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  ه تعاليبسم

   يمطهر شهيدكشوري  يآموزش جشنواره نامه ينيآ
1400-1401  

 برتر زشيآمو يندهايآفراز  تجليل و معرفي با هدف، پزشكي آموزش و درمان ،بهداشت وزارت مطهري شهيد آموزشي جشنواره
 پزشكي علوم ليعا آموزش يارتقا منظور به جديد يندهايآفر ابداع نوآوري و ترويج و ها و دانشكده هاي علوم پزشكي دانشگاه

   .گرددمي برگزاربه صورت ساالنه 
  

     اهداف: 1 ماده
  كشور سطح در الگو عنوان به يآموزش جديد ييندهاافر و معرفي ييشناسا) الف
  كشور سطح در يپزشك علوم يآموزش يعلم تحوالت در سالم رقابت يفضا ايجادب) 
 اسان حوزهعلوم پزشكي اعم از اعضاي هيات علمي، دانشجويان و كارشنعالي فعاالن عرصه آموزش  زحمات به نهادن ارج) ج

  كشور يپزشك علوم عالي آموزش
  تجربيات و تبادل آموزش عالي علوم پزشكي  موسساتهاي توسعه فعاليت نشر جهت بستر مناسب ايجاد) د
   جديد يآموزش كمك لوازم و هادستگاه ،تجهيزات تشويق توليد) ه
  

  و اختصارات تعاريف: 2 ماده
  موسسه آموزش عالي علوم پزشكي -1-2

گسترش  هاي علوم پزشكي داراي مجوز از شورايو دانشكده هامنظور از موسسه آموزش عالي علوم پزشكي كليه دانشگاه
  باشد. پزشكي كشور مي دانشگاه هاي علوم

  كشوري يآموزش جشنواره -2-2
 رترب يآموزش محصوالت و يندهاافر از و قدرداني ييشناسا با هدف در سطح كشور بطور ساالنه كهاست  يعلم يداديرو

   .ي شودمبرگزار  آموزش عالي علوم پزشكي موسسات
 يآموزش فرايند -3-2
دانشجويان  ،يعلم هيأت ياعضا كه شوديم گفته )2يپژوه دانش اي و 1دانشورانهنوآورانه (اعم از  يآموزش يهافعاليت يتمام هب

 هاي آموزشدر يكي از حيطه يآموزش برونداد درونداد، فرايند يا كيفيت افزايش نجر بهم تا دهنديم انجام يا كارشناسان آموزشي
   .گرددپزشكي  علوم

   ينوآور سطح -4-2
منظور از  .باشد يالمللنيب اي و يكشور دانشگاه، دانشكده، ،يآموزش )گروه( دپارتمان سطح در توانديم فراينديك  آورينو
  باشد. نيز ميبار در كشور  نياول يبرا آن يبلكه اجرا ستين يبه صورت مل فرايند ياجرا الزاما به معناي يدر سطح كشور يورآنو
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  داوري  يارهايمع -5-2
  :است ريز شرح به كهالسيك هستند گمعيارهاي  نوآورانه تيفعال كي مورد در يداور يبرا استفاده مورد يارهايمع

  هداف مشخصاداشتن  
 يآماده سازي كاف  
 هاي مناسباستفاده از روش  
 مهم جيارائه نتا  
 برنامهثر ؤم يمعرف  
  برخورد نقادانه 

    يآموزش يپژوه دانش -6-2
  باشد. 2-5بند  مندرج در گالسيك اريمع واجد شش كه است اينوآورانه آموزشي فرايند

  يبرتر دانشگاه هايفرايند -7-2
  .دنگرد دانشگاه سطح در برتر رتبه زيحا كه شوديم اطالق يدانشگاه داوران أتيه منتخب يندهايفرا به
  يكشور برتر هاييندافر -8-2
  اند. حايز رتبه برتر شده جشنواره كشوريدانشگاهي معرفي شده به برتر  ييندهاافراز ميان  كه شوداطالق ميي ييندهاافر به

 داوري تخصصي و هاي كميته يداور، اوليه يداورغربالگري و شامل  نوبت داوري 3و مرحله  6 برتر كشوري طي فرايندهاي
انتخاب به شرح مندرج در شيوه نامه مديريت و اجراي فرايند داوري پانزدهمين جشنواره كشوري شهيد مطهري  نشوراي خبرگا

  مي شوند. 
  

  جشنواره كشوري اركان :3 ماده
  كشوريجشنواره  رييس -3-1

  بعهده دارد.را كه جهت دهي و نظارت راهبردي برگزاري جشنواره  معاون آموزشي وزارت است كشوري، رييس جشنواره
  كشوريجشنواره دبير  -3-2

كه هماهنگ سازي و مديريت برگزاري  است كشوري دبير جشنواره ،رييس مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي وزارت
  جشنواره را بعهده دارد

  كشوري جشنواره هيات داوران -3-3
داراي سابقه در زمنيه فعاليت  ومرحله جشنواره از ميان اعضاي هيات علمي و كارشناسان آشنا به فرايند دانش پژوهي  اين داوران

  وظيفه اين داوران غربالگري و داوري اوليه فرايندها در سامانه جشنواره كشوري است. هاي نوآوري آموزشي انتخاب مي شوند.
  يكشور جشنواره يتخصص يهاكميته -3-4
 يعلم هيأت ياعضا انياز م هستند كه يپزشكآموزش  متخصصانمتشكل از كارشناسان و  يكشور جشنواره يتخصصهاي تهيكم

برتر  يهافرايند شنهاديو پ يتخصص يداور تيولؤافراد مس ني. اانتخاب مي شوندسراسر كشور  همكاران مراكز مطالعات و ساير
  را بر عهده دارند.  شوراي خبرگان مركز مطالعات وزارتبه 
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  وراي خبرگان مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي وزارتش -3-5
آموزش پزشكي كشور هستند كه با در نظرگرفتن مالك هاي  در زمينه پيشكوست و صاحبنظراعضاي شوراي خبرگان افرادي 

  قضاوت مي كنند.  در مورد فرايندها "ميزان نوآوري و اهميت فرايندها "
   يكشور جشنواره شوراي خبرگان بيترك -3-5-1

  وزارت يپزشك علوم آموزش توسعه و مطالعات مركز سيير .1

 حداقل با رتبه دانشياري  (يك نفر از هر كالن منطقه آمايشي) علمي صاحب نظر و خوشنام هيأتنفر از اعضاي  10 .2

 (بدون حق رأي در زمان رأي گيري حيطه مربوط به خود) هاي تخصصي جشنوارهكميتهرؤساي  .3

گردند. از هر  يم نييتع يمركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشك سييتوسط ر يتخصص هاي تهيكم يرؤسا :1تبصره
 شوند. يانتخاب نم يتخصص هاي تهيكم سيينفر به عنوان ر كياز  شيب يعلوم پزشك هاي از دانشگاه كي

  جشنواره   رخانهيدب -3-6
  باشد. يوزارت مستقر م يعلوم پزشك آموزشدر مركز مطالعات و توسعه  يمطهر ديشه يجشنواره كشور رخانهيدب -3-6-1
 فرايندمديريت ها، ، انجام مكاتبات و ارسال دعوتنامهيمشتمل بر اطالع رسان يامور ادار هيانجام كل تيولؤمس ،رخانهيدب -3-6-2

  مراسم جشنواره را بر عهده دارد.  يبرگزار تيدر نها و شوراي خبرگانهاي تخصصي و داوري، برگزاري جلسات كميته
  

  پذيرش  فرايندهاي  دانشگاهي در جشنواره كشوري :4 ماده
 اعضاي توسط ارايه شده ييندهاافر پذيرش به نسبت يعموم فراخوان يط هستند مكلفو دانشكده هاي علوم پزشكي  هانشگاهدا
از طي  وده و پسنم اقدام) مورد حسب( دانشكده يآموزش معاون/مربوطه گروه يدأيت از پس ايشان همكاران يا يعلم تأهي

در موعد اعالم شده توسط در هر حيطه يك فرايند برتر را ، فرايندهاي برتر و مشخص شدن درون دانشگاهي مراحل داوري
  .نمايندجشنواره كشوري بارگذاري دبيرخانه جشنواره كشوري در سامانه 

به ازاي هر حيطه جشنواره حداكثر دو فرايند برتر را براي شركت در جشنواره تواند : مجموعه دانشگاه آزاد اسالمي مي1تبصره 
    كشوري شهيد مطهري معرفي نمايد. 

   هافرايند يابيارز: 5ماده
   د:نمرحله بشرح زير مورد ارزيابي قرار مي گير 6طي و دانشكده ها  برتر ارسالي دانشگاههاي فرايندها 

  سامانهدر  اوليه غيرحضوريداوري  غربالگري و مرحله اول:
   فرايند برتر و بررسي تناسب حيطه ها و تكراري نبودن آنها 9تعيين  مرحله دوم:

  توسط كميته هاي تخصصي يا مجازي داوري حضوري مرحله سوم:

  خبرگان فرايند برتر جهت ارايه به مرحله داوري شوراي 6تعيين  مرحله چهارم:

  توسط شوراي خبرگانداوري حضوري يا مجازي  مرحله پنجم:
  تعيين فرايندهاي نهايي جشنواره مرحله ششم:
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  اعالم فرايندهاي برتر كشور: 6ماده
جشنواره انتخاب و در زمان برگزاري  1،2،3به ترتيب با رتبه هاي در هر حيطه فرايند برتر  3 ،مراحل داوري پس از طي كردن

  د.كشوري مورد تقدير مي گير
، قابل تقدير اعالم نمايد. هاي نوآورانهتواند فرايندهايي را صرفا به منظور ترغيب فعاليتمي كشوري دبيرخانه جشنواره :1تبصره 

    .مشمول امتيازات فرايندهاي برتر نخواهند بوداين فرايندها 
  

   برتر يهافرايند ازاتيامت: 7 ماده
  :امتيازات فرايندهاي برتر شامل موارد زير مي باشند

 بند آموزشيدانش پژوهي يابي فعاليت هاي شارزشيوه نامه  8پيوست شماره مفاد  منطبق با يكشور يپژوه دانش ازيامت)
 )1398مرداد -ويرايش دوم-آيين نامه ارتقاي اعضاي هيات علمي دانشگاهها 2ماده  6

  ينقد زيجوا 

 گرنت نصر  
 تنديس جشنواره 

 تقدير لوح  
 

  جشنواره يهاهزينه :8ماده 
  .مين و پرداخت خواهد شدأت يپزشك آموزش و درمان ،از محل اعتبارات وزارت بهداشت يكشور جشنواره يهانهيهز

  باشد. از زمان ابالغ الزم االجرا ميو  استتبصره  3ماده و  8 شاملين نامه ياين آ


