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  :هدف ا (1

 اهداف زير برگزار مي گردد: منظور به انستيتو پاستور ايران پژوهشي جشنواره

 انستيتو پاستور در  پژوهش كيفي و كمي ءارتقا و انگيزه ايجاد 

 بخشي برون و بخشي درون پژوهشي تعامل براي مناسب بستر ايجاد 

 الملليانستيتو در سطح ملي و بين از خارج با بيشتر ارتباط منظور بهانستيتو  پژوهشي هايتوانمندي ارائه و رسانياطالع 

  يران اانستيتو پاستور  پژوهش درريزي استراتژيک هاي پژوهشگران در راستاي برنامهتوانمنديدرک و شناخت بهتر از

 ( مي باشد.ذكر مي شود "انستیتو "عنوان ) كه از اين پس به 

 :دامنه کاربرد (2

 .كاربرد دارد پژوهشهفته  در نوآوري و پژوهش روحيه گسترش وانستيتو پاستور پژوهشگران  مقام از تجليل منظور به آيين نامهاين 

 :منابع  (3

 3/9/1391آيين نامه جشنواره پژوهشي انستيتو پاستور ايران مصوبه 

  تعاریف : (4

 باشد.انستيتو را داشته  علمي اتـهي انيـپيم اـي رسمي استخدام حكم كه شود مي اطالق فردي به:  علمي هیأت پژوهشگر

ي استخدامي با انستيتو نبوده  ولي داراي رابطه علمي هياتعضو كه  شود مي اطالق فردي به: علمي هیأت غیر پژوهشگر

اي، دكتراي تخصصي كارشناسي )شامل كارشناسان آزمايشگاهي، دكتراي حرفهكند مي فعاليت پژوهش امر درباشد و انستيتو مي

 ارشد و ... (

 سال باشد. 33برابر يا كمتر ازكه عضو هيات علمي انستيتو باشد و سن آنها  شود مي اطالق فردي : بهپژوهشگر جوان

 .باشد ارزيابي دوره در آن پچا لينوا تاريخ  و دـباش دهـش امـانج علمي هيات عضو توسط كه فيتالياثر  هرگونه:  کتاب

و در شود  پاـچانستيتو ه ـتابع يا هاي تحقيقاتيبخش ها/گروهاز يكي در كه پژوهشي علمي رتبهحداقل   داراي نشريه: مجله

 دوره ارزيابي ارتقاء وضعيت پيدا كرده باشند.اين 

 نوآورانه اثر يا ايده كه استانستيتو  محقق غير هيات علمي ،علمي هيات عضو مبتكر و مخترع از منظور: مبتكر یا مخترع

 .است رسانده ثبت به مراجع معتبر داخل يا خارج از كشور در را خويش

المللي معتبر داخلي مورد تاييد هاي ملي و بينيز كسب جايزه از جشنواره: افرادي هستند كه حامنتخبین دیگر جشنوارها

 اند.وزارتين بهداشت و علوم )رازي، خوارزمي، شيخ بهايي و ... ( و خارجي شده

 باشند.هاي تحقيقاتي مصوب انستيتو مي: گروهگروه علمي

هاي تخصصي فناوري مرتبط با اهداف انستيتو زمينه: شامل افراد عضو هيات علمي و غير هيات علمي انستيتو كه در فناور

 اند.فعاليت داشته
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 بازه زمانيهاي پژوهشي مربوط به باشد يعني فعاليت: منظور از دوره ارزيابي ) بر اساس مستندات موجود( مي دوره ارزیابي

 گردد.منتهي به سال جاري)قبل از برگزاري جشنواره( بررسي مي آخرين جشنواره

 

 :سازماندهي)ساختار( جشنواره (5

 
 انستيتو  رييس :جشنواره عالي رییس

انستيتو  تحقيقات و فناوري معاون :جشنواره رییس  

انستيتو  مدير پژوهشي: جشنواره دبیر  

نفر از اعضاي چهارحداقل ( و افراد  حقيقي شامل مدير پژوهشي ،شامل افراد حقوقي)معاون تحقيقات و فناوري :جشنواره کمیته

.باشندمي هيات علمي به انتخاب معاون تحقيقات و فناوري انستيتو   

.شودميكارشناسان حوزه پژوهشي و روابط عمومي انستيتو دبير اجرايي و شامل  :اجرایي کمیته  

 

 : (اجرا نحوه)  اجرا مراحل (6

 .گرددمي برگزار پژوهش هفته در سال هر جشنواره :برگزاري زمان( 1-6

 منتخب عناوین( 2-6

 برگزيدهعلمي  هيأت پژوهشگر 

 مي برگزيدهعل هيأت غير پژوهشگر 

 پژوهشگر جوان برگزيده 
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 برگزيده كتاب 

  برگزيدهمجله 

 منتخب  ابتكار يا اختراع 

 اييد المللي معتبر مورد تز كسب جايزه از جشنواره ملي و بينئها: تقدير از افراد برگزيده حامنتخبين ديگر جشنواره

 وزارتين بهداشت و علوم )رازي، خوارزمي، شيخ بهايي( 

 گروه علمي برتر 

  توليدگر برتر 

 شركت دانش بنيان برتر 

 Citation، H-Index،Impact Factor 

استاد،  ) هاي علميدر هر يک از رتبه علمياز اعضاي هيأت  رـنف تا سه يک :علمي هیات منتخب پژوهشگر انتخاب (1-2-6

مي نامه داخلي ارزشيابي هيأت علبراساس آيين باالترين ميانگين امتياز ارزشيابي طول دوره ارزيابي )با استاديار و مربي(  ،دانشيار

 باشد. انستيتو( مي

به  معيارها. دشومي ابـانتخ يـعلم هيات غير منتخب پژوهشگر عنوان به نفر سه: علمي هیات غیر منتخب پژوهشگر( 2-6 -2

 كه بر اساس شاخص هاي زير باالترين امتياز را در گروه كسب كرده باشد: گيردتعلق ميافرادي 

 .در دوره ارزيابي باالترين امتياز را كسب كرده است 

 .حضور فعال در فعاليت هاي تحقيقاتي، تشخيصي و خدماتي داشته باشد 

  مشاركت فعال داشته باشد. در نگارش مقاالت علمي 

  .امتياز باال را در شاخص هاي مدنظر گروه تحقيقاتي كسب كرده باشد 

 داشتن مسئوليت خارج از بخشي 

منظور گروه علمي مصوب انستيتو بوده كه بر اساس ميانگين امتياز ارزشيابي اعضاي هيات علمي آن  :گروه علمي برتر (2-6 -3

  شوند.هاي ذيل به عنوان گروه برتر انتخاب ميي ارزيابي و همچنين با درنظرگرفتن شاخصگروه در طول دوره

 ميانگين نمرات ارزشيابي اعضاي هيات علمي در هر گروه 

 ژوهشي جذب شده از خارج انستيتو در هر گروهميانگين گرنت هاي پ 

 )تعداد طرح هاي مشترک )بين گروهي و بين مركزي 

 كسب مرجعيت، همكار مرجع يا همكار سازمان بهداشت جهاني 

 Citationيا  H-Indexرشد  يا  H-Indexيا  Impact Factorانتخاب يک نفر براساس هر يک از معيارهاي   (2-6 -4
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( و نيز به افراد با 33)باالي  Impact Factor ،Citationبه نويسندگان مسئول يا اول مقاالت در مجله با باالترين   :1تبصره

 شود.جوايزي در نظر گرفته مي  H-Indexرشد  و بيشترين H-Index باالترين

ي كه نويسنده مسئول يا نفر اول باشد، اعضاي هيات علم بهImpact Factor به باالترين امتياز كسب شده از بين مقاالت  :2تبصره

 جايزه اي در نظر گرفته مي شود.

 استناد گردد. Scopus اطالعاتيپايگاه بايست بر اساس مي 7كليه موارد ماده :3تبصره

انتشارات  نامه شوراي انتشارات توسط شورايآييناس ـاس بريا گردآوري است كه  تأليفي كتابمنظور : منتخب کتاب(5-2-6

 گردد.و به كميته جشنواره معرفي مي انتخابانستيتو 

 ارتقا يافته مصوب وزارت بهداشت و انستيتو بر اساس هر يک از معيارهاي ذيل: : منظور مجالتبرگزیدهمجله  (6-2-6

 ( شده باشد. 2و 1هاي نوع پژوهشي يا نمايه -مجله اي كه در طول دوره ارزيابي موفق به اخذ نمايه معتبر )علمي 

 اي كه در طول دوره ارزيابي از فصلنامه به ماهنامه يا دوماهنامه تبديل وضعيت پيدا كرده است.مجله 

 اي كه در طول دوره ارزيابي موفق به اخذ مجلهImpact Factor شاخص  يا ارتقاءImpact Factor .شده اند 

نامه مالكيت فكري انستيتو بر اساس آيين دفترتوسط  ي ارزيابيدر دوره منظور ثبت اختراعي كه :منتخباختراع یا ابتكار ( 7-2-6

 .گرددانتخاب و به كميته جشنواره معرفي مي "اختراع يا ابتكار برگزيده"مالكيت فكري به عنوان 

 ارزيابي يدر طول دوره : يک نفر از ميان اعضاي هيات علمي )بر اساس مستندات ارزشيابي ساالنه(پژوهشگر جوان (2-6 -8

 شود. بعنوان پژوهشگر جوان برگزيده انتخاب مي

 مديريت فناوري از ميان اعضاي هيات علمي يا غير هيات علمي انستيتو براساس معيارهاي دستورالعمل : يک نفرفناور( 2-6 -9

 گردد.و به كميته جشنواره معرفي مي شودبرگزيده انتخاب ميفناور  بعنوانانستيتو در طول دوره ارزيابي 

، )رازي از جشنواره ملي با رتبه يكم تا سوم تقدير از افراد برگزيده حايز كسب جايزهها: ( منتخبین دیگر جشنواره2-6 -11

باشد. همچنين تقدير از استاد/دانشجوي نمونه بهداشت و علوم  كه مورد تاييد وزارتخانه هايالمللي و بين (و شيخ بهايي خوارزمي

 كشوري.

ني يعادي كه حائز كسب عنوان برگزيده )المللي مورد تاييد، افرهاي ملي و بينمنظور از افراد برگزيده ديگر جشنواره :4تبصره

 هاي مذكور شده باشند.هاي اول، دوم و سوم( در جشنوارهرتبه

 .نميباشندماده در همان  جشنواره رقابتدر  شركت به مجازسال   2تا  دوره در ماده مربوطه،هر  منتخبين (2-6 -11

  نمايند.، اسامي منتخبين را به رئيس جشنواره معرفي مينهايي بررسي پس از علمي جشنواره كميته (2-6 -12
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اختراع يا پتنت و ...( فرد  ،كتاب،: در مورد كليه جوايز مادي در نظر گرفته شده براي آثار حاصل از كار گروهي) اعم از مقاله5تبصره

 زه آن را بين ديگر افراد همكار توزيع نمايد.نماينده مكلف است جاي

  .باشدمي الزاميجشنواره پژوهشي انستيتو  كميته به مستنداتكليه  : ارائه6تبصره

هاي نامهها و آييندستورالعملهاي تخصصي مربوط به مواد جشنواره بر اساس : انتخاب برگزيدگان توسط كميته7تبصره

 گيرد.نيز مستندات موجود صورت مي ها مرتبط( ومصوب)معيارها و شاخص

 جوایز جشنواره: (7

 ي تعیین جوایز جشنوارهنحوه (1-7

 .شودمي تعيينريئس جشنواره  و تاييد  كميته جشنواره پيشنهاد به سال هر جوایز (1-1-7

 شامل: جشنواره جوایزبطور كلي   (2-1-7

  و فرهنگي )بورد آموزشي و ...(تشويق معنوي: از قبيل اعطاي لوح تقدير، معرفي به مجامع علمي 

 هاي تشويقيتشويق مادي: از قبيل جوايز نقدي و پايه 

 اختصاص گرانت پژوهشي 

 :جهت اهداي جوایز و تخصیص تسهیالت دهي عناوین برگزیدهوزن( 2-7

 برگزيده ***علمي  هيأت پژوهشگر 

 مي برگزيده **عل هيأت غير پژوهشگر 

 ** پژوهشگر جوان برگزيده 

  برگزيده *دانشجو 

 برگزيده * كتاب 

  ارتقا يافته *مجله 

 منتخب * ابتكار يا اختراع 

 اييد المللي معتبر مورد تها: تقدير از افراد برگزيده حايز كسب جايزه از جشنواره ملي و بينمنتخبين ديگر جشنواره

 وزارتين بهداشت و علوم )رازي، خوارزمي، شيخ بهايي( *

 * گروه علمي برتر 

 ** فناور 

 گزيده هيات علمي با ارتقائ قابل توجه در برCitation- H-Index-Impact Factor**هر كدام : 

 دهي عناوین برگزیدگان جهت تخصیص جوایز:( مبناي تعریف وزن3-7
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 عالمت يک ستاره*: لوح تقدير و جوايز نقدي 

 عالمت دو ستاره**: لوح تقدير و جوايز نقدي+ پايه تشويقي 

  :***لوح تقدير و جوايز نقدي+ گرانت پژوهشي+ پايه تشويقيعالمت سه ستاره 

 

 
 

 


