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 جشنواره تحقيقاتي علوم پزشكي رازي مينهفت و بيست شرکت درفراخوان 

 (0011)سال
 

جشنواره تحقيقاتي علوم پزشكي رازي در پرتو عنایات الهي به منظور تجليل و تكریم از محققين برجسته  مينهفتبيست و 

 گردد:در دو قسمت برگزار مي 0011ماه  بهمنهاي تحقيقاتي برتر علوم پزشكي ایراني و معرفي فعاليت

 

 پژوهشگران حوزه سالمت(:)افراد حقيقي 
 
 (دوازده  indexH حداقل ي)داراایراني  محققين -1

 (تشه H index حداقل ي)داراو دانشجو  محققين جوان -2

 و فناورين اختراعات صاحبا -3

 هش هاي برتر وصاحبان پژ -4

مورد بررسي قرار  اختراعات و فناوريو  علوم باليني و سالمت، علوم پایه پزشكيکه آثار آنها در یكي از کميته هاي 

 مي گيرند.

 پژوهش هاي اثر گذار بر حوزه سالمتدانشمند برتر در حوزه انجام  -5

 تبصره: 
0- H index  داوطلبين بر اساس پایگاه دادهScopus مي گيرد. رارمورد ارزیابي ق 

 .باشد ينمالزامي  0و  3موارد  يبرا H indexشرط حداقل  تیرعا -2

را به جشنواره یک نفر هاي تعيين شده علوم پزشكي بر اساس شاخصها و مالک  در محور دانشمند برتر هر دانشگاه -3

 معرفي خواهد نمود.

 

   :نهادهاي حقوقي 

 

 پزشكي کشورهاي علومدانشگاه -0

 پزشكي مراکز تحقيقاتي مصوب علوم -2

 پزشكيهاي علومدانشگاههاي تحقيقات دانشجویي کميته -3

 مجالت علمي، پژوهشي مصوب علوم پزشكي  -0

 مراکز رشد فناوري مصوب دانشگاه هاي علوم پزشكي  -5

 جشنواره تحقيقاتي علوم زپشكي رازي 



 فناور و دانش بنيانشرکت هاي  -6

 پزشكي هاي علومهاي علمي حامي پژوهشهاي خيریه و انجمنانجمنسسات، مؤ، هاشرکت، هاي غيردولتيسازمان -7

 

 

 :در جشنواره شرایط شرکت
 

کليه داوطلبان عضو هيأت علمي دانشگاه هاي علوم پزشكي و شرکت کننده در گروه محققين و محققين جوان و دانشجو  -0

و نياز به  ژوهشي دارند فقط الزم است اطالعات عمومي را ثبت نمایندسامانه علم سنجي وزارت بهداشت اطالعات پکه در 

 ثبت اطالعات پژوهشي نمي باشد.

هاي محققين و مایل به شرکت در گروهداوطلباني که عضو هيأت علمي دانشگاه هاي علوم پزشكي کشور نيستند و  -2

و همچنين کليه داوطلبان شرکت در کميته اختراعات و فناوري و گروه  کميته هستنددانشجو در هر  یا محققين جوان

سال گذشته )از سال  6الزم است پس از ثبت نام، کارنامه پژوهشي  پژوهش برتر، اعم از هيأت علمي و غير هيأت علمي

 به بعد( را از طریق سامانه الكترونيكي جشنواره ارسال نمایند.و  2106یا  0335

 

، کتب hand bookکتب مرجع درسي بومي مصوب در وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي ) درسنامه  ا تنه -3

مرجع  01یا   %01حداقل کتبي که یا و (  در ليست کتب مراجع امتحان وزارت بهداشت باشد Text bookمرجع  

ال پستي یک نسخه از اصل کتاب جهت ) ارس.مورد ارزیابي قرار مي گيرند از منابع آن ناشي از پژوهش هاي مؤلف باشد

 بررسي و امتيازدهي الزامي است(
 

 و به بعد 0371)با ارائه تصویر شناسنامه( و محقق دانشجو، داوطلبان متولد  و به بعد0365محقق جوان، داوطلبان متولد  -0

 )با ارایه تصویر شناسنامه وگواهي اشتغال به تحصيل از دانشگاه مربوطه( را شامل مي گردد .

علوم باليني و یا  علوم پایه پزشكيکه داراي مقاله اي با شرایط زیر باشند مي توانند در هریک از کميته هاي  يمحققين -5

 ود را ارسال نمایند. خ در گروه پژوهش برتر ثبت نام نموده و مقاله سالمت

 .مقاله اصيل پژوهشي باشد 

 باشد. داوطلب نویسنده اول یا مسوول 

  و به بعد( در مجالت معتبر علمي چاپ شده باشد. 2103یا  0338اخير)مقاله در سه سال 

 مقاله داراي حداقلCitation  31  درISI یا  باشدIF  اول نشریات  01باشد یا مقاله در % 01مجله حداقل

 تخصصي موضوع مقاله چاپ شده باشد.)راهنما در سایت(

  داوطلب دارايAffiliation .وابستگي( یكي از دانشگاه هاي علوم پزشكي ومراکز تحقيقات کشور باشد( 

  تبصره:

در سالجاري از ميان پژوهش هاي صورت گرفته مرتبط، یک مقاله اصيل به انتخاب کميته هاي  03نظر به اپيدمي کووید 

 داوري و تأیيد هيأت اجرایي در هر یک از کميته هاي تخصصي، معرفي خواهد گردید.

 ،ه داوطلبان گروه پژوهش برتر و کميته اختراعات و فناوري الزم است موافقت نامه همه همكاران خود را آپلود نمایندکلي -6

 .در غير این صورت پرونده به کميته داوران ارسال نخواهد شد

کز رشد فناوري و مراکميته هاي تحقيقات دانشجویي و مجالت علمي، پژوهشي  ، مراکز تحقيقاتي،دانشكده ها ،دانشگاه ها -7

مصوب علوم پزشكي کشور مطابق شاخص هاي تعریف شده در معاونت تحقيقات و فناوري وزارت بهداشت، درمان و 



آموزش پزشكي ارزشيابي و امتيازدهي مي شوند و برترین ها به دبيرخانه جشنواره تحقيقاتي علوم پزشكي رازي معرفي مي 

 گردند.

و به عنوان متولي امر صدور رتر در جشنواره رازي از ظرفيت سازمان غذاو داربه منظور شناسایي شرکت هاي فناور ب -

قانوني و معاونت علمي وفناوري ریاست جمهوري به عنوان متولي تائيد صالحيت شرکت هاي دانش بنيان  مجوزهاي

 استفاده مي شود . مراحل شناسایي به شرح ذیل مي باشد : High Techداراي محصول 

معاونت علمي و فناوري در خصوص معرفي شرکت هاي دانش بنيان حوزه سالمت که به عنوان شرکت مكاتبه با  -0

 دانش بنيان نوع یک تائيد شده مي باشند .

 دارو به منظور بررسي مجوزمعرفي شرکت هاي ارسالي از معاونت علمي و فناوري ریاست جمهوري به سازمان غذا و  -2

 استعالم استراتژیک بودن محصولقانوني اخذ شده توسط شرکت ها و هاي 

 طرح در کميته تخصصي فناوري جهت شناسایي شرکت برتر -3

تبصره : سطح دانش بنیانی یک شرکت بر اساس آیین نامه سطح بندی و خدمات دانش بنیان مرکز تعیین 

 د.صالحیت شرکت های دانش بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری تعیین می شو

 

دولتي، شرکت ها، مؤسسات، انجمن هاي خيریه و انجمن هاي علمي حامي پژوهش هاي علوم پزشكي در سازمان هاي غير 0

ول و، مستندات و تأیيدیه هاي انجام فعاليت هاي پژوهشي سازمان را با تأیيد باالترین مقام مست داشتن شرایط الزم صور

 ال مي نمایند.مؤسسه مربوطه به دبيرخانه جشنواره تحقيقاتي علوم پزشكي رازي ارس

 

 تبصره مهم:

پژوهشگران ر جشنواره، به طور فعال محققين ودر کنار روال فراخوان کلي و معمول ثبت نام از متقاضيان شرکت د دبيرخانه           

 برتر کشور را شناسایي و جهت شرکت در جشنواره دعوت خواهد نمود.

 

 نکات قابل توجه:

به صورت الكترونيكي و غيرحضوري از طریق سامانه جشنواره انجام مي گردد. داوطلبان تمام مراحل ثبت نام و ارسال آثار  -0

کميته اختراعات و فناوري در صورتيكه نمونه اختراع داشته باشند الزم است آنرا به همراه لوح فشرده حاوي فيلم اختراع 

 خود به دبيرخانه ارسال نمایند.

به ) بعد( نمي توانند در این دوره از جشنواره شرکت نمایند. و به بيست و یكمدوره ) دوره اخير ششبرگزیدگان  -2

 داوطلبين گروه پژوهش برتر(استثناي 

 پژوهش برتربه استثناي داوطلبين  علوم باليني و سالمتو علوم پایه پزشكي کميته هاي انتخاب برگزیدگان  -3

 ساله اخير صورت خواهد گرفت: 6هاي کارنامه پژوهشي براساس شاخص

 شاخصها عبارتند از:
نمایه شده در بانکهاي اطالعاتیمقاالت چاپ شده در مجالت  -الف

ISI, PubMed, Scopus, Emerging source 

 کتب تأليفی -ب
 

 تنها به مقاالتي که در حيطه علوم پزشكي باشد امتياز تعلق مي گيرد. -0



در سایت جشنواره به منظورتسهيل فرایند ثبت نام و آشنایي هر چه بيشتر داوطلبان، دستورالعمل ثبت نام، سایر راهنماها  -5

 .قابل دسترسي است

 ثبت نام:
ثبت نام نسبت به معاونت تحقيقات و فناوري وزارت بهداشت متقاضيان مي توانند تا پایان مهلت ثبت نام با مراجعه به پایگاه اطالع رساني 

  ارسال آثار اقدام نمایند. و

 25/13/0011آغاز ثبت نام: 

  3/01/0011: آثارارسال  مهلت

 دبيرخانه: اطالعات تماس
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