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 بسمه تعالی

 آیین نامه دانشگاهی دوازدهمین جشنواره آموزشی شهید مطهری

جشنواره آموزشی شهید مطهری با هدف معرفی و تجلیل از فرآیندهای آموزشی برتر دانشگاهی و نیز ترویج نوآوری ، ابداع و معرفی 

 به منظور ارتقای آموزش عالی علوم پزشکی به صورت سالانه برگزار می گردد.  جدید فرآیندهای 

 : اهداف 1ماده 

 کشور سطح در پزشکی علوم آموزشی علمی تحولات در سالم رقابت فضای ايجاد 

  المللی بين و ای منطقه کشوری، سطح در الگو عنوان به آموزشی جديد يندهایآفر معرفی و شناسايی 

 و دانشجويان علمی، هيات اعضای از اعم پزشکی علوم عالی آموزش عرصه فعالان زحمات به نهادن ارج 

 کشور پزشکی علوم عالی آموزش حوزه کارشناسان

 تجربيات  تبادل و پزشکی علوم عالی آموزش موسسات توسعه فعاليتهای نشر جهت مناسب بستر ايجاد 

 جديد آموزشی کمک لوازم و دستگاهها تجهيزات، توليد تشويق 

 

 تعاریف و اختصارات : 2ماده 

: به تمامی فعالیت های آموزشی نوآورانه ) اعم از دانشورانه و یا دانش پژوهی ( گفته می شود که اعضای هیات  فرآیند آموزشی-2-1

علمی ، دانشجویان یا کارشناسان آموزشی انجام می دهند تا منجر به افزایش کیفیت  درونداد ، فرآیند یا برونداد آموزشی در یکی از 

 حیطه های آموزش علوم پزشکی گردد. 

 .نو بودن یک فرآیند می تواند در سطح گروه آموزشی ، دانشکده، دانشگاه ، کشوری یا بین اللملی باشد سطح نوآوری:-2-2

ارهای معیمعیارهای مورد استفاه برای داوری در مورد یک فعالیت نوآورانه معیارهای گلاسیک می باشند.   معیارهای داوری:-2-3

 مطالعات و توسعه آموزشمرکز شی در چارچوب کلی معیارهای گلاسیک توسط زصولات آمومتناسب برای داوری و رتبه بندی مح

 . علوم پزشکی تدوین و ابلاغ می گردد

  ،استفاده از روش مندی مناسب ، کسب آمادگی کافی ،دارا بودن اهداف مشخصمعیارهای شش گانه گلاسیک: -2-4

    برخورد نقادانه  ، معرفی موثر برنامه، نتایج مهم ارائه 
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فرآیند آموزشی نوآورانه است که به صورت هدفمند ، مبتنی بر شواهد موجود ، روش مند و  فعالیت آموزشی دانشورانه :-2-5

 دارای نتایج مشخص باشد. 

فرآیند آموزشی نوآورانه است که علاوه بر دارا بودن چهار معیار اول گلاسیک ، به نحو مناسبی منتشر دانش پژوهی آموزشی : -2-6

 شده و در معرض نقد دیگران قرار گرفته است. 

به فرآیند منتخب هیات داوران دانشگاهی اطلاق می شود که در حیطه های جشنواره که همه ساله  فرآیند برتر دانشگاهی :-2-7

 رتبه برتر در سطح دانشگاه گردند.مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی وزارت اعلام می گردد، حایز  توسط مرکز

 : ارکان3ماده 

 ترکیب هیات داوران جشنواره دانشگاهی : -3-1

  معاون آموزشی دانشگاه 

  مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه 

 5 نفر از اعضای هیات علمی برجسته و خوشنام دانشگاه به پیشنهاد معاون آموزشی و موافقت رییس دانشگاه  7تا 

  روسای کمیته های تخصصی جشنواره 

 کمیته های تخصصی: -3-2

ه آموزش عمتشکل از کارشناسان و خبرگان آموزش پزشکی از میان اعضای هیات علمی  و به پیشنهاد مدیریت مرکز مطالعات و توس

علوم پزشکی تشکیل می شود . این افراد مسولیت داوری تخصصی و پیشنهاد فرآیندهای برتر به هیات داوران جشنواره را به عهده 

 دارند. 

 : کمیته اجرایی   -3-3

دبیرخانه، مسولیت انجام کلیه امور اداری مشتمل بر اطلاع رسانی ، انجام مکاتبات و ارسال دعوتنامه ها، مدیریت فرآیند داوری ، 

 برگزاری جلسات کمیته های تخصصی و هیات داوران و در نهایت برگزاری مراسم جشنواره را بر عهده دارد. 
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 : ارزیابی فرآیندها 4ماده 

 :می باشد زير مراحل اساس بر داوری کلی روند

 جشنواره خروج و ورود معيارهای نظر از يندهافرآ اوليه غربالگری 

  حداقلی معيارهای عنوان به گلاسيک شش گانه معيارهای تحقق احراز 

 حداقلی معيارهای دارای يندهایآفر رتبه تعيين و داوری 

 داوران هيأت به يندهاآفر پيشنهاد ارايه و تخصصی کميته جلسه در شده برگزيده يندهایفرآ بررسی 

 برتر يندهایآفر تعيين و داوران هيأت در فرايندها بررسی 

 گردديم یمعرف یجهت شرکت در جشنواره کشور یيند در هر حيطه به عنوان فرآيند برتر دانشگاهآيک فر. 

 ارسال فرآیند به دبیرخانه دانشگاهی شرایط :  5ماده 

 معیار گلاسیک باشد . فرآیند آموزشی واجد هر شش 

 داقل به مدت شش ماه اجرا شده باشد.، ح دمستمر داررایند آموزشی که اجرای  ف 

  د.انجام شده باش رحداقل دو با ، داجرای مکرر دار آموزشی کهفرایند 

 صوب سندهای سیاست گذاری، م د مانند برنامه های آموزشی یا ولی تاثیر مستمر داراجرای یک باره  اکه ماهیتآموزشی  فرایند

 مرجع ذی صلاح شده باشد. 

 اجرا شده باشد 4937لغایت  مهر ماه  4931مهر ماه در بازه زمانی  فرآیند آموزشی. 

  نباشد.جشنواره های سنوات گذشته )اعم از دانشگاهی یا کشوری (   یند های منتخبرآجز ففرآیند آموزشی   

 نحوی ارسال فرآیند به دبیرخانه دانشگاهی : 6ماده 

  مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی  –معاونت آموزش  –دریافت  و تکمیل فرم خلاصه فرآیند از پورتال دانشگاه 

  )زشآمو معاونت –از پورتال دانشگاه دریافت  و تکمیل فرم تاییدگروه مربوطه / معاون آموزشی دانشکده )حسب مورد – 

 www. Arakmu.ac.ir.edcبه آدرس :  پزشکی آموزش توسعه و مطالعات مرکز

 به صورت  ایلتحویل ف (CD  )در مرکز  واقع -ند و تمامی ضمائم مربوطه به دبیرخانه دانشگاهی جشنواره و پیرینت خلاصه فرآی

 91/17/37لغایت  14/10/37مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه ار تاریخ 


