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HELBURUA 
 

Ikerketa sariak antolatzen dira erakundeak eta pertsonak suspertzeko; izan ere, horien dedikazioa 

herritarren bizitza kalitatean eta osasunaren hobekuntzan eragiten baitute ez bakarrik erabateko 

lan zientifikoaren edo asistentzialaren bidez, baita gizarte ekarpen egoki bategatik ere.  Sari horiek 

urteko antolatzen dira 

 

HAUTAGAI-ZERRENDAK 

Eskaera motak edo kategoriak  

 

1. Ikerketako lanak: artikuluak, posterrak eta ahozko komunikazioak.  

2. Ikerketako proiektuak  

3. Berrikuntza proiektuak  

4. Azarleratzen den ikerlaria 

5. Doktore tesia 2018 

6. Ideia berritzailea 

7. Denbora bonuak: 

7.1. Ikerketarako denbora bonuak . 

7.2. Denbora loturak berrikuntzarako. 

 

Hautagaien aurkezpenerako baldintzak, eskaini beharreko dokumentazioa eta ebaluazio 

baldintzak oinarrietan bertan azaltzen dira kategoria bakoitzeko atal zehatzetan.  

Aurkezten diren lanak Ikerketa jardunaldietako hautagaitza bakar batera aurkez daitezke 

soilik. 

 

SARIAK  

10 sari mota daude deialdian  

1. Artikulu nazionala onena  

a. Artikulu nazionala I (diru laguntzarekin) 

b. Artikulu nazionala II (diru laguntzarekin) 

c. Artikulu nazionala III (diru laguntzarekin) 

2. Nazioarteko artikulu onena:  

a. Nazioarteko I. artikulua (diru laguntzarekin) 

b. Nazioarteko II.artikulua (diru laguntzarekin) 

c. Nazioarteko III artikulua (diru laguntzarekin) 

3. Nazioarteko kongresurako Poster onena/Komunikazio Onena (1,2 eta 3 kategorietan 

aipamenak)  

4. Kartel onena/Kongresu Nazionalera Komunkazioa (1,2,eta 3 Kategorietan aipamenak). 
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5. Ikerketa proiektu onena (diru laguntzarekin ) 

6. Berrikuntza proiekturik onena (diru laguntzarekin) 

7. Azaleratzen ari den ikerlaririk onena (diru laguntzarekin).  

8. 2018 doktore tesirik onena (diru laguntzarekin) 

9. Berrikuntzaren ideia onena (diru laguntzarekin) 

10. Denbora bonoak  

a. Ikerketarako denbora  (25 denbora bonuak) 

b. Berrikuntzarako denbora (10 denbora bonuak) 

 

 

Kategoria desberdinetara aurkeztutako obra finalistek, baita poster eta / edo komunikazio onenak 

ere, ohorezko izaera izango dute, eta Bioarabak ziurtagiria emango die sinposioan. 

Sariak eskuratzeko, hautagaiek edo taldeko kideren batek saridun ekitaldian parte hartuko du, 

Europako Biltzar eta Erakusketen Aretoan (Gasteiz Etorbidea, 85. Vitoria-Gasteiz) Francisco Vitoria 

Aretoan egingo den sari banaketan. 2019ko azaroaren 20an, hitzaldiaren programan zehaztutako 

ordutan, webgunean argitaratuko dena hain zuzen ere. 

 

HAUTAGAIEN AURKEZPEN TOKIA ETA EGUNA  
 

Lanak igotzeko epea irekita, 2019/05/07ko 00:00etatik, 2019/06/30eko. 23: 59ra arte.  Hautagaien 

aurkezpena lineako plataforman soilik egingo da honako helbidean: 

http://jornadas.bioaraba.org/login.aspx 

Jardunaldiari buruzko informazioa eskuragarri dago Bioaraba www.Bioaraba.org webgunean, eta 

zehaztasun guztiak, XX. Ikerketarako webgunean: 

https://www.bioaraba.org/jornadas-2019/ 

 

Edozein zalantza argitzeko, deitu Bioaraba Idazkaritzara 945007336. 

  

http://jornadas.bioaraba.org/login.aspx
https://www.bioaraba.org/jornadas-2019/
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EBALUAZIO BATZORDEA  

 Ebaluazio batzordearen zati bat Bioaraba Ikerketa eta berrikuntzako batzordeko kideak 

dira, hala nola, Bioaraba plataformetako kideak, UPV/EHUko kideak, bestalde, batzordeko 

beste zati bat kanpoko kideek osatuta izango  hots, Kronikgune, Biocruces eta Biodonostia 

Ikerketa institutuetakoek. 

 Epaimahaiak saria hutsik utz dezake  bere ustez, hautagaiek ez badute merezimendu 

egokiei erantzuten. 

 Epaimahaiak kategoria bakoitzeko eskakizunetara eta eskakizunetara egokituta ez dauden 

hautagaitzak ukatu ahal izango ditu. 

 

EMAITZEN ARGITALENA  

Ebaluazioaren emaitzak lanak aurkezten diren unean emango zaion identifikazio baten 

bidez argitaratuko dira, Bioaraba webgunean. 

http://jornadas.bioaraba.org/login.aspx 

 

ERRREKAMAZIOETARAKO EPEA  

Ebaluazioaren puntuazioarekin ados ez bazaude, erreklamazioa posta elektronikoz egin dezakezu 

bioaraba.hua@osakidetza.eus helbidera, bertan aurkezten duen lana eta ikertzailea adieraziz. 

Balorazio batzordeak 15 egun naturaleko epea izango du erreklamazio hori jaso eta erantzuna 

emateko. 

  

http://jornadas.bioaraba.org/login.aspx
mailto:bioaraba.hua@osakidetza.eus
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1. IKERKETA-LANAK (artikuluak, posterrak/komunikazio ahozkoak, 

nazionalak eta nazioartekoak)  

 

1.1 ARTIKULU NAZIONALAK/ NAZIOARTEKO ARTIKULUAK  

Eskakizunak  

 BIOARABA Ikerketa eta Berrikuntza Institutuko (Araba ESI, Arabako Errioxa ESI, Arabako 

Osasun Mentaleko Sarea eta UPV/EHU) zentroetan dauden langileek 2018ko eta 2019ko 

uztailaren 1 eta 2019 artean (onartuta) argitaratuta edo onartuta dauden artikuluak  

sartzen dira. 

 Artikuluen kasuan, on-line argitalpenaren data onartuko da.  

 Aurreko Jardunaldietan aurkeztutako lanak ez dira onartuko. 

  

AURKEZTU BEHARREKO DOKUMENTAZIOA / HAUTAGAITZA  BIDALTZEKO 

PROZEDURA 

Dagokion inprimakia kasu bakoitzean bete beharko da  http://jornadas.bioaraba.org/login.aspx an 

dagoen aplikazio honen bidez:  

 

Horrez gain, dagokion artxiboa erantsi behar da artikuluen eta posterren kasuan (.pdf formatua) 

edo, oraindik argitaratu edo aurkeztu ez bada, onarpen gutuna ere erantsiko zaio. 

 

EBALUAZIOA 

1.1  NAZIOARTEKO ARTIKULUAK  

Aurkezpen- aldiaren amaieran, ebaluazio irizpide hauen arabera, batzorde zientifikoak bi fasetan 

ebaluatuko ditu: 

 

1ª) Sailkapena:  

 

Hiru irizpide erabiliko dira: artikulua argitaratu / onartu duen aldizkariaren inpaktu eta  kuartil 

faktorea (JCR 2017 datu-basea erabiliko da, bi argitalpenak (SCIE eta SSCI), eta baita saria aurkezten 

duenaren profesionalaren egiletza ere. 

 

2ª) Ebaluazioa:  

http://jornadas.bioaraba.org/login.aspx
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Kategoria bakoitzeko 10 artikulu finalistak (puntuaziorik altuena) Batzorde Zientifikoetako kideek 

ebaluatuko dituzte binaka eta era  independentean, honako irizpide eta puntuazioen arabera: 

 

Praktika klinikoaren edo ezagutzaren orokorraren garrantzia (0tik 25 puntu). Praktika klinikoaren 

edo ezagutzaren orokorreko informazioaren balio orokorra (Kalitate metodologikoa (Diseinua, 

baliozkotasuna, zehaztasuna) Bioaraba-ren ordezkaria autoretzan 

 

1.2- ARTIKULU NAZIONALAK  

Aurkezpenaren aldiaren amaieran, ebaluazio irizpide hauen arabera, batzorde zientifikoak bi 

fasetan ebaluatuko ditu: 

 

1.) Sailkapena:  

 

Hiru irizpide erabiliko dira: artikulua argitaratu / onartu duen aldizkariaren inpaktu eta  kuartil 

faktorea Scimago Journal Rank eta baita saria aurkezten duenaren profesionalaren egiletza ere. 

 

 

2.) Ebaluazioa :  

Batzorde Zientifikoetako kideek, puntuazio altueneko 10 artikuluak binaka eta era independentean 

ebaluatuko dituzte, honako irizpideen arabera: praktika klinikorako edo ezagutza orokorrerako 

garrantzia, praktika klinikorako edo ezagutza orokorrerako ezagutza orokorra, kalitate 

metodologikoa eta Bioaraba-ren ordezkaritza egiletzan. 
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1.2 POSTER/AHOZKO KOMUNIKAZIOA  
 

BALDINTZAK 

 Posterrak edo nazio edo nazioarteko biltzarretan aurkezten, 2018ko uztailaren 1etik 

2019ko ekainaren 30era ahozko komunikazio  (barne) zantroetan dela Institutuko Ikerketa 

eta Berrikuntza Bioaraba artean, barne langileei (Araba ESI, Arabako Errioxa ESI, Arabako 

Osasun Mentaleko Sarea eta UPV/EHU).  

 Lanpostu emaitzak bakarrik izango formatuan zientifiko eta egituratua (helburuak,  

metodoak, emaitzak, ondorioak) ere onartuko. Gomendagarria da abstraktu, poster edo 

diaporama Kongresuan onartu pdf formatuan erabiltzeko.  

 Ez kartelak edo ahozko komunikazio-proiektu edo lan-prozedurak edo protokoloak 

onartuko dira. 

  Dagoeneko aurreko Jardunaldietan aurkezten lana ez dira onartuko. 

DOKUMENTAZIOA KONDAKATZEKO / BIDALKETA JARTZEKO PROZEDURA.  

Dagokion inprimakia aplikazio honen bidez beteko da : http://jornadas.bioaraba.org/login.aspx 

Gainera, kongresuan aurkeztutako iragarkien laburpena, poster edo diapositibak atxiki behar dira, 

pdf formatuan, eta ahozko/ poster komunikazioaren (pdf formatua) onarpena/ aurkezpen 

ziurtagiria.  

Saritutako lan guztiak sarbide eremuan ikusgai egongo dira, Europa Gasteizko Biltzar Jauregian, 

jardunaldiaren egunean.  Pazienteen irudiak erakusten dituzten kasuetan, baimen zehatza izan 

behar duzu.  Informazioaren baimenaren eredua http://jornadas.bioaraba.org/login.aspx helbidean 

deskargatu daiteke. 

EBALUAZIOA 

Aurkezpen epea amaitzean, ebaluazio bat egingo da bi fasetan, batzorde zientifikoa, honako 

irizpideetan oinarrituta: 

1.) Sailkapena: 2 irizpide erabiliko dira: egile eta diseinua, ikerketa kuantitatiboetarako eta ikerketa 

kualitatiboaren ikerketa mota. 

 

2.) Ebaluazioa:  Batzorde Zientifikoetako kideek, puntuazio altueneko 10 poster / komunikazio 

binaka eta era independentean ebaluatuko dituzte, honako irizpideen arabera: praktika klinikorako 

http://jornadas.bioaraba.org/login.aspx
http://jornadas.bioaraba.org/login.aspx
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edo ezagutza orokorrerako garrantzia, praktika klinikorako edo ezagutza orokorrerako ezagutza 

orokorra, kalitate metodologikoa eta Bioaraba-ren ordezkaritza egiletzan  

2. IKERKETA PROIEKTUA  

BALDINTZAK  

 2018ko uztailaren 1etik 2019ko ekainaren 30era bitartera hasitako proiektuak onartzen dira 

Bioaraba Ikerketa eta Berrikuntza Institutuko kide diren zentroetako kideek sortutakoak 

(Araba ESI, Arabako Errioxa ESI, Arabako Osasun Mentaleko Sarea eta UPV/EHU). 

 Sariak jasotako proiektu guztiak CEIC batek onartu behar ditu eta ikerketa proiektuekin bat 

etorri behar dira, ez kasu klinikoekin , berrikuspenekin, praktika klinikoei buruzko 

jarraibideekin edo adostasun agiriekin. 

 Aurreko Jardunaldietan aurkeztutako lanak ez dira onartuko 

 

AURKEZTU BEHARREKO DOKUMENTAZIOA/ HAUTAGAITZA IGORTZEKO PROZEDURA  

Dagokion inprimakia http://jornadas.bioaraba.org/login.aspx helbidean egongo da erabilgarri. 

Gainera, ikerketa proiektuaren laburpena erantsi beharko da, gehienez 750 hitz. Pdf formatuan. 

 

EBALUAZIOA   

Aurkezpen-epea amaitzean, batzorde zientifikok ebaluazio bat egingo du, honako irizpide 

hauetan oinarrituta: 

 

http://jornadas.bioaraba.org/login.aspx
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3. BERRIKUNTZA PROIEKTUA  

Erakunde sanitario eta profesionalen osasun zerbitzuen hobekuntzan ekimen nabarmenenak 

aztertuko dira. Egitasmoak osasun arloari lotutako IKTeen ezarpenarekin erlazionaturik egon 

daitezke, garapenari, gailu mediku eta sanitarioei, berrikuntza asistentzialari, kudeaketa edo 

erakundetze berrikuntzari, tratamendu berri edo diagnostiko metodo berriei. 

Aurkeztutako egitasmoek eragina beharko dute izan, edo izateko proiekzioa osasun sistiman eta 

nola ez, oinarri zientifiko-tekniko eta kontzeptual sendoa eta egiaztagarria. 

 

BALDINTZAK  

 2017 urteaz geroztik, (2017/01/01etik eta 2019/06/30era bitartera) osasun-zentroetako 

langileek BIOARABA Ikerketa eta Berrikuntza Institutua (Araba ESI, Arabako Errioxa ESI eta 

Arabako Osasun Mentaleko Sarea) garatutako proiektuak hartuko dira kontuan. 

  Hautagaitza  guztiak aldez aurretik jakinarazi behar dira erakundearen kudeaketa edo 

eskaera zentroaren berrikuntza batzordearen bidez. 

 Aurreko Jardunaldietan aurkeztutako lanak ez dira onartuko 

 

AURKEZTEKO DOKUMENTAZIOA / ZEHAZTAPEN BIDALTZEKO PROZEDURA 

Dagokion inprimakia http://jornadas.bioaraba.org/login.aspx helbidean erabilgarri egongo da. 

Gainera, berrikuntza proiektuaren laburpena erantsi behar da, gehienez 750 hitz. Pdf formatuan. 

Garrantzitsua da proiektuaren testuinguruan eskatutako eta emandako deialdi publikoak eta 

proiektuak garatzeko enpresen lankidetzak aipatzea 

 

EBUALAKETA 

Aurkezpen- epea amaitzean, batzorde zientifikoa ebaluatuko da, lehentasunezko matrize baten 

bidez, besteak beste, honako irizpide hauek kontuan hartuko dituena: balio erantsia, berrikuntza 

maila, lortutako emaitzak eta espero den eragina eta aukera  luzapenekoa 

  

http://jornadas.bioaraba.org/login.aspx
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4. IKERTZAILE EMERGENTE HOBERENA   

BALDINTZAK 

Euren hautagaitza aurkeztu ahal izango dute Bioraba Berrikuntza eta Ikerketa Institutuak jasotzen 

dituen  honako zentro hauetako pertsonek ( Araba ESI, Arabar Errioxako ESI, Arabako Osasun 

Mentaleko Sarea, EHU/UPV) eta honako irizpide hauek betetzen dituztenak: 

  40 urte edo gutxiago duen ikertzailea. 
 Bioraba Berrikuntza eta Ikerketa Institutuak jasotzen dituen zentroetan egun euren ikerketa 

lana garatzen ari direnak ( Araba ESI, Arabar Errioxako ESI, Arabako Osasun mentaleko 
sarea, EHU/UPV). 

  Aktibo mantentzea. 
  Aurreko urteetan saritua izan ez den edonor 

 

AURKEZTU BEHARREKO DOKUMENTUAK/HAUTAGAITZA IGORTZEKO PROZEDURA 

Dagokion inprimakia http://jornadas.bioaraba.org/login.aspx helbidean erabilgarri egongo da. 

Horrez gain, Normalizatutako Curriculum Vitae (FECYT) edo deiak (FIS, Eusko Jaurlaritzak) erantsi 

behar dituzu .pdf formatuan eta http://Bioaraba.org helbidean "sortzen ari diren ikerlarien 

inprimakia". 

 

EBUALAKETA 

Aurkezpen-epea amaitzean, batzorde zientifikok ebaluazio bat egingo du, honako irizpide 

hauetan oinarrituta: prestakuntza akademikoa, egindako argitalpenen kalitatea (inpaktu 

faktorea eta aldizkako kuartila), finantzaketa lehiakor publikoko eta pribatuko ikerketa 

proiektuak. jabetza industriala eta intelektuala, ingurumenarentzako garatutako ikerketen 

interesa eta erabilgarritasuna zein ikerketa lerroaren fideltasuna. 

 

  

http://jornadas.bioaraba.org/login.aspx
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5. DOKTORETAKO TESI ONENA 

BALDINTZAK 

 

 2018ko uztailaren batetik 2019ko ekainaren 30era bitartera (biak barne) BIOARABA 

ikerketa eta berrikuntzako institutuaren (Araba ESI, Arabako Errioxa ESI, Arabako Osasun 

Mentaleko Sarea eta UPV/EHU) osatzen duten zentroetako langileek aurkeztutako 

doktorego tesiak.  

 

 AURKEZTEKO DOKUMENTAZIOA /HAUTAGAITZA BIDALTZEKO PROZEDURA 

Dagokion inprimakia erabilgarri egongo da dagokion http://jornadas.bioaraba.org/login.aspx 

helbidean. 

Gainera, doktorego tesiaren laburpena erantsi beharko da, gehienez 3 orri alde batetik, Calibri 

letra tipoa eta tamainua: 11. Pdf formatuan, baita tesiarekin lotutako argitalpenak edo patenteak  

ere. Pdf formatuan. 

EBALUAZIOA 

Aurkezpen epea amaitzean, ebaluazio bat egingo da bi fasetan, batzorde zientifikoak egingo duena, 

eta honako irizpideetan oinarrituta egongo dena: 

1.a) Sailkapena: 

Lau irizpide erabiliko dira: doktorego eskola, doktorego programa, tesi mota eta tesiaren 

titulua. 

 

2.a) Ebaluazioa: 

Puntuazio handieneko hiru tesiak, Batzorde Zientifikoko kideek modu independentean 

ebaluatuko dituzte, honako irizpideen arabera: originaltasuna / berritasuna, kalitate 

metodologikoa eta tesiaren inguruko argitalpenak / patenteak. 

  

http://jornadas.bioaraba.org/login.aspx
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6.  BERRIKUNTZA IDEA ONENA  

Erakunde sanitario eta profesionalen osasun zerbitzuen hobekuntzan ekimen nabarmenenak 

aztertuko dira. Egitasmoak osasun arloari lotutako IKTeen ezarpenarekin erlazionaturik egon 

daitezke, garapenari, gailu mediku eta sanitarioei, berrikuntza asistentzialari, kudeaketa edo 

erakundetze berrikuntzari, tratamendu berri edo diagnostiko metodo berriei. 

Aurkeztutako ideiak inpaktu potentziala izan beharko du eta prototipo bat garatu beharra izango du 

hala nola, azpikontratatutako zerbitzuak edo ekipamendua aurkeztu beharko du proiektu edo 

pilotaje moduan abiarazteko. 

BALDINTZAK 

 2018ko uztailaren 1etik 2019ko ekainaren 30era bitartera (barne), BIOARABA Ikerketa eta 

Berrikuntza Institutuko kide diren zentroetako langileek (Araba ESI, Arabako Errioxa ESI, 

Arabako Osasun Mentaleko Sarea eta UPV/EHU) sortutako ideiak sartuko dituzte. 

  Hautagai guztiak aldez aurretik onartu edo jakinarazi egin behar dira kudeaketaren edo 

berrikuntzaren Batzorde Batzordearen eskaera zentroaren. 

  Aurreko Jardunaldietan aurkeztutako lanak ez dira onartuko. 

 

AURKEZTEKO DOKUMENTAZIOA /HAUTAGAITZA BIDALTZEKO PROZEDURA  

Dagokion inprimakia http://jornadas.bioaraba.org/login.aspx helbidean erabilgarri egongo da. 

Gainera, berrikuntza proiektuaren laburpena erantsi behar da, gehienez 750 hitz. Pdf formatuan. 

 

EBALUAZIOA 

Aurkezpenaren epea amaitzean, batzorde zientifikoa ebaluatuko da, lehentasunezko matrize baten 

bidez, besteak beste, honako irizpide hauek kontuan hartuko dituena: balio erantsia, berrikuntza 

maila, lortutako emaitzak eta espero den eragina eta aukera. luzapena, irizpideak garapenaren 

hasierako egoerara egokituz 

  

http://jornadas.bioaraba.org/login.aspx
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7. DENBORA BONOAK 

DESKRIPZIOA 

"Denbora bonu” horietako bakoitza 35 orduko lanaldiari dagokio, Araba / Bioaraba ESIko osasun-

profesionalak jadanik egindako ikerketa baten emaitza islatzeko aukera izan dezan artikulu 

zientifiko batean. (Jardunaldietara bidalitako komunikazioak  edo /eta ikerketa proiektuekin 

egindako komunikazioak. Hortaz, 2019ko Bioaraba Ikerketa eta Berrikuntzako XX. Jardunaldietarako 

deialdia egiten da modu lehiakorrean ikerketara zuzenduko diren 25 denbora bonuena eta 

berrikuntzako 10 bonuena.  

 

DENBORA BONUA GAUZATZEA 

Denbora bonua eskainitakoan, ikerketa garatu duen taldeak aukeratuko du  bonu hori nork 

gozatuko duen eta, ondorioz, pertsona hori izango da ikerketa-artikulua idazteaz arduratuko dena. 

Pertsona honek bere gainbegiraleari jakinarazi beharko dio denbora bonua eskaini diotela. Era 

berean, 10 eguneko epea izango du Bioarabari jakinarazteko bonoa onartzen duela eta berau 

gauzatzeko konpromisoa. Epea igaro ondoren, konpromiso hori ez bada idatziz adierazten, denbora 

bonu hori  hurrengo lanari eskainiko zaio ebaluazioan lortutako puntuazioa errespetatuta.  

Gainbegiralea izango da berau gauzatuko duena, beti ere, zerbitzuko  gainontzeko langileekin 

adostua zein ikertzailea berarekin bat etorrita: 

 Agintea dagokion zuzendari asistentzialarekin eta Araba ESIko langileen zuzendariarekin 

jarriko da harremanetan hautatutako pertsona hori 35 orduz liberatua izateko edo eta 

ordezteko modurik onena zein den zehazteko eta horrela, denbora horretan artikulua 

idatziko duen pertsona bazter uzteko. Alderdi hau ezinbestekoa da, izan ere, bonoa 

gauzatzeak ez du eragin behar negatiboki ez asistentzian ezta zerbitzua gauzatzen duten 

gainontzeko langileengan. Alabaina, ikerketa bonoen kasuan, 35 ordu horiek gauzatu ahal 

izango dira soilik astebeteko epean. 

 Denbora bonu horiek ezingo dira gauzatu opor garaian, hala nola, abuztua eta uztaila, aste 

santu, gabonak eta zubiak, ezta, agintariaren ustez, karga asistentzial handiko datetan ere.  

 Denbora bonuak ematen diren unetik hasita, hamar hilabeteko epean gauzatu beharko 

dira. Hala ere, luzaera eskatzeko aukera aurreikusten da egoera bereziak suertatzen 

direnetan. Luzaera hori Biorabako idazkaritzari eskatuko zaio eta Berrikuntza Batzordeak 

edo eta Ikerketa batzordeak aztertuko du. 

 Denbora bonua gauzatzen den emaitzairen jarraipena egingo du Biorabak. 
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Denbora bonuak interesatuei jakinaraziko zaizkie posta elektronikoz eta Bioaraba webgunean 

argitaratuko dira, behin betiko emaitzak lortzen direnean. 

 

7.1 IKERKETARAKO DENBORA BONOAK: 

BALDINTZAK 

 Araba ESIko kide diren zentroetako langileek 2019ren 30a baino lehen burutu zituzten 

proiektuak onartuko dira, emaitzak aldez aurretik argitaratu ez diren proiektuak. 

 Araba ESIko kide diren zentroetako langileek 2018ko uztailaren 1etik 2019ko ekainaren 

30era bitartera (biak barne) jardunaldietan aurkeztu dituzten ahozko komunikazio edo 

posterrak onartuko dira. 

 Ikerketa taldeko kide bakarrak izango du aukera denbora bonoaz gozatzeko eta pertsona 

hori  Araba- ESIko langilea beharko du izan. 

  Aurreko Jardunaldietan aurkeztutako lanak ez dira onartuko. 

  Profesional berak ezin izango du denbora bonoaz gozatu bi urte jarraian.  

 

AURKEZTU BEHARREKO DOKUMENTAZIOA ETA HAUTAGAITZA IGORTZEKO 

PROZEDURA 

Dagokion inprimakia http://jornadas.bioaraba.org/login.aspx helbidean erabilgarri egongo da. 

Horrez gain, dagokion fitxategia erantsi behar da: 

 Jardunaldietako komunikazioen kasuan, laburpena, posterra edo diapositiben 

aurkezpena erantsiko dira (formatua .pdf) 

 Burututako ikerketa proiektuen kasuan, horien laburpena erantsiko zaio (750 

hitzekoa gehinez eta Pdf formatuan), eta honako atal hauek izango dituzte: Sarrera 

eta justifikazioa, helburuak, metodologia, emaitzak eta eztabaida edo ondorioak. 

 

EBALUAZIO IRIZPIDEAK 

Aurkezpen epea amaitzean, batzorde zientifikoaren ebaluazioa egingo da, honako irizpide hauetan 

oinarrituta: praktika klinikorako duen garrantzia edo ezagutza orokorrean, , praktika klinikorako 

duen informazioa balioa edo ezagutza orokorrean, kalitate metodologikoa, egiletzan Biorabak duen 

ordezkagarritasuna eta lanak duen erraztasuna edo gaitasuna argitaratua izateko. 

 

http://jornadas.bioaraba.org/login.aspx
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7.2 BERRIKUNTZARAKO DENBORA BONOAK  

 

BALDINTZAK 

 Araba ESIko kide diren zentroetako langileek 2019ko ekainaren 30a baino lehen 

proposatutako proiektuak sartzen dira. 

 Proiektu berritzaile horren taldeko den kide bakar batek gozatu ahal izango du 

denbora-bonoaz eta Arabako ESIKo langilea beharko du izan.  

 Ez dira onartuko jada aurreko jardunaldietara aurkeztutako lanak . 

 Profesional berak ezin izango du bi urte jarraian denbora-bonoa gauzatu.  

 

 

AURKEZTU BEHARREKO DOKUMENTAZIOA ETA HAUTAGAITZA IGORTZEKO 

PROZEDURA  

Dagokion inprimakia http://jornadas.bioaraba.org/login.aspx helbidean erabilgarri egongo da.  

Gainera, laburpen bat gehitu beharko zaio, gehinez 750 hitz dituena, eta pdf. formatuan dagoena. 

EBALUAZIO IRIZPIDEAK 

Aurkezpen epea amaitu ondoren, Batzorde zientifikoak honako azterketa hau egingo du, honako 

irizpide hauei jarraituta: praktika klinikorako duen garrantzia, erakundearen kudeaketarako edo eta 

ezagutza orokorrean, praktika klinikorako duen onura eta eragina, erakundearen kudeaketarako eta 

ezagutza orokorrean, ekimena garatzeko kanpo zein barruko oztopo eza eta egingarritasuna, 

beharraren egokitzapena eta denbora-bonoarekin gauzatzeko gaitasuna. 

 

 

http://jornadas.bioaraba.org/login.aspx

