
 رازي پزشكي علوم تحقيقاتي جشنواره چهارمين و بيست در شرکت فراخوان

 (7931سال)

 

 برجسته محققين از تکريم و تجليل منظور به الهی عنايات پرتو در رازي پزشكي علوم تحقيقاتي جشنواره چهارمين و بیست

 :گردد مي برگزار قسمت دو در 7931 ماه دي پزشكي علوم برتر تحقيقاتي هاي فعاليت معرفي و كشور از خارج و داخل ايراني

 

 (: سالمت حوزه پژوهشگران)حقیقي افراد-7

 (دوازده H index حداقل دارای) کشور از خارج و داخل مقیم ایرانی محققین

 (هشت H index حداقل دارای) دانشجو و جوان محققین

 اختراعات و ابداعات صاحبان

 برتر های پژوهش صاحبان

 مورد فناوری و اختراعات ابداعات، و سالمت و بالینی علوم پزشکی، پایه علوم های کمیته از یکی در آنها آثار که

 .گیرند می قرار بررسی

 :تبصره

H index داده پایگاه اساس بر داوطلبین Scopus گیرد می قرار ارزیابی مورد. 

 .باشد نمی الزامی 4 و 9 موارد برای H index حداقل شرط رعایت

 : حقوقی نهادهای-2

 كشور پزشكي علوم هاي دانشگاه

 كشور پزشكي علوم مصوب تحقیقاتي مراكز

 كشور پزشكي علوم هاي دانشگاه دانشجویي تحقیقات هاي كمیته

 کشور پزشکی علوم مصوب پژوهشی علمی، مجالت

 کشور پزشکی علوم های دانشگاه مصوب فناوری رشد مراکز

 پزشكي علوم هاي پژوهش حامي علمي هاي انجمن و خیریه هاي انجمن مؤسسات، ها، شركت غیردولتي، هاي سازمان

 :جشنواره در شرکت شرايط -9

 كارنامه نام، ثبت از پس است الزم هستند كمیته هر در دانشجو یا جوان محققین و محققین هاي گروه در شركت به مایل كه افرادي

 سامانه طریق از را( بعد به و 1177 یا 7931 سال از) خارجي پتنت و تألیفي كتب – مقاالت شامل گذشته سال 8 پژوهشي

 .نمایند ارسال جشنواره الکترونیکی

 با) بعد به و 7938 متولد داوطلبان دانشجو، محقق و( شناسنامه تصویر ارائه با) بعد به و7931 متولد داوطلبان جوان، محقق

 . گردد می شامل را( مربوطه دانشگاه از تحصیل به اشتغال وگواهي شناسنامه تصویر ارایه

 شرح ثبت از پس است الزم باشند مي پزشكي علوم  حیطه در فناوری و اختراعات ابداعات، بخش در شركت به مایل كه افرادي

 از الزم مستندات انضمام به را( بعد به و 1177 یا7931 سال از) خود اخیر سال 8 پژوهشي كارنامه اختراع، یا ابداع كامل

 .شد خواهد منتفي مقاله ارائه شرط داوران نظر طبق استثنایي موارد در فقط. نمایند ارسال جشنواره سامانه طریق

 و اختراعات ابداعات، کمیته داوطلب مشارکت سهم است الزم بنیاد مزایای از استفاده جهت نخبگان ملی بنیاد نامه آئین اساس بر

 .باشد درصد 43 حداقل فناوری
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 و بالينی علوم يا پزشکی پايه علوم های کميته از هريک در توانند می باشند زير شرايط با ای مقاله دارای که محققينی -4

 .نمايند ارسال را خود مقاله و نموده نام ثبت برتر پژوهش گروه در سالمت

 .باشد مسئول یا اول نویسنده داوطلب -الف

 .باشد شده چاپ علمی معتبر مجالت در( بعد به و 1173 یا 7933)اخیر سال سه در مقاله -ب

 .باشد ISI در Citation  30حداقل دارای مقاله -ج

 (سایت در راهنما.) باشد شده چاپ مقاله موضوع تخصصی نشریات اول% 71 در مقاله یا باشد 71 حداقل مجله IF -د

 .باشد کشور داخل وابسته تحقیقات ومراکز پزشکی علوم های دانشگاه از یکی( وابستگی) Affiliation دارای داوطلب -ه

 آپلود را خود همکاران همه نامه موافقت است الزم فناوری و اختراعات ابداعات، کمیته و برتر پژوهش گروه داوطلبان کلیه

 .شد نخواهد ارسال داوران کمیته به پرونده صورت این غیر در نمایند،

 فناوری رشد مراکز و پژوهشی علمی، مجالت و دانشجویی تحقیقات های کمیته تحقیقاتی، مراکز ها، دانشکده ها، دانشگاه

 آموزش و درمان بهداشت، وزارت فناوری و تحقیقات معاونت در شده تعریف های شاخص مطابق کشور پزشکی علوم مصوب

 .گردند می معرفی رازی پزشکی علوم تحقیقاتی جشنواره دبیرخانه به ها برترین و شوند می امتیازدهی و ارزشیابی پزشکی

 در پزشکی علوم های پژوهش حامی علمی های انجمن و خیریه های انجمن مؤسسات، ها، شرکت غیردولتی، های سازمان

 مقام باالترین تأیید با را سازمان پژوهشی های فعالیت انجام های تأییدیه و مستندات نام، ثبت از پس الزم شرایط داشتن صورت

 .نمایند می ارسال رازی پزشکی علوم تحقیقاتی جشنواره دبیرخانه به مربوطه مؤسسه مسئول

 :مهم تبصره

 محققین فعال طور به جشنواره، در شرکت متقاضیان از نام ثبت معمول و کلی فراخوان روال کنار در دبیرخانه           

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

 

 

 :توجه قابل نکات

 داوطلبان. گردد می انجام جشنواره سامانه طریق از غیرحضوری و الکترونیکی صورت به آثار ارسال و نام ثبت مراحل تمام

 فیلم حاوی فشرده لوح همراه به آنرا است الزم باشند داشته اختراع نمونه صورتیکه در فناوری و اختراعات ابداعات، کمیته

 .نمایند ارسال دبیرخانه به خود اختراع

 داوطلبین استثنای به. )نمایند شرکت جشنواره از دوره این در توانند نمی( بعد به و شانزدهم دوره) اخیر دوره هشت برگزیدگان

 (برتر پژوهش گروه

 هاي شاخص براساس برتر پژوهش داوطلبین استثنای به سالمت و بالینی علوم و پزشکی پایه علوم های کمیته برگزیدگان انتخاب

 :گرفت خواهد صورت اخیر ساله 8 پژوهشي كارنامه

 :از عبارتند شاخصها

 اطالعاتی بانکهای در شده نمایه مجالت در شده چاپ مقاالت -الف

ISI(Web of Science), Medline, PubMed, PMC, Scopus 

 تألیفی کتب -ب

 خارجي پتنت -ج

 .بود نخواهد بررسی قابل مقاله اینصورت غیر در است، الزامی مقاله هر Pdf ارسال دهی، امتیاز و بررسی جهت

 .گیرد می تعلق امتیاز باشد پزشکی علوم حیطه در که مقاالتی به تنها



 نیاز مورد نشریات لیست و راهنماها سایر نام، ثبت دستورالعمل داوطلبان، بیشتر چه هر آشنایی و نام ثبت فرایند منظورتسهیل به

 .است دسترسی قابل جشنواره سایت در

 :نام ثبت

 .نمایند اقدام آثار ارسال و نام ثبت به نسبت جشنواره رسانی اطالع پایگاه به مراجعه با نام ثبت مهلت پایان تا توانند می متقاضیان

 7931/4/1: نام ثبت آغاز

 7931/ 91/1: آثار ارسال مهلت

 :دبیرخانه تماس اطالعات

 و درمان بهداشت، وزارت ستاد -زرافشان و فالمک بین -ایوانک بلوار -فرحزادی بلوار -غرب شهرک-تهران:  آدرس        

 79 طبقه -Aبلوک -پزشکی آموزش

 87434974 و 87433471:  تلفن        

 razihbi@gmail.com:  الكترونیك پست        

 razifestival.ir و razi.hbi.ir و razi.research.ac.ir: الکترونیکی آدرس      


