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معاون محترم آموزشی دانشگاه/دانشكده علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی ..........

با سالم و احترام؛

به استحضار میرساند به یاری خداوند متعال چهاردهمین جشنواره آموزشی شهید مطهری همزمان 

با بیست و دومین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی در روزهای ۲۹ لغایت ۳۱  اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ 

در مرکز بینالمللی همایشهای رازی دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزار خواهد شد. 

به منظور فراهم کردن مشارکت حداکثری اعضای محترم هیأت علمی در این جشنواره، خواهشمند است 

دستور فرمایید طبق آیین نامه جشنواره آموزشی شهید مطهری ۱۳۹۶ و روال سالهای گذشته، اقدامات الزم 

برای برگزاری جشنواره دانشگاهی به شرح زیر آغاز شود:

ارسال فراخوان در اسرع وقت به واحدهای مرتبط دانشگاه  

دریافت و طبقه بندی فرایندهای ارسالی توسط اعضای هیأت علمی  

داوری و انتخاب فرایندهای برتر دانشگاهی بر اساس شیوه نامه «مدیریت و اجرای فرایند داوری  

جشنواره کشوری شهید مطهری- بازنگری ۱۳۹۹» (پیوست ۱)

زمان بارگذاری اطالعات فرایندهای برتر دانشگاهی برای شرکت در بخش کشوری از اول آذر ماه 

۱۳۹۹ به مدت دو هفته در سامانه مربوطه خواهد بود که آدرس آن متعاقبا اعالم خواهد شد. هر 
دانشگاه/دانشکده مجاز است صرفا یک فرایند برتر را در هر یک از حیطههای شش گانه جشنواره برای 

رقابت در بخش کشوری جشنواره معرفی نماید. 

توجه عالقهمندان به ارسال فرایند برای جشنواره سیزدهم را به موارد زیر جلب مینمایم:

حیطههای شش گانه جشنواره سیزدهم به شرح زیر میباشند: (۱

تدوین و بازنگری برنامههای آموزشی 

یاددهی و یادگیری 

ارزشیابی آموزشی (دانشجو، هیأت علمی و برنامه) 
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مدیریت و رهبری آموزشی 

یادگیری الکترونیکی 

طراحی و تولید محصوالت آموزشی 

مطابق آییننامه جشنواره و مشابه جشنواره سیزدهم صرفا فرایندهایی وارد مرحله رقابتی جشنواره  (۲

میشوند که واجد هر شش معیار گالسیک باشند (تبصره ماده ۷ ارزیابی فرایندها در آیین نامه 

جشنواره شهید مطهری). 

تاکید میگردد که هر فرایندی تنها یک بار حق شرکت در جشنواره شهید مطهری را داشته و در  (۳

صورت ارسال مجدد یک فرایند به جشنواره به هر شکل از مرحله داوری حذف میگردد.

از آنجا که براساس آیین نامه جشنواره شهید مطهری  امکان جابجایی فرایند در حیطه ها پس از  (۴

ارسال توسط دانشگاهها وجود ندارد، خواهشمند است با مراجعه به راهنمای حیطه ها (پیوست ۲)، 

حیطه فرایند را بدقت انتخاب نمایید تا فرایند دانشگاه بطور زود هنگام در فرایند داوری حذف 

نگردد.

با توجه به اهمیت تکمیل جدول بند ۶ در فرم ارسال خالصه فرایند و با توجه به مشکالت متعدد  (۵

در سال گذشته در این ارتباط، خواهشمند است ترتیبی داده شود که این جدول در هنگام ارسال 

بطور کامل و با امضاء کلیه افراد تکمیل و ارسال شود. قابل ذکر است بنا به بند ب-a-۱ «شیوه نامه 

مدیریت و اجرای فرایند داوری جشنواره کشوری شهید مطهری- بازنگری ۱۳۹۹» در صورت 

نامشخص بودن وضعیت مالکیت در زمان ارسال  فرایند (عدم تکمیل کامل و دقیق این جدول) 

فرایند مربوطه از داوری حذف میگردد. 

به منظور رعایت عدالت و صحت اطالعات ارایه شده به داوران، در جشنواره چهاردهم الزم است  (۶

صاحبان فرایند برتر دانشگاهی عالوه بر مستنداتی که در سنوات قبل تهیه و ارسال میکردند، یک 

فایل پاورپوینت صداگذاری شده به مدت ۳ دقیقه حداکثر با حجم ۸ مگابایت برای معرفی فرایند 

خود تهیه نمایند تا در محل پیشبینی شده در سامانه به صورت لینک قرار داده شود. قابل ذکر است 

این فایل برای معرفی فرایند در کمیتههای تخصصی و هیأت داوران مورد استفاده قرار میگیرد و لذا 
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دقت کافی در تهیه این فایل (از نظر کیفیت صدا و محتوای اسالیدها) میتواند به ارایه مؤثر فرایند 

و نکات برجسته آن برای داوران در کلیه مراحل داوری کمک نماید. 

با توجه به اعمال محدودیت حداکثر ۴۰۰۰ کلمه برای متن اصلی گزارش فرایند، ثبت گزارشهای  (۷

بیش از چهار هزار کلمه در سامانه امکان پذیر نمیباشد و مسؤولیت ناشی از ارسال ناقص گزارش 

بر عهده صاحب فرایند میباشد. البته این محدودیت شامل حال ضمائم و مستندات همراه نمیباشد.   

هر فرایند ارسالی باید حاوی مجموعه همراه (به صورت فایل) باشد که کلیه اطالعات ضروری  (۸

برای داوری را فراهم و ارزیابی آن را تسهیل نماید.

جهت مزید استحضار، آیین نامه جشنواره، راهنمای حیطهها، فرم ارسال خالصه فرایند و همچنین 

«شیوه نامه «مدیریت و اجرای فرایند داوری جشنواره کشوری شهید مطهری- بازنگری ۱۳۹۹» به پیوست 

تقدیم میشود. 

پیشاپیش از عنایت سرکارعالی/جنابعالی سپاسگزارم.

رونوشت: کلیه مدیران محترم مراکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه/دانشکده


