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وه آشنایی با جشنواره شهید مطهری و شی
تدوین فرآیندهای آموزشی

(فعالیت های نوآورانه)

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تربت حیدریه 

مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی
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 جشنواره رازی آشنا هستید؟آیا با

رزشمند  آیا فعالیتهای آموزشی نیز همانند فعالیتهای پژوهشی ا
هستند؟

؟آیا فعالیتهای ارزشمند آموزشی شایسته تقدیر هستند
؟آیا از فعالیتهای ارزشمند به نحو مطلوبی تقدیر می شود
 جشنواره آموزشی شهید مطهری
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رئوس مطالب

اهداف جشنواره
مزایای شرکت در جشنواره
آشنایی با اصطالحات و تعاریف
روند برگزاری جشنواره
کمیته های /هیأت داوران، کمیته)ارکان جشنواره

(تخصصی، دبیر خانه جشنواره و کمیته اجرایی
فرمت ارسال فرآیندها
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(ادامه)رئوس مطالب

ن، عنوا) راهنمای تدوین فعالیت های نوآورانه آموزشی
حیطه ها، هدف کلی و اهداف اختصاصی، بیان مسأله،  

ی داخلی، شیوه ها/مروری بر تجربیات و شواهد خارجی
(تعامل با محیط، نتایج و سطح نوآوری

شیوه نامه داوری
شاخص های ارزیابی فرآیندهای نوآورانه آموزشی
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:  اهداف جشنواره
سطحدرعلمیتحوالتدرسالمرقابتفضایایجاد(الف

کشور
وانعنبهآموزشیجدیدفرایندهایمعرفیوشناسایی(ب

المللیوبینایمنطقهکشوری،درسطحالگو
علومعالیآموزشعرصهفعاالنزحماتبهنهادنارج(ج

اسانکارشنودانشجویانعلمی،هیاتاعضایازاعمپزشکی
کشورپزشکیعلومعالیآموزشحوزه

توسعههایفعالیتنشرجهتمناسببسترایجاد(د
تجربیاتتبادلوپزشکیعلومعالیآموزشموسسات

وزشیآمکمکلوازموهادستگاهتجهیزات،تولیدتشویق(ه
جدید



مزایایی شرکت در جشنواره

ازامتیتشویقی،پایهشاملآموزشیامتیازاتاعطاء
پژوهیدانش

مطالعاتی،هایفرصت)نقدیغیرونقدیجوایز
(...وهاکنگرهدرشرکت

اعضایجذبهایفراخواندرشرکتبرایامتیاز
علمیهیأت

امیاستخدوضعیتتبدیلوعلمیهیأتاعضایارتقاء
برترهایفرآیندبهکشوریپژوهیدانشامتیاز

کشوری
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فآشنایی با اصطالحات و تعاری
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:  فرآیند آموزشی
دانشیاودانشورانهازاعم)آموزشیهایفعالیتتمامیبه

ایدانشجویان،علمیهیأتاعضایکهشودمیگفته(پژوهی
فیتکیافزایشبهمنجرتادهندمیانجامآموزشیکارشناسان

هایحیطهازیکیدرآموزشیبروندادیافرآینددرونداد،
.گرددپزشکیعلومآموزش

ونگارشیافتهسازمانومنظمروشآموزشیفرآیند
غالاشتزمانطولدرعلمیهیاتاعضایتجربیاتمستندسازی

شدهمندبهرهآنهاازبتوانندنیزدیگرانباشد،تامیتدریسبه
درمعتبرشواهدایجادوبیشترهایپژوهشبرایزمینهو

.گرددفراهمپزشکیعلومآموزشحوزه
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Scholary)فعالیت های  آموزشی دانشورانه Teaching :)

صورتبهکهاستاینوآورانهآموزشیفرآیند
سازیآماده)موجودشواهدبرمبتنی،(شفافاهداف)هدفمند
مشخصنتایجدارایو(مشخصمتدولوژی)مندروش،(مناسب

.باشد

آموزشیپژوهیدانش(Scholarship of Teaching)
بودندارابرعالوهکهاستاینوآورانهآموزشیفرآیند

معرضردوشدهمنتشرمناسبینحوبه،گالسیکاولمعیارچهار
.استگرفتهقراردیگراننقد
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فرآیندهای برتر دانشگاهی
هایحیطهدرکهدانشگاهیداورانهیأتمنتخبفرآیندهای

آموزشتوسعهومطالعاتمرکزتوسطسالههمهکهجشنواره

حسطدربرتررتبهحائزشود،میاعالمکشورپزشکیعلوم
.گردنددانشگاه

فرآیندهای برتر کشوری
ایفرآیندهمیانازکهکشوریداورانهیأتمنتخبفرآیندهای

اساسربکشوری،جشنوارهبههادانشگاهتوسطشدهمعرفیبرتر
.اندشدهبرتررتبهحائزکشوریجشنوارهداورانهیأترأی



عرصه یا موقعیت آموزشی
درسیهایکالس
آموزشیهایکارگاه
بالینیوپایهعلومگوناگونهایآزمایشگاه
بالینیمهارتهایمراکزیاآزمایشگاه
صبحگاهیگزارش
وندرآموزشیهایکنفرانسمانندآموزشیهایکنفرانس

آموزشهایکنفرانسوکشوریدانشگاهی،وگروهی
...وکالبژورنالبیمارستان،درونهایکنفرانسمداوم،
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(ادامه)عرصه یا موقعیت آموزشی

بالینیبخشهایراند
سرپاییآموزش
جامعهوخدماتارائهنظاممختلفهایعرصهدرآموزش

اماکنها،کارخانهبهداشتی،هایفیلددرآموزشمانند
...ومدارسبهداشتی،

هایآموزشانواعسایروالکترونیکیآموزشفعالیتهای
حضوریغیروحضوری
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اعضاءازیکهردانشگاهسطحدردانشگاهی؛درونمرحله
میمعرفیگروهبهراآموزشیفرآیندهایعلمیهیأت
.گرددرقابتمیدانواردگروهتائیدازپستانمایند

کشوریرقابتمیدانوارددانشگاهیمنتخبفرآیندهای
رتبهوکشوریداوریهیأتدرنمراتاخذازپسوشده
وعلمیهایارزشجوایز،سومتااولفرآیندهایبهبندی

.گرفتخواهدتعلق...ومطالعاتیهایفرصت

:جشنواره روند برگزاری 
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ارکان جشنواره

هیأت داوران
کمیته های تخصصی/ کمیته
دبیرخانه جشنواره
کمیته اجرایی
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هیأت داوران
رتربفرآیندهایانتخابمورددرگیریتصمیمرسمیمرجع

هیأتچندهر.استداورانهیأتمطهری،شهیدجشنواره
امادکنمیتکیهخودتخصصیهایکمیتهقضاوتبرداوران
.استداورانهیأتعهدهبرنهاییگیریتصمیم

ترکیب هیأت داوران جشنواره کشوری
وزارتپزشکیآموزشتوسعهومطالعاتمرکزرئیس
10ابحداقلخوشنامونظرصاحبعلمیهیأتاعضایازنفر

دانشیاریرتبه
جشنوارهتخصصیهایکمیتهروسای
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هیدانشگاترکیب هیأت داوران جشنواره 

دانشگاهآموزشیمعاون
دانشگاهآموزشتوسعهومطالعاتمرکزمدیر
5شنهادپیبهخوشناموبرجستهعلمیهیأتاعضایازنفر7تا

دانشگاهرئیسموافقتوآموزشیمعاون
جشنوارهتخصصیهایکمیتهروسای
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شوریکجشنواره کمیته های تخصصی /کمیته
جشنوارههایحیطهازایبهکشوریتخصصیهایکمیته،

اعضایمیانازپزشکیآموزشخبرگانوکارشناسانازمتشکل
میلتشکیکشورسراسرآموزشیکارشناسانوعلمیهیأت
.نددارعهدهبرراتخصصیداوریمسئولیتافراداین.شوند

شگاهی جشنواره دانهای تخصصی کمیته /کمیته
ایهکمیتهمشابهوظایفباتخصصیهایکمیته/کمیته

وعدادتولیگرددمیتشکیلدانشگاهدرکشوریتخصصی
رایطشحسببرتخصصیهایکمیته/کمیتهاعضایترکیب
.شودمیمشخصدانشگاه
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:  دبیرخانه دائمی جشنواره
وتمطالعامرکزدرکشوریجشنوارهدائمیدبیرخانه

خانهدبیرووزارتپزشکیعلومآموزشتوسعه
گاهدانشآموزشتوسعهومطالعاتمرکزدردانشگاهی

.باشدمیمستقر

:وظایف دبیرخانه
باتمکاتانجام،رسانیاطالعشاملاداریامورکلیهانجام

،داوریفرآیندمدیریت،هادعوتنامهارسالو
وانداورهیأتوتخصصیهایکمیتهجلساتبرگزاری

جشنوارهبرگزارینهایتدر
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کمیته اجرایی جشنواره کشوری
ابمرتبطامورکردناجراییوریزیبرنامههدایت،:وظیفه

کشوریجشنوارهبرگزاری
اعضاء:
(جشنوارهرئیس)بهداشتوزارتآموزشیمعاون
ردبی)وزارتپزشکیعلومآموزشتوسعهومطالعاتمرکزرئیس

(جشنوارهعلمی
آموزشیمعاونتاجراییمعاون
لومعآموزشتوسعهومطالعاتمرکزرئیسانتخاببهاجراییدبیر

وزارتپزشکی
بهوزارتآموزشتوسعهومطالعاتمرکزکارشناسانومعاونان

رتوزاپزشکیعلومآموزشتوسعهومطالعاتمرکزرئیسانتخاب
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کمیته اجرایی جشنواره دانشگاهی

وابهمشوظایفشرحبااجراییکمیتههادانشگاهدر
شکیلتدانشگاهشرایطحسببرنیازموردتعدیالت

.گرددمی
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شرایط ورود به جشنواره

گرددیادگیریبهبودبهمنجرکهآموزشیفعالیت.
باشدجشنوارهاهدافراستایدر.
یاگواهی)باشدنشدهمعرفیقبلیهایجشنوارهدر

.(باشدنکردهدریافتتقدیرنامه
اکثریتیاهمهکهروتینمتدیک)باشدداشتهنوآوری

(.نباشددهندمیقراراستفادهموردمدرسان
باشدشدهاجرانیمسالیکحداقل.
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(ادامه)شرایط ورود به جشنواره

داشتهفرآینداجرایبرمبنیدانشکدهطرفازتاییدیه
.باشد

اجرانیمسالدریکاگرابداعاتواختراعاتمورددر
بهآموزشبرایآموزشیابداعیکازوباشدشده

فرآیندعنوانبهباشد،شدهاستفادهدانشجویان
.شودمیمحسوب
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فرمت قبلی ارسال فرایندها
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فرمت جدید ارسال فرایندها
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راهنمای تدوین فعالیت های نوآورانه  
آموزشی  
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:فعالیت نوآورانهعنوان -1
میرادقتبیشترینکهاستمواردیمهمترینازیکی

.طلبد
:مثال

ارتقاء.......
طراحی.....
فرایند....
تدوین....
بازنگری...
و...
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:توجه می باشندقابل نکات زیر در انتخاب عنوان 

عنوان بایستی دقیق و رسا باشد.

 را در باشد که نکات اصلی و عمده هدف اصلیای عنوان بایستی جمله

.بر داشته باشد

از نظر جمله بندی و رعایت قواعد دستوری صحیح باشد .

 پرهیز شودنا آشنا و اصطالحات از بکار بردن عالئم  .

فاقد کلمات اضافی بوده و به طور روشن و واضح تنظیم شود  .

 کندبه طور کلی هدف اصلی  را بیان.

حتی المقدور شعار جشنواره در عنوان گنجانده شود.

عنوان جذاب باشد.
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:مثال
مقرارتبرنامه درسی آموزش اخالق و قوانین و بازنگری : عنوان

حرفه اینو به سمت آموزش اخالق و قوانین دریچه ای : عنوان بهتر

اپیکال شبیه سازی جراحی پری : عنوان 
برای شببیه  شبیه سازی با استفاده از سر گوسفند ذبح شده مدلی مطلوب: عنوان بهتر

سازی جراحی پری اپیکال 

بخش آموزشی روانپزشکی جامعه نگرراه اندازی :  عنوان فرآیند
ر از درمانگاه تا زندان بازگشت به آموزش جامعه نگروانپزشکی :  عنوان بهتر

خالق در  استفاده از روش بازاندیشی بر اساس آموزه های دینی برای پرورش تفکر
دانشجویان پرستاری

 ی بر اساس  برای پرورش تفکر نقادانه دانشجویان پرستار” بازاندیشی"استفاده از
"حاسبوا أنفسکم قبل أن تحاسبوا"آموزه های دینی 
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تدوین و بازنگری برنامه های آموزشی

یاددهی و یادگیری 

(دانشجو، هیات علمی و برنامه)ارزشیابی آموزشی 

مدیریت و رهبری آموزشی 

یادگیری الکترونیکی  

طراحی و تولید محصوالت آموزشی

:    نوآوریحیطه 
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:صاحبان فعالیت های نوآورانه
ورد  نام همکاران و نوع و میزان مشارکت هر یك از ایشان در فعالیت م

ب می اولین نفر به عنوان نماینده مجریان محسو. )نظر را ذکر نمایید

(شود
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امضاء میزان مشاركت نوع همكاری درجه دانشگاهی سمت در اين فعالیت نام و نام خانوادگی



(:فرآیندمدت اجرای )اجراء تاریخ 

:مدت زمان اجرای فرآیند
هکباشدمیآنپایانتااجرامرحلهآغازمیانزمانیفاصله

.شودمیتحصیلیهاینیمسالشاملمعموالً

یكحداقلبایستیکشوریمرحلهبهفرآیندارسالجهت
.باشدگذشتهفرآینداجرایازتحصیلینیمسال

تحصیلینیمسالدو:مثال
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هدف کلی
جاآندرتاجاست،بدانرسیدنقصدکهاستاینقطههدف

.پرداختداوریبه

استسوالاینبهپاسخدرصدد:

می خواهید چه انجام دهید؟
هکتفاوتاینبااستفرآیندعنوانهمانواقعدرکلیهدف

اربردکومعنیکه«تعیین»مثلاندازه گیریقابلهایلغتبا
.شودمیشروعدارند،واضحتریودقیق
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اختصاصی/ اهداف ویژه
:  مالک های اهداف خوب

،مشخصومعینروشن
مختصروکوتاهمشخص،حدودداشتن
بودناختصاصی
گیریاندازهقابل
بودنبینانهواقع
(خوبومناسبتعریف)بودنفهمقابل
موجودهاینظریهوهاتئوریاساسبربیان
باشدکلیهدفراستایدر
اهمیتبابسیار



: توجه به نکات زیر در تدوین بیان مساله ضروری است

(آنوسعتوابعادتبیین،موضوعبنیادیتوضیح)مسالهتعریف

(جدیداطالعاتوعلمیمنابعبرتاکیدبا)مسالهاهمیت

(جدیداطالعاتوعلمیمنابعبرتاکیدبا)موجودحلهایراه

(مشکلتداومازناشیعوارضمثل)اجرالزوم

جمعیتواهدافبهکلیایاشارهباهمراهشودانجامخواهدمیآنچهبهاشاره

(مستقیمغیرطوربهانتخابیاهدافاهمیتذکر)مطالعهمورد

سنجینیازونیازدربردارنده

: ( ضرورت انجام و اهمیت اهداف انتخابی)بیان مسأله 
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نیازسنجی
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: نیاز سنجی
.نیازهاستشناساییبرنامه،هرطراحیدرگاماولین

ازبخشکداموکجاستدرمشکلکهشودمیمشخصنیازسنجیبا

.داردمداخلهنوعکدامبهنیازمشکل

وضعیعلمروشهایازاستفادهبابایدآموزشیفرآیندیکاجرایازقبل

زااستفادهبادواینمیانخالءوشدهمقایسهمطلوبوضعباموجود

.شودمیپرمؤثرآموزشیفرآیندهای

انبیبخشامتیازازنیمیآموزشیفرآیندهایداوریدربخشاین

.استدادهاختصاصخودبهرامسأله
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نیازسنجی
نیستآسانهمیشهآموزشینیازهایتشخیص.

:نیازتشخیصبرایپیشنهادیهایروش

اندارداستباآموزشینتایجوفرایند:استانداردبامقایسه–1

.شودمیمقایسه
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نیازسنجی

کهخصوصیبههایدانشوهامهارت:شغلینیازهایبرآورد-2

.استدانشجوایحرفهآیندهوظیفهشرحبامناسب

هبرنامبخشیاثر:آموزشیهایبرنامهوتحلیلهزیتج–3

یلتحلوتجزیهاهدافبهرسیدندرآنموفقیتوآموزشی

.گرددمشخصداشتوجودانحرافیاگروشود
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نیازسنجی
بهنبردپیجهتدانشجویانازسوال:دانشجویاندرتحقیق-4

ازبرایاآنهبهبایدآنچهواندداشتهکارشاندرکهمشکالتی

.شوددادهآموزشمشکلبردنبین

بهبردنپیجهتپژوهش:آموزشنفعانذیدرتحقیق-5

تید،اسادانشجویان،دیدگاهازدانشجویانآموزشیمشکالت

بالینی،آموزشمدیرانومسئوالنمددجویان،وبیماران

....وبالینیکارکنان
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مرور ، (باذکررفرانس ) تجربیات و شواهد خارجی مرور 

ر  در این بخش سوابق اجرائی این نوآوری د) تجربیات و شواهد داخلی 

(  دانشگاه وکشور بطور کامل با ذکر رفرانس ذکر شود

هایانکبازاستفادهومحققینسایرباتماسخارجی،وداخلیمجالتکتب،بهمراجعه

خارجیوداخلیالکترونیک

سأله،مبیانعنوان،:فرآیندمختلفهایبخشدردیگرانتجربیاتازاستفادههدف

...ومتدولوژینیازسنجی،

روندکیطیسپسپرداخت،کلیموضوعاتارائهبهابتدابایدمبحثایننگارشدر

.دادشرحاختصاصیطوربهرانظرموردموضوعمنطقی

مندنظامومستندمرور



و آماده سازی، چگونگی تجزیه و تحلیل موقعیت): روش اجراء

(ید تطبیق متدولوژی ، اجرا  و ارزشیابی را در این بخش بنویس

درکهتاسایندادپاسخآنبهبایستیبخشایندرکهسواالتی

هچشما"”؟چگونهوشدهاستفادهابزاریچهاز"فرآینداین

"چگونه؟وایدکرده

دادهتوضیحشدهاستفادههایروشوابزارهابایدبخشایندر

.شود
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مواد

اید؟از چه استفاده کرده 

ترتیب منطقی  

چه؟

کجا؟

چه موقع؟

 مقدار؟چه

روشها

اید؟چه کرده 

ترتیب منطقی

چگونه؟

 ،زمان، اندازه، انواع

شرایط و غیره

مواد و روشها
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یند محیط و نقد فرآشیوه های تعامل با 
:در این بخش موارد ذیل را ذکرکنید: توجه

دوره های آموزشی در جهت انتقال نوآوریبرگزاری • 

در کنگره ها و جشنواره هاپذیرش • 

مقاالت داخلی / پاورپوینت  /CDهای نشر نوآوری اعم از شیوه • 
راهنما/ کتاب/تارنما/یا خارجی

تعمیم نوآوری در اماکن دیگر و نتایج آنهاشواهد • 

فراگیرانمشتریان یا /همکاران / خبرگاننقد • 

خورد در صورتی که نقد در خارج از دانشگاه انجام شده باشد و باز
.ردآن در برنامه موثر بوده است باالترین امتیاز را اخذ خواهد ک
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ه موفق  نتایج حاصل از این فعالیت و این که فعالیت ارائه شده چگون•
. بنویسید شده است به اهداف خود دست یابد را 

:در این بخش موارد ذیل را ذکرکنید: توجه
از اهداف هر یک برای دستیابی به اهداف  شواهد •

ویژه به تفکیک 
مشتریان/فراگیرانرضایتمندیمیزان •
آیندهبرای پیشنهاداتو قوت و ضعف نقاط •
د، چقدر اهمیت نتایج به دست آمده بیشتر باشهر •

.امتیاز بیشتری به فرآیند تعلق می گیرد
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سطح نوآوری  

استگرفتهصورتباراولینبرایآموزشیگروهسطحدر

.استگرفتهصورتباراولینبرایدانشکدهسطحدر

.استگرفتهصورتباراولینبرایدانشگاهسطحدر

.استگرفتهصورتباراولینبرایکشورسطحدر

.استگرفتهصورتباراولینبرایدنیادر
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مطهرینامه داوری دوازدهمین جشنواره کشوری شهید شیوه 

فرایندهااولیهبررسی:اولمرحله
فرایندهایاولیههایچارچوبرعایتنظرازبررسیاین

کهیصورتدر.گیردمیصورتجشنوارهدبیرخانهدرآموزشی
همینردنباشدآموزشیفرایندیکاولیهشرایطواجدفرایندی

.شودمیردمرحله
:ازعبارتندشوندمیفرایندهاسریعردبهمنجرکهمواردی

یاعلمیهیاتاعضایآموزشحوزهازخارجهایفعالیت.الف
پزشکیعلومفراگیرانهایردهازیکی

عمومیسالمتآموزشبامرتبطهایفعالیت.ب
گاهیدانشفرایندعنوانبهگذشتههایدورهدرکهفرایندی.پ
.اندگرفتهقرارتقدیرموردوشناساییکشورییا



نامه داوری دوازدهمین جشنواره کشوری شهید  شیوه 
(ادامه)مطهری

فرایندهااولیهبررسی:اولمرحله
دارندپردازینظریهماهیتصرفاکههاییطرح.ت
اصالحنهودارندعلمتولیدماهیتکهآموزشیهایپژوهش.ث

هادانشگاهدرمستقرآموزشیروندهای
ارزیرشرایطازیکیاجرامدتوتواترنظرازکهفرایندهایی.ج

:دارند
i.اجرایمدتدارند،مستمراجرایکهفرایندهاییمورددر

.باشندداشتهماهششازکمتر
ii.باردوحداقلدارندمکرراجرایکهفرایندهاییمورددر

.باشندنشدهانجام
iii.اثیرتولیدارندبارهیکاجرایماهیتاکهفرایندهاییمورددر

،ذاریگسیاستسندهاییاآموزشیهایبرنامهماننددارندمستمر
.باشندنشدهصالحذیمرجعمصوب
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نامه داوری دوازدهمین جشنواره کشوری شهید  شیوه 
(ادامه)مطهری

احراز تحقق معیارهای دانش پژوهی : مرحله دوم
این در صورتی که فرایندی در مرحله بررسی اولیه فاقد معیارهای حذف سریع باشد وارد

.می شودمرحله 
(:گالسیكمعیارهای )معیارهای ارزیابی فعالیت های دانش پژوهی
.مشخص و روشن داردهدف -1

خیربلی             
. انجام فرایند مرور بر متون انجام شده استبرای -2
             بلیخیر
.روش مندی مناسب و منطبق با اهداف استفاده شده استاز -3
             بلیخیر
مورد نظر به دست آمده اند؟ اهداف -4
             بلیخیر
.  به شکل مناسبی در اختیار دیگران قرار گرفته استفرایند -5
            بلیخیر
. مورد نقد توسط مجریان قرار گرفته استفرایند -6
             بلیخیر
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(ادامه)مطهرینامه داوری دوازدهمین جشنواره کشوری شهید شیوه 
ارزیابیاساس  شاخص داوری و نمره دهی فرایندهای دانش پژوهی بر : مرحله سوم

امتیازاتمحورهاردیف

اهمیت مسئله1
7531

ت  بسیار با اهمیاهداف موضوع شفاف، واقع بینانه و 
.است

.اهمیت موضوع نامشخص است

2
7531شواهدمرور تجربیات و 

.وضعیت مرور نامشخص استمرور مستند و نظام مند

متدولوژی3

7531

روش مناسب انتخاب شده و در حین اجرا انعطاف 
.پذیری مناسب باعث ارتقاء اجراء گردیده است

روش مناسب انتخاب شده ولی اجرا بسیار 
.ضعیف بوده است

میزان اثربخشی نوآوری4
7531

جاد افقهای جدیدی برای بررسی و مطالعه بیشتر ای
.نموده است

.دستیابی به اهداف نامشخص است

استفاده از نقد و بازخورد5

7531

نقد در سطح خارج از دانشگاه انجام شده است و 
.بازخورد آن در برنامه موثر بوده است

.نقد و بازخورد نامشخص است

سطح نوآوری6
7531

نوآوری در سطح گروه یا دپارتماننوآوری جهانی

7
7531گستره ارایه

ارائه و انتشار نامشخصارائه مناسب و انتشار بین المللی

وسعت و حجم کار8
7531

.حجم کار در گروه فرایندی خود کوچک است.تحجم کار در گروه فرایندی خود بسیار بزرگ اس



نامه داوری دوازدهمین جشنواره کشوری شهید  شیوه 
(ادامه)مطهری

برترانتخاب نهایی فرایندها : مرحله چهارم
ردهککسبرارتبهباالترینکهفرایندهاییمرحلهایندر

هگروکارششدرداورانتوسطحضوریجلسهطیباشند
وشوندمیداوریجشنوارهگانهششهایحیطهبراساس
ازیکهرازسومودوماول،هایرتبهقالبدرهابرترین

.گرددمیانتخابجشنوارهگانهششهایحیطه
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یآموزشنوآورانهشاخصهای ارزیابی فرایندهای 
عتبرمآموزشیاصولومنابعبربودنمبتنی:بودنمعتبر

.المللیبینیاداخلی
یارزشیابواجرامراحلازمستنداتداشتن:بودنمستند
ربخشیاثوبرکاراییمبتنیمعتبرشواهدداشتن:بخشیاثر

.اندیگربرایدستاورداجرایقابلیتویاآموزشیفرآیند
جرایاسابقهتحصیلیسالنیمیکحداقل:داشتناستمرار

.حاضرحالدرفعالیتاستمرارومستند
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(ادامه)فرایندهای نوآورانه آموزشیشاخصهای ارزیابی 

وامحتو،چارچوبنظرازفعالیتبودنتکراریغیر:نوآوری
دراصالحونوآوریمهمهایجنبهداشتنیاواجراشیوه

.قبلیمحصوالتوفرآیندها
بادهشارائهآموزشیدستاوردیافعالیتتطابق:مقبولیت

هیاتاعضای)دانشگاههاوجامعهنیازهایوفرهنگارزشها،
(مشتریانسایرودانشجویان،علمی

گروههابینوگروهیدرونهمکاریترویج
واحدتعدادوفراگیرتعداد
وجهتقابلنتایجحصولنظر؛موردفعالیتنوعبامتناسب
ینیبازبوپزشکیآموزشیجامعهبهفعالیتمؤثریارائه
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چند نکته
ألهمسبیاناولپاراگرافوعنواندرجشنوارهشعارگنجاندن
ردهاآنکاربردنبهوپزشکیآموزشهایواژهباآشنایی

فرآیندنگارش
آموزشیتکنولوژیاصولباآشنایی
فرآیندبهدانشگاهیفرانگاه
موجودمشکالتبرمبتنیفرآیندطراحی
فرآیندطراحیبرایکارورزیوکارآموزیباالیقابلیت

آموزشی
فرآیندجذابودقیقصحیح،نگارش
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چند نکته
نممک:تخصصیبسیارمطالبواصطالحاتازاستفادهعدم

.شودنپذیرفتهفرآیندونشوندموضوعمتوجهداوراناست
رتربفرآیندیکعنوانبهاستممکنموضوعاتترینساده

.شودانتخاب
فرآیندنگارشدرپزشکیآموزشبرتأکیدوتوجه
یآموزشمعاونتنظرموردروزموضوعاتبرتأکیدوتوجه

فرآیندنگارشدربهداشتوزارت
وصاحبنظرافرادگروه،همکارانتوسطفرآیندنقد

آناصالحوEDCکارشناسان
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چند نکته
وپژوهشیطرحقالبدرنظرموردفرآیندارائهدرسعی

آنازحاصل(مقاالت)مقالهارائهوچاپسپس
سات،صورتجلفیلم،عکس،تهیه:فرآیندسازیمستنداهمیت

وبها،فعالیتنمونهها،دادهآوریجمعهایفرممکاتبات،
...واخبارها،تأییدیهافزار،نرمسایت،
بهفرآینداجرایزماندرکهایایدههرنمودنیادداشت
بارچندینفرآینداجرایحیندراستممکن:آیدمیذهنتان

.گیردصورتاصالحات
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چند نکته
...وشکلچارت،نمودار،جدول،ازموضوعپیچیدگیصورتدر

.نماییداستفاده
،(اهاشتب)نویسیممیراهدففرآینداجرایازپساوقاتگاهی

هایافتهوکارانجامروشبااهدافباشیدداشتهتوجه
.باشدداشتههمخوانی

:نکنیدموکولآخرروزهایوهاهفتهبهرافرآیندنوشتن
.داردکافیدقتوزمانبهنیازخوب،فرآیندنوشتن
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با تشکر از توجه شما
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