
 دانش آموختگان بزتز حوسه علوم پششکی دوران سزباسی را در مزاکش تحقیقاتی خواهند گذراند

 

ّای علَم  در رضتِ  PhDًفز اس داًص آهَختگاى تزتز پشضىی، دارٍساسی ٍ دًذاًپشضىی عوَهی،  200 سالیاًِ
عٌَاى دستیار پضٍّص در هزاوش تحمیماتی پذیزفتِ  پشضىی ٍ وارضٌاسی ارضذ علَم پایِ هطوَل دٍرُ سزتاسی تا
 .خَاٌّذ ضذ

 

 :ضزایط السم تزای ضزوت در ایي تزًاهِ عثارتٌذ اس

کاسشٌاسی اسشذ  ٍ ّای علَم پضشکی دس سشتِ PhD ،دًذاًپضشکی عوَهی ٍ داسٍساصی ،پضشکی فارغ التحصیالى-۱

 ٍ پضشکی ایِعلَم پ

 ٍ باالتش یا ۱۱هعذل  -۲

ٍ  PubMed: MEDLINE یا ISI: Web of science ّای ًاهِ  ًوایِ ضذُ در ًوایِ حذاقل یک هقالِ چاج -۳

 Scopus یا

هطْذ، تثزیش، اصفْاى، ضیزاس، وزهاى،  ایزاى، تْطتی، ضْیذ تْزاى، ّای علَم پشضىی التحصیل اس داًطگاُ افزاد فارغ پزًٍذُ :۱تبصشُ 

هَرد تزرسی لزار  در سَاتك تحمیماتی خَد تیص اس یه همالِ تِ عٌَاى ًَیسٌذُ داضتِ تاضٌذ، ًیش وِ ،1۱ هعذل تا اَّاس، آساد ٍاحذ تْزاى

 .گیزد هی

تی سالیاًِ وِ تَسط هعاًٍت تحمیمات ٍ ارسضیا در تحمیماتی هزاوش تٌذی رتثِ ًحَُ تَسیع تز اساط سَاتك تحمیماتی هتماضی ٍ :۲تبصشُ 

 .گیزد هی ضَد، صَرت فٌاٍری اًدام هی

 هاصًذساى، استاى گیالى، استاى استاى تْشاى، در حال حاضز تا خذب دستیار پضٍّص سزتاس در هزاوش تحمیماتی :۳تبصشُ 

اى است البشص، استاى صًجاى، استاى هشکضی، استاى سوٌاى، استاى قضٍیي، استاى قن، استاى

 . هَافمت ًطذُ است هشْذ شْش ٍ شیشاص شْش تبشیض، شْش اصفْاى،

هی باشذ ٍ بش اساس  بِ تزکش است کِ ایي بشًاهِ فقط هختص فاسغ التحصیالى داًشگاّْای علَم پضشکی الصم

 هصَب حقَق ّواى دسیافتی حقَق هیضاى هی یابذ. تغییش تحقیقاتی هشکض یک بِ ایي بشًاهِ صشفا هحل سشباصی

 .بَد خَاّذ سشباصاى سایش بشای هسلح ًیشٍّای ستاد

  

 فشایٌذ اجشا

 آٍراى تْذاضت در آدرط  ًام پیام در اتتذا السم است افزاد هتماضی در ساهاًِ هتوزوش ثثت

http://tips.behdasht.gov.ir ًام وٌٌذ. ثثت** ٍ * 

  ِدر آدرط « خذب دستیاراى پضٍّص»در هزحلِ تعذ، تِ هٌظَر تعییي ٍاخذ ضزایط تَدى، افزاد هتماضی در تزًاه

http://rap.hbi.ir .ثثت ًام وٌٌذ 

http://tips.behdasht.gov.ir/
http://tips.behdasht.gov.ir/
http://rap.hbi.ir/
http://rap.hbi.ir/


 آٍراى تْذاضت دریافت  ًام پیام دُ تِ خذهت را طثك ضزایط هٌذرج در ساهاًِ هتوزوش ثثتافزاد ٍاخذ ضزایط السم است تزگِ آها

 وزدُ تاضٌذ.

 گیزد. ٍاخذ ضزایط تَدى افزاد تَسط هسؤٍل تزًاهِ در هعاًٍت تحمیمات ٍ فٌاٍری هَرد تزرسی لزار هی 

 هزاوش تحمیماتی را ّز دٍ هاُ یىثار ٍ  هعاًٍت تحمیمات ٍ فٌاٍری لیست افزاد ٍاخذ ضزایط خْت گذراًذى دٍرُ سزتاسی در

 وٌذ. آٍراى تْذاضت اعالم هی ًام پیام حذاوثز پٌح ّفتِ لثل اس تاریخ اعشام تِ دفتز ساهاًِ هتوزوش ثثت

ًام دس ایي ٍبگاُ ٍ باسگزاسی  بِ تکویل ثبت ًسبت اعضام تاسیخ اص قبل سٍص ۰۵ حذاکثش بایست هتقاضیاى هی *

ستاد  اقذام ًوایٌذ. دسغیش ایي صَست اًجام اهَس اداسی ٍ اعالم اساهی بِ ...)  هذاسک الصم )سصٍهِ، اعالم ًیاص ٍ

 .ًیشٍّای هسلح اهکاى پزیش ًخَاّذ بَد

 آٍساى بْذاشت  اهاًِ پیامدس شْش هَسد اًتخاب دس س بایست هشکض تحقیقاتی هَسد ًظش خَد سا هتقاضیاى هی **

 قابل شْشی چٌاًچِ اسسال کٌٌذ. rap ساهاًِ دس سا آى تصَیش ٍ دسیافت سا هشکض آى اص ًیاص اعالم اًتخاب ًوَدُ ٍ

 .باشذ پزیش ًوی هعشفی بِ هشکض تحقیقاتی ٍاقع دس آى شْش اهکاى ًباشذ بْذاشت آٍس پیام ساهاًِ دس اًتخاب

  

 :عثارتٌذ استاوٌَى،  ًذا اعالم ًیاس وزدُ «جزب دستیاساى پژٍّشی سشباص» ًیزٍ در لالة تزًاهِ تزای خذب هزاوش تحمیماتی وِ

 دسهاًی استاى آرسبایجاى غشبی -داًشگاُ علَم پضشکی ٍ خذهات بْذاشتی  

o (هَلىَلی -هزوش تحمیمات سلَلی ٍ هَلىَلی: وارضٌاط ارضذ علَم پایِ )تزخیحا تیَتىٌَلَصی، سلَلی 

o هزوش تحمیمات ًفزٍلَصی ٍ پیًَذ ولیِ: پشضه عوَهی 

o :(فیشیَلَصی تزخیحا) پایِ علَم ارضذ وارضٌاط هزوش تحمیمات ًَرٍفیشیَلَصی 

o ارضذ علَم پایِ )تزخیحا صٌایع غذایی(، دارٍساس وارضٌاط :سالهت هَاد غذایی ٍ آضاهیذًی هزوش تحمیمات 

o عَاهل اختواعی هؤثز تز سالهت: پشضه، وارضٌاط ارضذ اپیذهیَلَصی، وارضٌاط ارضذ آهار سیستی هزوش تحمیمات 

o ،یِ(ٌاط ارضذ علَم پایِ )تزخیحا تغذوارض هزوش تحمیمات چالی هادر ٍ وَدن: پشضه عوَهی 

o هزوش تحمیمات سالیذ (solid) َر: پشضه عوَهیتَه 

o هزوش تحمیمات تْذاضت تارٍری: پشضه عوَهی 

 دسهاًی ایالم -داًشگاُ علَم پضشکی ٍ خذهات بْذاشتی  

o ّای اختواعی هزوش پضٍّطی پیطگیزی اس آسیة 

o هزوش پضٍّطی غزتالگزی ٍ تطخیص سزطاى 

 دسهاًی جٌذی شاپَس اَّاص -داًشگاُ علَم پضشکی ٍ خذهات بْذاشتی  

o هزوش تحمیمات فیشیَلَصی: دارٍساس عوَهی 

o هزوش تحمیمات درد: پشضه عوَهی 

o عوَهی، پشضه ّای سیست هحیطی: هزوش تحمیمات فٌاٍری PhD  هٌْذسی تْذاضت هحیط، وارضٌاسی ارضذ
 هٌْذسی تْذاضت هحیط



o ُعوَهی پشضه ّای هحیطی ٍ ًفتی: هزوش تحمیمات سزطاى ٍ آالیٌذ 

o :ارٍساس عوَهید هزوش تحمیمات ًاًَفٌاٍری 

o ِهزوش تحمیمات تغذی: PhD تغذیِ علَم علَم تغذیِ یا وارضٌاسی ارضذ  

 دسهاًی سفسٌجاى -داًشگاُ علَم پضشکی ٍ خذهات بْذاشتی  

o فارهاوَلَصی -هزوش تحمیمات فیشیَلَصی: PhD وارضٌاط ارضذ فیشیَلَصی، یا PhD فارهاوَلَصی ٍ علَم اعصاب 

o هزوش تحمیمات پشضىی هَلىَلی: PhD هَلىَلی -تیَلَصی سلَلی 

o ّای عفًَی تیواری هزوش تحمیمات ایوًََلَصی: PhD وارضٌاط ارضذ ایوًََلَصی ٍ اًگل ضٌاسی یا 

o هزوش تحمیمات هزالثت سالوٌذی: PhD ّای پزستاری وارضٌاط ارضذ رضتِ یا 

o هزوش تحمیمات هحیط وار: PhD وارضٌاط ارضذ تْذاضت هحیط ٍ یا تْذاضت حزفِ ای یا 

o هزوش تحمیمات عَاهل اختواعی هؤثز تز سالهت: PhD وارضٌاط ارضذ اپیذهیَلَصی یا 

o عوَهی پشضه ّای غیزٍاگیز: هزوش تحمیمات تیواری 

o ِهزوش تحمیمات سالهت پست: PhD ضٌاسی سن 

 دسهاًی صاّذاى -داًشگاُ علَم پضشکی ٍ خذهات بْذاشتی  

o ّای عفًَی ٍ گزهسیزی: پشضه عوَهی هزوش تحمیمات تیواری 

o هزوش تحمیمات سالهت وَدواى ٍ ًَخَاًاى: پشضه عوَهی 

o پشضه عوَهی :هزوش تحمیمات ارتمای سالهت 

o :عوَهی پشضه هزوش تحمیمات سلَلی ٍ هَلىَلی 

o عوَهی پشضه ّای غیزٍاگیز: هزوش تحمیمات صًتیه در تیواری 

o عوَهی پشضه داری:هزوش تحمیمات سالهت تار 

o :ِعوَهی پشضه هزوش تحمیمات پزستاری خاهع 

o ّای دّاى ٍ دًذاى: دًذاًپشضه عوَهی هزوش تحمیمات تیواری 

o هزوش تحمیمات ایوًََلَصی تالیٌی: پشضه عوَهی 

 دسهاًی فسا -داًشگاُ علَم پضشکی ٍ خذهات بْذاشتی  

o ّای غیزٍاگیز: پشضه عوَهی هزوش تحمیمات تیواری 

 دسهاًی شْشکشد -َم پضشکی ٍ خذهات بْذاشتیداًشگاُ عل  

o ،یا ارضذ وارضٌاسی عوَهی، پشضه هزوش تحمیمات گیاّاى دارٍیی: دارٍساس عوَهی PhD تیَضیوی  

o :یا ارضذ وارضٌاسی هزوش تحمیمات تیَضیوی تالیٌی PhD ِضٌاسی، صًتیه، تیَضوی ٍ تیَتىٌَلَصی ّای: ایوٌی رضت 

o وارضٌاسی ارضذ یا :ؤثز تز سالهتهزوش تحمیمات عَاهل اختواعی ه PhD ِسیستی، آهار اپیذهیَلَصی، ّای: رضت 

 تْذاضت التصاد ٍ اختواعی رفاُ تْذاضت، آهَسش

 دسهاًی استاى کشدستاى -داًشگاُ علَم پضشکی ٍ خذهات بْذاشتی  

o وارضٌاط ارضذ وٌتزل هَاد خَراوی ٍ هزوش تحمیمات تْذاضت هحیط: وارضٌاط ارضذ هٌْذسی تْذاضت هحیط ،

 آضاهیذًی، وارضٌاط ارضذ هذیزیت سالهت، ایوٌی ٍ هحیط سیست

o هزوش تحمیمات علَم سلَلی ٍ هَلىَلی: وارضٌاط ارضذ یا PhD ،تیَتىٌَلَصی پشضىی PhD پشضىی صًتیه  



o ی، وارضٌاط ارضذ یا دوتزای اپیذهیَلَص تحمیمات عَاهل اختواعی هؤثز تز سالهت: وارضٌاط ارضذ یا دوتزای هزوش

 یا دوتزای التصاد تْذاضت، پشضه عوَهی آهار سیستی، دوتزای سیاستگشاری سالهت

o پشضه سیستی، آهار دوتزای یا ارضذ وارضٌاط اپیذهیَلَصی، دوتزای هزوش تحمیمات وثذ ٍ گَارش: وارضٌاط ارضذ یا 

 داخلی هتخصص عوَهی،

 دسهاًی استاى گلستاى -داًشگاُ علَم پضشکی ٍ خذهات بْذاشتی  

o ّای: صًتیه، سلَلی هَلىَلی ٍ تیَتىٌَلَصی  سلَلی ٍ هَلىَلی: وارضٌاط ارضذ رضتِ هزوش تحمیمات پشضىی

ٍ PhD ِصًتیه، سلَلی هَلىَلی ٍ تیَتىٌَلَصی پشضىی هَلىَلی، :ّای رضت 

o ضٌاسی ٍ اًگل ضٌاسی ّای هیىزٍب هی، وارضٌاط ارضذ رضتِّای عفًَی: پشضه عوَ هزوش تحمیمات تیواری 

o ّای صًتیه ٍ علَم آسهایطگاّی، ّای هادرسادی: وارضٌاسی ارضذ رضتِ هزوش تحمیمات ًاٌّداری PhD ِآهار ٍ   رضت

 اپیذهیَلَصی

o هزوش تحمیمات گَارش ٍ وثذ: PhD ِپشضه عوَهی، دارٍساس عوَهی ّای صًتیه ٍ تیَاًفَرهاتیه،  رضت 

o تیَاًفَرهاتیه پشضىی، اپیذهیَلَصی،  سیستی، آهار ّای تحمیمات اختالالت هتاتَلیه: وارضٌاسی ارضذ رضتِ وشهز

 پشضىی تیَضیوی تالیٌی، تیَضیوی سیستی ٍ صًتیه

o ،هزوش تحمیمات اختالالت ایسىویه: پشضه عوَهی، دارٍساس عوَهی PhD ِّای: فارهاوَلَصی، تیَتىٌَلَصی،  رضت

 ضٌاسی فارهاوَلَصی، تیَتىٌَلَصی، صًتیه، سن :ّای رضتِ ٍ وارضٌاسی ارضذ ضٌاسی صًتیه، سن

 دسهاًی استاى کْکیلَیِ ٍ بَیشاحوذ -داًشگاُ علَم پضشکی ٍ خذهات بْذاشتی  

o هزوش تحمیمات گیاّاى دارٍیی: PhD ،فارهاوَلَصی PhD ،گیاّاى دارٍیی PhD طة سٌتی 

o هزوش تحمیمات سلَلی ٍ هَلىَلی: PhD ،هٌْذسی تافت PhD ،هٌْذسی صًتیه PhD  یا وارضٌاسی ارضذ

 تیَلَصی تَلیذ هثل PhD هَلىَلی، -سلَلی

o هزوش تحمیمات عَاهل اختواعی هؤثز تز سالهت: PhD ،اپیذهیَلَصی PhD ،التصاد تْذاضت PhD  هذیزیت

 درهاًی -خذهات تْذاضتی

 دسهاًی گٌاباد -داًشگاُ علَم پضشکی ٍ خذهات بْذاشتی  

o وش تحمیمات تَسعِ اختواعی ٍ ارتمای سالهتهز: PhD ّای آهَسش تْذاضت ٍ ارتمای  وارضٌاسی ارضذ رضتِ یا

 سالهت سیاستگشاری ٍ اختواعی رفاُ سیستی، تغذیِ، تْذاضت هحیط، سالهت، اپیذهیَلَصی، آهار

 دسهاًی شْیذ صذٍقی یضد -داًشگاُ علَم پضشکی ٍ خذهات بْذاشتی  

o یهزوش تحمیمات ًاتارٍر: PhD یا وارضٌاسی ارضذ صًتیه/PhD تیَلَصی تَلیذ هثل/پشضه عوَهی 

o هزوش تحمیمات دیاتت: PhD یا وارضٌاسی ارضذ صًتیه/پشضه عوَهی 

o هزوش تحمیمات للة ٍ عزٍق: PhD یا وارضٌاسی ارضذ صًتیه پشضىی/پشضه عوَهی 



o ّای هشهي تیٌی ٍ سیٌَط: پشضه عوَهی هزوش تحمیمات تیواری 

o عَاهل اختواعی هؤثز تز سالهت: ارضذ آهَسش تْذاضت/ارضذ رٍاًطٌاسی هزوش تحمیمات 

o هزوش تحمیمات خَى ٍ اًىَلَصی: پشضه عوَهی/ PhD یا وارضٌاسی ارضذ صًتیه پشضىی 

o ای/پشضه عوَهی ّای ًاضی اس صٌعت: ارضذ تْذاضت حزفِ هزوش تحمیمات تیواری 

o ّای عفًَی: پشضه عوَهی هزوش تحمیمات تیواری 

o یمات گیاّاى دارٍیی: دارٍساس عوَهیهزوش تحم 

o هزوش تحمیمات تزٍها: پشضه عوَهی/PhD سالهت در تالیا 

o ّای تْذاضت ٍ ایوٌی هَاد غذایی، آهار،   پشضه عوَهی، وارضٌاسی ارضذ رضتِ :هزوش تحمیمات سالهت ٍ ایوٌی غذا

 صًتیه ضٌاسی، تیَتىٌَلَصی ٍ اپیذهیَلَصی، علَم ٍ صٌایع غذایی، تغذیِ، تْذاضت هحیط، اًگل ضٌاسی، تاوتزی

o تغذیِ ارضذ وارضٌاسی :هزوش تحمیمات تغذیِ ٍ اهٌیت غذایی 

 (دسهاًی استاى ّشهضگاى )بٌذسعباس -داًشگاُ علَم پضشکی ٍ خذهات بْذاشتی  

o هزوش تحمیمات پشضىی هَلىَلی: پشضه عوَهی، وارضٌاط ارضذ یا PhD ِّای: صًتیه، تیَضیوی،  در رضت

 ضٌاسی، اپیذهیَلَصی ٍ آهار حیاتی تیَتىٌَلَصی، فیشیَلَصی، هیىزب

o وارضٌاط ارضذ یا ّای عفًَی: پشضه عوَهی، هزوش تحمیمات تیواری PhD ِضٌاسی، اًگل  ّای: هیىزب در رضت

 حیاتی آهار ٍ اپیذهیَلَصی ضٌاسی، آهَسش تْذاضت، تْذاضت هحیط،

o یا ارضذ وارضٌاط عوَهی، پشضه ّای هادر ٍ وَدن: ت هزالثتهزوش تحمیما PhD آهار اپیذهیَلَصی، :ّای رضتِ در 

  تْذاضت آهَسش ٍ حیاتی،

o :وارضٌاط ارضذ یا عوَهی، پشضه هزوش تحمیمات عَاهل اختواعی در ارتمای سالهت خلیح فارط PhD  در

 تغذیِ ٍ حیاتی آهار یذهیَلَصی،اپ ای، حزفِ تْذاضت هحیط، تْذاضت تْذاضت، آهَسش ّای: رضتِ

o وارضٌاط ارضذ یا پشضه عوَهی، :هزوش تحمیمات للة ٍ عزٍق PhD ِآهار اپیذهیَلَصی، ّای: در رضت 

 عوَهی تْذاضت ٍ تْذاضت آهَسش حیاتی،

o پشضه عوَهی، وارضٌاط ارضذ یا :هزوش تحمیمات تارٍری ٍ ًاتارٍری PhD ِحیاتی آهار اپیذهیَلَصی، ّای: در رضت 

 آهَسش تْذاضت ٍ

 

 


