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 ���ه �عا�ی 

 معاونين محترم تحقيقات و فناوري دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني ...

 جناب آقاي دكتر پور فتح اهللا

 مدير عامل محترم سازمان انتقال خون ايران 

 جناب آقاي دكتر حميد كهرام

 رياست محترم موسسه تحقيقات واكسن و سرم سازي رازي

 با سالم و احترام  

و مهلت ارسال مدارك جهت شركت در  1396فرا خوان اول دوره پسا دكتري سال در خصوص  18/02/1396تاريخ    700/د/738شماره نامه  پيرو 

اندازي -معاونت تحقيقات و فناوري وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي درنظر دارد جهت كمك به راه اين فراخوان ، به استحضار مي رساند ، 

ميليون ريال براي هر نفر/ دوره بعمل آورد. بديهي است اين حمايت در  250واجد شرايط در سطح كشور حمايت مالي تا  افراددكتري از دوره هاي پسا

دن اين سهميه با توجه به رقابتي بوشد. خواهد  انجامصورت تصويب طرح تحقيقاتي فرد در دانشگاه مربوطه و حمايت مالي از پروژه توسط آن دانشگاه 

دستورالعمل برگزاري دوره هاي مذكور،  ا لضمن ارس مي باشد. لذاائز اهميت ح، فرد داوطلب و كيفيت طرح تحقيقاتي ابقه پژوهشي استاد، س

خ خواهشمند است دستور فرماييد مدارك زير جهت بررسي هاي اوليه حداكثر   به اين معاونت ارسال گردد. 31/4/96تا تاري

 لتحصيلي داوطلب.گواهي مربوط به مدرك فارغ ا1

 سال)40(سن داوطلب كمتر از .كپي شناسنامه داوطلب2

  )15باالتر از  Scopus)h- indexمحقق اصلي ( استاد راهنما) بر اساس   h- index. تصوير 3

 محقق اصلي (استاد راهنما) ودانشگاه  منعقده بين . كپي قرارداد 4

5. CV انگليسي يا فارسي به زبان ن و اطالعات طرح تحقيقاتي مصوب، طبق فرم پيوست اساتيد و داوطلبين آن دانشگاه به همراه عنوا

 )رسال شودا PDFفرم ها با فرمت (

مداركي كه به صورت ناقص يا تحت فرم مذكور ارسال نشده باشند مورد  جهت انجام امور داوري ضروريست مدارك به صورت الكترونيك ارسال شود.

 نتيجه نهايي نيمه دوم شهريورماه اعالم خواهد شد. الزم به ذكر است    .ارزيابي قرار نخواهند گرفت
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