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برگزیدگان جشنواره تحقیقات پزشکی رازی معرفی شدند  
  

فهرست برگزیدگان  بیستمین  جشنواره تحقیقات پزشکی رازی معرفی شدند.

  

به  گزارش خبرنگار مهر، در بیستمین جشنواره تحقیقات پزشکی رازی، 24 برگزیده در  کمیته های تخصصی  علوم دارویی،
اخعلوم بهداشت و سلامت، علوم پایه، علوم  دندانپزشکی و در کمیته ابداعات و اختراعات  انتخاب شدند.  در این جشنواره 
تصاص  30 درصد امتیاز کل به مقاله های اصلی و اختصاص 70 درصد به کارنامه پژوهشی  هشت ساله شرکت کنندگان،

ارتقای شرایط انتخاب پژوهشگر برتر و تسهیل شرایط  شرکت کنندگان از مصوبات جشنواره  است. همچنین یکی از معیارهای
انتخاب  پژوهشگر برتر، اولویت موضوع، ضرورت اجرایی، کاربردی بودن  با تولید علم  نوآوری  به شمار می رود.

   رتبه و گروه  کمیته تخصصی  نام و نام خانوادگی        
  دوم محققین  علوم بالینی  نگار آذر پیرا    
  دوم محققین  علوم بالینی  رامین صادقی    
  سوم محققین  علوم بالینی  صمد اسلام جمال گلزاری    
  پژوهش برتر  علوم بالینی  فرین کمانگر    
  محقق جوان  علوم بالینی  احد اشراقیان    
  محقق جوان  علوم بالینی  سید حسن ابولحسنی    
  محقق دانشجو  علوم بالینی  رامین شاکری دیلمقانی    
  دوم محققین  علوم دندانپزشکی  سعید رحیمی دره چی    
  محقق جوان  علوم دندانپزشکی  آرش پورستاربجه میر    
  دوم محققین  علوم دارویی  صدیقه عسگری دستجردی    
  سوم محققین  علوم دارویی  فرهاد احمدی    
  محقق جوان  علوم دارویی  حامد همیشه کار    
  محقق دانشجو  علوم دارویی  محمد علی شهبازی    
  سوم محققین  علوم بهداشت و سلامت  محمدتقی شاکری    
  سوم محققین  علوم بهداشت و سلامت  سعید اسلامی    
  سوم محققین  علوم بهداشت و سلامت  همایون صادقی بازرگانی    
  محقق جوان  علوم بهداشت و سلامت  مصطفی قربانی    
  محقق دانشجو  علوم بهداشت و سلامت  گلاله اصغری    
  دوم محققین  علوم پایه  محمود جدی تهرانی    
  سوم محققین  علوم پایه  اسماعیل مرتاض    
  سوم محققین  علوم پایه  علی رشیدی پور    
  محقق جوان  علوم پایه  سمیه کاظم نژاد    
  محقق دانشجو  علوم پایه  جعفر عزتی نژاد دولت آبادی    
  سوم محققین  ابداعات و اختراعات  صدیقه مرجانه حجازی    
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