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وفناوريمعاونت تحقیقات

با حضور اعضاي محترم ذیل در نوزدهمین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازي جلسه هیأت اجرایی 
:تشکیل گردیددر دفتر مقام محترم معاونت تحقیقات و فناوري 24/2/1392تاریخ 

 نوزدهمین جشنواره تحقیقاتی علوم رئیس شورایعالی و رئیس هیأت اجرایی نایبمصطفی قانعی دکتر جناب آقاي
و معاون تحقیقات و فناورييپزشکی راز

 دبیر هیأت اجرایی نوزدهمین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازيمحمدرضا حسنیجناب آقاي
 پزشکی کشوردکتر علی اکبري ساري دبیر کمیسیون نشریات علومجناب آقاي
تهرانیدرمانیبهداشتو خدمات یدانشگاه علوم پزشکيو فناورقاتیتحقمعاونی دکتر اکبر فتوحيجناب آقا
درمان و آموزش پزشکیجناب آقاي دکتر محمود خدادوست معاون طب سنتی وزارت بهداشت ،
تحقیقات و فناوري دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایرانمعاونانیمتولدعباسیدکتر سيآقاجناب
رازیشیدرمانیو خدمات بهداشتیاه علوم پزشکدانشگيو فناورقاتیتحقمعاونحاتمدکتر غالمرضا يآقاجناب
زیتبریدرمانیو خدمات بهداشتیدانشگاه علوم پزشکيو فناورقاتیتحقمعاوني کاظم شکوردیدکتر سيآقاجناب
 یو خدمات بهداشتیسالمت دانشگاه علوم پزشکقاتیتحقیملسسه مؤسیرئانیدیرشآرشجناب آقاي دکتر

تهرانیدرمان
یو خدمات بهداشتیدانشگاه علوم پزشکيو فناورقاتیتحقمعاوني رودسریدکتر محمد رحمتياآقجناب

یبهشتدیشهیدرمان
مشهدیدرمانیو خدمات بهداشتیدانشگاه علوم پزشکيو فناورقاتیتحقمعاوني دکتر محسن تفقديآقاجناب
 خدمات بهداشتی درمانی تهراناستاد ممتاز دانشگاه علوم پزشکی و کاظم محمددکترجناب آقاي
وزارت بهداشت، درمان و و منابع تیریدفتر معاونت توسعه مدسیو رئمشاورانیغمائکامیار یدکتر يآقاجناب

آموزش پزشکی
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکیروابط عمومی مهندس رحمتی رودسري سرپرستجناب آقاي
 المللی وزارت بهداشت، درمان و هاي بینوزیر در امور همکاريقائم مقام جناب آقاي دکتر محمدحسین نیکنام

پزشکیآموزش 

مجید آغاز و در ادامه جناب آقاي دکتر قانعی معاون محترم ... اصبح با تالوت آیاتی چند از کالم8جلسه ساعت 
تحقیقات و فناوري و نایب رئیس و رئیس اعضاي هیأت اجرایی جشنواره ضمن خوشامدگویی به اعضاي حاضر 

پزشکی هاي پژوهشی علومتقاي کیفی جشنواره را همانند سال گذشته به منظور انتخاب برتریندر جلسه لزوم ار
.کشور متذکر گردیدند
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وفناوريمعاونت تحقیقات

:مصوبات

مصوب گردید مراسم نهایی تقدیر از برگزیدگان جشنواره باتوجه به اهمیت هفته پژوهش بجاي دي ماه روز .1
.دمصادف با روز پژوهش انجام شو1392آذر ماه 25دوشنبه 

هاي محل برگزاري مراسم نهایی به ترتیب براساس موافقت دفتر ریاست محترم مصوب گردید اولویت.2
:هاي زیر باشدجمهور در یکی از مکان

هاي رازيسالن همایش–الف 
هاي فرهنگسراي ارسبارانسالن همایش–ب 
المللی دانشگاه شهیدبهشتیهاي بینسالن همایش- ج
المللی صدا و سیماي جمهوري اسالمی ایرانهاي بینسالن همایش- د

و درصورت 1/7/1392نام و آخرین مهلت ثبت15/4/1392نام الکترونیکی تاریخ مصوب گردید آغاز ثبت.3
.تمدید گردد10/7/1392نیاز و استقبال پژوهشگران حداکثر تا تاریخ 

:میزان جوایز نقدي برگزیدگان بشرح زیر مصوب گردید.4
رتبه –میلیون ریال 90رتبه دوم و پژوهش برتر –میلیون ریال 100برگزیده رتبه اول : در بخش محققین

میلیون ریال80برگزیده محقق جوان و دانشجو –میلیون ریال 80سوم 

ساله محققان 8بخش کارنامه پژوهشی 2انتخاب برگزیدگان این دوره از جشنواره در اتها و امتیازشاخص.5
:زیر مصوب گردیدو مقاله اصلی به شرح
امتیاز دوره قبل50ساله داوطلبان بجاي 8امتیاز براي کارنامه پژوهشی 60–الف 

امتیاز دوره قبل50امتیاز براي مقاله اصلی داوطلبان بجاي 40- ب
:مورد زیر باشد2مصوب گردید مقاالت مورد پذیرش در بخش مقاله اصلی داوطلبان فقط یکی از .6

Original Article–الف 

Review Article/ Systematic/ Meta Analysis- ب

:فرم امتیازدهی مقاله اصلی مطرح و بشرح زیر مورد اصالح قرار گرفت.7
امتیاز8اولویت موضوع، ضرورت اجرا و کاربردي بودن نتایج یا تولید علم –الف 

امتیاز6نوآوري- ب
امتیاز6حجم کار- ج
امتیاز14(IF)اعتبار نشریه برحسب - د
امتیازScopus6از Citationکیفیت مقاله برحسب -ه
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: در محاسبه امتیاز مقاله اصلی
.گرددب و ج توسط داوران جشنواره امتیازدهی می–بندهاي الف –تبصره الف 

.گرددج میفرم امتیاز مقاله اصلی توسط سیستم محاسبه و درهو دبندهاي - ب
:مصوب گردید.8

.امتیاز محاسبه و درج گردد4دباشند در بند pubmedبراي مقاالتی که صرفاً - الف
امتیاز کمتر گردد 4از دمیزان امتیاز ردیف IFکه بعلت کم بودن ISIبراي مقاالت –ب 

.محاسبه و درج گردد4امتیاز 
IFبراساس بیشترین میزان ) ه و دهاي ردیف(CitationوIFنحوه محاسبه امتیاز .9

، مقاله اصلی در هر کمیته تخصصی براي محققین و محققین جوان  و دانشجو ScopusCitationو 
.جداگانه محاسبه و درج گردد

و با استفاده از نام، ارسال مستندات و داوري بصورت آنالین مصوب گردید همه مراحل جشنواره اعم از ثبت.10
.پزشکی انجام شودهاي علومک جشنواره از همه دانشگاهداوران موجود در بان

پس از ) اندهاي مختلف انتخاب شدهکه از دانشگاه(در بخش داوري رئیس محترم هر کمیته تخصصی .11
10حداکثر (با تخصص مرتبط ارسال Secondary Reviewerبررسی موضوع مقاله اصلی آن را به 

ساله با آخرین رشته 8هر یک از مقاالت کارنامه پژوهشی پس از تایید S.Rو) S.Rمقاله براي هر 
آنرا براي داوري به یک داور اپیدمیولوژیست یا آمار و دو یا سه داور با تخصص مرتبط ،محققحصیلیت

.ارسال نمایند
.آیدداور ارسالی بدست می3امتیاز هر مقاله اصلی از محاسبه میانگین امتیازات .12

بشرح زیر مصوب با بیشترین امتیازبرگزیدگان بشرط کسب همه شرایطh-Indexصلی و حداقل کف امتیاز مقاله ا.13
: گردید

h-Indexحداقل امتیاز مقاله اصلیرتبه

03رتبه اول محققینبرگزیده
4010

26برگزیده رتبه دوم محققین
407

و محققین سوم رتبه برگزیده 
و دانشجومحقق جوان

22
404

80برتربرگزیده پژوهش
1007
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:مورد زیر مصوب گردید2در بخش پژوهش برتر داشتن یکی از نام در رابطه با شرط الزم براي ثبت.14
.کمتر نباشد20از Scopusآن از Citationو 10مقاله اصلی از IF- الف
20از Scopusآن از Citationاول هر نشریه تخصصی مربوطه چاپ و % 10مقاله اصلی در -ب

.ر نباشدکمت
هاي قبلی جشنواره به منظور فراهم شدن بستر مناسب جهت محققین مصوب گردید منع شرکت برگزیدگان دوره.15

.سال افزایش یابد8سال به 5فعال و جوانتر از 

صبح روز چهارشنبه مورخ 12الی 8ساعت از صبح جلسه با ذکر صلوات پایان و ادامه آن به جلسه دوم 10:30ساعت 
.موکول گردید8/3/1392

8ساعت 8/3/1392در تاریخ نوزدهمین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازيجلسه دوم هیأت اجرایی 
شدمجید آغاز ... ابا تالوت آیاتی چند از کالمدر دفتر مقام محترم معاونت تحقیقات و فناوري صبح 

:مصوبات

:گانه جشنواره شامل9هاي تخصصی تعیین رؤساي کمیته.1

دانشگاه محل اشتغالرتبه علمی و تخصصکمیته تخصصینام و نام خانوادگیردیف

علوم بالینی جراحیدکتر محسن بهمنی کشکولی.1
فلوشیپ جراحی پالستیک -استاد

ترمیمی چشم از انگلستان
پ ایران.دانشگاه ع

پ تهران.دانشگاه عآمار زیستی- ممتازاستادHSRتغذیه و –علوم بهداشتی، مدیریت دکتر کاظم محمد.2

پ شهیدبهشتی.ه عدانشگافیزیولوژي–استاد علوم پایهدکتر صالح زاهدي اصل .3

پ تهران.دانشگاه عغددفوق تخصص–استاد علوم بالینی داخلیدکتر باقر الریجانی .4

پ شیراز.دانشگاه عارتودنسی-استادعلوم دندانپزشکیشیردکتر حمیدرضا پاك.5

پ تبریز.دانشگاه عدکتراي تخصصی آنالیز دارویی-استادعلوم داروییدکتر ابوالقاسم جویبان.6
پ اصفهان.دانشگاه عهاي کودکانبورد تخصصی بیماري-دانشیارعلوم توانبخشی و پیراپزشکیکتر رویا کلیشاديد.7
معاون طب سنتی وزارت دکتراي تخصصی طب سنتیو اسالمیطب سنتی ایرانی دکتر محمود خدادوست.8

بهداشت
دانشگاه شهیدبهشتیدکتراي تخصصی فیزیک پزشکی-دانشیارابداعات و اختراعاترضا آقامیريمحمود دکتر سید .9
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:ساله داوطلبان بشرح زیر8بازنگري امتیازدهی مقاالت کارنامه پژوهشی .2

امتیاز براي هر مورد کتب ترجمه و تألیفی داوطلبان درصورت داشتن تاییدیه از 20تعیین حداکثر تا - 
تاب درسی بودن منبعهیأت بورد تخصصی رشته مربوطه مبنی برمرجع یا ک

ساله داوطلبان8حذف بخش ابداع و اختراع در کارنامه پژوهشی .3
خارجی درصورت داشتن مستندات الزمامتیاز براي هر مورد پتنت20تعیین حداکثر تا .4

لینک دسترسی به پتنت–کشور محل اجراي پتنت –شماره پتنت –تصویر پتنت : شامل
وري جشنواره برابر مدل ارایه شده توسط دبیر جشنوارهانجام الکترونیکی همه مراحل دا.5
:S.Rتصحیح میزان امتیاز هر مقاله کارنامه پژوهشی بشرح زیر پس از تایید رئیس کمیته یا .6

میزان امتیاز هر مقاله مرتبط با آخرین رشته تخصصی داوطلب اگر نویسنده اول یا مسئول باشد از -الف 
:فرمول زیر

ضریب نوع مقاله×scopus×5/0(×2مقاله از citation+ 5×نشریه IF+ 2×امتیاز ایندکس (=امتیاز هر مقاله 
امتیاز هر مقاله کارنامه پژوهشی محقق که غیروابسته به آخرین رشته تخصصی او باشد یا وابسته به - ب

:آخرین رشته تخصصی بوده و نویسنده دوم و به بعد باشد عبارتست از
ضریب جایگاه نویسنده مقاله×ضریب نوع مقاله ×)scopus×5/0مقاله از citation+ 5×نشریه IF+ 2×ندکس امتیاز ای(
هاي تخصصی اگر داوطلبی در کمیته تخصصی غیر مرتبط با آخرین ئیس و داوران محترم کمیتهربرابر نظر .7

.گرددمیرشته تحصیلی خود شرکت نماید پرونده از دور رقابت حذف 
داور انتخاب شده از بانک داوري 3یا 2قرر گردید همه مقاالت اصلی داوطلبان براي امتیازدهی عالوه بر م.8

.جشنواره به یک داور آمار یا اپیدمیولوژي نیز جهت امتیازدهی ارسال گردد
مورد باتوجه به عدم ارتباط موضوع با وظایف اعضاي هیأت اجرایی جشنواره پیشنهاد امتیازدهی به ازاي هر .9

از دستور جلسه مورد پیشنهادي ،هابرگزیده گروه محققین جشنواره در ارزشیابی پژوهشی ساالنه دانشگاه
.خارج گردید

درصورت وجود شرایط احراز براي داوطلبان کمیته ،مصوب گردید باتوجه به جاذبه و اهمیت موضوع.10
.برابر افزایش یابد2سهمیه گزینش داوطلبان این کمیته تا ،تخصصی ابداعات و اختراعات

پایه تشویقی به برگزیدگان جشنواره خوارزمی 2گیري وزارت علوم در رابطه با اختصاص تا همانند تصمیم.11
پیشنهاد اعطاي حداکثر ) 18/1/1387مورخ 280/15دستورالعمل اجرایی (ها توسط هیأت امناي دانشگاه

پزشکی هاي علومهیأت امناي دانشگاهترم وزارت به پایه یکبار در طور خدمت تهیه و با امضاي مقام مح2تا 
.کشور ارسال گردد

تواند با همان پروژه درصورتیکه محققی با یک مورد ابداع و اختراع در جشنواره خوارزمی برگزیده باشد نمی.12
.انتخاب گرددپزشکی رازيدر جشنواره تحقیقاتی علوم
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از کشور، عضو آیسسکو یا منطقه خاورمیانه در مصوب گردید درصورتیکه محققین ایرانی مقیم خارج .13
. بندي گرددو رتبهدهیجشنواره شرکت نمایند مستندات آنها همانند محققین ایرانی داخل کشور امتیاز

)فاقد سهمیه انتخاب مجزا(
پزشکی کشور برترین محققان هر دانشگاه را جهت هاي علوممصوب گردید معاونین محترم پژوهشی دانشگاه.14

.تشویق نمایندنام ثبتشرکت به دبیرخانه جشنواره معرفی نموده و آنان را به براي دعوت 
نام محققین در هر دانشگاه یک کارشناس مسئول جشنواره رسانی و ثبتضمناً براي سهولت امر اطالع

.تعیین و به دبیرخانه جشنواره معرفی گردد
:یر مصوب گردیدهاي غیردولتی حامی پژوهش به شرح زشرایط شرکت سازمان.15

بوده و در هاي داوطلب داراي پروانه معتبر فعالیت پژوهشی در رابطه با ارتقاي سالمت جامعه سازمان- الف
.پزشکی ذکر شده باشدهاي علوممؤسسه مربوطه حمایت عمومی از پژوهشروزنامه رسمی آگهی ثبت 

لیون تومان کمتر می200از خودفعالیت حداقل میزان حمایت مالی آنان به امور پژوهشی غیروابسته به - ب
.نباشد

.تقاضاي شرکت در جشنواره توسط باالترین مقام اجرایی سازمان صادر شده باشد- ج
.سازمان غیردولتی باشد- د

.هاي مالی انجام شده ارسال نمایندهاي پژوهشی و حمایتگزارش مدونی از فعالیت- پ
خصوصی جهت مشارکت بعنوان حامیان مالی هاي اقدامات دبیر اجرایی جشنواره در رابطه با دعوت از بانک.16

.گردیدییدجشنواره براي حمایت از پژوهشگران برگزیده تا
همچنین مقرر گردید آقاي دکتر یغمائیان در رابطه با بانک ملت و جناب آقاي دکتر مهندس رحمتی 

را به و نتیجههاي مالی اقدامات الزم معمول رودسري در رابطه با بانک قوامین جهت جذب حمایت
.دبیرخانه اعالم نمایند

هاي خصوصی یا خیرین در فراخوان جشنواره مقرر گردید موضوع دعوت از حامیان مالی اعم از سازمان.17
.اعالم گردد

تاریخ برگزاري جلسه نهایی انتخاب برگزیدگان نوزدهمین جشنواره با حضور اعضاي محترم هیأت اجرایی و .18
.تعیین گردید30/8/1392هاي تخصصی تاریخ رؤساي کمیته

هاي پژوهشی در رابطه با برگزیدگان حقوقی جشنواره مقرر گردید ارزشیابی پژوهشی آنان مربوط به فعالیت.19
.باشد1391سال 

پزشکی کشور در سطوح دانشگاهی و سطح ملی پس از هاي علومنامهدر رابطه با اولین جشنواره پایان- الف.20
فراخوان، دستورالعمل امتیازدهی سطح ،دبیر اجرایی جشنوارهوسط ارایه شده تاصالح موارد پیشنهادي 

سهمیهها در سطح ملی جشنواره، هاي برتر دانشگاهنامهها و دستورالعمل شرکت پایاننامهدانشگاهی پایان
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وفناوريمعاونت تحقیقات

نامه رتبه اول هر مقطع پایان(.به تصویب رسیدرازيهاي منتخب براي معرفی در جشنوارهنامهپایان
)کارشناسی ارشد–پزشک عمومی –Ph.D–شامل تخصصی تحصیلی 

اي با مقرر گردید قبل از اعالم فراخوان سطح ملی و ارسال دستورالعمل سطح دانشگاهی در جلسه- ب
.معاون محترم آموزشی موارد نهایی گردد

:پزشکی کشوردر رابطه با اولین جشنواره کتب تألیفی و مجالت مصوب علوم.21
ارایه شده توسط دبیر نام و گزینش، دستورالعمل امتیازدهینامه ثبتی و اصالح، آیینپس از بررس- الف

برتر و کتب تألیفی منتخب و سهمیه معرفی ، تعداد مجالت اجرایی جشنواره، درصورت داشتن شرایط احراز
:بشرح زیر مصوب گردیدپزشکی رازيجشنواره تحقیقاتی علومدرهر مورد 

هاي اول تا سومومی رتبهنشریات فارسی عم- الف
هاي اول تا سومنشریات انگلیسی عمومی رتبه- ب
هاي اول تا سومنشریات انگلیسی تخصصی رتبه- ج
اول، دوم و سوم که هايکتب تألیفی واجد شرایط با بیشترین امتیاز کسب شده رتبه- د

.در جشنواره رازي معرفی گردندنهایی برگزیده بعنوان هاي اول نشریات و کتب تألیفی رتبه
هیأت بورد چند رشته اعضاي مقرر گردید با همکاري معاونت آموزشی وزارت بهداشت و دعوت از - ب

.هاي مختلف انجام شوددر رشتهکتب مرجع و منبع درسی فارسی تألیف تخصصی، سیاستگزاري به منظور 
22.Logoمجالت نامه و کتب و پزشکی رازي، پایانهاي تحقیقاتی علومهاي طراحی شده جهت جشنواره

:و مقرر گردیدپزشکی مصوب نمایش داده شدعلوم
.پزشکی رازي کماکان ادامه یابداستفاده از لگوي قبلی جشنواره تحقیقاتی علوم- الف
هاي دانشجویی و کتب و مجالت نامههاي سطح ملی پایانلگوهاي طراحی شده جشنواره- ب

ساندند موردقبول واقع نشد و مقرر گردید رپزشکی مصوب بدلیل اینکه کامالً مفهوم را نمیعلوم
و طراحیگو مناسب براي هر بخش ل،ابتدا معیارهاي موردنظر تعیین و با اعالم آنها به طراحان

.مجدداً نظرخواهی گردد

.جلسه با ذکر صلوات به پایان رسید12در ساعت 


