آئین نامه جذب و بکارگیری دستیار پژوهش /سرباز پژوهشگر
مقدمه:

«جذب دستیار پژوهش» ،برنامه ویژه پژوهشی برای پذیرش فارغ التحصیین برریر ومیپز پی یری در مراحیی رحییییاری مصیپب و ار
بهدا ت جهت گذراند طرح نیروی انسانی و یا دوره سربا ی است .این برنامه با اهداف رپسعه ومم و فناوری در حپ ه سینمت ،ریممین
منابع انسانی مراحی رحیییاری ومپز پی ری ،رشپیق فارغالتحصین بررر ومپز پی ری ،حاهش روند مهاجر نخبگا حپ ه سنمت و بیه
دو رل یر اجرا می پد:
الف -جذب دستیاران پژوهش :مخصوص مشموالن خدمات موضوع قانون خدمت پزشكان و پیراپزشككان طركرن نیكرو
انسانی)
در این طرح میرر گردیده سالیانه  100نفر ا فارغالتحصین برجسته گروه پی ری (حداحثر  30پی ک ومپمی ،خانم مجرد یا متمهیل
و  70دندانپی ک ومپمی یا داروسا ومپمی) با ونپا «دستیارا پژوهشیی» در مراحیی رحییییاری مصیپب و ار بهدا یت جیذب ریا
خدما مربپط به قانپ خدمت پی را و پیراپی را خپد را به ونپا محیق در این مراحی سپری حنند.
ب -جذب دستیاران پژوهش سرباز :مخصوص مشمولین خدمت نظام وظیفه
در این طرح میرر گردیده سالیانه  200نفر ا فارغ التحصین برجسته گروه پی ری با ونیپا «دسیتیارا پژوهشیی سیربا » در مراحیی
رحیییاری مصپب و ار بهدا ت جذب را دوره نظاز وظیفه خپد را در این مراحی سپری حنند.
شرایط مرکز تحقیقات متقاضی پذیرش دستیار پژوهش:
.1

دا تن مپافیت قطعی یا اصپلی ا

پرای نظار  ،ار یابی و گسترش دانشگاه های ومیپز پی یری حشیپر مسیتیر در و ار بهدا یت درمیا

وآمپ ش پی ری حشپر
.2

در آخرین ار یابی بعمل آمده و ار ا مراحی رحیییا  ،امتیا مرحی درخپاست حننده باید بیش ا میانه امتیا مراحی رحیییا در گروه مپرد
ار یابی با د.

.3

رمیید پرای پژوهشی دانشگاه

.4

رعداد دستیار یا سربا پژوهشگر جهت انجاز طرح یا خدمت سربا ی در یک مرحی رحیییا حداحثر  1نفراست و را مانی حه دوره فرد پذیرش
ده ارماز نیابد ،مرحی رحیییا مجا به جذب فرد دیگر نخپاهند بپد.
تبصره :مراحی رحیییاری حه در ار یابی سالیانه جیء  %10با بیشترین امتیا در گروه مپرد ار یابی با ند میرپانند حیداحثر ریا  2دسیتیار ییا
سربا پژوهشگر برار گیرند.

شرایط متقاضیان دوره دستیار پژوهش:
 .1معدل  17یا باالرر  ،در افراد فارغ التحصیل ا دانشگاه های ریپ یک معدل  16و باالرر
.2حداقل یک میاله منتشر ده و نمایه ده در  ISI:Web of Scienceیا  PubMed: MEDLINEبه ونپا نپیسنده اول یا مسؤول
یا حداقل دو میاله منتشر ده و نمایه ده در نمایه نامه های فپق(بدو رط نفر اول یا نپیسنده مسپول)
شرایط متقاضیان دستیار پژوهش سرباز:
 فارغ التحصین پی ری ،داروسا ی و دندانپی ری ومپمیPhD ،در ر تههای ومپز پی ری و حار ناسی ار د ومپز پایه
 معدل  16یا باالرر



چاپ حداقل یک میاله نمایه ده در نمایه نامههای  ISI: Web of scienceیا  PubMed: MEDLINEو یاScopus

فرآیند بکارگیری دستیار پژوهش  /سرباز پژوهشگر
.1

ارائه درخپاست همراری به ونپا دستیار پژوهش  /سربا پژوهشگر به مرحی رحیییا

.2

بررسی درخپاست متیاضی در پرای والی مرحی رحیییا و اونز نتیجه (منفی یا مثبت) همراه با ارسال مستندا به معاونت پژوهش و
فناوری دانشگاه

.3

بررسی مستندا در معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه و معرفی متیاضی به معاونت رحیییا و فناوری و ار

انتظارات و شرح وظائف دستیار پژوهش  /سرباز پژوهشگر
.4

روایت حمیه قپانین استخدامی ونیی هماهنگی با مدیریت رپسعه و ار یابی رحیییا دانشگاه در استفاده ا مرخصیها

.5

مشارحت در ردوین و اجرای طرح های رحیییاری مرحی رحیییا

.6

مشارحت در نگارش میاال اوضاء هیم وممی مرحی رحیییا

.7

آ نایی حامل ا وجپد مراحی رحیییا مشابه و مرربط در حشپر و جها  ،مجن مرربط با حپ ه و رنش برای ایجاد رعامل و همراری با آ
مراحی به منظپر اجرای طرح های رحیییاری مشترک ،برگیاری همایش ها و سمینارهای مشترک و  ....با رمیید رئیس مرحی رحیییا

.8

ارسال و پیگیری میاال اوضاء مرحی رحیییا به مجن معتبر وممی پژوهشی داخمی یا خارجی

.9

ارسال و پیگیری میاال اوضاء مرحی رحیییا به همایش های وممی پژوهشی داخمی یا خارجی

 .10به رو رسانی اطنوا سایت مرحی رحیییا

امل به رو بپد اطنوا فعالیتهای جاری و در دست اقداز ،وجپد آر یپ مناسب

 .11ایجاد /به رو رسانی ر ومه ( )cvحمیه اوضاء مرحی رحیییا
 .12رسمط و استفاده ا نرز افیارهای معاونت پژوهش و فناوری (ا جممه نرز افیار پژوها ) جهت ورود و یا استخراج داده ها
.13

رحت در جمسا و حارگاههایی حه جهت رپانمند سا ی حار ناسا ا طرف معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه برگیار می پد.

