معاونت تحقيقات و فناوري

دستورالعمل ثبتنام داوطلبان در
بيست و یکمين جشنواره تحقيقاتي علوم پزشکي رازي سال 3194
 - 1در اين دوره از جشنواره ثبت تمام اطالعات خواسته شده شامل اطالعات فردي و اطالعات مقاالت پژوهشي  8ساله اخیر الزامي است
و پروندههاي ناقص از شركت در جشنواره حذف ميگردند.
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محققين جوان ،متولدین 1319و به بعد( با ارایه تصویر شناسنامه)و محققين دانشجو متولدین  1311و به بعد (با ارایه
گواهي اشتغال به تحصيل از دانشگاه مربوطه در زمان ثبتنام) را شامل مي گردد.

 - 3مقاالت كارنامه  8ساله پژوهشي ( 7881يا  8008و به بعد) متقاضي براساس نوع ايندكس در نمايه نامههاي بینالمللي معتبر براساس
جدول ذيل امتیازبندي خواهند شد ،لذا درج ايندكس مقاالت ضروري ميباشد.

نوع

نمايه نامه بینالمللي

يك

)ISI(web of sciences

دو

Pub Med/ Medline

سه

Scopus, Embase, Chemical Abstract, Biological Abstract

چهار

CINAHL, CABI, EMRO, Index Copernicus, ISC, Current Content
ايندكس نشده

پنج

 - 4مقاالت ارايه شده داخلي بشرط چاپ در مجالت علمي پژوهشي مصوب كمیسیون نشريات علومپزشكي كشور يا مصوب وزارت
علوم ،تحقیقات و فناوري (لیست نشريات مصوب در سامانه قرار دارد) قابل پذيرش و امتیازدهي ميباشند.
 - 1آپلود PDFهر مقاله الزامي است.
 -6در صورتي كه مقاالت در  Scopusداراي  Citationباشند متقاضیان الزم است  ،لینك  Citationهرمقاله از
سايت  Scopusرا درج نمايند .عدم درج اين لینك به منزله نداشتن استناد به اين مقاله مي باشد.
 - 7تنها كتب ارايه شده تألیفي متقاضي كه حداقل  %70منابع آن ناشي از پژوهشهاي داوطلب باشد ،بررسي و امتیازدهي ميگردند .
(ارسال پستي يك نسخه از كتاب ،الزامیست)
 IF - 8مجله مقاالت كارنامه پژوهشي پس از ثبت  ISSNيا نام نشريه براساس جدول  IFسال  8078توسط سیستم محاسبه و درج
ميگردد( .قابل ذكر است در زمان داوري  IF 8072لحاظ مي گردد).
 - 9میزان امتیاز هر مقاله مرتبط با آخرين رشته تخصصي داوطلب در كارنامه پژوهشي اگر نويسنده اول يا مسئول باشد عبارت است از:
(امتیاز ايندكس ×  IF + 8نشريه ×  Citation + 5مقاله از  × )0/5× Scopusضريب نوع مقاله

معاونت تحقيقات و فناوري

 -11امتیاز هر مقاله كارنامه پژوهشي محقق كه نويسنده دوم و به بعد باشد عبارت است از:
( امتیاز ايندكس×  IF + 8نشريه ×  citation + 5مقاله از  × 0/5 × )0/5 × Scopusضريب نوع مقاله

امتياز موارد  9و  11پس از كارشناسي و تایيد داور توسط سيستم محاسبه و درج ميگردد.
 -11در رابطه با داوطلبان كمیته تخصصي ابداعات ،اختراعات و فناوري اگر داوطلب با همین پروژه در جشنواره خوارزمي برگزيده باشد
نميتواند در جشنواره تحقیقاتي علوم پزشكي رازي شركت نمايد.
 -12انتخاب برگزیدگان براساس شاخصهاي كارنامه پژوهشي  8ساله اخير صورت خواهد گرفت.شاخصها عبارتند از:

الف-مقاالت چاپ شده در مجالت علمي و پژوهشي معتبر داخلي و خارجي
ب -كتب تألیفي
ج -پتنت خارجي
 -78برگزيدگان  8دوره اخیر جشنواره رازي يعني دوره سیزدهم و به بعد نميتوانند در اين دوره به استثناي بخش پژوهش برتر شركت
نمايند.

 -14مستندات مورد نياز پروژه ابداعات ،اختراعات و فناوري :
 -14-1توصيف كلي محصول در قالب فایل ( Power pointحداكثر  11اسالید)
 -14-2توصيف تشریحي محصول در قالب فایل ( wordحداكثر 1صفحه)
 -14-3تهيه فيلمي از محصول در قالب فایل ( Media Playerحداكثر 3دقيقه)  -ارسال از طریق CDبه دبيرخانه جشنواره
 -14-4تأیيدیه مراجع ذیصالح داخلي ،تأیيدیه هاي باليني و مجوزهاي توليد محصول
 -14-1ذكر نمونه ،دامنه كار ،روش توليد ،تکرارپذیري ،نتایج باليني و استانداردها
 -14-6ذكر مزایا و ویژگي هاي كاربردي پروژه در ارتقاي سطح زندگي ،در قالب فایل ( wordحداكثر 1صفحه)
 -14-7ارائه نمونه كار (خصوصاً محصوالت باليني)  -ارسال نمونه به دبيرخانه جشنواره
 -14-8ارایه هرگونه مستندات دیگري كه در رابطه با مصرف كنندگان و وسعت مصرف بي نيازي كشور از واردات و صدور
محصول بوده و اگر محصول تجاري شده و به توليد انبوه رسيده باشد ،قرارداد و مجوز توليد
 -14-9در صورتيکه پروژه پتنت داشته باشد آپلود و ثبت تصویر پتنت  -شماره پتنت  -كشور محل پتنت  -لينک دسترسي
پتنت ها الزامي است.
 -14-11موافقت نامه همکاران پروژه
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 -11مستندات مورد نياز جهت شركت در بخش مؤسسه  /سازمان غيردولتي  /شركت  /انجمن خيریه  /انجمن علمي  /حامي
پژوهش هاي علوم پزشکي:
 -11-1درخواست شركت توسط باالترین مقام سازمان
 -11-2ميزان حمایت مالي سازمان /شركت /مؤسسه و انجمن از پژوهشهاي علومپزشکي
 -11-3گزارش جنبه هاي حمایتي از پژوهش هاي علوم پزشکي نظير كمک به اجراي طرح هاي تحقيقاتي  -انتشار نتایج
تحقيقات  -برگزاري كنگره هاي پژوهشي و )...
 -11-4گزارش فعاليت هاي مربوط به ارتقاي سالمت جامعه

متقاضيان درصورت داشتن هرگونه سئوال يا مشكل در ارتباط با ثبتنام و ارسال مدارك ميتوانند با بخش
پشتيباني فني سامانه به شماره  00188688-9و در ارتباط با ارسال مستندات پژوهشي با دبيرخانه جشنواره با
تلفن  06455468سركار خانم مهندس توكلي كه آماده پاسخگويي به محققين عزيز ميباشند تماس بگيرند.

