باسمه تعالي
دستورالعمل برنامه كارآموزي پژوهش دانشگاه علوم پزشکی تهران

ماده  -1تعـریف

كارآموزي پژوهش ،یک برنامه آموزشی پژوهشی در مراكز تحقیقاتی ،پژوهشکده ها و دانشکدههاي دانشگاه
علوم پزشکی تهران است .این برنامه براي افراد عالقمند به پژوهش طراحی شده تا با استفاده از امکانات
دانشگاه علوم پزشکی تهران ،توانایی و قابلیتهاي خود را در زمینه پژوهش ارتقا دهند.
ماده  -2هـدف

افرادي كه این برنامه را میگذرانند ضمن كسب مهارتهاي پژوهشی ،توانایی انجام یک تحقیق و انتشار نتایج
آن را در زمینه مورد نظر مركز تحقیقاتی یا دانشکده كسب می نمایند.
ماده  -3شرایط پذیـرش

دانش آموختگان داراي مدرک كارشناسی و باالتر غیردانشجو میتوانند وارد برنامه كارآموزي پژوهش
شوند .سایر شرایط اختصاصی ورود به كارآموزي هر مركز تحقیقاتی /دانشکده ،توسط همان مركز یا
دانشکده تعیین می شود.
ماده  -4هیات علمی مسئول

هیات علمی مسئول فردي است كه راهنمایی كارآموز را از ابتدا تا پایان دوره به عهده دارد .هیات علمی
مسئول باید داراي حداقل رتبه استادیاري بوده و طی  5سال گذشته حداقل دو مقاله چاپ شده در مجالت
نمایه شده در  ISIیا  Pubmedیا  Scopusبه عنوان نویسنده اول یا نویسنده مسئول داشته باشد .هیات
علمی داوطلب ،درخواست خود را براي راهنمایی كارآموز پژوهش به شوراي پژوهشی مركز یا دانشکده
مربوطه ارائه می دهد .هر مركز تحقیقاتی یا دانشکده باید فهرست افرادي را كه به عنوان هیات علمی مسئول
عمل خواهند كرد ،همراه با سوابقشان به دفتر هماهنگی مراكز تحقیقاتی دانشگاه اعالم نماید.
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تبصره -هر هیات علمی مسئول در هر مقطع زمانی به ازاي هر دو مقاله اي كه طی  5سال قبل به عنوان اسم
اول یا مسئول چاپ كرده باشد ،می تواند یک نفر كارآموز پژوهش داشته باشد.
ماده  -5نحوه انتخاب و روند كار

 -5-1هر فرد داوطلب می بایست تصویر درخواست خود را همراه با آخرین مدرک تحصیلی ،خالصه اي از
سوابق و تجربیات ( ،)CVتوصیه نامه هاي خود و سایر مدارک را به هیات علمی مسئول مورد نظر خود
تحویل دهد.
 -5-2هیات علمی مسئول ،فرد داوطلب را به شوراي پژوهشی مركز تحقیقاتی /دانشکده معرفی می نماید.
شوراي پژوهشی مربوطه مرجعِ بررسی مدارک داوطلبان و انتخاب افراد مورد نظر می باشد.
 -5-3افراد انتخاب شده و هیات علمی مسئول وي به دفتر هماهنگی مراكز تحقیقاتی دانشگاه اعالم می شوند.
بعد از اعالم زمان شروع و ختم دوره ،مجوز صدور گواهی پایان دوره نیز از طریق این دفتر صادر می
شود.
ماده  -6طول برنامه

طول برنامه كارآموزي پژوهش می تواند تا  2سال بسته به نظر مركز تحقیقاتی یا دانشکده متغیر باشد.
ماده  -7فعالیتهاي برنامه كارآموزي

هر فرد در طی دوره كارآموزي از طریق مشاركت در یک پژوهش تحت نظارت هیات علمی مسئول،

پروپوزال نویسی ،انجام تحقیق ،تجزیه و تحلیل ،نگارش و نقد مقاله ،را كه متناسب با اهداف مركز يا دانشكده
است ،تجربه می كند و حداقل یک مقاله را در مجله انگلیسی زبانی كه در  ISIیا  Pubmedیا  Scopusنمایه
میشود ،به عنوان نویسنده اول چاپ میكند .پروژه تحقیقاتی مذكور باید مصوبه شوراي پژوهشی
مركز/دانشکده را داشته باشد .مسئولیت نظارت بر حسن عملکرد كارآموز به عهده هیئت علمی مسئول است
و هیات علمی مسئول می تواند در صورت عدم پیشرفت كار و یا بروز تخلفات به دوره كارآموز خاتمه دهد.
تبصره -نویسنده مسئول مقاله ،هیات علمی مسئول خواهد بود و ارتباط سازمانی خود را در مقاله ،مركز
تحقیقاتی /دانشکده مربوطه معرفی خواهد كرد.
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ماده  -8امکانات برنامه

 -8-1مركز/دانشکده امکاناتی مانند فضاي فیزیکی ،آزمایشگاه ،كامپیوتر ،دسترسی به اینترنت ،استفاده از
منابع علمی دانشگاه و غیره را در اختیار كارآموز پژوهش قرار میدهد.
 -8-2طی این دوره ،حقوقی به كارآموز پرداخت نمیشود .پرداخت حق التحقیق از محل اعتبار طرحهاي
تحقیقاتی هیات علمی مربوطه به كارآموز پژوهش بالمانع است .گذراندن این برنامه ،منجر به هیچگونه
ارتباط استخدامی نمیشود.
ماده  -9گواهی دوره

این برنامه منجر به اعطاي مدرک نمیشود ،ولی در انتهاي كارآموزي ،با معرفی مركز ،مدارک مربوطه شامل
پروپوزال پژوهشی مصوب دانشگاه ،مقاله چاپ یا پذیرش شده و دوره هاي آموزشی كه فرد گذرانده است،
توسط شوراي هماهنگی مراكز تحقیقاتی بررسی شده و در صورت تأیید ،گواهی مبنی بر گذراندن دوره
زیر نظر هیات علمی مسئول ،با دو امضاي هیات علمی مسئول و رئیس مركز تحقیقاتی یا معاون پژوهشی
دانشکده یا پژوهشکده مربوطه به فرد اعطا میشود.

----------------این دستورالعمل در  9ماده و یک تبصره در جلسه مورخ  91/7/11به تصویب شوراي دانشگاه رسید.
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