


 
، دکتر محمد کرمانشاهی و فارابی(ره )واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان های امام خمینی   

 

 



... هدف از ایجاد این برنامه 

  به نخبگان مهاجرت روند از کاستن و کشور دندانپزشکان و پزشکان آکادمیک رشد به کمک•

 .است کشور از خارج

 

  فوق /تخصص مقاطع در بالینی برآموزش عالوه تا عالی آموزش تحصیلی فرصت باالترین•

  دیده آموزش نیز خود بالینی رشته به مربوط تحقیقاتی خاص زمینه یک در فلوشیپ،/تخصص

 .آیند نائل PhD مدرک کسب به و
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پزشك پژوهشگر كيست؟

 به را اوقاتش %50 که است بالینی متخصص یک پژوهشگر پزشک•

 دانش تولید وقف را خودش خاص بطور و میگذراند پژوهش

 .کند می جدید پزشکی

 گفته دستیار پژوهشگر پزشک برنامه در کننده شرکت داوطلبان به•

 .شود می

 .اطالق میگرددشورا به شورای راهبردی برنامه پزشک پژوهشگر •
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ویژگی های برنامه 
کسب دانش و مهارت های بالینی و پژوهشی به طور همزمان و هدفمند در یک حیطه خاص از علم پزشکی 

تخصص فوق یا تخصصی دوره محتوای از ترکیبی آن آموزشی کاریکولوم و نبوده دانشگاهی جدید مقطع در پژوهشگر پزشک برنامه/  

 .است  PhD by research دوره عالوه به بالینی فلوشیپ

دوره همچنین و بالینی های فلوشیپ /تخصص فوق یا و تخصص دوره آموزش بر حاکم قوانین کلیه PhD by research  برنامه در  

 .شود می اعمال نیز پژوهش پزشک

در تخصصی فوق یا تخصصی های دوره ورودی ظرفیت بر مازاد یا و درخشان های استعداد ظرفیت قالب در برنامه این دستیاران پذیرش  

 .بود خواهد کشور های دانشگاه

است اختیاری کامال مراکزتحقیقاتی و ها دانشگاه برای پژوهشگر پزشک برنامه در شرکت. 

و ها دانشگاه پژوهشگردر پزشک برنامه التحصیالن فارغ برای (درمانی یا و آموزشی پژوهشی،) استخدام نوع در محدودیتی هیچگونه  

 .ندارد وجود عالی آموزش مراکز
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شرایط ورود به برنامه پزشك پژوهشگر
 دارا بودن شرایط عمومی ورود به آموزش عالی1.

 دندانپزشکی/دكتری حرفه ای پزشکی دانشنامهبودن دارا 2.

 دندانپزشکی/دوره دكترای حرفه ای پزشکیدر  16معدل داقل ح3.

 محل-حدنصاب رشته 90 ٪در امتحان ورودی دستياری تخصصی و كسب حداقل شركت 4.

 تحقيقاتی –امتياز برجستگی علمی  5حداقل كسب 5.

امتیاز،   2= امتیاز، نقره 3= طال)دارا بودن مدال المپیاد علمی دانش آموزی در رشته های شیمی، فیزیک، زیست شناسی، ریاضیات و یا کامپیوتر •
 (امتیاز 1= برنز

 .امتیاز داده می شود 1مجله Impact Factor واحد  1دارا بودن مقاالت تحقیقاتی به طوری که برای •

 (.امتیاز 2)(EU/USA) بین المللی  patent دارا بودن اختراع ثبت شده با •

 (.امتیاز 1)یا معادل آن  BSc/BAدارا بودن مدرک •

 (.امتیاز 2)آن معادل یا  MPhil/MSc/MPHدارا بودن مدرک •

 (.امتیاز 3) PhD-MDدارا بودن مدرک •
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 شرایط ورود به برنامه پزشك پژوهشگر

/ تمام برای متخصصين یا دستياران بالينی دوره تخصصیسال  35تمام برای افراد بدون تخصص بالينی و  سال30سن حداكثر 6.

سال تمام نیز قابل پذیرش میباشند به شرط آنکه به ازای هرسال سن  40داوطلبان تا سقف ".  PhDفلوشيپ و یا دارندگان مدرک /فوق تخصصی

 ".اضافه، حداقل یک امتیاز اضافه،کسب نماید

 در آزمون زبان انگليسی موفقيت 7.

هر گونه اشتغالی به هر صورت و در هر كجا در طول برنامه پزشك در برنامه پزشك پژوهشگرتمام وقت می باشد، تحصيل 8.

 استپژوهشگر برای دستياران ممنوع 

 در مصاحبه ساختارمندموفقيت 9.
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:1تبصره   

مدرک دو هر دارای که داوطلبانی  MDوPhD  به ورود شرایط) مذکور شرایط که صورتی در و هستند 

 پزشک برنامه چارچوب در تخصصی آموزش دوره وارد توانند می دارند را (پژوهشگر پزشك برنامه

 .آیند نائل نیز اند شده قبول که ای رشته در بالینی تخصص مدرک به و شوند پژوهشگر

مذکور شرایط که صورتی در هستند، بالینی تخصص بوردهای از یکی دارای که داوطلبانی همچنین  

 در فلوشیپ /تخصصی فوق دوره وارد توانند می دارند را (پژوهشگر پزشك برنامه به ورود شرایط)

 نائل نیز PhD مدرک به فلوشیپ /تخصصی فوق مدرک بر عالوه و شوند پژوهشگر پزشک برنامه چهارچوب

 .آیند
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 در و داشته را پژوهشگر پزشك برنامه به ورود شرایط صورتیکه در انسانی نیروی طرح مشموالن :2 تبصره •

 مقررات و قوانین رعایت با توانند می باشند که طرح از مقطعی هر در شوند، پذیرفته پژوهشگر پزشک برنامه

 .نمایند نام ثبت پژوهشگر پزشک برنامه شروع برای و شده ترخیص انسانی نیروی طرح از مربوطه،

  احراز صورت در ها دانشگاه و تحقیقاتی مراکز در مربی /استادیار مرتبه با علمی هیئت اعضای :3 تبصره •

  مقررات و قوانین وفق کارفرما، موسسه از آموزشی مرخصی کسب و پژوهشگر پزشک برنامه به ورود شرایط

 .نمایند شرکت برنامه این در میتوانند مربوطه
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 شرح برنامه
مدت این) است سال 8 حداکثر تخصصی دکتری دوره احتساب با و دستیار آموزشی دوره اساس بر برنامه طول 

 .گردد می محاسبه سال 3 + فلوشیپ /تخصص فوق تخصص، دوره شامل و (است تمدید قابل سال 1 تا

 به خود کار پیشرفت از ای کلمه 1000 گزارش یک سال هر شهریور پایان تا حداکثر است موظف دستیار 

 .کند ارسال "شورا" دبیرخانه

فوق تخصص، بورد مدرک دریافت به ملزم برنامه از التحصیلی فارغ برای پژوهشگر پزشک برنامه دستیاران 

 .باشند می فلوشیپ /تخصص

توسط آموزشی_پژوهشی فعالیت در موفقیت حصول با و نامه آیین مفاد رعایت با دستیار تحصیل از فراغت 

 .شد خواهد انجام میزبان موسسه
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 شرح برنامه

بورس کشور از خارج علمی موسسات از پژوهشگر پزشک برنامه در پذیرش هنگام در که دستیارانی :1 تبصره  

 برنامه در شدن پذیرفته صورت در توانند می باشند مراکز این در تحصیل حال در یا و باشند کرده دریافت تحصیلی

 .دهند انجام خارجی موسسه همکاری با را خود تحقیقاتی طرح پژوهشگر، پزشک

 اما کنند، می شرکت ارتقا امتحان در ساله هر دستیاران دیگر همچون پژوهشگر پزشک برنامه دستیاران :2 تبصره 

  مصوبات طبق و اند، کرده دریافت امتحان زمان تا که بالینی آموزش میزان اساس بر آنان قبولی نمره حداقل

 مربوط قبولی کف نمره ارتقاء آزمون یک در باید یکبار سال دو هر حداکثر) گردد می تراز پزشکی آموزش شورای

 .(نمایند کسب را متناظر سال به
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 برنامه آموزشی و تحقیقاتی برنامه
oاین گذراندن زمان و ترتیب لحاظ از) راهنما استاد نظر با را عمومی واحد 9 دستیار اول سال در 

 .گذراند می (واحدها

oپژوهش در اخالق ،(واحد2) تحقیق روش ،(واحد2) اپیدمیولوژی و زیستی آمار :از عبارتند واحدها این  

 (واحد 2) ارتباطی های مهارت ،(واحد 2) پروپوزال نگارش و نویسی گزارش و مستندسازی ،(واحد 1)

oبرنامه طول در (واحد9 ) راهنما استاد نظر با و دستیار نیاز براساس اختصاصی آموزشی واحدهای 

 .شود می گذرانده
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 برنامه آموزشی و تحقیقاتی برنامه
o مجالت در و آموزش های سال معادل برنامه، طول در دستیار علمی مقاالت تعداد که است الزامی 

 اول نویسنده عنوان به مقاالت این از نیمی در حداقل و بوده Impact Factor >2 با  ISI شده ایندکس

 .باشد

oدندانپزشکی/پزشکی دانشکده عهده به دستیاران پژوهشی و امورآموزشی کلیه بر مستقیم نظارت 

 .باشد می میزبان

oفوق /تخصصی رشته کوریکولوم مفاد کلیه که کند حاصل اطمینان باید بالینی گروه مدیر ریزی برنامه در 

 .گردد می تکمیل دستیاری دوره طول در مربوطه تخصصی
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 شرایط مرکز تحقیقاتی میزبان

داشتن مجوز فعالیت از شورا گسترش دانشگاه های علوم پزشکی کشور 

 دارا بودن حداقل یک استاد راهنما از اعضای هیئت علمی اصلی عضو مرکز 

 داشتن فضای تحقیقاتی و امکانات آزمایشگاهی مناسب در مرکز 

   انجام بخش عمده از آموزش برنامه پزشک پژوهشگر در مرکز 

  مقاله معتبر در مجالت 50انتشار حداقلISI   مرتبط با فعالیت مرکز توسط اعضای هیات علمی مرکز 

  وجود ارتباطات و همکاری های بین المللی در مرکز 
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 شرایط مرکز تحقیقاتی میزبان

می تواند متفاوت از محل   محل آموزش بالینیدر صورت لزوم و با تایید دبیرخانه شورا : 1تبصره 

 .  انجام پروژه تحقیقاتی باشد

ظرفیت جذب دستیار در هر مرکز بستگی به توانایی آن مرکز و اساتید راهنمای موجود  : 2تبصره 

 .در آن مرکز داشته و با تایید شورا تعیین می شود
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انتخابشیوه   
 دانشگاه، آموزشی معاون تایيد و مربوطه بالينی گروه مدیر هماهنگی با باید می ميزبان تحقيقاتی مركز رئيس1.

 دبيرخانه به پژوهشگر پزشك دستيار جذب مجوز صدور جهت مركز ارزیابی برای را الزم مدارک ای نامه طی

 .نماید ارسال شورا

 نام شرایط، احراز صورت در و نموده بررسی را مركز شرایط ميزبان تحقيقاتی مركز شرایط اساس بر شورا2.

 .گنجاند می ميزبان مراكز فهرست در را مركز

 این در .گردد می اعالم شورا دبيرخانه توسط پژوهشگر پزشك دستياران جذب فراخوان بار یك ساله هر3.

 تصویب از پس مركز هر ظرفيت و كنند می ارائه پژوهشگر پزشك برنامه كه تحقيقاتی مراكز فهرست فراخوان

 .شود می اعالم شورا در

16 



17 



18 



 شیوه انتخاب
 تعيين ميزبان مركز علمی توانایی و كشور نياز اساس بر و شورا توسط پژوهشگر پزشك دوره برای جذب ساله هر ظرفيت 1.

 .بود خواهد سال آن در محل رشته در دستياران كل ظرفيت % 2/5 از كمتر هميشه ظرفيت این شود، می

  معاونت سایت در آنالین فرم تکميل طریق از را برنامه به ورود تقاضای خود پژوهشی سوابق و عالقه اساس بر داوطلب2.

 .كند می ارسال بهداشت وزارت فناوری و تحقيقات

 معرفی ميزبان تحقيقاتی مراكز به دارند را پژوهشگر پزشك برنامه به ورود صالحيت كه داوطلبانی كليه شورا دبيرخانه3.

 .كند می

 سایر دوره شروع از پس ماه 2 تا حداكثر دستياری، آزمون نتایج اعالم از پس پژوهشگر پزشك برنامه مصاحبه زمان4.

 .بود خواهد سال هر دستياران

 .گردند می انتخاب ساختارمند مصاحبه طریق از دانشگاه، هر پژوهشگر پزشك نفره 9 كميته توسط داوطلبان كليه5.
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 شرایط استاد راهنما
دارد عهده بر برنامه پایان تا را دستیار راهنمایی و هدایت وظیفه راهنما استاد. 

کند اختیار مشاور استاد سه و راهنما استاد دو حداکثر تواند می لزوم صورت در دستیار. 

اساتید از یکی حداقل حال این با .است بالمانع کشور از خارج یا و داخل موسسات دیگر از مشاور یا و راهنما اساتید از استفاده 

 همان در دانشیاری مرتبه حداقل با میزبان تحقیقاتی مرکز (وقت نیمه یا وقت تمام) اصلی علمی هیئت اعضای از بایست می راهنما

 .باشد موسسه

شده ایندکس (باشد مسئول نویسنده یا و اول نفر ها آن در که مقاله پنج شامل) مقاله 20 حداقل دارای بایست می راهنما استاد 

  المللی بين نمایه با مطابق 10 حداقل  H-index دارای همچنين و باشد، ( PubMed یا ISI ) المللی بین های نامه نمایه در

Scopus  یا  Google Scholar باشد. 

 به دکترا یا و لیسانس فوق رساله بر نظارت و طرح اجرای بودجه، جذب تحقیقاتی، پیشنهادیه نگارش سابقه بایستی راهنما استاد 

 .باشد داشته راهنما استاد عنوان
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 تدوین پایان نامه

 باشد می پروپوزال نگارش و مقدماتی مطالعات انجام نامه، پایان موضوع انتخاب به ملزم برنامه اول سال در دستیار. 

دوره در مندرج ضوابط با مطابق پژوهشگر پزشک نامه پایان تدوین به مربوط ضوابط PhD By Research  باشد می. 

حل جهت در ترجیحاً و دستیار عالقه راهنما، استاد تخصص میزبان، تحقیقاتی مرکز رسالت با منطبق باید نامه پایان موضوع  

 .باشد شورا تشخیص اساس بر سالمت نظام نیازهای و مسائل

دانشکده به دفاع جهت باید می پژوهشگر پزشک برنامه اتمام از قبل سال یک حداکثر و سوم سال در حداقل تحقیقاتی رساله  

 .گردد ارسال میزبان

برسد شورا دبیرخانه اطالع به باید می میزبان مرکز در دستیار نامه پایان موضوع ثبت و مصوب تحقیقاتی طرح. 

21 



:تسهيالت برنامه پزشك پژوهشگر
 ،سربازی دوره به مربوط مزایای از و گرفته قرار نخبگان ملی بنياد فهرست در خودكار طور به شدگان پذیرفته1.

 .كرد خواهند استفاده ... و ازدواج وام مسکن، وام

 ،كشور از خارج در آموزش سفر، تحقيقاتی، بودجه همچون پژوهشگر پزشك برنامه به مربوط های هزینه كليه2.

 .ميگردد واریز ميزبان تحقيقاتی مركز حساب به ماه 6 هر مستقيماً غيره و ماهانه حقوق

  در) المللی بين معتبر كنفرانسهای در شركت جهت كشور از خارج سفر یك ساالنه حداكثر هزینه دستياران3.

 .كنند می دریافت را (مقاله ارائه صورت

 صورت در) را جغرافيایی وقت تمام استادیار یا و مربی مزایای و حقوق معادل ماهانه برنامه طول در دستياران4.

   .كنند می دریافت ميزبان دانشگاه تحقيقاتی مركز از (تخصصی بورد یا PhD داشتن
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:تسهيالت برنامه پزشك پژوهشگر  

 مدیر اختيار در ميزبان تحقيقاتی مركز طریق از پژوهشگر پزشك برنامه دستيار هر تحقيقاتی بودجه كل از 5%10.

 .شود هزینه آموزش كيفيت و كميت ارتقاء جهت در تا شده داده قرار ميزبان بالينی گروه

 رتبه ارتقاء جهت علمی سوابق عنوان به مربوطه قوانين و مقررات رعایت با پژوهشگر پزشك برنامه طول6.

 .آید می شمار به دانشگاهی

 فارغ از پس (انسانی نيروی طرح شامل)پژوهشگر پزشك برنامه شدگان پذیرفته خدمت تعهدات كليه7.

  انجام علمی هيات اعضای عنوان به كشور برتر تحقيقاتی مراكز در پژوهشگر، پزشك برنامه از آنان التحصيلی

 .پذیرد می
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 سایر مقررات
 راهنما، استاد وجود عدم) موجه دليل وجود صورت در دستيار، كتبی تقاضای اساس بر راهنما استاد و تحقيقاتی طرح ميزبان مرکز تغيير1.

 پذیر امکان برنامه طول در یکبار برای فقط شورا، دبيرخانه تایيد با (تحقيقاتی آموزشی برنامه از ميزبان موسسه تخطی یا و الزم امکانات

 .است

 در شورا دبيرخانه و اول راهنمای استاد تایيد با بالينی آموزش یا و تحقيق جهت را خود برنامه از درصد 25 حداكثر تواند می دستيار2.

 .كند طی كشور از خارج یا و داخل در علمی دیگر موسسات

 .ميشوند ارزشيابی كشور پزشکی علوم ریزی برنامه شورایعالی مصوب های رشته عناوین اساس بر فلوشيپ /تخصص فوق/ .Ph.D درکم3.

 با تواند می دستيار نباشد، كافی كشور در آن پذیرش ظرفيت یا و باشد نداشته  وجود كشور در دستيار تقاضای مورد مدرک  صورتيکه در

 .دارد دریافت را  مربوطه مدرک و گذرانده كشور از  خارج در را (ماه 24 تا حداكثر)  مربوطه دوره " شورا"  دبيرخانه تایيد
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 سایر مقررات

 دوره گذراندن حال در برنامه،  به ورود زمان در پژوهشگر پزشك برنامه دستيار صورتيکه در4.

   برنامه به محل-رشته تغيير حق بدون تواند می باشد، بالينی فلوشيپ/تخصص فوق/تخصص

 .كند استفاده نيز  برنامه این مزایای از و شده منتقل پژوهشگر پزشك

 با استثنایی موارد در اما .نيست مجاز تحصيلی اول نيمسال در تحصيلی مرخصی اخذ معمول طور به : تبصره

 .است پذیر امکان شورا دبيرخانه تایيد و تحقيقات مركز رئيس درخواست
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http://rcd.research.ac.ir/ 
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داوطلبان گرامی می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر به پورتال معاونت تحقیقات وفناوری دانشگاه 

 .علوم پزشکی کرمانشاه مراجعه  و آیین نامه مربوطه را به دقت مطالعه نمایند

   research.kums.ac.ir-http://www.vc 

 .آماده پاسخگویی به داوطلبان گرامی می باشد تلفن شماره 
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Thank you for your aTTenTion…  
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