دستور العمل ثبت نام داوطلبان

بيست و دومين جشنواره تحقيقاتي علوم پزشكي رازي
بخش هاي جشنواره :

 -1افراد حقيقي)پژوهشگران حوزه علوم پزشكي( :

داوطلبان حقيقي با توجه به زمينه فعاليت هاي پژوهشي خود مي تواند كميته تخصصي مرتبط را انتخاب نموده و پس از

آن يكي از گروههاي تعريف شده را براي ارسال مدارك و مستندات ﻻزم برگزيند.
كميته هاي تخصصي:

 -1علوم پايه پزشكي

 -2علوم باليني و سﻼمت

 -3ابداعات ،اختراعات و فناوري
گروه ها:

 -1گروه محققين ايراني داخل و خارج از كشور:

كليه پژوهشگران حوزه علوم پزشكي كه داراي حداقل  1٠ H indexباشند مي توانند در اين گروه ثبت نام نمايند .

 -2گروه محققين جوان :

محققيني كه داراي  2شرط زير باشند مي توانند در اين گروه ثبت نام نمايند:
الف -متولد سال  13٦٠و به بعد ) با ارائه تصوير شناسنامه (

ب -داراي حداقل ٧ H index

 -3گروه محققين دانشجو :

محققين كه داراي  2شرط زير باشند مي توانند در اين گروه ثبت نام نمايند:

الف -متولد سال  13٥٦و به بعد ) با ارائه تصوير شناسنامه و گواهي اشتغال به تحصيل از دانشگاه مربوطه در زمان ثبت

نام(

ب -داراي حداقل ٧ H index

 -4گروه پژوهش برتر:

محققين كه داراي مقاله با شرايط زير باشند مي توانند در هريك از كميته هاي علوم پايه پزشكي يا علوم باليني و

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

الف -داوطلب نويسنده اول يا مسئول باشد.

ب -مقاله در سه سال اخير) 13٩3يا  2٠14و به بعد( در مجﻼت معتبر علمي چاپ شده باشد.

ج -مقاله داراي حداقل  3٠ Citationدر  ISIباشد.

د IF -مجله حداقل  1٠باشد يا مقاله در  %1٠اول نشريات تخصصي موضوع مقاله چاپ شده باشد ).راهنما در سايت(
مدارك قابل امتياز دهي داوطلبان كميته هاي علوم پايه پزشكي و علوم باليني و سﻼمت ،كليه گروه ها به استثناي

گروه پژوهش برتر :

انتخاب برگزيدگان براساس شاخصهاي كارنامه پژوهشي  ٨ساله اخير صورت خواهد گرفت.شاخصها عبارتند از:

الف-مقاﻻت چاپ شده در مجﻼت علمي و پژوهشي معتبر داخلي و خارجي
ب -كتب تأليفي

ج -پتنت خارجي
نحوه محاسبه امتياز هر مقاله:
ميزان امتياز هر مقاله د اوطلب در كارنامه پژوهشي اگر نويسنده اول يا مسئول باشد عبارت است از :

)امتياز ايندكس ×  SNIP + 2نشريه ×  Citation + ٥مقاله از  × (٠/٥× Scopusضريب نوع مقاله
امتياز هر مقاله كارنامه پژوهشي محقق كه نويسنده دوم و به بعد باشد عبارت است از:

) امتياز ايندكس×  SNIP + 2نشريه ×  citation + ٥مقاله از  × ٠/٥ × (٠/٥ × Scopusضريب نوع مقاله
ايندكس ها و امتياز آنها:

مقاﻻت كارنامه پژوهشي ٨سال اخير ) 13٨٨يا  2٠٠٩و به بعد( متقاضي براساس نوع ايندكس در نمايه نامههاي بينالمللي
معتبر براساس جدول ذيل امتيازبندي خواهند شد.

نوع ايندكس

نام ايندكس

دوم

PubMed, PMC, Scopus, Emerging Sources Citation
Index
Embase, Chemical Abstract, Biological Abstract,
CINAHL

اول

سوم

نوع مقاله:

امتياز

ISI(Web of Science), Medline

انواع مقاله و ضرايب امتياز آنها عبارتند از:

نوع مقاله

Original Article
Review Article
Case report/ Research Letter
Short communication
Letter to editor

٥
4
3

ضريب امتياز
١

١,٤

١/٣

١/٢
١/٤

نحوه امتياز دهي كتب تأليفي:

براي هر مورد كتاب تأليفي داوطلب درصورتي كه حداقل  %1٠يا  1٠مرجع از منابع آن ناشي از پژوهش هاي مﺆلف

باشد حداكثر  2٠امتياز تعلق مي گيرد.

ارسال يك نسخه ازاصل كتاب جهت بررسي و امتياز دهي الزامي است.

نحوه امتياز دهي پتنت خارجي:

براي هر مورد پتنت خارجي داوطلب درصورت ثبت شدن وداشتن مستندات ﻻزم شامل تصوير پتنت،شماره پتنت،كشور
محل اجراي پتنت  ،لينك دسترسي به پتنت حداكثر  4٠امتياز تعلق مي گيرد.
اگر پتنت ،كاربردي و تجاري گرديده باشد با نظر هيأت داوران حداكثر  ٨٠امتياز اختصاص مي يابد.

 -2سازمان ها ،مؤسسات و نهادهاي حقوقي حوزه علوم پزشكي
-2-1

دانشگاه ها و دانشكده ها و مراكز تحقيقاتي علوم پزشكي :

ارزشيابي فعاليت هاي پژوهشي دانشگاه ها  ،دانشكده ها و مراكز تحقيقاتي علوم پزشكي كشور هر ساله

براساس دستورالعمل هاي تعيين شده در گروه نظارت و ارزشيابي مركز توسعه هماهنگي و ارزيابي تحقيقات
معاونت تحقيقات و فناوري وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي انجام مي گردد و رتبه هاي برتر آن به
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دبيرخانه جشنواره تحقيقاتي علوم پزشكي رازي اعﻼم مي گردد.
كميته هاي تحقيقات دانشجويي دانشگاه هاي علوم پزشكي :

فعاليت هاي پژوهشي كميته هاي تحقيقات دانشجويي دانشگاه هاي علوم پزشكي كشور مطابق شاخص هاي

تعريف شده است در دفتر هماهنگي كميته هاي تحقيقات دانشجويي ارزشيابي و امتيازدهي مي گردد و كميته

-2-3

هاي برتر به دبيرخانه جشنواره تحقيقاتي علوم پزشكي رازي اعﻼم مي گردد .
مجﻼت علمي ،پژوهشي مصوب علوم پزشكي :

مجﻼت علمي ،پژوهشي علوم پزشكي كشور مطابق شاخص هاي تدوين شده در كميسيون نشريات معاونت

تحقيقات و فناوري وزارت بهداشت ارزيابي و امتياز دهي مي شود و نشريات برتر به دبيرخانه جشنواره
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تحقيقاتي علوم پزشكي رازي معرفي مي گردد.

سازمان هاي غير دولتي حامي پژوهش هاي علوم پزشكي :

سازمان هاي غيردولتي ،شركت ها ،مﺆسسات ،انجمن هاي خيريه و انجمن هاي علمي حامي پژوهش هاي علوم
پزشكي در صورت داشتن شرايط ﻻزم پس از ثبت نام مستندات و تائيديه هاي انجام فعاليت هاي پژوهشي

سازمان را با تأ ئيد باﻻترين مقام مسئول مﺆسسه مربوطه به دبيرخانه جشنواره تحقيقاتي علوم پزشكي رازي
ارسال مي نمايند.

شرايط شركت :

 -2-4-1فعاليت هاي پژوهشي سازمان در رابطه با ارتقاء سﻼمت جامعه باشد.

 -2-4-2حداقل ميزان حمايت مالي به امور پژوهشي غيروابسته به فعاليت خود حداقل دو ميليارد ريال باشد.
 -2-4-3تقاضاي شركت در جشنواره توسط باﻻترين مقام اجرايي سازمان صادر شده باشد.
 -2-4-4سازمان غيردولتي يا عمومي باشند.

نكات قابل توجه:

 H index داوطلبين بر اساس پايگاه داده  Scopusمورد ارزيابي قرار مي گيرد.
 داوطلباني كه اسامي آنها داراي چند بخش مي باشد  h-indexهاي مختلف در  Scopusدارند .ﻻزم است قبل از اتمام ثبت نام،
عمليات  mergeو يكپارچه سازي در  Scopusانجام گردد .در غير اينصورت مسئوليت صحت و سقم اين شاخص به عهده داوطلب
مي باشد.

 برگزيدگان  ٨دوره اخير جشنواره رازي يعني دوره چهاردهم و به بعد نميتوانند در اين دوره به استثناي بخش پژوهش برتر
شركت نمايند.

 عﻼوه بر شرايط ذكر شده براي پژوهش برتر حداقل امتياز كسب شده از مقاله شركت داده شده در گروه پژوهش برتر ٩٠از
 1٠٠مي باشد كه جدول امتيازدهي آن در زير مي باشد.
رديف

امتياز

عنوان

.1

اولويت موضوع  -ضرورت اجراء  -كاربردي بودن

.2

ﻧوآوري

.٣

حجم كار

.٤

اعتبار ﻧشريه )برحسب (IF

٣٣

.5

كيفيت مقاله )برحسب  Citationاز (ISI

٣٣

ﻧتايج يا توليد علم

٣٤

رديف هاي 1و2و 3توسط هيأت داوران و رديف هاي  4و  ٥توسط فرمول هاي تعيين شده امتياز دهي مي گردند.
 كليه داوطلبان گروه پژوهش برتر و كميته ابداعات ،اختراعات و فناوري ﻻزم است موافقت نامه همه همكاران خود را آپلود
نمايند .در غير اين صورت پرونده به كميته داوران ارسال نخواهد

جشنواره مراجعه فرماييد(

شد).جهت دريافت نمونه موافقت نامه به آيكن دستورالعمل در سايت

 بر اساس آيين نامه بنياد ملي نخبگان جهت استفاده از مزاياي بنياد ﻻزم است سهم مشاركت داوطلب كميته
ابداعات،اختراعات و فناوري حداقل  4٥درصد باشد.

 كليه داوطلبان كمي ته ابداعات ،اختراعات و فناوري و همچنين گروه پژوهش برترمربوط به دو كميته علوم باليني و سﻼمت و
علوم پايه پزشكي ازداشتن شرط حداقل  H indexمستثني هستند.

 جهت بررسي و امتياز دهي،براي هر مقاله ارائه شده ،ارسال  Pdfآن الزامي است.در غير اينصورت مقاله قابل بررسي نخواهد
بود.

 انتخاب صحيح نوع مقاله به عهده داوطلب است.

 ﻻزم است داوطلب ايندكس هر مقاله را با توجه به آخرين اطﻼعات پايگاههاي داده معتبر استخراج و ثبت نمايد .بطور واضح
مسئوليت انتخاب ايندكسهاي پايينتر از لحاظ ضريب امتياز ايندكس به عهده داوطلب مي باشد و دبيرخانه موظف به اصﻼح

و ارتقاي آن نمي باشد.

 راهنماي استخراج  SNIPمجله ها در سايت جشنواره قابل دسترسي است).راهنما در سايت(
 تنها به مقاﻻتي كه در حيطه علوم پزشكي باشد امتياز تعلق مي گيرد.

متقاضيان درصورت داشتن هرگوﻧه سؤال يا مشكل در ارتباط با ثبتﻧام و ارسال مدارك ميتواﻧند با دبيرخاﻧه جشنواره با تلفن

 ٨1٤55٤1٧سركار خاﻧم مهندس توكلي كه آماده پاسخگويي به محققين عزيز ميباشند تماس بگيرﻧد.

