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 گرامی انبا سالم و عرض خیر مقدم خدمت پژوهشگر 

پیش از شرکت در فرآیند پذیرش و ارزشیابی باشگاه پژوهشگران آزمایشگاه پیش بالینی دانشگاه علوم   لطفاً

 پزشکی تهران، به موارد زیر توجه فرمائید. 

 

 نام: ثبت -1

و مراجعه    www.TPCF.ir  نشانی با مراجعه به سایت آزمایشگاه پیش بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران به  

و آپلود رزومه در    های علمیاز بین تیم لویتوا  3حداکثر  انتخاب    با ایجاد بخش کاربری ونام،  به بخش ثبت

 . نمائیدباشگاه پژوهشگران عضویت خود را ثبت  

در ثبت  الزم به ذکر است با توجه به اهمیت ثبت شده در سامانه در مرحله دوم پذیرش، لطفا   ✓

 اطالعات توجه کافی را مبذول نمائید.

 

 : (پذیرش و آزمون) ارزشیابی مرحله اول  -2

باشد.(  )رمز ورود همان رمز انتخاب شده توسط شما در سایت آزمایشگاه می  ec.tpcf.ir نشانیبا مراجعه به  

)دوره فشرده تصویربرداری پیش    All In Oneهای  به فیلم  (هزار تومان  150نام )ی ثبتهزینه  پس از واریز

 . پیدا خواهید کردبالینی( دسترسی  

ی  نمره درصد   60  حداقل  کسببا  نموده و  شرکت    All In Oneدر آزمون    فیلم آموزشی فوق،پس از مشاهده  

 . ی قبولی را کسب خواهید کردنمره آزمون،

مجدداً در آزمون این  ی آزمون مجدد،هزینهتوانید با پرداخت می ،نمره قبولی عدم کسب درصورت  تبصره:*

 .( ندارد   محدودیتی این بخش . )تعداد شرکت در آزموننمائید شرکت   بخش
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انتخابی خود را دوباره ت   ec.tpcf.ir  ،3با مراجعه به سایت   از چند ساعت با ت نمائید یید  أالویت  یید  أ؛ پس 

هر    سپس برای قبولی در آزمون  ؛خواهید داشتهای انتخابی دسترسی  های آموزشی تیمآزمایشگاه به فیلم

 . ی آزمون خواهید بود نمره  درصد   60 حداقلنیاز به کسب   ی مربوطه،هاتیم یک از

   :وجه*ت

   امکانپذیر است. در هر آزمون شرکتمرتبه   یک تنها در این بخش  الف( 

لذا در انتخاب    ،ان تغییر اولویت را نخواهید داشتها دیگر امکهای آموزشی تیمپس از دسترسی به فیلم  ب(

 . یدئآنها دقت فرما

 ها نمره منفی ندارد. آزمونپ(   

فرد به همراه    1اولویت    ی آزمون تیم علمی ، نمره  All in One  زمونآ   یهنمر، ش در آزمون فوقپس از پذیر

وارد    پژوهشگر   ، منتور  تأیید پس از    خواهد شد و   جهت بررسی ارسال  علمی مربوطه   رزومه او برای منتور تیم 

ارزشیابی می اتمام مرحله)نتیجه  . گرددمرحله دوم  از  ارزشیابی به ی بررسی حداکثر یک هفته پس  اول    ی 

 پژوهشگر اعالم خواهد شد.(  صورت ایمیل به

ذکر شده  یند  آفر  اول،لویت  وا  علمی   در تیم  ی قبولی توسط پژوهشگردر صورت عدم کسب نمره*تبصره:  

 . شودطی می  پژوهشگربرای اولویت بعدی 

 

 : مرحله دوم ارزشیابی -3

 پژوهشگرارزشیابی    به،  زیر  هایمورد از گزینهیا چند از    1با انتخاب    تیم علمی مربوطه در این مرحله  منتور

 : )موارد انتخاب شده توسط استاد برای افراد ایمیل خواهد شد.( پردازدمی

 گردد. اعالم میپس از اتمام فرآیند    حداکثر دوهفته  این بخشنتایج    آزمون تشریحی؛و  تهیه ریپورت علمی   (1

 مصاحبه علمی  (2
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 (یک ماهفعال آزمایشی در تیم علمی مربوطه )حداکثر به مدت  (3

 توسط باشگاه اعالم خواهد شد.  وضعیت پذیرش نهایی پژوهشگرپس از آن 

  در صورت کسب نمره قبولی در   ، پذیرفته نشود  ی ارزشیابیپژوهشگر با طی هر دو مرحله*تبصره: چنانچه  

می اولویت  سایر ایمیل    تواندهای خود،  به  درخواست  ارسال  نشانی آزمایشگاه  با   tums.ac.irtpcf@  به 

 های خود طی نماید. فرآیند فوق را در سایر اولویت


