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بسمه تعالي

مراکز تحقیقاتی که براساس آیین نامه دوره پزشک پژوهشگر مصوب وزارت بهداشت مورخ  ،1394/3/17متقاضی برگزاری دوره پزشک
پژوهشگر میباشند ،میبایست کاربرگ پیوست را به دقت تکمیل نموده و همراه با مستندات مورد نیاز به دبیرخانه توسعه ظرفیت تحقیقات
و فنآوری وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی ارسال نمایند .کاربرگ و مستندات واصل شده پس از تشکیل پرونده ،مطابق ضوابط و
آییننامه مورد بررسی و ارزیابی کارشناسی قرار خواهد گرفت و در صورت احراز شرایط در شورای راهبردی برنامه پزشک پژوهشگر تصویب
خواهند شد.
تذكرات مهم
 -1لطفا عالوه بر تکمیل فرم درخواست اعتبار بخشی ،کلیه پیوست ها را نیز بصورت یک فایل  pdfارسال دارید.
 -2مسئولیت اعتبار و صحت اطالعات مندرج در کاربرگ برعهده ریاست مرکز بوده و در صورت تناقض با اطالعات مستند موجود در
معاونت تحقیقات و فنآوری پرونده از چرخه اعتباربخشی خارج خواهد شد.
 -3کلیه مستندات میبایست به طور کامل ارایه گردد .شایان ذکر است که در صورت نقص مدارك پرونده مورد بررسی قرار نخواهد
گرفت.
 -4مستندات مورد نیاز میبایست منطبق با بندهای کاربرگ مرتب شده و برچسب مرتبط با هر بند الصاق شده باشد.
 -5در خ صوص بندهایی از کاربرگ که با ستاره م شخص شده و م ستلزم ار سال ت صویر مقاالت منت شر شده میبا شد ،ضمن تکمیل
دقیق جداول مربوطه ،ت صویر صفحه اول مقاله ،ت صویر م ستندات مبنی بر نمایه شدن در نمایهنامههای بینالمللی; PubMed :
ISIتصویر صفحه مشخص کننده ضریب تاثیر مجله ( )Impact Factorبرگرفته از پایگاه اطالع رسانی  www.hbi.irرا ارسال
نمایید.
 -6برای  h-indexاستاد راهنمای پیشنهادی می بایست حتما" پرینت مربوطه از پایگاه استنادی  Scopusیا  Pubmedاستخراج
شده باشد.
 -7پس از ار سال مدارك و تأیید کار شنا سی در دبیرخانه ،به منظور برر سی ف ضای فیزیکی منا سب تحقیقاتی و همچنین در اختیار
داشتن محیطهای تحقیقاتی مورد نیاز مانند آزمایشگاه ،پایگاه اطالع رسانی و  ...ممکن است از مراکز متقاضی بازدید بعمل آید.
 -8مراکز تایید شده تو سط معاونت تحقیقات و فنآ وری پس از اخذ مجوز از شورای گ سترش علوم پز شکی ک شور ملزم به رعایت
تمامی مواد و تبصره های آيين نامه برنامه پزشک پژوهشگر میباشند .
 -9اخذ مجوز از معاونت تحقیقات و فنآوری و شورای راهبردی به منزله مجوز دایمی نبوده و در صورت عدم رعایت تعهدات و حاصل
نشدن اهداف برنامه به صالحدید معاونت تحقیقات و فنآوری لغو مجوز خواهد شد.
 -8کاربرگ تکمیل شده و مستندات را از طریق ایمیل به rcd@research.ac.irارسال دارید
 -9دبیرخانه شورا آماده پا سخگویی و راهنمایی دان شگاه ها ،مراکز تحقیقاتی و داوطلبان می با شد .لطفا با ک سب وقت قبلی از طریق
تلفن ( )81455194به آدرس تهران  -شههههرك رب -بلوار شههههید فرحزادی  -بلوار ایوانک  -بینفالمک و زرافشهههان -سهههتاد وزارت
بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی  -بلوك  -Aطبقه پانزدهم  -معاونت تحقیقات و فناوری  -دبیرخانه شورای راهبردی برنامه پزشک
پژوهشگر  -مراجعه فرمایید.
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 )1مشخصات مركز تحقيقاتي
نام مرکز تحقیقاتی

وابسته به
دانشگاه/
سازمان/مؤسسه

تاریخ اخذ موافقت اصولی

تاریخ اخذ موافقت
قطعی

آدرس پستی مرکز
آدرس پهها یگههاه ا ل ک ترو ن ی کی
( )Web Siteمرکز
شماره نمابر

نام کارشناس رابط

شماره تلفن

شماره تلفن همراه
بودجه پژوهشی ساالنه (میلیون ریال)

*

فضای فیزیکی در اختیار مرکز (متر مربع)
میزان بودجه طرح های مصوب (میلیون ریال) در سال تشکیل پرونده:
میزان بودجه جذب شده از خارج دانشگاه ذیربط (میلیون ریال) در  5سال اخیر
-1
گروه (های) آموزشی همکار طرح (مثال گروه داخلی ،دانشگاه ع پ تهران)

-2
-3
-4

*بودجه پژوهشی مراکز تحقیقاتی دارای ردیف مستقل بودجه بر اساس میزان بودجه قید شده در کتاب قانون بودجه در
سال تشکیل پرونده قید شود و در صورتی که مرکز تحقیقاتی فاقد ردیف مستقل بودجه است ،میزان بودجه اختصاص
یافته از دانشگاه ذیربط با تاییدیه ریاست دانشگاه ارایه گردد.
مشخصات رياست مركز تحقيقاتي:

نام و نام خانوادگی
جدول  1-1جدول اطالعات و سوابق تحصيلي
رديف

مقطع

رشته

گرايش

نام دانشگاه

از تاريخ

كشور

تا تاريخ

شهر

1
2
3
4
5

جدول 1-2سوابق كاري ( از ابتدا تا كنون )
رديف

محل كار

عنوان شغلي

شهر

تاريخ شروع به همكاري

تاريخ خاتمه

نوع استخدام

همكاري

1

هیات علمی

✔

یر هیات علمی

سایر

2

هیات علمی

✔

یر هیات علمی

سایر

3

هیات علمی

✔

یر هیات علمی

سایر

4

هیات علمی

✔

یر هیات علمی

سایر

3

جدول :2در جدول ذیل به ازای هر عضو استاد راهنما پیشنهادی ( با حداقل رتبه دانشیاری) ،مشخصات زیر را کامل کنید.

رديف

نام ونام خانوادگي

عنوان بهترين مقاالت در  5سال اخير كه در آن نفر اول

عنوان مجله

يا نويسنده مسئول بوده ايد**.

IFضريب

تاريخ

تاثير

چاپ

1

2

3

4

5

**لطفا نسخه اي از مقاالت بصورت  PDFضميمه شود.
شرح مختصري از پيشبيني دستاورد برگزاري دوره پزشک پژوهشگر براي مركز ميزبان (حد اكثر  300كلمه)
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جدول ) 3مشخصات اعضاي هيات علمي مركز( :پرینت صفحه  h-indexاستاد راهنما از پایگاه  Scopusبصورت  pdfالزامیست).

ردیف

نوع استخدام تمام وقت /پاره وقت
(ت یا پ)

سال اخیر (میلیون ریال)

بودجه تحقیقاتی جذب شده در 5

پژوهشيISI

تعداد كل مقاالت علمي

یا مسئول

تعداد مقاالت نویسنده اول

H-Index

Total citation

ارشد

کارشناسی

Ph.D

حرفه ای

دستیار

/دکترای

استاد راهنمای پیشنهادی

نام و نام خانوادگی

مدارك تحصیلی

رشته تحصیلی

مرتبه علمی

گرایش تحقیقاتی

تعداد موارد هدایت دانشجو
به عنوان استاد راهنما یا
مشاور

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
بدین وسیله گواهی می شود که مرکز تحقیقات
امضای رئیس مرکز
تاریخ

و دانشگاه علوم پزشکی

متعهد به اجرای برنامه پزشک پژوهشگر می باشد.

امضای رئیس دانشگاه
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