيا  آماز  محل "شاخا" دبيرخانه واييد با و یزوم صاخت دخ :1 تبصره

 . باشد وحنيناو  پروهه

 آ  دخ ماجااد  خاهامااي  اسااويد  و مرکز آ  وااناي  به بستگ  مرکز هر دخ دستياخ جذب ظرقي، :۲ تبصره

 .شاد م  وعيين "شاخا" واييد با و داشته مرکز

 انتخاب شیوه 5 : ماده



 آمازشا   معااو   وايياد  و مرباطاه  باایيا   گاروه  مدير هماهاگ  با بايد م  ميزبا  وحنيناو  مرکز خئي  1-

 پژوهشاگر  پزشک دستياخ جذب مجاز صدوخ جه، مرکز اخزياب  براي خا تزم اي مداخک نامه ط  دانشگاه 

 .نمايد اخسال "شاخا" دبيرخانه به

 ناام  شارايط   احاراز  صااخت  دخ و نمااده  برخس  خا مرکز شرايط نامه آيين اين 4 ماده اسا  بر "شاخا"2-

 .گاجاند م  مراکزميزبا  قهرس، دخ خا مرکز

 دخ .گاردد  ما   اعالم "شاخا" دبيرخانه واسط پژوهشگر پزشک دستياخا  جذب قراخاا  باخ يک سایه هر 3-

 از پا   مرکاز  هار  ظرقيا،  و کااد م  اخائه پژوهشگر پزشک برنامه که وحنيناو  قهرس، مراکز قراخاا  اين

 .شاد م  اعالم "شاخا" دخ وصايب

 علم  وااناي  و کشاخ نياز براسا  و "شاخا" واسط پژوهشگر پزشک دوخه براي جذب سایه هر ظرقي، 4-

 دستياخا  کل ظرقي، %  0/3وعيين م  شاد اين ظرقي، هميشه کمتر از  ميزبا  رکزم

 
 
 .باد خااهد سال آ  دخ )خياض  گرد با( محل خشته دخ 

 دخ آنالين قرم ویميل طريق از خا برنامه به وخود وناضاي خاد پژوهش  ساابق و عالقه اسا  بر داوطلب 5-

 .کاد م  اخسال بهداش، وزاخت قن آوخي و معاون، وحنينات ساي،

 خا پژوهشگر پزشک برنامه به وخود صالحي، نامه آيين اين اسا  بر که داوطلبان  کليه "شاخا" دبيرخانه 6-
 .کاد م  معرق  ميزبا  مراکز وحنيناو  به داخند

  ماه دو وا حداکثر دستياخي  آزما  نتايج اعالم از پ  پژوهشگر پزشک برنامه مصاحبه زما  7-

 .باد خااهد سال دستياخا  هر ساير دوخه شرو  از پ 

 خاهاماا   اساتاد  از عباخواد آ  اعضاي که دانشگاه  هر پژوهشگر پزشک نفره 3 کميته واسط داوطلبا  کليه 8-

 خيي  ميزبا   دانشگاه بایيا  وخصص  گروه آمازش  معاو  ميزبا   دانشگاه وخصص  بایيا  گروه مدير

 اتختيااخ  وام نماياده يا ميزبا  دانشگاه خيي  ميزبا   وحنينات پژوهش  مرکز معاو  ميزبا   وحنينات مرکز

 يا ميزبا  دانشگاه آمازش  معاو  او  وام اتختياخ نماياده يا ميزبا  دانشگاه قن آوخي و وحنينات معاو  او 

 باشد  م  )بهداش، وزاخت نماياده بعااا ( "شاخا" دبير و او  اتختياخ وام نماياده

 .گردند م  انتخاب ها برورين و شده (structured interview) ساختاخماد مصاحبه

 دخ بهداشا،  وزاخت نمايااده  و ميزباا    وحنينات مرکز خيي  بایيا   وخصص گروه مدير حضاخ :1 تبصره

 پزشاک  برناماه  باه  وخود باراي  سااختاخي  مصااحبه  دخ مثب، خاي 5 حداقل و کسب پژوهشگر پزشک کميته

 .اس، ایزام  پژوهشگر

 دساتر   دخ و وهياه  "شاخا" دبيرخانه واسط ساختاخي مصاحبه دخ گذاخي نمره و اخزياب  قرم :۲ تبصره

 .گيرد م  قراخ ها دانشگاه



 و شاده  برخسا   "شااخا " دبيرخاناه  واساط  دستياخا  از حماي، و جذب خوند دخ وخل  هرگانه :3 تبصره
 مراجاع  به پرونده و شده محروم پژوهشگر پزشک جذب از سال 5 وا از يک  "شاخا" واييد با متخل  ماسسه

 .شاد م  داده اخجا  قانان  ذيصالح

 خا خااد  اعتاراض  هفتاه  يک حداکثر مدت ظرف وااناد م  قراخاا  هر نتايج به معترض داوطلبين :4 تبصره

 مااخد  مااه  ياک  مادت  ظارف  حاداکثر  اسا،  ماظا   "شاخا" دبيرخانه .داخند اعالم "شاخا" دبيرخانه به کتبا

 .نمايد اعالم داوطلب به خا نتيجه کتبا و برخس  خا اعتراض

 .اتجراس، تزم ميزبا  وحنيناو  مرکز و دانشگاه داوطلب  براي و باده نهاي  "شاخا" دبيرخانه نظر

 برنامه شرح :6 ماده

 برناماه  ايان  .گاردد  ما   وعياين  "شاخا" دبيرخانه واييد با و دستياخ آمازش  دوخه اسا  بر برنامه طال 1-

 .گردد م  محاسبه سال 2+ قلاشي،/وخصص قا  وخصص  شامل دوخه و باده سال 8 حداکثر

 3 وا "شاخا" وشخيص به  )بيا  پيش قابل غير وقايع و زايما  بيماخي ( خاص شرايط دخ برنامه مدت طال -3
 .باشد ومديد م  قابل سال

 به خاد کاخ پيشرق، از اي کلمه يیهزاخ گزاخ  يک سال هر شهرياخ پايا  وا حداکثر اس، ماظ  دستياخ 3-

 خا خااد  نظار  گازاخ   اخساال  از مااه  يک مدت ظرف حداکثر بايد م  دبيرخانه .کاد اخسال "شاخا" دبيرخانه
 .داخد اعاالم  )ويژه شروط با برنامه ادامه( مشروط يا و )برنامه از اخراج(ماف    )برنامه ادامه( مثب، بصاخت

 .گردد م  ماجر از برنامه او اخراج به "شاخا" نظر با دستياخ شد  مشروط دوباخ

 بااخد  مادخک  دخياقا،  باه  ملازم  برناماه  از ایتحصايل   قااخ   باراي  پژوهشاگر  پزشاک  برناماه  دساتياخا   4-

 .باشاد قلاشي، م /وخصص قا /وخصص

 امتحا  شامل پژوهش   و آمازش  مراحل آميز ماقني، گذخاند  به مااط دستياخ بخش خضاي، پيشرق، 5-

 ما   خاهاماا  اساتاد  نظار  و دستياخ ساتنه گزاخ  و مناتت  چاپ وحنيناو   و بایيا  مهاخت هاي کسب اخونا 

 .باشد

 نتااناد  آ   ومدياد  مادت  دخ خااص  ماااخد  دخ و وحصيل  مجاز مدت حداکثر ظرف دستياخ که صاخو  دخ 6-

 شاخا نظر مد و شده وعيين پيش از اهداف با مطابق او کاخ پيشرق، يا و نمايد  خا دخياق، انتظاخ ماخد مداخک

 دخ دساتياخ  ماقنيا،  عادم  صااخت  دخ ضمن  دخ .گردد م  برنامه ماجر از او اخراج به "شاخا" نظر با نباشد

 قلاشاي، /وخصاص  قاا  /وخصاص  هيچگانه مدخک برنامه ادامه از او انصراف يا و پژوهشگر پزشک برنامه

 .گيرد نم  وعلق او به بایيا 

 آمازش  -پژوهش  قعایي، دخ ماقني، حصال با و نامه آيين اين مفاد خعاي، با دستياخ وحصيل از قراغ، 7-

 .شد خااهد ميزبا  انجام ماسسه واسط

 کشااخ  از خااخج  علما   ماسسات از پژوهشگر پزشک برنامه دخ پذير  هاگام دخ که دستياخان  :1 تبصره

 پذيرقتاه  صاخت دخ وااناد م  باشاد مراکز اين دخ وحصيل حال دخ يا و کرده باشاد دخياق، وحصيل  باخ 

 .دهاد انجام خاخج  ماسسه با همیاخي خا خاد وحنيناو  طرح پژوهشگر  پزشک برنامه دخ شد 



 ما   شرک، اخوناء امتحا  دخ سایه هر دستياخا  ديگر همچا  پژوهشگر پزشک برنامه دستياخا  :۲ تبصره

 وقاق  اناد   کارده  دخياقا،  امتحا  زما  وا که بایيا  آماز  ميزا  اسا  بر قبای  آنا  نمره حداقل اما کااد 

 نماره  اخوناا  آزما  يک دخ بايد باخ يک سال هر دو حداکثر( گردد م  وراز پزشی  آماز  شاخاي مصابات

 .)نماياد کسب خا متااظر سال به مرباط قبای  ک 

 برنامه تحقیقاتی و آموزشی برنامه :7 ماده
قان   و وحنيناات  معاون، و آمازش  معاون، مصابات چهاخچاب دخ بايد م  دستياخ وحنيق و آماز  برنامه
 ابتاداي  دخ و شده واظيم مرباطه بایيا  گروه مدير و ميزبا  وحنيناو  خئي  مرکز ميا  هماهاگ  با و آوخي

 :از عباخواد برنامه اصال کل  .م  گردد اعالم "شاخا" دبيرخانه به وحصيل  سال هر

 )هاا  واحد اين گذخاند  زما  و ورويب یحاظ از( خاهاما استاد نظر با خا عمام  واحد ۹ دستياخ اول سال دخ 1-

 دخ اخاال    )واحاد 3 ( وحنياق  خو   )واحاد 3 ( اپيدميایاهي و زيست  آماخ از :عباخواد اين واحدها .گذخاند م 

 و (Documentation and Report Writing) نايسا   گازاخ   و سازي مستاد) واحد3) (Ethics) پژوهش
 Communication) اخوبااط   مهاخوهاي  )واحد3 ( پروپازال نگاخ  و (Scientific Writing) منایه نگاخ 

Skill) (3واحد ( 

 
 

 برناماه  طاال  دخ )واحاد 3 ( خاهاماا  اساتاد  نظر با و دستياخ نياز اسا  بر اختصاص  آمازش  واحدهاي 2-

 .شاد م  گذخانده

 انادک   مجاالت  دخ و آمااز   هااي  سال معادل برنامه  طال دخ دستياخ علم  مناتت وعداد که ایزاميس، 3-

 .باشد اول نايساده عااا  به مناتت اين از نيم  دخ حداقل و باده impact  factor>2  با ISI شده
 ميزبا  دندانپزشی /پزشی  دانشیده عهده به دستياخا  پژوهش  و آمازش  اماخ کليه بر مستنيم نظاخت 4-

 .باشد م 

  خشته کاخيیایام مفاد کليه که کاد حاصل اطمياا  بايد بایيا  گروه مدير خيزي برنامه دخ 5-

 
 
 

 .گردد م  ویميل دستياخي دوخه دخ طال مرباطه وخصص  قا /وخصص 

 راهنما استاد شرایط :8 ماده

 .داخد برعهده برنامه پايا  وا خا دستياخ خاهاماي  و هداي، وظيفه که اس، قردي خاهاما استاد 1-

 اساتاد  نظااخت  و هاداي،  باا  پژوهشاگر  پزشاک  برنامه ط  دستياخ پژوهش  و آمازش  هاي قعایي، ومام 2-

 .گيرد م  صاخت خاهاما

 برناماه  انتهاي وا خاهاما استاد و باشد م  ضروخي پژوهشگر پزشک برنامه ابتداي از خاهاما استاد وعيين 3-

 .داخد برعهده خا خاهاماي  دستياخ مسئایي،



 .کاد اختياخ مشاوخ استاد سه و خاهاما استاد دو اکثر حد وااند م  یزوم صاخت دخ دستياخ 4-

 با .اس، بالمانع کشاخ خاخج از يا و داخل ماسسات ديگر از مشاوخ يا و خاهاما اساويد از استفاده 5-

 )وقات  نیما   یاا  وقت تمام( اصلی علمی هیات اعضای از باید می اساتید راهنما از یکی حداقل حال، این

 .باشد مؤسس  در همان دانشیاری مرتب  حداقل با میزبان تحقیقاتی مرکز

 نویسنده یا و اول نفر آنها در ک  مقال  5 شامل( مقال  20 حداقل دارای باید می راهنما استاد 6-

 دارای همچنین و باشد،(  ISI یا Pub Med)المللی بین های نام  در نمای  شده ایندکس )باشد مسئول

H-index بین المللی نمای  با مطابق 10 حداقل Scopus یا Google Scholar باشد. 

 نظارت و طرح اجرای بودج ، جذب تحقیقاتی، پیشنهادی  نگارش سابق  بایستی راهنما استاد 7-

 .باشد اشت د راهنما استاد دکترا بعنوان یا و لیسانس فوق رسال  بر

 .باشد می PhD by Research دوره در مصوب ضوابط با مطابق راهنما استاد وظایف کلی  8-

 آماادیی  ناما ،  پایان موضوع تحقیقاتی زمین  تدوین و تکمیل در است راهنما موظف استاد راستا این در

 .کناد  هادایت  را دساتیار  ناما   پایاان  موقع ب  اتمام ها و یافت  بودن نوین و صحت دفاعی ، برای دستیار

 دبیرخانا   با   وقات  در اسارع  یردد، می دستیار دوره اطال  ب  منجر ک  احتمالی مشکالت است ضروری

 .شود یزارش "شورا"

 نام  پایان تدوین :۹ ماده

 و مقادماتی،  مطالعاات  انجاام  ناما ،  پایان موضوع انتخاب ب  ملزم برنام  اول سال در دستیار -1

  تایید میزبان دانشگاه پژوهشی شورای در باید می پروپوزال تحقیقاتی .باشد می پروپوزال نگارش

 

 

 .یردد ارسال "شورا" دبیرخان  ب  آن از ای نسخ  و شده

 PhD دوره در منادر   ضاوابط  با مطابق پژوهشگر پزشک نام  پایان تدوین ب  مربوط ضوابط 2-

by Research باشد می. 

 )نام  آئین این 3 ماده 1 های تبصره از کنندیان استفاده جز ب ( پژوهشگر پزشک دستیاران 3-

 ثبات  فلوشای  /تخصص فوق/تخصص دوره برای هم و PhD دوره هم برای را خود نام  پایان توانند می

 .نمایند

 عالق  راهنما، استاد تخصص میزبان، تحقیقاتی مرکز رسالت با منطبق باید نام  پایان موضوع 4-

 .باشد شورا تشخیص اساس بر سالمت نظام نیازهای و حل مسائل جهت در ترجیحاً و دستیار

 پژوهشگر پزشک برنام  اتمام از قبل سال یک حداکثر و سوم سال در حداقل تحقیقاتی رسال  5-

 .یردد ارسال دانشکده میزبان ب  دفاع جهت باید می



 اطالع ب  باید می میزبان مرکز در دستیار نام  پایان موضوع ثبت و مصوب تحقیقاتی طرح 6-

 .برسد "شورا" دبیرخان 

 تسهیالت : 10 ماده

 ب  مربوط مزایای از و یرفت  قرار نخبگان ملی بنیاد فهرست در خودکار بطور شدیان پذیرفت  1-

 .کرد خواهند استفاده غیره و وام ازدوا  مسکن، وام سربازی، دوره

 آماوزش  سافر،  تحقیقاتی، بودج  همچون پژوهشگر پزشک برنام  ب  مربوط های هزین  کلی  2-

 و بهداشات  وزارت میاان  33/3/13۹3و غیره براساس توافقناما  ماور     ماهان  حقوق کشور، از خار  در

 حسااب  با   مااه  6 هار  مستقیما مذکور شده و بودج  تامین جمهوری ریاست فن آوری و علمی معاونت

 .یردد می واریز میزبان تحقیقاتی مرکز

 هاای  کنفارانس  در شارکت  جهات  کشاور  از خار  سفر یک ساالن  حداکثر هزین  دستیاران 3-

 .کنند می دریافت را )مقال  ارای  صورت در( المللی بین معتبر

 وقات  تماام  اساتادیار  یاا  و مربای،  مزایاای  و حقاوق  معاادل  ماهان  برنام  طول در دستیاران 4-

 مای  دریافت میزبان دانشگاه تحقیقاتی مرکز از )تخصصی یا بورد PhD داشتن صورت در( را جغرافیایی

 .کنند

 تحقیقااتی  مرکاز  طریاق  از پژوهشاگر  پزشاک  برنام  دستیار هر تحقیقاتی بودج  کل از511%-

 آماوزش  کیفیات  و کمیات  ارتقاا  جهات  در تاا  شده داده قرار بالینی میزبان یروه مدیر اختیار در میزبان

 .شود هزین 

 پزشاک  برناما   التحصیالن فارغ داشتن نگ  و جذب جهت ای ویژه تسهیالت بهداشت وزارت 6-

 از پاس  انسانی نیروی طرح شامل تعهدات، کلی  انجام همچون( برتر کشور تحقیقاتی مراکز در پژوهشگر

 .کند می ایجاد )التحصیلی فارغ

 جهات  علمای  سوابق بعنوان مربوط  قوانین و مقررات رعایت با پژوهشگر پزشک برنام  طول 7-

 .می آید شمار ب  دانشگاهی رتب  ارتقا

 )انساانی  نیاروی  طارح  شامل( پژوهشگر پزشک برنام  شدیان پذیرفت  خدمت تعهدات کلی  8-

 باا  نخبگان ملی بنیاد و جمهوری ریاست فن آوری و علمی معاونت توافقنام  ، 5 ماده " " بند با مطابق

 پزشک برنام  از آنان التحصیلی فارغ از پس 33/3/13۹3  مور  پزشکی آموزش و بهداشت،درمان وزارت

 با   متعهادان  .انجاام مای پاذیرد    علمی هیات اعضای بعنوان کشور برتر تحقیقاتی مراکز در و پژوهشگر

 )هاا  ایان  مانناد  و دفااع  وزارت اجتماعی، تامین نفت، وزارت همچون( بهداشت وزارت از غیر سازمانهای

 .باشند می پژوهشگر پزشک برنام  ب  ورود برای ها سازمان این موافقت ارائ  ملزم ب 

 دانشگاهها الملل بین شعب و دولتی غیر مؤسسات بورسی  داوطلبین : 11 ماده



 ساند  اهادا   با   دستیابی جهت در دولتی غیر علمی مراکز با و دانشگاه ارتباط تحقق منظور ب 

 توانند می پژوهشگر پزشک های برنام  مجری مراکز توسع ، پنجم در برنام  اسالمی جمهوری انداز چشم

 با   ماازاد  دساتیاران  اینکا   ب  منوط نمایند، خود اضاف  پذیرش کل تعداد ب  ،"شورا" در تصویب از پس

 ماازاد  پاذیرش  ایان  .پذیرش شوند کشور از خار  داوطلبان یا و خصوصی مؤسسات کامل بورس صورت

 داوطلبان باید از دست  این طبعا .بگذارد ها دانشگاه و دولتی موسسات دوش بر ای هزین  هیچگون  نباید

 .باشند دارا پژوهشگر پزشک متقاضیان دیگر همچون را برنام  ب  ورود شرایط

 مقررات سایر : 13ماده

 برناما   انادازی  راه صاورت  در هستند موظف بهداشت وزارت مجموع  زیر واحدهای ی کلی  1-

 پزشاک  برناما   شادیان  پذیرفتا   از حمایات  در را همکااری  مربوط  کمال دانشگاه در پژوهشگر پزشک

 رأسا مشکل حل ب  کمک جهت می تواند "شورا" دبیرخان  صورت، این غیر در .آورند عمل ب  پژوهشگر

 .نماید اقدام

 صورت در دستیار، کتبی تقاضای اساس بر راهنما استاد و تحقیقاتی طرح میزبان، مرکز تغییر 2-

 آموزشای  برناما   از میزبان موسس  تخطی یا و الزم امکانات استاد راهنما، وجود عدم( موج  دلیل وجود

 تخصصی و پزشکی آموزش شورای موارد خاص کمیسیون تصویب و "شورا" دبیرخان  تایید با )تحقیقاتی

 .است پذیر امکان برنام  طول در بار یک برای فقط

 تاییاد  باا  بالینی آموزش یا و تحقیق جهت را خود برنام  از % 25 حداکثر تواند می دستیار 3-

 .کند طی کشور از خار  یا و داخل در علمی دیگر در موسسات "شورا" دبیرخان  و اول راهنمای استاد

 برنام  شورایعالی مصوب های رشت  عناوین اساس بر فلوشی  /تخصص فوق / .Ph.D مدرک 4-

 وجاود  کشور در دستیار تقاضای مورد مدرک صورتیک  در .شوند می کشور ارزشیابی پزشکی علوم ریزی

 "شاورا " دبیرخانا   تایید با تواند می دستیار کافی نباشد، کشور در آن پذیرش ظرفیت یا و باشد نداشت 

 .دارد را دریافت مربوط  مدرک و یذرانده کشور از خار  در را )ماه 24 تا حداکثر( مربوط  دوره

 دوره یذرانادن  حاال  در برنام ، ب  ورود زمان در پژوهشگر پزشک برنام  دستیار صورتیک  در 5-

  پزشک برنام  ب  محل-رشت  تغییر حق بدون تواند می باشد، فلوشی  بالینی/تخصص فوق/تخصص

 

 

 

 .استفاده کند نیز برنام  این مزایای از و شده منتقل پژوهشگر

 موارد در اما نیست مجاز تحصیلی اول سال نیم در تحصیلی مرخصی اخذ معمول بطور -1 تبصره

 .است پذیر امکان "شورا" دبیرخان  تایید و مرکز تحقیقات رئیس درخواست با استثنایی



 دساتیار  تحصایلی  سانوات  جازو  و دستیاری قوانین اساس بر تحصیلی مرخصی مدت -3 تبصره

 .شود می محسوب

با  تصاویب شاورای     11/3/13۹1  تااری   در تبصره 13 و ماده 13 در نام  آیین این - 13 ماده

 ح./عالی برنام  ریزی علوم پزشکی رسید
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¥در قالب برنامه پزشک پژوهشگرجدول ظرفیت پذیرش دستیار   

 

دانشگاه علوم 

پزشکی و خدمات 

 بهداشتی و درمانی

ظرفیت پذیرش  مرکز تحقیقات میزبان برنامه پزشک پژوهشگر/ پژوهشکده 

 وهشگرپزشک پژ

 تهران

 

 3 پژوهشکده یوارش و کبد

 * *مرکز تحقیقات ضایعات مغزی و نخاعی 

 1 مرکز تحقیقات بیماری های تاولی پوست

 1 مرکز تحقیقات روانپژشکی 

 1 مرکز تحقیقات چشم

 1 مرکز تحقیقات یوش و یلو و بینی و سر و یردن

 1 مرکز قلب تهران

 3 پژوهشکده غدد درون ریز و متابولیسم



 

 مرکز تحقیقات نقص ایمنی کودکان
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 1 مرکز تحقیقات پوست و جذام

 شهید بهشتی

 3 متابولیسمپژوهشکده غدد درون ریز و 

 1 مرکز تحقیقات بیماری های خونی مادرزادی کودکان

 1 مرکز تحقیقات پوست

 1 مرکز تحقیقات دندانپژشکی

 1 مرکز تحقیقات چشم

 پژوهشکده یوارش و کبد

 

1 

 1 علوم اعصاب

 ایران

 1 مرکز قلب شهید رجایی

 1 مرکز تحقیقات چشم

 1 مرکز تحقیقات یوش و حلق و بینی

 شیراز

 1 مرکز تحقیقات الپاراسکوپی

 * *مرکز تحقیقات قلب 

 1 مرکز تحقیقات پیوند اعضا

 1 مرکز تحقیقات روانپژشکی

 اصفهان
 1 مرکز تحقیقات قلب و عروق

 1 مرکز تحقیقات دندانپزشکی

 تبریز

 3 مرکز تحقیقات ریزفناوری

 * *مرکز تحقیقات علوم اعصاب 

 1 یوارش و کبدمرکز تحقیقات 

 1 مرکز تحقیقات دندانپژشکی کرمان

 1 مرکز تحقیقات بیولوژی  کرمانشاه

 1 مرکز تحقیقات یوارش و کبد ییالن



علوم بهزیستی و 

 توانبخشی

 3 مرکز تحقیقات ژنتیک

 مشهد

 مرکز تحقیقات علوم دارویی
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 3 مرکز تحقیقات سم شناسی

 1 پژوهشکده علوم تولید مثل انسان یزد

 1 **پژوهشکده غیر دولتی فناوری بن یاخت   ----------

 جهاد دانشگاهی

 پژوهشگاه ابن سینا
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 3 پژوهشگاه رویان

مشترک بین وزارت ) پژوهشکده علوم و فناوری های پزشکی  ---------

 ( *بهداشت و وزارت علوم

* 

 

انجام  (Clinician Scientist Program)گر پذیرش این دست  از دستیاران بر اساس ضوابط آئین نام  برنام  پزشک پژوهش ¥

 (دریافت نمائید http://rcd.research.ac.ir/Default.aspxاطالعات تکمیلی را از سایت .)میشود

 .پذیرش این مراکز تحقیقاتی در صورت تصویب نهایی در شورای راهبردی برنام  پزشک پژوهشگر متعاقبا اعالم می یرددظرفیت *

آیین نام  و همچنین عقد توافق نام  با یک  11مشروط ب  شرایط مندر  در ماده ( غیر دولتی)پژوهشکده فناوری بن یاخت  **

 یروه آموزشی برتر می باشد
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