r
i to

برنامه پزشک پژوهشگر ()Clinician Scientist
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برنامه پزشک پژوهشگر با هدف رشد آکادمیک و در راستای حمایت و کاستن از روند مهاجرت نخبگان پزشکی و دندانپزشکی به خارج از کشور
طراحی و تدوین شده است این برنامه باالترین فرصت تحصیلی آموزش عالی در وزارت بهداشت است که به پزشکان و دندانپزشکان برتر تعلق
میگیرد تا عالوه بر تحصیل در مقاطع بالینی تخصص/فوقتخصص/فلوشیپ ،در یک زمینه خاص تحقیقاتی مربوط به رشته بالینی خود نیز
آموزش دیده و مدرك  PhDنیز کسب نمایند این برنامه مقطع جدید دانشگاهی نبوده و کوریکولوم آموزشی آن عمالً ترکیبی از محتوای دوره
تخصص/فوقتخصص/فلوشیپ بالینی بهعالوه دوره  PhD by Researchاست "آئین نامه برنامه پزشک پژوهشگر" ،براساس "توافقنامه اجرای
برنامه تربیت پزشک پژوهشگر" میان مقام محترم وزارت و معاون محترم علمی فناوری ریاست جمهوری ،تدوین شده و طبق آن مراکز واجد
شرایط برای میزبانی برنامه و افراد واجد شرایط برای ورود به برنامه بهعنوان دستیار پزشک پژوهشگر انتخاب میشوند
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ظرفیتسازی برای جذب و پذیرش پزشک پژوهشگر در دانشگاه

PD

اقدامات الزم برای انجام این فعالیت (تاریخ دقیق را در برنامه عملیاتی مالحظه و برنامهریزی کنید):
بررسی شرایط مراکز تحقیقاتی مصوب معاونت تحقیقات وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی مطابق با ماده  -1شرایط مرکز
تحقیقاتی میزبان -آییننامه برنامه پزشک پژوهشگر
مستندات مورد نیاز برای بارگذاری در سامانه:
-
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مستندات مربوط به گزارش افزایش تعداد افراد واجد شرایط استاد راهنمای دستیار پزشتک پژوهشتگر بته تفکیتک مراکتز تحقیقتاتی
میزبان برنامه به شکل فایل ( pdfعنوان فایل -Capacityاسم دانشگاه به انگلیسی)

شناسایی دانشجویان و دستیاران مستعد برای ورود به برنامه پزشک پژوهشگر در دانشگاه
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اقدامات الزم برای انجام این فعالیت (تاریخ دقیق را در برنامه عملیاتی مالحظه و برنامهریزی کنید):
 شناسایی دانشجویان و دستیاران مستعد ورود به برنامه پزشک پژوهشگر مطابق با ماده  -9شرایط ورود به برنامه پزشتک پژوهشتگر-آییننامه برنامه پزشک پژوهشگر
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مستندات مورد نیاز برای بارگذاری در سامانه:
 مستندات مربوط به گزارش شناسایی دانشجویان و دستیاران مستعد ،حداقل به میزان یک درصد ظرفیت پذیرش دانشتگاه در همتانسال :لیست دانشجویان و دستیاران مستعد ورود به برنامته(ذکر شترایط)به شتکل فایتل ( pdfعنتوان فایتل -Identificationاستم
دانشگاه به انگلیسی)
همکاری دانشگاه در برگزاری فراخوان هفتم

اقدامات الزم برای انجام این فعالیت (تاریخ دقیق را در برنامه عملیاتی مالحظه و برنامهریزی کنید):

-
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نامه اعالم فراخوان در دانشگاه و مراکز تحقیقاتی به شکل فایل ( pdfعنوان فایل -Cooprationاسم دانشگاه به انگلیسی)
لینک خبر و  Screen-Shotاز خبر مربوطه در وب سایت دانشگاه :یک فایتل  PowerPointتهیته نمتوده ،در صتفحه اول آن نتام
دانشگاه را بهمراه لینک خبر درج نمایید و در صفحه دوم آن عکس خبر مربوطه در وب سایت دانشگاه را کپتی نماییتد ستپس آن را
بصورت  pdfذخیره و ارسال کنید (عنوان فایل -Link :اسم دانشگاه به انگلیسی)
مستندات مربوط به گزارش تعداد موافقت ارسال شده از معاونت پژوهشی دانشگاه با جذب متقاضیان ورود به برنامه و گزارش برگزاری
جلسات مصاحبه ساختارمند با متقاضیان واجد شرایط با هماهنگی دبیرخانه شورای راهبری برنامه پزشک پژوهشتگر بته شتکل فایتل
( pdfعنوان فایل -Applicantاسم دانشگاه به انگلیسی)
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مستندات مورد نیاز برای بارگذاری در سامانه:
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دریافت نامه اعالم فراخوان جذب جهت بر نامه پزشک پژوهشگر از دبیرخانه برنامه پزشک پژوهشگر معاونت تحقیقات و فناوری وزارت
بهداشت درمان و آموزش پزشکی
اعالم فراخوان در دانشگاه و مراکز تحقیقاتی
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برگزاری جلسات و کارگاههای معرفی برنامه تربیت پزشک پژوهشگر ،به دانشجویان و دستیاران مستعد توسط دانشگاه
اقدامات الزم برای انجام این فعالیت (تاریخ دقیق را در برنامه عملیاتی مالحظه و برنامهریزی کنید):
-

برگزاری جلسات و کارگاههای معرفی برنامه تربیت پزشک پژوهشگر ،به دانشجویان و دستیاران مستعد توسط دانشگاه
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مستندات مورد نیاز برای بارگذاری در سامانه:
-
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نامه تاییدیه برای برنامه ،محتوا و مدرسین کارگاه بته شتکل فایتل ( pdfعنتوان فایتل -Letter of Workshopاستم دانشتگاه بته
انگلیسی)
برنامه کارگاه به شکل فایل( pdfعنوان فایلخب -Schedule of Workshopاسم دانشگاه به انگلیسی)
فهرست اسامی و اطالعات شرکت کنندگان(شرکت کنندگان در کارگاه بهمراه شماره ملی و امضا) به شتکل فایتل ( pdfعنتوان فایتل
-List of Workshopاسم دانشگاه به انگلیسی)
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نظارت و ارزشیابی عملکرد آموزشی و پژوهشی افراد شاغل به تحصیل در برنامه پزشک پژوهشگر در دانشگاه
اقدامات الزم برای انجام این فعالیت (تاریخ دقیق را در برنامه عملیاتی مالحظه و برنامهریزی کنید):
 مطابق با بند  9و  5ماده  -6شرح برنامه -آیین نامه برنامه پزشک پژوهشگر ،ارسال فرم اعالم برنامه ساالنه ،گزارش شش ماهه ،گزارشهزار کلمه ای و فرم اعالم رضایت از عملکرد آموزشی و پژوهشی به ازای دستیاران پزشک پژوهشگر شاغل به تحصیل در دانشگاه
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مستندات مورد نیاز برای بارگذاری در سامانه:
 ارسال فرم اعالم برنامه ساالنه ،گزارش شش ماهه ،گزارش هزار کلمهای و فرم اعالم رضایت از عملکترد آموزشتی و پژوهشتی بته ازایدستیاران پزشک پژوهشگر شاغل به تحصیل در دانشگاه
فعالیتهای انجام شده در دانشگاه برای توسعه کمی و کیفی مراکز میزبان برنامه براساس شرایط مندرج در آئیننامه برنامه پزشک
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پژوهشگر و قوانین و مقررات جاری

مستندات مورد نیاز برای بارگذاری در سامانه:
-

nM

اقدامات الزم برای انجام این فعالیت (تاریخ دقیق را در برنامه عملیاتی مالحظه و برنامهریزی کنید):
 ارتقا شرایط مراکز تحقیقاتی مصوب معاونت تحقیقات وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی مطابق با ماده  -1شرایط مرکزتحقیقاتی میزبان -آییننامه برنامه پزشک پژوهشگر
 جذب دانشجویان و دستیاران مستعد به ورود به برنامه پزشک پژوهشگر -ارسال کاربرگ اعتباربخشی به مراکز تحقیقاتی متقاضی برگزاری برنامه پزشک پژوهشگر )(Clinician Scientist Program

کاربرگ ارسالی مراکز واجد شرایط متقاضی ورود به برنامه و تعداد کاربرگ جدید برای مراکز متقاضی تمدید مجوز یا افزایش ظرفیت
به شکل فایل ( pdfعنوان فایل -Activityاسم دانشگاه به انگلیسی)
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