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داروسازي ،دندانپزشكي و پيراپزشكي ارائه ميشود .جايزه استاد

بر اين اساس ،ارائه الگويي درست ،علمي و كيفي براي ارزيابي

جشنواره علمي فرهنگستان علوم پزشكي

دكتر فريدون عزيزي نيز به دانشمند برگزيده دهه اخير علوم

پژوهشهاي علمي حوزه علوم پزشكي در كشور داراي اهميت

پزشكي تعلق ميگيرد.

فراوان است .معيارهاي متعددي براي ارزيابي كيفي مقالههاي

جمهوري اسالمي ايران
فرهنگستان علوم پزشكي جمهوري اسالمي ايران براي
تشويق و ترغيب پژوهشگران و تكريم مقام واالي انديشمندان و
نخبگان عرصههاي مختلف علوم پزشكي جشنواره علمي برگزار
مينمايد .اين برنامه با ارزيابي پژوهشهاي علوم زيستي و پزشكي
كشور پژوهشگران برگزيده در رشتههاي علوم پايه و علوم باليني،
همچنين پژوهشگر جوان ،پژوهشكده برتر و دانشمند برگزيده دهه
اخير را با اهداء جوايز نقدي و ديپلم افتخار فرهنگستان مورد
تشويق قرار ميدهد .براي حمايت اجرايي جشنواره ،كمكهاي
اهدائي جناب آقاي دكتر نورالدين هادوي ،جناب آقاي دكتر
فريدون عزيزي و ساير فرهيختگان و دانشمندان حوزه علوم
پزشكي ،از سال  6831تاكنون بهصورت ساالنه در دستور كار
فرهنگستان قرار داشته است.
از اين رو ،جايزه جشنواره علمي فرهنگستان علوم پزشكي در
دو بخش جايزه استاد دكتر نورالدين هادوي و جايزه استاد دكتر
فريدون عزيزي ارائه ميشود .جايزه استاد دكتر نورالدين هادوي به
مقاله برتر ،دانشمند جوان ،و پژوهشگاه /پژوهشكده /مركز
تحقيقاتي برتر تعلق دارد و جايزه مقاله برتر نيز به چهار حوزه علوم

شايان ذكر است كه يكي از اهداف مهم مندرج در اساسنامه

علمي تعريف شدهاند .شاخصهاي مورد استفاده در فرهنگستان

فرهنگستان علوم پزشكي ،تقويت روح پژوهش جهت دستيابي به

علوم پزشكي عبارتند از :تعداد ارجاعات به هر مقاله علمي

آخرين يافتهها و نوآوريها در تمامي عرصههاي علوم سالمت با

) (citationو ضريب تأثيرگذاري ( )impact factorمجله

بهرهگيري از فعاليتهاي جمعي و جذب حمايت و تشويق

كه از تقسيم تعداد ارجاعات به مقالههاي يک مجله در يک سال بر

دانشمندان ،پژوهشگران ،نخبگان و صاحبنظران كشور و اعطاي

تعداد مقالههاي قابل ارجاع در همان سال بهدست ميآيد .با وجود

پاداش ،جايزه و نشان علمي به دانشمندان ،پژوهشگران و

اشكاالتي که به اين شاخصها و نحوه استفاده از آنها وارد است،

مؤسسههايي است كه خدمات علمي برجستهاي انجام دادهاند.

در حال حاضر از معتبرترين معيارها محسوب ميشوند و

همچنين ،در آييننامه جشنواره علمي فرهنگستان اهداف زير

مؤسسههاي پژوهشي و کشورها با استفاده از اين شاخصها

برشمرده شده است:

رتبهبندي ميشوند .روشن است در صورت داشتن شاخصهاي

 -بزرگداشت علم و عالم

قابل اعتماد براي پيامد ( )outcomeو اثرگذاري

 -ارج نهادن به تالش دانشمندان و پژوهشگران ايراني در

( ،)effectivenessاز اين شاخصها نيز استفاده خواهد شد.

حوزههاي مختلف علوم پزشكي

روش انتخاب و اسامي برترينها در جشنواره علمي

 تجليل از مؤسسهها و الگوهاي موفق در ارتقاي سالمت درابعاد معنوي ،جسمي ،رواني و اجتماعي
 ايجاد بستر مناسب براي تشويق پژوهشگران و نخبگانجوان

فرهنگستان علوم پزشكي در سال 6836
 -6جايزه استاد دكتر نورالدين هادوي
روش انتخاب و اسامي برندگان
الف -مقاالت برتر

 -تشويق مراكز پژوهشي برتر كشور

باليني غيرجراحي ،علوم باليني جراحي ،علوم پايه پزشكي ،و علوم

براي انتخاب پژوهش برتر علوم پزشكي ،دادههاي مورد نياز از
پايگاه  ISIاستخراج شد و مقالههاي منتشر شده بين سالهاي
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 0223تا  0260با جستجوواژه  Iranدر چهار حوزه پيشگفت،



مورد بررسي قرار گرفتند .به منظور ارزيابي اصالت و اهميت
پژوهش موردنظر در پاسخگويي به مشكالت كشور ،ميزان نوآوري
و سهم آن پژوهش در توسعه مرزهاي دانش ،پرسشنامهاي شامل
هشت سوال اصلي طراحي شد و در اختيار داوران مقالهها قرار
گرفت .براي هر مقاله دستكم سه داور داخلي يا بينالمللي انتخاب
شد.
در مرحله بعد ،نتايج بهدست آمده در "كميته علمي جشنواره"
بررسي شد و پس از احتساب امتيازات نهايي هر مقاله ،با جمع
تعداد ارجاعات مقاله ،ضريب تأثيرگذاري نشريه و معدل نمره
داوران ،اسامي برندگان جايزه استاد دكتر نورالدين هادوي به اين
شرح تعيين گرديد:


رتبه اول علوم باليني غيرجراحي :جناب آقاي دكتر علياكبر
واليتي



رتبه دوم علوم باليني غيرجراحي :جناب آقاي دكتر اردشير
قوامزاده



رتبه سوم علوم باليني جراحي :جناب آقاي دكتر محمدرضا
صداقت و جناب آقاي دكتر عليرضا برادران رفيعي



رتبه اول علوم پايه پزشكي :جناب آقاي دكتر حسين

رتبه دوم علوم پايه پزشكي :جناب آقاي دكتر نورمحمد

براساس مجموع شاخص  ، Hتعداد مقاالت و تعداد ارجاعات

قياسوند

رتبهبندي شدند.
بيشترين امتيازات ده سال گذشته متعلق به جناب آقاي دكتر

ب -پژوهشگر جوان
براي انتخاب پژوهشگر جوان ،نويسنده اول داراي سن كمتر
از  02سال و بيشترين امتياز ،در بين سي مقاله اول انتخاب شد.
اين جايزه بهصورت توأم به جناب آقاي دكتر محمد مسعودي و
جناب آقاي دكتر هادي هراتي تعلق گرفت.
پ -پژوهشگاه /پژوهشكده /مركز تحقيقاتي برتر
امتيازات مراكز تأمينكننده اعتبار با دستكم دو مقاله در
اولين سي مقاله منتخب ،جمعآوري شد و مركز با بيشترين امتياز،
بهعنوان مركز پژوهشي برتر انتخاب گرديد .اين جايزه به "مركز
تحقيقات بيماريهاي گوارش دانشگاه علوم پزشكي تهران" تعلق
گرفت.
 -0جايزه استاد دكتر فريدون عزيزي
روش انتخاب و نام دانشمند برتر علوم پزشكي دهه
گذشته ( 0220تا )0260
براي انتخاب دانشمند برتر علوم پزشكي دهه گذشته ،ابتدا از
طريق پايگاه اطالعاتي  ISIبا استفاده از جستجوواژه  Iranمقاالت
منتشر شده در ده سال گذشته انتخاب شد .سپس نويسندگان آنها

نجمآبادي
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فريدون عزيزي ،جناب آقاي دكتر باقر الريجاني ،جناب آقاي دكتر
محمد عبداللهي ،جناب آقاي دكتر علياكبر موسويموحد ،جناب
آقاي دكتر عباس شفيعي ،جناب آقاي دكتر احمدرضا دهپور ،جناب
آقاي دكتر رضا ملكزاده ،جناب آقاي دكتر نيما رضايي ،جناب
آقاي دكتر محسن اميني ،جناب آقاي دكتر مسعود سليماني ،و
جناب آقاي دكتر مسعود اميني بوده است .جانب آقاي دكتر
فريدون عزيزي انصراف خود را از دريافت جايزه اعالم كردند ،از
اين رو ،جناب آقاي دكتر باقر الريجاني بهعنوان دانشمند برگزيده
دهه اخير علوم پزشكي ،از سوي كميته علمي جشنواره انتخاب
شدند.

