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معايوت تحقیقات ي فىايری
بسمٍ تعالي

معايویه محترم پژيَشی داوشگاٌ َای علًم پسشکی ي خدمات تُداشتی درماوی...
جىاب آقای دکتر پًر فتح ا..
مدیر عامل محترم سازمان اوتقال خًن ایران
جىاب آقای دکتر کُرام
ریاست محترم مًسسٍ تحقیقات ياکسه ي سرم سازی رازی

با سالم ي احتشام
معايوت تح قیقات ي فىايسی يصاست بُذاشت دسمان ي آمًصش پضشکي دسوظش داسد طي ايلیه فشاخًان سال جاسی جُت کمک بٍ ساٌ
اوذاصی ديسٌ َای پسادکتشی اص افشاد ياجذ ششایط دس سطح کشًس حمایت مالي تا  050میلیًن سیال بشای َش وفش /ديسٌ بعمل آيسد .بذیُي
است ایه حمایت دس طًست تظًیب طشح ت حقیقاتي فشد دس داوشگاٌ مشبًطٍ ي حمایت مالي اص پشيطٌ تًسط آن داوشگاٌ بعمل خًاَذ آمذ.
با تًجٍ بٍ سقابتي بًدن ایه سُمیٍ سابقٍ پظيَشي استاد  ،فشد دايطلب ي کیفیت طشح تحقیقاتي دس فشآیىذ اختظاص بًدجٍ حائض اَمیت
خًاَذ بًد .ضمه اسسال دستًسالعمل بشگضاسی ديسٌ َای مزکً س ،خًاَشمىذ است دستًس فشماییذ مذاسک صیش جُت بشسسي َای ايلیٍ
حذاکثش تا تاریخ  96/4/31بٍ ایه معايوت اسسال گشدد.
.1گًاَی مرتًط تٍ مدرک فارغ التحصیلی دايطلة
.2کپی شىاسىامٍ دايطلة(سه دايطلة کمتر از 40سال)
 .3تصًیر  h indexمحقق اصلی ( استاد راَىما) تر اساس  h index(Scopusتاالتر از )15
 .4کپی قرارداد طرح تحقیقاتی داوشگاٌ تا محقق اصلی (استاد راَىما)
 CV.5اساتید ي دايطلثیه آن داوشگاٌ تٍ َمراٌ عىًان ي اطالعات طرح تحقیقاتی مصًب ،طثق فرم پیًست (اوگلیسی یا
فارسی) (فشم َا با فشمت  PDFاسسال شًد)
جُت اوجام امًس دايسی ضشيسیست مذاسک بٍ طًست الکتشيویک اسسال شًد .مذاسکي کٍ بٍ طًست واقض یا تحت فشم مزکًس اسسال

وشذٌ باشىذ مًسد اسصیابي قشاس وخًاَىذ گشفت .الصم بٍ رکش است وتیجٍ وُایي ویمٍ ديم شُشیًسماٌ اعالم خًاَذ شذ.
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