
 

 

 

   
 

 

 

 

  

 

 8 از 1 صفحه

 

 

 نامه برنامه پزشك پژوهشگرآئين
(Clinician-Scientist Program) 

 

 

 

 :مقدمه

آوري ميان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و معاونت علمي و فن 23/2/1393مورخ  نامهنامه بر اساس توافقينئاين آ

نامه مقرر شده تا برنامه بر اساس اين توافق .رياست جمهوري و در راستاي حمايت از نخبگان پزشكي و دندانپزشكي تدوين شده است

اين برنامه باالترين فرصت تحصيلي آموزش عالي در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي بوده كه . پزشك پژوهشگر طراحي شود

زمينه خاص   يك در فلوشيپ،/تخصص فوق/تخصص مقاطع در باليني آموزش بر گيرد تا عالوهبه پزشكان و دندانپزشكان برتر تعلق مي

 .نائل آيند نيز  PhDديده و به كسب مدرك  تحقيقاتي مربوط به رشته باليني خود نيز آموزش

هدف از ايجاد اين برنامه، كمك به رشد آكادميك پزشكان و دندانپزشكان كشور و كاستن از روند مهاجرت نخبگان به خارج از 

هاي نوين ه با در دست گرفتن رهبري پژوهش، نوآوري، آموزش و توسعه روشآموختگان اين برنامست كه دانشا اميد آن. كشور است

هاي مهمي در جهت خودكفايي كشور، حل مشكالت سالمت، چنين پل زدن بين علوم پايه و كاربردي گامها و همپزشكي در دانشگاه

تحقيقاتي، تجربيات  -سيس اين فرصت آموزشيأت پشتوانه. ها بردارندتوسعه پايدار، گسترش مرزهاي دانش و ارتقاء سطح كيفي دانشگاه

هاي كشور براي رسيدن به استانداردهاي جهاني در هاي مشابه در كشورهاي اروپايي و آمريكا و نياز مبرم دانشگاهمنتشر شده از برنامه

كان متخصصي كه فعاليت كه پزش است مطالعات متعدد و تجربه كشورهاي پيشرفته حاكي از آن. آموزش و تحقيقات علوم پزشكي است

آموزش  به عالوه،. اي در حل مشكالت سالمت و تبديل علوم پايه به علوم كاربردي برخوردارندكنند از توانايي و بينش ويژهتحقيقاتي مي

 تعداد به اجرايي كردن اهداف فوق هر ساله براي لذا. پزشك پژوهشگر از لحاظ اقتصادي و اجتماعي نيز نقش بسزايي در جامعه دارد

 .شودداده مي سسات علمي برتر كشورؤم باليني توأم در و آموزش پژوهش دندانپزشكان برتر امكان/معدودي از پزشكان

 

 :تعاريف و اختصارات: 1ماده 

 .از وقت خود را صرف تحقيق نمايد% 50شود كه به طور متوسط حداقل پزشك پژوهشگر به پزشك متخصص باليني اطالق مي .1

ها، مؤسسات آموزش عالي و مراكز آموزشي و پژوهشي داراي مجوز از مه به منظور رعايت اختصار به تمام دانشگاهناينئدر اين آ .2

، به داوطلبان شركت در »مؤسسه«هاي علوم پزشكي كه در زمينه تحصيالت تكميلي فعاليت دارند شوراي گسترش دانشگاه

مطابق  »شورا«اين . گردداطالق مي »شورا«امه پزشك پژوهشگر برن شوراي راهبرديو به  »دستيار«برنامه پزشك پژوهشگر 

 :آوري رياست جمهور متشكل است ازنامه ميان وزارت بهداشت و معاونت علمي و فنتوافق

 

 ،)رئيس(آوري وزارت بهداشت معاون تحقيقات و فن )1(

 ،)يسئنايب ر(ريزي بنياد ملي نخبگان معاون پژوهشي و برنامه )2(

 سازان بنياد ملي نخبگان،ندهمدير كل پژوهش و آي )3(
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 معاون آموزشي وزارت بهداشت، )4(

وري رياست جمهوري مرتبط با موضوع برنامه پزشك پژوهشگر به آدبير يكي از ستادهاي معاونت علمي و فن )5(

 انتخاب بنياد،

 .نفر از پزشكان دانشمند به انتخاب رئيس شورا 3 )6(

 

 .باشدنامه ميينئه برنامه پزشك پژوهشگر شامل مفاد اين آدبيرخانه شورا كه مسئول اجراي كليه مصوبات مربوط ب .3

 .گردديس شورا انتخاب و منصوب ميئدبير شورا توسط ر .4

 

 :هاي برنامه ويژگي: 2ماده  

هاي باليني و پژوهشي بطور همزمان و هدفمند در يك هاي برنامه پزشك پژوهشگر، كسب دانش و مهارتمحور اصلي فعاليت .1

 .شكي استحيطه خاص از علم پز

تركيبي از محتواي دوره تخصصي يا فوق  برنامه پزشك پژوهشگر مقطع جديد دانشگاهي نبوده و كاريكولوم آموزشي آن عمالً .2

 .است PhD by research فلوشيپ باليني به عالوه دوره /تخصص

در  PhD by researchفلوشيپ هاي باليني و همچنين دوره /آموزش دوره تخصص و يا فوق تخصص كليه قوانين حاكم بر .3

 .نامه بصورت ديگري آمده باشدشود مگر آنكه در اين آئينبرنامه پزشك پژوهشگر نيز اعمال مي

 فوق هاي تخصصي يادوره ورودي ظرفيت بر مازاد يا و درخشان استعدادهاي ظرفيت قالب در برنامه اين دستياران پذيرش .4

 .بود خواهد كشور هايدانشگاه در تخصصي

 .است اختياري  كامالً ها و مراكز تحقيقاتيدانشگاه براي پژوهشگر پزشك نامهبر در شركت .5

ها التحصيالن برنامه پزشك پژوهشگر در دانشگاهبراي فارغ) پژوهشي، آموزشي و يا درماني(گونه محدوديتي در نوع استخدام هيچ .6

 .و مراكز آموزش عالي وجود ندارد

 

  :وهشگرايط ورود به برنامه پزشك پژشر: 3ماده 

، تفكر انتقادي و (innovation)، تحقيق، آموزش، نوآوري )leadership(بالقوه در رهبري  هايداوطلبان بر اساس توانايي

تعهد ملي،  و بازده تحقيقاتي، عالقه كميت و ، كيفيت(vision) بصيرت علمي ،(analytic and critical thinking) تحليلي

 :لذا احراز شرايط زير در داوطلب ضروري است. شوندنظر و امكانات موجود برگزيده مي مورد پروژه كيفيت مراكز تحقيقاتي، و نياز دانشگاه

 دارا بودن شرايط عمومي ورود به آموزش عالي، .1

يد وزارت أيهاي معتبر داخل يا خارج كشور كه به تدندانپزشكي از يكي از دانشگاه/اي پزشكيدارا بودن دانشنامه دكتري حرفه .2

 شت، درمان و آموزش پزشكي رسيده باشد،بهدا

 دندانپزشكي، /اي پزشكيدر دوره دكتراي حرفه 16حداقل معدل  .3

 محل،-حدنصاب رشته 90٪فلوشيپ و كسب حداقل /شركت در امتحان ورودي دستياري تخصصي و يا فوق تخصصي .4

 :تحقيقاتي به صورت زير-امتياز برجستگي علمي 5كسب حداقل  .5

كامپيوتر يا و رياضيات شناسي، زيست فيزيك، شيمي، هايرشته در آموزيدانش علمي ادالمپي مدال بودن دارا )1(

 ).امتياز 1=برنز امتياز، 2=نقره امتياز، 3=طال(
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سهم ( شودامتياز داده مي 1مجله  Impact Factorواحد  1كه براي هر  دارا بودن مقاالت تحقيقاتي به طوري )2(

مقاالت چاپ شده در ). شودت علمي محاسبه ميأاعضاي هي ءانين ارتقاهر يك از نويسندگان مقاله بر اساس قو

 .گردددارند، گزارش مورد باليني و اظهار نظرهاي شخصي چاپ شده محاسبه نمي 1كمتر از  IFمجالتي كه 

  ).امتياز USA/EU) (2(المللي بين patent دارا بودن اختراع ثبت شده با )3(

 ).امتياز 1( يا معادل آن BA/BScدارا بودن مدرك  )4(

 ).امتياز 2(يا معادل آن  MPhil/MSc/MPHدارا بودن مدرك  )5(

 ).امتياز 3( MD-PhDدارا بودن مدرك  )6(

/ تخصصيسال تمام براي متخصصين يا دستياران باليني دوره  35تمام براي افراد بدون تخصص باليني و  سال 30 سن حداكثر .6

باشند به سال تمام نيز قابل پذيرش مي 40داوطلبان تا سقف . باشدمي  PhDپ و يا دارندگان مدركفلوشي/ فوق تخصصي

 .آمده است، كسب نمايد 3ماده  5شرط آنكه به ازاي هر سال سن اضافه، حداقل يك امتياز اضافه بر آنچه در بند 

 PhDويانريزي علوم پزشكي در خصوص پذيرش دانشجعالي برنامهموفقيت در آزمون زبان انگليسي مطابق با مصوبات شوراي .7

by Research، 

گونه اشتغالي به هر صورت و در هر كجا در طول برنامه  باشد، بنابر اين هرتحصيل در برنامه پزشك پژوهشگر تمام وقت مي .8

 .پزشك پژوهشگر براي اين دستياران ممنوع است

ه در آن همه داوطلبان به اي است كمصاحبه ساختارمند مصاحبه .(structured interview)موفقيت در مصاحبه ساختارمند  .9

دهند و نهايتاً معدل كل ميهاي داده شده هر داوطلب نمره كنندگان به پاسخمصاحبه. گوينديك مجموعه سوال ثابت پاسخ مي

بندي انجام و بهترين افراد بر اساس راي نهايي اعضاي كميته مصاحبه كننده انتخاب براي هر داوطلب محاسبه شده و رتبه

 .بايد در ابتداي جلسه مصاحبه مورد تاييد اكثريت اعضاي كميته مصاحبه كننده قرارگيردمجموعه سواالت مي. دندگرمي

وارد  توانندرا دارند مي 3هستند و در صورتي كه شرايط مذكور در ماده  PhDو   MDداوطلباني كه داراي هر دو مدرك :1تبصره 

. اند نيز نائل آينداي كه قبول شدهپژوهشگر شوند و به مدرك تخصص باليني در رشتهدوره آموزش تخصصي در چهارچوب برنامه پزشك 

را دارند مي توانند وارد دوره  3همچنين داوطلباني كه داراي يكي از بوردهاي تخصص باليني هستند، در صورتيكه شرايط مذكور در ماده 

نيز نائل  PhDفلوشيپ، به مدرك /وه بر مدرك فوق تخصصيفلوشيپ در چهارچوب برنامه پزشك پژوهشگر شوند و عال/فوق تخصصي

 .آيند

از اين آيين نامه را داشته و در برنامه پزشك پژوهشگر پذيرفته شوند،  3مشموالن طرح نيروي انساني در صورتيكه مفاد ماده  :2تبصره 

نيروي انساني ترخيص شده و براي شروع برنامه  در هر مقطعي از طرح كه باشند مي توانند با رعايت قوانين و مقررات مربوطه، از طرح

 .پزشك پژوهشگر ثبت نام نمايند

مربي در مراكز تحقيقاتي و دانشگاه ها در صورت احراز شرايط ورود به برنامه پزشك / اعضاي هيات علمي با مرتبه استاديار :3تبصره 

 .و مقررات مربوطه، مي توانند در اين برنامه شركت نمايندو كسب مرخصي آموزشي از موسسه كارفرما وفق قوانين ) 3ماده (پژوهشگر 

 

 شرايط مركز تحقيقاتي ميزبان: 4ماده 

صورت گرفته  "شورا"بررسي صالحيت مراكز تحقيقاتي براي جذب دستياران پزشك پژوهشگر توسط دبيرخانه و صدور مجوز توسط 

 :و بر اساس موارد زير است

 دانشگاه هاي علوم پزشكي كشور،داشتن مجوز فعاليت از شوراي گسترش  .1

 ،6دارا بودن حداقل يك استاد راهنما از اعضاي هيئت علمي اصلي عضو مركز با شرايط مندرج در ماده  .2
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 داشتن فضاي تحقيقاتي و امكانات آزمايشگاهي مناسب در مركز، .3

 انجام بخش عمده از آموزش برنامه پزشك پژوهشگر در مركز، .4

 مرتبط با فعاليت مركز توسط اعضاي هيات علمي مركز، ISIدر مجالت  مقاله معتبر 50انتشار حداقل  .5

 .وجود ارتباطات و همكاري هاي بين المللي در مركز .6

 .باشد تحقيقاتي پروژه انجام محل از متفاوت تواند مي باليني آموزش محل "شورا"در صورت لزوم و با تاييد دبيرخانه  :1تبصره 

 "شورا"موجود در آن مركز داشته و با تاييد ي راهنما اساتيد و مركز آن توانايي به بستگي مركز هر ظرفيت جذب دستيار در :2تبصره 

 .تعيين مي شود

 

 شيوه انتخاب: 5ماده 

رئيس مركز تحقيقاتي ميزبان مي بايد با هماهنگي مدير گروه باليني مربوطه و تاييد معاون آموزشي دانشگاه، طي نامه اي  -1

 .ارسال نمايد "شورا"يابي مركز جهت صدور مجوز جذب دستيار پزشك پژوهشگر به دبيرخانه مدارك الزم را براي ارز

اين آيين نامه شرايط مركز را بررسي نموده و در صورت احراز شرايط، نام مركز را در فهرست مراكز  4بر اساس ماده ” شورا“ -2

 . ميزبان مي گنجاند

در اين فراخوان فهرست . اعالم مي گردد "شورا"شگر توسط دبيرخانه بار فراخوان جذب دستياران پزشك پژوه هر ساله يك -3

 .اعالم مي شود "شورا"مراكز تحقيقاتي كه برنامه پزشك پژوهشگر ارائه مي كنند و ظرفيت هر مركز پس از تصويب در 

تعيين ميزبان علمي مركز توانايي و كشور نياز براساس و "شورا" توسط پژوهشگر جذب براي دوره پزشك ساله هر ظرفيت -4

 .بود خواهد سال آن در) رياضي گرد با( رشته محل در دستياران كل ظرفيت 5/2٪از  كمتر هميشه ظرفيت اين شود،مي

داوطلب بر اساس عالقه و سوابق پژوهشي خود تقاضاي ورود به برنامه را از طريق تكميل فرم آنالين در سايت معاونت  -5

 .ل مي كندتحقيقات و فنآوري وزارت بهداشت ارسا

به مراكز كليه داوطلباني كه بر اساس اين آيين نامه صالحيت ورود به برنامه پزشك پژوهشگر را دارند  "شورا"دبيرخانه  -6

 .تحقيقاتي ميزبان معرفي مي كند

اران زمان مصاحبه برنامه پزشك پژوهشگر پس از اعالم نتايج آزمون دستياري، حداكثر تا دو ماه پس از شروع دوره ساير دستي -7

 .هر سال خواهد بود

 تخصصي گروه مدير، راهنما استادنفره پزشك پژوهشگر هر دانشگاه، كه اعضاي آن عبارتند از  9كليه داوطلبان توسط كميته  -8

عاون پژوهشي م تحقيقات ميزبان، مركز رييس باليني دانشگاه ميزبان، تخصصي گروه آموزشي باليني دانشگاه ميزبان، معاون

تحقيقات و فنآوري دانشگاه ميزبان يا نماينده تام  معاوندانشگاه ميزبان يا نماينده تام االختيار او،  رييسيزبان، مركز تحقيقات م

 مي باشد، )بهداشت وزارت نماينده بعنوان( "شورا" دبيرآموزشي دانشگاه ميزبان يا نماينده تام االختيار او، و  معاوناالختيار او، 

 .شده و برترين ها انتخاب مي گردند (structured interview)مصاحبه ساختارمند 

و پزشك پژوهشگر حضور مدير گروه تخصص باليني، رييس مركز تحقيقات ميزبان، و نماينده وزارت بهداشت در كميته  :1تبصره 

 .براي ورود به برنامه پزشك پژوهشگر الزامي استراي مثبت در مصاحبه ساختاري  5كسب حداقل 

 . تهيه و در دسترس دانشگاه ها قرار مي گيرد "شورا"زيابي و نمره گذاري در مصاحبه ساختاري توسط دبيرخانه فرم ار :2تبصره 

، از "شورا"بررسي شده و موسسه متخلف با تاييد  "شورا"هرگونه تخلف در روند جذب و حمايت از دستياران توسط دبيرخانه  :3تبصره 

 .شده و پرونده به مراجع ذيصالح قانوني ارجاع داده مي شودسال از جذب پزشك پژوهشگر محروم  5يك تا 
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 "شورا"داوطلبين معترض به نتايج هر فراخوان مي توانند ظرف مدت حداكثر يك هفته اعتراض خود را كتبا به دبيرخانه  :4تبصره 

. ا نتيجه را به داوطلب اعالم نمايدموظف است حداكثر ظرف مدت يك ماه مورد اعتراض را بررسي و كتب "شورا"دبيرخانه . اعالم دارند

 . نهايي بوده و براي داوطلب، دانشگاه و مركز تحقيقاتي ميزبان الزم االجراست "شورا"نظر دبيرخانه 

 

 شرح برنامه: 6ماده 

سال بوده و شامل  8اين برنامه حداكثر . تعيين مي گردد "شورا"طول برنامه بر اساس دوره آموزشي دستيار و با تاييد دبيرخانه  -1

 .سال محاسبه مي گردد 3+ فلوشيپ /دوره تخصص، فوق تخصص

سال قابل تمديد  1تا  "شورا"، به تشخيص )بيماري، زايمان و وقايع غير قابل پيش بيني(طول مدت برنامه در شرايط خاص  -2

 .مي باشد

"شورا"يور هر سال يك گزارش يكهزار كلمه اي از پيشرفت كار خود به دبيرخانه دستيار موظف است حداكثر تا پايان شهر -3

منفي، )ادامه برنامه( مثبتدبيرخانه مي بايد حداكثر ظرف مدت يك ماه از ارسال گزارش نظر خود را بصورت . ارسال كند

به اخراج او از  "شورا"شروط شدن دستيار با نظر دوبار م. اعالم دارد) ادامه برنامه با شروط ويژه( مشروطو يا ) اخراج از برنامه(

 .برنامه منجر مي گردد

فلوشيپ /فوق تخصص/دستياران برنامه پزشك پژوهشگر براي فارغ التحصيلي از برنامه ملزم به دريافت مدرك بورد تخصص -4

 .مي باشند

امل امتحان ارتقا، كسب مهارت پيشرفت رضايت بخش دستيار منوط به گذراندن موفقيت آميز مراحل آموزشي و پژوهشي، ش -5

 . هاي باليني و تحقيقاتي، چاپ مقاالت، و گزارش ساالنه دستيار و نظر استاد راهنما مي باشد

در صورتي كه دستيار ظرف حداكثر مدت مجاز تحصيل، و در موارد خاص در مدت تمديد آن، نتواند مدارك مورد انتظار را  -6

به اخراج او از برنامه  "شورا"با نظر  نباشد شورا بق با اهداف از پيش تعيين شده و مد نظردريافت نمايد، و يا پيشرفت كار او مطا

هيچگونه در ضمن، در صورت عدم موفقيت دستيار در برنامه پزشك پژوهشگر و يا انصراف او از ادامه برنامه. منجر مي گردد

  .گيرد نمي تعلق او به باليني فلوشيپ/تخصص فوق/تخصص مدرك

آموزشي توسط موسسه ميزبان  -از تحصيل دستيار با رعايت مفاد اين آيين نامه و با حصول موفقيت در فعاليت پژوهشيفراغت  -7

 .انجام خواهد شد

دستياراني كه در هنگام پذيرش در برنامه پزشك پژوهشگر از موسسات علمي خارج از كشور بورس تحصيلي دريافت كرده  :1تبصره 

در اين مراكز باشند مي توانند در صورت پذيرفته شدن در برنامه پزشك پژوهشگر، طرح تحقيقاتي خود را با باشند و يا در حال تحصيل 

 .همكاري موسسه خارجي انجام دهند

دستياران برنامه پزشك پژوهشگر همچون ديگر دستياران هر ساله در امتحان ارتقاء شركت مي كنند، اما حداقل نمره قبولي  :2تبصره 

حداكثر هر (س ميزان آموزش باليني كه تا زمان امتحان دريافت كرده اند، وفق مصوبات شوراي آموزش پزشكي تراز مي گردد آنان بر اسا

 ). دو سال يك بار بايد در يك آزمون ارتقا نمره كف قبولي مربوط به سال متناظر را كسب نمايند

 

 برنامه آموزشي و تحقيقاتي برنامه: 7ماده 

يق دستيار مي بايد در چهارچوب مصوبات معاونت آموزشي و معاونت تحقيقات و فنآوري و با هماهنگي ميان رئيس برنامه آموزش و تحق

اصول . گرددمياعالم  "شورا"مركز تحقيقاتي ميزبان و مدير گروه باليني مربوطه تنظيم شده و در ابتداي هر سال تحصيلي به دبيرخانه 

 : كلي برنامه عبارتند از
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اين . مي گذراند) از لحاظ ترتيب و زمان گذراندن اين واحد ها(واحد عمومي را با نظر استاد راهنما  9ول دستيار در سال ا -1

، )واحد 1(  (Ethics)، اخالق در پژوهش )واحد 2(، روش تحقيق )واحد 2(از آمار زيستي و اپيدميولوژي : واحدها عبارتند

 Scientific)و نگارش مقاله  (Documentation and Report Writing)مستند سازي و گزارش نويسي 

Writing) واحد 2( و نگارش پروپوزال( مهارتهاي ارتباطي ،(Communication Skill) )2 واحد( 

 .در طول برنامه گذرانده مي شود) واحد 9(واحدهاي آموزشي اختصاصي بر اساس نياز دستيار و با نظر استاد راهنما  -2

 impact با ISI علمي دستيار در طول برنامه، معادل سال هاي آموزش و در مجالت اندكس شدهالزاميست كه تعداد مقاالت  -3

2factor>  باشد نويسنده اولبوده و حداقل در نيمي از اين مقاالت به عنوان . 

 . دندانپزشكي ميزبان مي باشد/نظارت مستقيم بر كليه امور آموزشي و پژوهشي دستياران به عهده دانشكده پزشكي -4

فوق تخصصي مربوطه در /ر برنامه ريزي مدير گروه باليني بايد اطمينان حاصل كند كه كليه مفاد كاريكولوم رشته تخصصيد -5

 .طول دوره دستياري تكميل مي گردد

 

 شرايط استاد راهنما: 8 ماده

 .استاد راهنما فردي است كه وظيفه هدايت و راهنمايي دستيار را تا پايان برنامه برعهده دارد -1

 .م فعاليت هاي آموزشي و پژوهشي دستيار طي برنامه پزشك پژوهشگر با هدايت و نظارت استاد راهنما صورت مي گيردتما -2

تعيين استاد راهنما از ابتداي برنامه پزشك پژوهشگر ضروري مي باشد و استاد راهنما تا انتهاي برنامه مسئوليت راهنمايي  -3

 .دستيار را برعهده دارد

 .م مي تواند حد اكثر دو استاد راهنما و سه استاد مشاور اختيار كنددستيار در صورت لزو -4

با اين حال، حداقل يكي از اساتيد . استفاده از اساتيد راهنما و يا مشاور از ديگر موسسات داخل و يا از خارج كشور بالمانع است -5

تي ميزبان با حداقل مرتبه دانشياري در مركز تحقيقا) تمام وقت يا نيمه وقت(راهنما مي بايد از اعضاي هيات علمي اصلي 

 .همان مؤسسه باشد

ايندكس شده در ) مقاله كه در آنها نفر اول و يا نويسنده مسئول باشد 5شامل (مقاله  20استاد راهنما مي بايد داراي حداقل  -6

ا نمايه بين مطابق ب 10حداقل H-index باشد، و همچنين داراي ) ISIيا  Pub Med(نمايه نامه هاي بين المللي 

 .باشد  Google Scholarيا   Scopusالمللي

استاد راهنما بايستي سابقه نگارش پيشنهاديه تحقيقاتي، جذب بودجه، اجراي طرح و نظارت بر رساله فوق ليسانس و يا دكترا  -7

 .بعنوان استاد راهنما داشته باشد

استاد راهنما در اين راستا . مي باشد PhD by Researchكليه وظايف استاد راهنما مطابق با ضوابط مصوب در دوره  -8

موظف است در تكميل و تدوين زمينه تحقيقاتي موضوع پايان نامه، آمادگي دستيار براي دفاعيه، صحت و نوين بودن يافته ها 

ي گردد، در ضروري است مشكالت احتمالي كه منجر به اطاله دوره دستيار م. و اتمام به موقع پايان نامه دستيار را هدايت كند

 .گزارش شود "شورا"اسرع وقت به دبيرخانه 

 

 تدوين پايان نامه: 9ماده 

پروپوزال . دستيار در سال اول برنامه ملزم به انتخاب موضوع پايان نامه، انجام مطالعات مقدماتي، و نگارش پروپوزال مي باشد -1

 .ارسال گردد "شورا"اي از آن به دبيرخانه  تحقيقاتي مي بايد در شوراي پژوهشي دانشگاه ميزبان تاييد شده و نسخه

 .مي باشد PhD by Researchضوابط مربوط به تدوين پايان نامه پزشك پژوهشگر مطابق با ضوابط مندرج در دوره  -2
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را هم  خود نامه پايان توانند مي) اين آئين نامه 3ماده  1به جز استفاده كنندگان از تبصره هاي (پزشك پژوهشگر دستياران  -3

  .فلوشيپ ثبت نمايند/فوق تخصص/و هم براي دوره تخصص PhDاي دوره بر

موضوع پايان نامه بايد منطبق با رسالت مركز تحقيقاتي ميزبان، تخصص استاد راهنما، عالقه دستيار و ترجيحاً در جهت حل  -4

 . مسائل و نيازهاي نظام سالمت بر اساس تشخيص شورا باشد

و حداكثر يك سال قبل از اتمام برنامه پزشك پژوهشگر مي بايد جهت دفاع به دانشكده  رساله تحقيقاتي حداقل در سال سوم -5

 .ميزبان ارسال گردد

 .برسد "شورا"طرح تحقيقاتي مصوب و ثبت موضوع پايان نامه دستيار در مركز ميزبان مي بايد به اطالع دبيرخانه  -6

 

 تسهيالت: 10ماده 

 وام مسكن، وام سربازي، مزاياي مربوط به دوره از و گرفته قرار د ملي نخبگانبنيا فهرست در خودكار شدگان بطور پذيرفته -1

 .كرد خواهند استفاده غيره و ازدواج

تحقيقاتي، سفر، آموزش در خارج از كشور، حقوق ماهانه و  كليه هزينه هاي مربوط به برنامه پزشك پژوهشگر همچون بودجه -2

وزارت بهداشت و معاونت علمي و فنآوري رياست جمهوري تامين شده و  ميان 23/2/1393مورخ  غيره بر اساس توافقنامه

 .ماه به حساب مركز تحقيقاتي ميزبان واريز مي گردد 6بودجه مذكور مستقيما هر 

) مقاله ارايه صورت در( المللي بين معتبر هاي كنفرانس در شركت جهت كشور از خارج سفر يك ساالنه حداكثر هزينه دستياران -3

 .كنند مي دريافت را

يا PhD داشتن صورت در(را  جغرافيايي وقت تمام استاديار و يا مربي، مزاياي و حقوق معادل ماهانه برنامه طول در دستياران -4

 . كنند مي دريافت ميزبان دانشگاه تحقيقاتي مركز از) تخصصي بورد

در اختيار مدير گروه باليني  يقاتي ميزبانتحقيقاتي هر دستيار برنامه پزشك پژوهشگر از طريق مركز تحق بودجه كل از ٪10 -5

 .ميزبان قرار داده شده تا در جهت ارتقا كميت و كيفيت آموزش هزينه شود

وزارت بهداشت تسهيالت ويژه اي جهت جذب و نگه داشتن فارغ التحصيالن برنامه پزشك پژوهشگر در مراكز تحقيقاتي برتر  -6

 .ايجاد مي كند) روي انساني پس از فارغ التحصيليهمچون انجام كليه تعهدات، شامل طرح ني(كشور 

دانشگاهي به شمار مي  رتبه ارتقا جهت علمي سوابق طول برنامه پزشك پژوهشگر با رعايت مقررات و قوانين مربوطه بعنوان -7

 .آيد

توافقنامه  5 ماده "ج"مطابق با بند ) شامل طرح نيروي انساني(كليه تعهدات خدمت پذيرفته شدگان برنامه پزشك پژوهشگر  -8

 ،23/2/1393رمان و آموزش پزشكي مورخ معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري و بنياد ملي نخبگان با وزارت بهداشت،د

   پس از فارغ التحصيلي آنان از برنامه پزشك پژوهشگر و در مراكز تحقيقاتي برتر كشور بعنوان اعضاي هيات علمي انجام 

ملزم ) ها همچون وزارت نفت، تامين اجتماعي، وزارت دفاع و مانند اين(ر از وزارت بهداشت متعهدان به سازمانهاي غي. پذيردمي

 . به ارائه موافقت اين سازمان ها براي ورود به برنامه پزشك پژوهشگر مي باشند

 

 الملل دانشگاهها  داوطلبين بورسيه مؤسسات غير دولتي و شعب بين : 11ماده 

 در اسالمي جمهوري انداز چشم سند اهداف به دستيابي جهت در با مراكز علمي غير دولتي و دانشگاه ارتباط تحقق منظور به

خود پذيرش كل تعداد به ،"شورا" در تصويب از پس توانند مي پژوهشگر پزشك هاي برنامه مجري مراكز توسعه، پنجم برنامه

 پذيرش كشور از خارج داوطلبان يا و خصوصي اتمؤسس كامل بورس صورت دستياران مازاد به اينكه به منوط نمايند، اضافه
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 داوطلبان از دسته اين طبعا. بگذارد ها دانشگاه و دولتي موسسات دوش بر اي هزينه اين پذيرش مازاد نبايد هيچگونه. شوند

 .باشند دارا پژوهشگر پزشك متقاضيان ديگر همچون را برنامه به ورود شرايط بايد

 

 ساير مقررات: 12ماده 

اندازي برنامه پزشك پژوهشگر در دانشگاه مربوطه  راه صورت در هستند موظف بهداشت وزارت مجموعه زير واحدهاي كليه ي -1

"شورا"در غير اين صورت، دبيرخانه  .آورند عمل به پژوهشگر پزشك برنامه شدگان پذيرفته از حمايت در را همكاري كمال

 .تواند جهت كمك به حل مشكل رأسا اقدام نمايدمي

عدم وجود استاد (غيير مركز ميزبان، طرح تحقيقاتي و استاد راهنما بر اساس تقاضاي كتبي دستيار، در صورت وجود دليل موجه ت -2

و تصويب كميسيون موارد  "شورا"با تاييد دبيرخانه ) راهنما، امكانات الزم و يا تخطي موسسه ميزبان از برنامه آموزشي تحقيقاتي

 .خصصي فقط براي يك بار در طول برنامه امكان پذير استخاص شوراي آموزش پزشكي و ت

در  "شورا"از برنامه خود را جهت تحقيق و يا آموزش باليني با تاييد استاد راهنماي اول و دبيرخانه % 25دستيار مي تواند حداكثر  -3

 . موسسات ديگر علمي در داخل و يا خارج از كشور طي كند

ساس عناوين رشته هاي مصوب شورايعالي برنامه ريزي علوم پزشكي كشور فلوشيپ بر ا/ فوق تخصص/  .Ph.Dمدرك -4

در صورتيكه مدرك مورد تقاضاي دستيار در كشور وجود نداشته باشد و يا ظرفيت پذيرش آن در كشور كافي . ارزشيابي مي شوند

در خارج از كشور گذرانده و مدرك مربوطه را را ) ماه 24حداكثر تا (دوره مربوطه  "شورا"نباشد، دستيار مي تواند با تاييد دبيرخانه 

 .دريافت دارد

فلوشيپ /فوق تخصص/در صورتيكه دستيار برنامه پزشك پژوهشگر در زمان ورود به برنامه، در حال گذراندن دوره تخصص -5

ه نيز استفاده محل به برنامه پزشك پژوهشگر منتقل شده و از مزاياي اين برنام-باليني باشد، مي تواند بدون حق تغيير رشته

 .كند

اخذ مرخصي تحصيلي در نيم سال اول تحصيلي مجاز نيست اما در موارد استثنايي با درخواست رئيس مركز  بطور معمول  -1تبصره 

 .امكان پذير است "شورا"تحقيقات و تاييد دبيرخانه 

 .حسوب مي شودمدت مرخصي تحصيلي بر اساس قوانين دستياري و جزو سنوات تحصيلي دستيار م -2تبصره 

 . به تصويب شوراي عالي برنامه ريزي علوم پزشكي رسيد 17/3/1394تبصره در تاريخ  13ماده و  13اين آيين نامه در  - 13ماده 

 


