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چكيده
مقدمه
در راستاي اهداف فرهنگستان علوم پزشكي و مطابق اساسننام اننس سنازمان م نني بنر تپنونق پن وه و
پ وهپگران برتر ،جانزه جپنواره علمي فرهنگستان علوم پزشكي در دو بخ جانزه اسنتاد دكتنر نورايندنس
هادوي و جانزه استاد دكتر فرندون عزنزي ارائ ميشود .جانزه استاد دكتر نورايدنس هادوي بن مااين برتنر،
دانپمند جوان و پ وهپگاه /پ وهپكده /مركز تحايااتي برتر تعلق دارد و جانزه مااي برتر نيز ب چهار حوزه
علوم باييني غير جراحي ،علنوم بناييني جراحني ،علنوم پانن پزشنكي و علنوم داروسنازي ،دنندانپزشنكي و
پيراپزشكي ارائ مي شود .جانزه استاد دكتر فرندون عزنزي نيز ب دانپمند برگزنده ده اخير علوم پزشنكي
تعلق ميگيرد.
روششناسي
ايف -براي انتخاب پ وه برتر علوم پزشكي ،دادههاي موردنيناز از پانگناه  ISIاسنتخرا شند و مااين هناي
منتپرشده بيس سالهاي  1222تا  1229با جستجو واژه  Iranدر چهار حوزه ذكنر شنده ،موردبررسني قنرار
گرفتند .ب منظور ارزنابي اصايت و اهميت پ وه موردنظر در پاسخگوني ب مپكالت كپور ،ميزان نوآوري و
سهم آن پ وه در توسع مرزهاي دان  ،پرسپنام اي شامل هپت سؤال اصلي طراحي شند و در اختينار
داوران مااي ها قرار گرفت .براي هر مااي دستكم س داور داخلي نا بيسايمللي انتخاب شد.
در مرحل بعد ،نتانج ب دستآمده در «كميت علمي جپنواره» بررسي شد و پس از احتساب امتيازات نهناني
هر مااي  ،با جمع تعداد ارجاعات مااي  ،ضرنب تأثيرگذاري نپرن و معدل نمره داوران ،اسامي برندگان جانزه
استاد دكتر نورايدنس هادوي تعييس شد.
ب -براي انتخاب پ وهپگر جوان ،نونسنده اول داراي سس كمتر از  02سال و بيپترنس امتياز ،در بنيس سني
مااي اول انتخاب شد.
پ -پ وهپگاه /پ وهپكده /مركز تحايااتي برتر :امتيازات مراكز تحايااتي /دانپنگاهي تنأميسكنننده اعت نار
براي اوييس سي مااي منتخب ،جمعآوري شد و مراكز با بيپترنس امتياز ،ب عنوان مراكز پ وهپي برتر انتخاب
گردندند.
ت -جانزه استاد دكتر فرندون عزنزي ،روش انتخاب و نام دانپمند برتر علوم پزشكي ده گذشت ( 1229تا
 :)1229براي انتخاب دانپمند برتر علوم پزشكي ده گذشت  ،ابتدا از طرنق پانگاه اطالعاتي  ISIبا اسنتااده
از جستجو واژه  Iranمااالت منتپرشده در ده سال گذشت انتخاب شد .سپس نونسندگان آنهنا بنر اسنا
مجموع شاخص  ،Hتعداد مااالت و تعداد ارجاعات رت بندي شدند.

يافتهها
ايف -رت اول علوم باييني غير جراحي :توأماً سركار خانم دكتر عارف قدسي زاده و سركار خانم دكتر عادين
طاني /رت دوم علوم باييني غير جراحي :سركار خانم دكتر مونا هدانت /رت اول علوم باييني جراحي :جناب
آقاي دكتر سپهر فيضي/رت دوم علوم پان پزشكي :جناب آقاي دكتر محمدرضا زرنسدست/رت ن دوم علنوم
پان پزشكي :جناب آقاي دكتر احسان آرنان
ب -جانزه پ وهپگر جوان ب سركار خانم دكتر بهاره نيكون تعلق گرفت.
پ -رت اول جانزه مركز تحاياات برتر ب «مركز تحاياات چپم دانپگاه علوم پزشنكي شنهيد بهپنتي» و
رت دوم جانزه ب «مركز تحاياات هماتويوژي ،اونكويوژي و پيوند سلولهاي بنيادي دانپگاه علنوم پزشنكي
تهران» تعلق گرفت.
ت -بيپترنس امتيازات دانپمند برتر ده سال گذشت متعلق ب جناب آقاي دكتنر فرنندون عزننزي و جنناب
آقاي دكتر رضا ملك زاده بوده است .جانب آقاي دكتر فرندون عزنزي انصراف خود را از درنافت جانزه اعنالم
كردند ،ازانسرو ،جناب آقاي دكتر رضا ملكزاده ب عنوان دانپمند برگزنده ده اخير علوم پزشنكي ،از سنوي
كميت علمي جپنواره انتخاب شدند.
بحث و نتيجهگيري
اميد است فرهنگستان علوم پزشكي جمهوري اسالمي انران بتواند از طرنق انس جپنواره در جهت تپنونق و
ترغيب پ وهپگران و تكرنم ماام واالي اندنپنمندان و نخ گنان عرصن هناي مختلنف علنوم پزشنكي گنامي
برداشت باشد.
کليدواژه :جپنواره علمي ،فرهنگستان علوم پزشكي ،استاد دكتر نورايندنس هنادوي ،اسنتاد دكتنر فرنندون
عزنزي ،پ وه

برتر.

