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 مين جشنواره تحقيقاتي علوم پزشكي رازيپنجو  بيست شرکت درفراخوان 

 (9318)سال
 

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

در دو قسمت  9318هاي تحقيقاتي برتر علوم پزشكي دي ماه ایراني داخل و خارج از كشور و معرفي فعاليتبرجسته 

 گردد:برگزار مي

 

 پژوهشگران حوزه سلامت(:)افراد حقيقي 
 

 (دوازده H index حداقل ي)دارا ایراني مقيم داخل و خارج از كشور محققين -1

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

 ن ابداعات و اختراعات صاحبا -3

 هش هاي برتر وصاحبان پژ -4

مورد  ابداعات، اختراعات و فناوريو  علوم باليني و سلامت، علوم پایه پزشكيكه آثار آنها در یكي از كميته هاي 

 بررسي قرار مي گيرند.

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

 .باشد ينمالزامي  4و  3موارد  يبرا H indexشرط حداقل  تیرعا -2

 

 

   :نهادهاي حقوقي 

 

 پزشكي كشورهاي علومدانشگاه -9

 پزشكي كشورمراكز تحقيقاتي مصوب علوم -2

 پزشكي كشورهاي علومهاي تحقيقات دانشجویي دانشگاهكميته -3

 مجلات علمي، پژوهشي مصوب علوم پزشكي كشور -4

 فناوري مصوب دانشگاه هاي علوم پزشكي كشور مراكز رشد -5

 پزشكي هاي علومهاي علمي حامي پژوهشهاي خيریه و انجمنانجمنسسات، مؤ، هاشركت، هاي غيردولتيسازمان -6

جشنواره تحقيقاتي علوم 
 زپشكي رازي 



 :در جشنواره شرایط شرکت

دانشجو در هر كميته هستند لازم است پس از ثبت  یا هاي محققين و محققين جوانافرادي كه مایل به شركت در گروه -9

به بعد( را از و  2292یا  9319)از سال  كتب تأليفي و پتنت خارجي –سال گذشته شامل مقالات  8نام، كارنامه پژوهشي 

 طریق سامانه الكترونيكي جشنواره ارسال نمایند.

 و به بعد 9351نامه( و محقق دانشجو، داوطلبان متولد )با ارائه تصویر شناس و به بعد9363محقق جوان، داوطلبان متولد  -2

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

باشند لازم است پس از ثبت علوم پزشكي مي ت، اختراعات و فناوري در حيطهافرادي كه مایل به شركت در بخش ابداعا -3

و به بعد( را به انضمام مستندات  2292یا 9319)از سال  سال اخير خود 8كارنامه پژوهشي اع یا اختراع، شرح كامل ابد

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

ين نامه بنياد ملي نخبگان جهت استفاده از مزایاي بنياد لازم است سهم مشاركت داوطلب كميته ابداعات، ئبر اساس آ -4

 درصد باشد. 45اختراعات و فناوري حداقل 

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

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

 .مقاله اصيل پژوهشي باشد 

 باشد. داوطلب نویسنده اول یا مسوول 

 (در مجلات معتبر علمي چاپ شده باشد. 2297یا  9316مقاله در سه سال اخير )و به بعد 

 مقاله داراي حداقلCitation  32  درISI .باشد 

 IF اول نشریات تخصصي موضوع مقاله چاپ شده باشد .)راهنما در  %92باشد یا مقاله در  92 مجله حداقل

 سایت(

  داوطلب دارايAffiliation  وابستگي( یكي از دانشگاه هاي علوم پزشكي ومراكز تحقيقات وابسته داخل كشور(

 باشد.

م است موافقت نامه همه همكاران خود را آپلود كليه داوطلبان گروه پژوهش برتر و كميته ابداعات، اختراعات و فناوري لاز -6

 .در غير این صورت پرونده به كميته داوران ارسال نخواهد شد ،نمایند

و مراكز رشد فناوري كميته هاي تحقيقات دانشجویي و مجلات علمي، پژوهشي  ، مراكز تحقيقاتي،دانشكده ها ،دانشگاه ها -7

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

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

 گردند.

م پزشكي در سازمان هاي غيردولتي، شركت ها، مؤسسات، انجمن هاي خيریه و انجمن هاي علمي حامي پژوهش هاي علو -8

صورت داشتن شرایط لازم پس از ثبت نام، مستندات و تأیيدیه هاي انجام فعاليت هاي پژوهشي سازمان را با تأیيد بالاترین 

 ول مؤسسه مربوطه به دبيرخانه جشنواره تحقيقاتي علوم پزشكي رازي ارسال مي نمایند.ومقام مس

 تبصره مهم:

پژوهشگران ر جشنواره، به طور فعال محققين ودر كنار روال فراخوان كلي و معمول ثبت نام از متقاضيان شركت د دبيرخانه           

 برتر كشور را شناسایي و جهت شركت در جشنواره دعوت خواهد نمود.

 

 

 



 نکات قابل توجه:

جشنواره انجام مي گردد. داوطلبان  تمام مراحل ثبت نام و ارسال آثار به صورت الكترونيكي و غيرحضوري از طریق سامانه -9

كميته ابداعات، اختراعات و فناوري در صورتيكه نمونه اختراع داشته باشند لازم است آنرا به همراه لوح فشرده حاوي فيلم 

 اختراع خود به دبيرخانه ارسال نمایند.

به ) بعد( نمي توانند در این دوره از جشنواره شركت نمایند. هم و بههفددوره ) برگزیدگان هشت دوره اخير -2

 داوطلبين گروه پژوهش برتر(استثناي 

 پژوهش برتربه استثناي داوطلبين  علوم باليني و سلامتو علوم پایه پزشكي كميته هاي انتخاب برگزیدگان  -3

 ساله اخير صورت خواهد گرفت: 8هاي كارنامه پژوهشي براساس شاخص

 ارتند از:شاخصها عب
نمایه شده در بانکهاي اطلاعاتیمقالات چاپ شده در مجلات  -الف

ISI, PubMed, Scopus 

 کتب تأليفی -ب
 پتنت خارجی -ج

 در غير اینصورت مقاله قابل بررسي نخواهد بود.، هر مقاله الزامي است Pdfجهت بررسي و امتياز دهي، ارسال  -4

 باشد امتياز تعلق مي گيرد.تنها به مقالاتي كه در حيطه علوم پزشكي  -5

به منظورتسهيل فرایند ثبت نام و آشنایي هر چه بيشتر داوطلبان، دستورالعمل ثبت نام، سایر راهنماها و ليست نشریات  -6

 .در سایت جشنواره قابل دسترسي استمورد نياز 

 ثبت نام:
  ارسال آثار اقدام نمایند. رساني جشنواره نسبت به ثبت نام ومتقاضيان مي توانند تا پایان مهلت ثبت نام با مراجعه به پایگاه اطلاع 

 95/4/9318آغاز ثبت نام: 

  32/7/9318: آثارارسال  مهلت

 دبيرخانه: اطلاعات تماس
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