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 این برنامه در راستای مصوبات جلسه های  ۱۲۷و  ۱۲۸سال ۱۳۶۶
شورای انقالب فرهنگی در جهت حمایت از نخبگان تدوین شده است.
دوره پزشک پژوهشگر باالترین فرصت تحصیلی آموزش عالی در وزارت
بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی بوده که به پزشکان و دندانپزشکان برتر
تعلق می گیرد تا عالوه بر آموزش بالینی در مقاطع تخصص/فوق
تخصص/فلوشیپ ،آموزش تحقیقاتی نیز دریافت کرده و مدرک Ph.D.را
نیز اخذ نمایند.

اهداف برنامه

 هدف از ایجاد دوره پزشک پژوهشگر ،کمک به رشد حرفه ای پزشکان و
دندانپزشکان نخبه کشور و کاستن از روند مهاجرت نخبگان به خارج از
کشور است تا ضمن کسب مهارت های تخصصی و یا فوق تخصص/فلوشیپ در
یک رشته بالینی ،در یک زمینه خاص تحقیقاتی مربوط به رشته بالینی خود نیز
آموزش دیده و به کسب مدرک PhDعالوه بر مدرک تخصص یا فوق
تخصص/فلوشیپ نیز نائل آیند.
 امید آنست که دانش آموختگان این دوره با در دست گرفتن رهبری پژوهش،
نوآوری ،آموزش و توسعه روش های نوین پزشکی در دانشگاه ها و همچنین پل
زدن بین علوم پایه و کاربردی گام های مهمی در جهت خودکفایی کشور ،حل
مشکالت سالمت ،توسعه پایدار ،گسترش مرزهای دانش و ارتقاء سطح کیفی
دانشگاه ها بردارند

تعاریف
 پزشک پژوهشگر به پزشک متخصص بالینی اطالق می شود که به طور
متوسط حداقل  ٪۵۰از وقت خود را صرف تحقیق نماید.
 دانشگاه ها ،مؤسسات آموزش عالی و مراکز آموزشی و پژوهشی دارای مجوز از
شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی که در زمینه تحصیالت تکمیلی
فعالیت دارند "مؤسسه“
 به داوطلبان شرکت در دوره پزشک پژوهشگر "دستیار"
 به شورای راهبردی گسترش ظرفیت تحقیقات علوم پزشکی "شورا" اطالق
می گردد.

ویژگیهای برنامه
 برنامه پزشک پژوهشگر مقطع جدید دانشگاهی نبوده و کاریکولوم آموزشی آن ترکیبی از
محتوای دوره تخصصی یا فوق تخصص/فلوشیپ بالینی به عالوه دوره PhD by
Researchاست.
 کلیه قوانین حاکم بر آموزش دوره تخصص و یا فوق تخصص/فلوشیپ های بالینی و
همچنین دوره PhD by researchدر برنامه پزشک پژوهشگر نیز اعمال می شود.
 پذیرش دستیاران این برنامه در قالب ظرفیت استعدادهای درخشان و یا مازاد بر ظرفیت
ورودی دوره های تخصصی یا فوق تخصصی در دانشگاه های کشور خواهد بود.
 هیچگونه محدودیتی در نوع استخدام (پژوهشی ،آموزشی ،و یا درمانی) برای فارغ
التحصیالن برنامه پزشک پژوهشگر در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی وجود ندارد.
 ظرفیت هر ساله جذب برای دوره پزشک پژوهشگر توسط شورا و براساس نیاز کشور و
توانایی علمی دانشگاه و یا مرکز میزبان تعیین می شود ،این ظرفیت همیشه کمتر از
 ٪۲.۵ظرفیت کل دستیاران در رشته محل (با گرد ریاضی) در آن سال خواهد بود.

برنامه آموزشی و تحقیقاتی

 برنامه آموزش و تحقیق در چهارچوب مصوبات معاونت آموزشی و معاونت تحقیقات و فنآوری و با هماهنگی
میان رئیس مرکز تحقیقاتی میزبان و مدیر گروه بالینی مربوطه تنظیم شده و در ابتدای هر سال تحصیلی به
دبیرخانه "شورا" اعالم می گردد.
 در سال اول  ۹واحد عمومی با نظر استاد راهنما:














آمار زیستی و اپیدمیولوژی ( ۲واحد)
روش تحقیق (  ۲واحد)
اخالق در پژوهش ( ۱واحد)،
مستند سازی و گزارش نویسی  ،نگارش مقاله و نگارش پروپوزال ( ۲واحد)
مهارتهای ارتباطی (  ۲واحد)

واحدهای آموزشی اختصاصی بر اساس نیاز دستیار و با نظر استاد راهنما ( ۹واحد) در طول برنامه گذرانده می
شود.
الزامیست که تعداد مقاالت علمی دستیار در طول برنامه ،معادل سال های آموزش و در مجالت اندکس
شده ISIبا  impact factor>2بوده و حداقل در نیمی از این مقاالت به عنوان نویسنده اول باشد.
نظارت مستقیم بر کلیه امور آموزشی و پژوهشی دستیاران به عهده دانشکده پزشکی/دندانپزشکی میزبان
می باشد.
در برنامه ریزی مدیر گروه بالینی باید اطمینان حاصل کند که کلیه مفاد کاریکولوم رشته تخصصی/فوق
تخصصی مربوطه در طول دوره دستیاری تکمیل می گردد.

تسهیالت













پذیرفته شدگان بطور خودکار در فهرست بنیاد ملی نخبگان قرار گرفته و از مزایای مربوط به دوره سربازی ،وام
مسکن ،وام ازدواج و غیره استفاده خواهند کرد.
دستیاران می توانند با تایید دبیرخانه "شورا" حداکثر  %۲5از دوره خود را در مراکز علمی برجسته دنیا بگذرانند.
کلیه هزینه های مربوط به دوره پزشک پژوهشگر همچون بودجه تحقیقاتی ،سفر ،آموزش در خارج از کشور ،حقوق
ماهانه و غیره بر اساس توافقنامه موجود میان وزارت بهداشت و معاونت علمی ریاست جمهوری تامین شده و بودجه
مذکور مستقیما هر  6ماه به حساب مرکز تحقیقاتی میزبان واریز می گردد.
دستیاران هزینه حداکثر ساالنه  ۱سفر خارج از کشور جهت شرکت در کنفرانس های معتبر بین المللی (در صورت
ارایه مقاله) را دریافت می کنند.
دستیاران در طول دوره ماهانه معادل حقوق و مزایای مربی یا استادیار تمام وقت جغرافیایی (در صورت
داشتن PhDیا بورد تخصصی) از مرکز تحقیقاتی دانشگاه میزبان دریافت می کنند
 %۱0از کل بودجه تحقیقاتی از طریق مرکز تحقیقاتی میزبان در اختیار مدیر گروه بالینی میزبان قرار داده شده تا در
جهت ارتقا کمیت و کیفیت آموزش هزینه شود.
وزارت بهداشت تسهیالت ویژه ای جهت جذب و نگه داشتن فارغ التحصیالن دوره پزشک پژوهشگر در دانشگاه ها
و مراکز علمی کشور ( همچون انجام کلیه تعهدات ،شامل طرح نیروی انسانی پس از فارغ التحصیلی) ایجاد می کند.
طول دوره پزشک پژوهشگر بعنوان سوابق علمی جهت ارتقا رتبه دانشگاهی به شمار می آید.
کلیه تعهدات خدمت پذیرفته شدگان دوره پزشک پژوهشگر (شامل طرح نیروی انسانی) پس از فارغ التحصیلی
آنان از دوره پزشک پژوهشگر و در دانشگاه ها و یا مراکز تحقیقاتی کشور بعنوان اعضای هیات علمی انجام می
پذیرد.
متعهدان به سازمانهای غیر از وزارت بهداشت (همچون وزارت نفت ،تامین اجتماعی ،وزارت دفاع و امثالهم) ملزم به
ارائه موافقت این سازمان ها برای ورود به دوره پزشک پژوهشگر می باشند.

شرایط ورود به برنامه پزشک پژوهشگر












دارا بودن شرایط عمومی ورود به آموزش عالی
دارا بودن دانشنامه دکتری حرفه ای پزشکی/دندانپزشکی
حداقل معدل  ۱۶در دوره دکترای حرفه ای پزشکی/دندانپزشکی
شرکت در امتحان ورودی دستیاری تخصصی و یا فوق تخصصی/فلوشیپ و کسب حداقل
 ٪۹۰حدنصاب رشته-محل
کسب حداقل  ۵امتیاز برجستگی علمی  -تحقیقاتی
حداکثر سن  ۳۰سال تمام برای افراد بدون تخصص بالینی
 ۳۵سال تمام برای متخصصین یا دستیاران بالینی دوره تخصصی /فوق تخصصی/
فلوشیپ و یا دارندگان مدرک PhDمی باشد.
داوطلبان تا سقف  ۴۰سال تمام نیز قابل پذیرش می باشند به شرط آنکه به ازای هر
سال سن اضافه ،حداقل یک امتیاز اضافه بر آنچه در بند ۵پژوهشی است ،کسب نماید.
موفقیت در آزمون زبان انگلیسی مطابق با مصوبات شورایعالی برنامه ریزی علوم پزشکی
در خصوص پذیرش دانشجویان PhD by Research
تحصیل در برنامه پزشک پژوهشگر تمام وقت می باشد ،بنابر این هرگونه اشتغالی به هر
صورت و در هر کجا در طول برنامه پزشک پژوهشگر برای این دستیاران ممنوع است.
موفقیت در مصاحبه ساختارمند.

کسب حداقل  5امتیاز برجستگی علمی  -تحقیقاتی
به صورت زیر:









دارا بودن مدال المپیاد علمی دانش آموزی در رشته های شیمی ،فیزیک ،زیست
شناسی ،ریاضیات ،و یا کامپیوتر (طال= ۳امتیاز ،نقره= ۲امتیاز ،برنز= ۱امتیاز).
دارا بودن مقاالت تحقیقاتی به طوریکه برای هر  ۱واحد Impact
Factorمجله  ۱امتیاز داده می شود (سهم هر یک از نویسندگان مقاله بر
اساس قوانین ارتقا اعضای هیات علمی محاسبه می شود) .مقاالت چاپ شده در
مجالتی که IFکمتر از  ۱دارند ،گزارش مورد بالینی ،و اظهار نظرهای شخصی چاپ
شده محاسبه نمی گردد.
دارا بودن اختراع ثبت شده با  patentبین المللی ) ۲ USA/EUامتیاز).
دارا بودن مدرک BA/BScیا معادل آن ( ۱امتیاز).
دارا بودن مدرک  MPhil/MSc/MPHیا معادل آن ( ۲امتیاز).
دارا بودن مدرک  ۳ ( MD-PhDامتیاز).

 تبصره  :۱داوطلبانی که دارای هر دو مدرک MDو PhDهستند و در صورتی که
شرایط مذکور در ماده  ۳را دارند می توانند وارد دوره آموزش تخصصی در چهارچوب
برنامه پزشک پژوهشگر شوند و به مدرک تخصص بالینی در رشته ای که قبول شده
اند نیز نائل آیند.
 همچنین داوطلبانی که دارای یکی از بوردهای تخصص بالینی هستند ،در صورتیکه
شرایط مذکور در ماده  ۳را دارند می توانند وارد دوره فوق تخصصی/فلوشیپ در
چهارچوب برنامه پزشک پژوهشگر شوند و عالوه بر مدرک فوق تخصصی/فلوشیپ ،به
مدرک PhDنیز نائل آیند.
 تبصره  :۲مشموالن طرح نیروی انسانی در صورتیکه مفاد ماده  ۳از این آیین نامه را
داشته و در برنامه پزشک پژوهشگر پذیرفته شوند ،در هر مقطعی از طرح که باشند
می توانند با رعایت قوانین و مقررات مربوطه ،از طرح نیروی انسانی ترخیص شده و
برای شروع برنامه پزشک پژوهشگر ثبت نام نمایند.
 تبصره  :۳اعضای هیات علمی با مرتبه استادیار /مربی در مراکز تحقیقاتی و دانشگاه ها
در صورت احراز شرایط ورود به برنامه پزشک پژوهشگر (ماده  )۳و کسب مرخصی
آموزشی از موسسه کارفرما وفق قوانین و مقررات مربوطه ،می توانند در این برنامه
شرکت نمایند.

شرایط مرکز تحقیقاتی میزبان
 داشتن مجوز فعالیت از شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی کشور،
 دارا بودن حداقل یک استاد راهنما از اعضای هیئت علمی اصلی عضو مرکز
با شرایط مندرج در آیین نامه
 داشتن فضای تحقیقاتی و امکانات آزمایشگاهی مناسب در مرکز
 انجام بخش عمده از آموزش برنامه پزشک پژوهشگر در مرکز
 انتشار حداقل  ۵۰مقاله معتبر در مجالت ISIمرتبط با فعالیت مرکز توسط
اعضای هیات علمی مرکز
 وجود ارتباطات و همکاری های بین المللی در مرکز.
 در آخرین ارزشیابی انجام شده ،توسط معاونت تحقیقات و فناوری وزارت
متبوع ،جزء ده درصد برتر مراکز تحقیقات باشد
 بودجه اختصاص یافته از دانشگاه ذیربط با تأییدیه ریاست دانشگاه

شیوه انتخاب مرکز تحقیقاتی میزبان








رئیس مرکز تحقیقاتی میزبان می باید با هماهنگی مدیر گروه بالینی مربوطه و تایید معاون
آموزشی دانشگاه ،طی نامه ای مدارک الزم و کاربرگ تکمیل شده را برای ارزیابی مرکز
جهت صدور مجوز جذب دستیار پزشک پژوهشگر به دبیرخانه "شورا" ارسال نماید.
هر ساله یک بار فراخوان جذب دستیاران پزشک پژوهشگر توسط دبیرخانه "شورا" اعالم می
گردد .در این فراخوان فهرست مراکز تحقیقاتی که برنامه پزشک پژوهشگر ارائه می کنند و
ظرفیت هر مرکز پس از تصویب در "شورا" اعالم می شود.
داوطلب بر اساس عالقه و سوابق پژوهشی خود تقاضای ورود به برنامه را از طریق تکمیل فرم
آنالین در سایت معاونت تحقیقات و فنآوری وزارت بهداشت ارسال می کند.
دبیرخانه "شورا" کلیه داوطلبانی که بر اساس این آیین نامه صالحیت ورود به برنامه پزشک
پژوهشگر را دارند به مراکز تحقیقاتی میزبان معرفی می کند.
زمان مصاحبه برنامه پزشک پژوهشگر پس از اعالم نتایج آزمون دستیاری ،حداکثر تا دو ماه
پس از شروع دوره سایر دستیاران هر سال خواهد بود.

شرایط استاد راهنما

 تعیین استاد راهنما از ابتدای برنامه پزشک پژوهشگر ضروری می باشد و استاد راهنما تا انتهای برنامه
مسئولیت راهنمایی دستیار را برعهده دارد.
 استفاده از اساتید راهنما و یا مشاور از دیگر موسسات داخل و یا از خارج کشور بالمانع است .با این
حال ،حداقل یکی از اساتید راهنما می باید از اعضای هیات علمی اصلی (تمام وقت یا نیمه وقت) مرکز
تحقیقاتی میزبان با حداقل مرتبه دانشیاری در همان مؤسسه باشد.
 استاد راهنما می باید دارای حداقل  ۲۰مقاله (شامل  ۵مقاله که در آنها نفر اول و یا نویسنده مسئول
باشد) ایندکس شده در نمایه نامه های بین المللی  Pub Medیا ISIباشد،
 دارای H-indexحداقل  ۱۰مطابق با نمایه بین المللی  Scopusیا Google Scholarباشد.
 استاد راهنما بایستی سابقه نگارش پیشنهادیه تحقیقاتی ،جذب بودجه ،اجرای طرح و نظارت بر رساله
فوق لیسانس و یا دکترا بعنوان استاد راهنما داشته باشد.
 در این راستا استاد راهنما موظف است در تکمیل و تدوین زمینه تحقیقاتی موضوع پایان نامه ،آمادگی
دستیار برای دفاعیه ،صحت و نوین بودن یافته ها و اتمام به موقع پایان نامه دستیار را هدایت کند.

تدوین پایان نامه

 طول دوره بر اساس دوره آموزشی دستیار و با تایید دبیرخانه "شورا" تعیین می گردد .این دوره حداکثر ۸
سال بوده و معموال شامل دوره تخصص ،فوق تخصص/فلوشیپ  ۳ +سال محاسبه می گردد.
 دستیار در سال اول برنامه ملزم به انتخاب موضوع پایان نامه ،انجام مطالعات مقدماتی ،و نگارش پروپوزال
می باشد .پروپوزال تحقیقاتی می باید در شورای پژوهشی دانشگاه میزبان تایید شده و نسخه ای از آن به
دبیرخانه "شورا" ارسال گردد.
 ضوابط مربوط به تدوین پایان نامه پزشک پژوهشگر مطابق با ضوابط مندرج در دوره PhD by
Researchمی باشد.






دستیاران پزشک پژوهشگر (به جز استفاده کنندگان از تبصره های  ۱ماده  ۳این آئین نامه) می توانند پایان
نامه خود را هم برای دوره PhDو هم برای دوره تخصص/فوق تخصص/فلوشیپ ثبت نمایند.
موضوع پایان نامه باید منطبق با رسالت مرکز تحقیقاتی میزبان ،تخصص استاد راهنما ،عالقه دستیار و
ترجیحاً در جهت حل مسائل و نیازهای نظام سالمت بر اساس تشخیص شورا باشد.
رساله تحقیقاتی حداقل در سال سوم و حداکثر یک سال قبل از اتمام برنامه پزشک پژوهشگر می باید جهت
دفاع به دانشکده میزبان ارسال گردد.
طرح تحقیقاتی مصوب و ثبت موضوع پایان نامه دستیار در مرکز میزبان می باید به اطالع دبیرخانه "شورا"
برسد

 دستیار موظف است حداکثر تا پایان شهریور هر سال یک گزارش  ۱۰۰۰کلمه
ای از پیشرفت کار خود به دبیرخانه "شورا" ارسال کند .دبیرخانه می باید
حداکثر ظرف مدت یک ماه از ارسال گزارش نظر خود را بصورت مثبت (ادامه
دوره) ،منفی (اخراج از دوره) و یا مشروط (ادامه دوره با شروط ویژه) اعالم
دارد.
 دوبار مشروط شدن دستیار می تواند با نظر "شورا" به اخراج او از دوره گردد.
 دستیاران دوره پزشک پژوهشگر همچون دیگر دستیاران هر ساله در امتحان
ارتقاء شرکت می کنند ،اما حداقل نمره قبولی آنان بر اساس میزان آموزش
بالینی که تا زمان امتحان دریافت کرده اند ،وفق مصوبات شورای آموزش
پزشکی تراز می گردد (حداکثر هر دو سال یک بار باید در یک ازمون ارتقا نمره
کف قبولی مربوط به سال متناظر را کسب نمایند).

