خالصه مقرارت آموزشی دانشجویان دکترای پژوهشی وپزشک پژوهشگر 1395
مراحل اخذ مجوز برگزاری دوره :

 -1الف – نامه رئیس موسسه مبنی بر دراختیار داشتن بودجه تحقیقاتی مربوطه (اعتبار پژوهشی استاد
راهنمای پیشنهادی  ، ) Grantامکانات و تجهیزات و فضای فیزیکی مناسب
ب – تکمیل و ارسال کاربرگ اعتباربخشی به همراه مستندات کامل

به پژوهشکده

 -2انجام فرایند بررسی کارشناسی ادامه فرایند اخذ مجوز از پژوهشکده به دانشگاه
شرایط استاد راهنمای پیشنهادی :
-

دارا بودن  6مقاله منتشر شده در مجالت علمی  ،پژوهشی معتبر نمایه شده در نمایه های بین
المللی  ISIیا  Pub Medبه عنوان نویسنده اول یا مسئول در طول  2سال گذشته

-

دارابودن  4مقاله با افلیشن مرکز متقاضی دوره

-

 H-indexحداقل  10و باالتر ( مطابق با نمایه بین المللی ) Scopus

-

تناسب و ارتباط رشته تخصصی استاد راهنما با رشته پیشنهاد شده برای جذب

دانشجو بر اساس

آیین نامه جدید وزارتخانه در سال 1395

شرایط مرکز متقاضی که باید به تایید وزارتخانه برسد
مراحل جذب دانشجو :

 مرحله اول :از طریق شرکت در آزمون سراسری دکتری تخصصی وزارت بهداشت درمان و آموزشپزشکی
 مرحله دوم – رزومه مطابق آئین نامه و مصاحبه در پژوهشکده جلسه مصاحبه توسط معاونت آموزشی پژوهشکده برنامه ریزی و تشکیل می شود.
 اعضای کمیته مصاحبه - :رئیس یا معاون پژوهشی مراکز متقاضی
معاون پژوهشی پژوهشکده
معاون آموزشی پژوهشکده
استاد راهنما ( اساتید راهنما طبق فراخوان اعالم شده)
دونفر از اعضاء شورای پژوهشی مراکز متقاضی
مسئول واحد دکتری پژوهشی پژوهشکده یا نماینده ایشان
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*با توجه به استاد محور بودن دوره دکتری پژوهشی  ،پس از انجام مصاحبه وتبادل نظر راجع به وضعیت هرکدام از
داوطلبان ،جمع بندی نهایی با درنظرگرفتن نمره مصاحبه و هماهنگی استاد راهنما انجام خواهند شد.
مقررات مالی:

 -1اعتبار مالی پژوهشی ( )Grantاستاد راهنما برای اجرای پایان نامه دانشجو باید قبل از پذیرش دانشجو به تصویب رسیده باشد.
 -2دریافت کمک هزینه تحصیلی و سایر مزایای دانشجویی در دوره دکتری پژوهشی در پایان هر ماه منوط به صدور گواهی حضور تمام وقت و انجام
وظایف از سوی استاد راهنما و تایید معاون پژوهشی هر مرکز می باشد.
 -3در صورتی که براساس رای کمیسیون موارد خاص دانشگاه طول دوره تحصیلی اضافه بر سقف مجاز تمدید گرددد  ،پرداخت کمک هزینه تحصیلی به
دانشجو در طول این مدت ممنوع است .در این شرایط اخذ شهریه از دانشجو طبق نظر شورای تحصیالت تکمیلی دانشگاه انجام می پذیرد.
 -4درصورتی که به دلیل غیر موجه دانشجو قادر به ادامه دوره نباشد یا به هر دلیل موجهی از ادامه دوره منع شود ،ملزم به پرداخت کلیه خسارات طبق
تعهد داده شده به سازمان سفارش دهنده می باشد .بر این اساس سازمان سفارش دهنده ملزم به اخذ تعهدات الزم قبل از شروع دوره از متقاضی می
باشد.

شرح دوره:
 -1طول دوره  4سال می باشد که به تشخیص استاد راهنماو اعالم از سوی هر مرکز و تایید معاونت آموزشی پژوهشکده و شورای تحصیالت
تکمیلی دفتر هماهنگی مراکز دانشگاه حداکثر تا  2نیم سال قابل افزایش یا کاهش می باشد.
بخش اول:

بخش اول دوره که طول آن حداکثر یک سال ( 18واحد) می باشد و دانشجو طی آن مهارت های نظری و عملی

بنیادین را می گذراند.
*  9واحد عمومی
 آمارزیستی و اپیدمیولوژی پیشرفته ( 2واحد) روش تحقیق پیشرفته (  2واحد) اخالق در پژوهش (1( )Ethicsواحد) مستند سازی و گزارش نویسی ( )Report Writingو نگارش مقاله (  2( )Scientific Writingواحد) مهارتهای ارتباطی (2( )Communication Skillواحد)انتخاب موضوع پایان نامه – انجام مطالعات مقدماتی – نگارش پروپوزال و تصویب شورای تحصیالت تکمیلی موسسه می باشد

*واحد های آموزشی اختصاصی ( 9واحد) که می تواند , Coreصورت اختصاصی اجباری) واختصاصی اختیاری )
 Non coreباشد
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که به پیشنهاد استاد راهنما وتایید شورای تحصیالت تکمیلی باشد و واحدهای مورد نظر از طریق معرفی مدیریت
تحصیالت تکمیلی موسسه در گروههای آموزشی ذیربط ارائه خواهند شد که این دروس می تواند متناسب با رشته متناسب
مطابق با همان رشته در دانشجویان دکترای آموزشی تعیین شود .لذا توصیه می شود که معاونت پژوهشی مراکز با نظر
استاد راهنما عناوین الزم با رشته پژوهشی دانشجو را به پژوهشکده اعالم نمایند تا به دفتر هماهنگی مراکز ارسال شود و از
مراجعه دانشجو به طور مستقیم به مرکز هماهنگی مراکز دانشگاه خودداری شود.
 -2بخش دوم:

شامل گذراندن دوره تحقیقاتی دانشجو می باشد .زمان  3سال است

حداکثر  6واحد کار و یا جبرانی در عرصه متناسب با پایان نامه به تشخیص استاد راهنما در ارتباط با صنایع مختلف فاز جمله داروسازی

تولید لوازم تجهیزات پزشکی و کار در آزمایشگاه و غیره با توجه به نیاز پایان نامه به کسب مهارت و تجربه در راستای اهداف موسسه
 22واحد پژوهشی در قالب اجرای پایان نامه
گزارش پیشرفت هر 6ماه :زیر نظر استاد راهنما تهیه شده و به صورت گزارش شفاهی در شورای پژوهشی مراکز ارائه
می شود.

پس از انجام اصالحات احتمالی

معاونت آموزشی پژوهشکده

ارائه گزارش مکتوب طبق فرمت دانشگاه

دفتر هماهنگی مراکز دانشگاه

دفاع از پایان نامه  :پس ازچاپ یا اخذ پذیرش حداقل  3مقاله منتج از پایان نامه در طی دوره به عنوان نویسنده اول در
مجالت متعبر علمی پژوهشی نمایه شده در نمایه نامه های بین المللی ( Pub medیا  ) ISIکه حداقل یکی از این  3مقاله
در مجالت با  Impact Factorمساوی یا باالتراز  1باشد.
از این  3مقاله فقط یکی می تواند در مجالت خود دانشگاه ع پ تهران باشد.
تبصره:
اگر انجام پروژه تحقیقاتی منجر به ثبت بین المللی اختراع  ،اکتشاف  Patent ،و یا تولید محصوالت ارزشمند پزشکی و دارویی شود  ،این
مورد می تواند به تشخیص شورای تحصیالت تکمیلی دفترهماهنگی مراکز دانشگاه و تایید کمیته ابداعات و اختراعات معاونت تحقیقات و
فناوزی وزارت متبوع  ،جایگزین یک تا سه مقاله فوق شود ( .طبق ماده  2آیین نامه ارتقاء اعضای هیئت علمی)

از انجاییکه اساتید راهنما هسته اصلی این پروژه ها می باشند لذا برنامه این دانشجویان ( اعم از مباحٍث آموزشی – مرخصی – تمدید دوره-
شرکت در کنفرانسها -درخواست کمک هزینه و.غیره .از طریق اساتید و معاونت پژوهشی – آموزشی مراکز تایید وسپس به معاونت
آموزشی پژوهشکده ارسال شود این قوانین نیز در مورد دانشجویان پزشک پژوهشگر نیز صدق می کند

دکتر مژده قبائی معاونت آموزشی پژوهشکده علوم اعصاب /سیما گرشاسبی کارشناس آموزش و تحصیالت تکمیلی
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