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 بسمه تعالي 

 معاونین محترم تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ...

 جناب آقای دکتر پور فتح اهلل

 مدیر عامل محترم سازمان انتقال خون ایران 

 جناب آقای دکتر حمید کهرام

 ریاست محترم موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی

 با سالم و احترام  

و مهلت ارسال مدارک جهت شرکت در  8316فرا خوان اول دوره پسا دکتری سال در خصوص  87/70/8316تاریخ    877/د/837شماره نامه  پیرو 

اندازی -معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی درنظر دارد جهت کمک به راه این فراخوان ، به استحضار می رساند ، 

میلیون ریال برای هر نفر/ دوره بعمل آورد. بدیهی است این حمایت در  057واجد شرایط در سطح کشور حمایت مالی تا  افراددکتری از دوره های پسا

دن این سهمیه با توجه به رقابتی بوشد. خواهد  انجامصورت تصویب طرح تحقیقاتی فرد در دانشگاه مربوطه و حمایت مالی از پروژه توسط آن دانشگاه 

دستورالعمل برگزاری دوره های مذکور،  ا لضمن ارس می باشد. لذاائز اهمیت ح، فرد داوطلب و کیفیت طرح تحقیقاتی ابقه پژوهشی استاد، س

 به این معاونت ارسال گردد. 05/0/30تا تاریخ خواهشمند است دستور فرمایید مدارک زیر جهت بررسی های اولیه حداکثر 

 لتحصیلی داوطلب.گواهی مربوط به مدرک فارغ ا5

 سال(04)سن داوطلب کمتر از .کپی شناسنامه داوطلب2

  (51باالتر از  h- index)Scopusمحقق اصلی ) استاد راهنما( بر اساس   h- index. تصویر 0

 محقق اصلی )استاد راهنما( ودانشگاه  منعقده بین . کپی قرارداد 0

1. CV انگلیسی یا فارسی به زبان ن و اطالعات طرح تحقیقاتی مصوب، طبق فرم پیوست اساتید و داوطلبین آن دانشگاه به همراه عنوا

 (رسال شودا PDFفرم ها با فرمت )

مدارکی که به صورت ناقص یا تحت فرم مذکور ارسال نشده باشند مورد  جهت انجام امور داوری ضروریست مدارک به صورت الکترونیک ارسال شود.

 نتیجه نهایی نیمه دوم شهریورماه اعالم خواهد شد. الزم به ذکر است    .ارزیابی قرار نخواهند گرفت
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 رونوشت :

 جناب آقای دکتر عبادی فر رئیس محترم  مرکز توسعه و هماهنگی تحقیقات و فناوری  -

 سرکار خانم دکتر نبوی زاده معاون برنامه ریزی امور پژوهشی 
 زاده رئیس کمیته نظارت ارزشیابی و ارتقاء دوره دکتری تخصصی پژوهش محور سرکار خانم دکتر عرب 

 سرکار خانم منفرد دبیرخانه م پژوهشی دانشگاه ع پ و خ ب د البرز 
 جناب آقای مهندس ربیعی دبیرخانه م پژوهشی دانشگاه ع پ و خ ب د اراک 

 اردبیل سرکار خانم یوسف نژاد دبیرخانه م پژوهشی دانشگاه ع پ و خ ب د 
 جناب آقای نظری دبیرخانه م پژوهشی دانشگاه ع پ و خ ب د ارومیه 

 سرکار خانم محبوبه شجاعی  دبیرخانه م پژوهشی دانشگاه ع پ و خ ب د اصفهان 
 سرکار خانم نوروزی دبیرخانه م پژوهشی دانشگاه ع پ و خ د ایالم 
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