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 ه تعالیبسم

  یمطهر شهيد یآموزش جشنواره نامه ينیآ
 

 يندهایآفراز  تجليل و معرفی با هدف، پزشکی آموزش و درمان ،بهداشت وزارت مطهری شهيد آموزشی جشنواره

 آموزش یارتقا منظور به جديد يندهایآفر معرفی و ابداع نوآوری، ترويج نيز و کشوری و دانشگاهی برتر آموزشی

  .گرددمی برگزاربه صورت ساالنه  پزشکی علوم عالی

   اهداف: ۱ ماده

 کشور سطح در یپزشک علوم یآموزش یعلم تحوالت در سالم رقابت یفضا ايجاد( الف

 یالمللبين و ایمنطقه ،یکشور سطح در الگو عنوان به یآموزش جديد یيندهاافر و معرفی يیشناسا( ب

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

 کشور یپزشک علوم عالی آموزش کارشناسان حوزه

 تجربيات و تبادل آموزش عالی علوم پزشکی  موسساتهای توسعه فعاليت نشر جهت بستر مناسب ايجاد( د

  جديد یآموزش کمک لوازم و هادستگاه ،تجهيزات تشويق توليد( ه

 و اختصارات تعاریف: ۲ ماده

 موسسه آموزش عالی علوم پزشکی -1-2

های علوم پزشکی دارای و دانشکدهی علوم پزشکی هامنظور از موسسه آموزش عالی علوم پزشکی کليه دانشگاه

 باشد. کشور میمجوز از شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی 

  

 یآموزش جشنواره -2-2

علوم  یعال آموزش سساتؤم توسط شده یمعرف برتر یفرآيندها یارزياب و یبررس یپ در که است یعلم یداديرو

 دو در برتر یآموزش محصوالت و يندهاافر و قدردانی یمعرف ،يیشناسا به منجر و شودیم برگزار کشورپزشکی 

  .گرددیم یکشور و یدانشگاه سطح
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 یآموزش فرايند -3-2

 ،یعلم هيأت یاعضا که شودیم گفته (2یپژوه دانش اي و 1دانشورانهنوآورانه )اعم از  یآموزش یهافعاليت یتمام هب

در  یآموزش برونداد درونداد، فرايند يا کيفيت افزايش نجر بهم تا دهندیم انجام دانشجويان يا کارشناسان آموزشی

  .گرددپزشکی  علوم آموزشهای يکی از حيطه

ييد معاونت آموزشی أسال يک بار به پيشنهاد دبيرخانه جشنواره و ت دوهای جشنواره به صورت هر تبصره: حيطه

های جشنواره توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم تعريف و مصاديق حيطهشود. وزارت تعيين و اعالم می

 شود. ها ابالغ میپزشکی تدوين و به دانشگاه

  ینوآور سطح -4-2

 .باشد یالمللنيب اي و یکشور دانشگاه، دانشکده، ،یآموزش (گروه) دپارتمان سطح در تواندیم فراينديک بودن  نو

 نياول یبرا آن یبلکه اجرا ستين یبه صورت مل فرايند یاجرا الزاما به معنای یدر سطح کشور یورآمنظور از نو

 باشد. نيز میبار در کشور 

 داوری  یارهایمع -5-2

 :است ريز شرح به کهالسيک هستند گمعيارهای  نوآورانه تيفعال کي مورد در یداور یبرا استفاده مورد یارهايمع

  هداف مشخصاداشتن 

 یآماده سازی کاف 

 های مناسباستفاده از روش 

 مهم جيارائه نتا 

 برنامهثر ؤم یمعرف 

  برخورد نقادانه 

 و یداور یبرا متناسب یارهايمع ها،طهيح ريسا به نسبت یآموزش محصوالت متفاوت تيماه به توجه با: تبصره

توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم در چارچوب کلی معيارهای گالسيک محصوالت آموزشی  یبندرتبه

  .گرددیم ابالغ و نيتدو پزشکی

 

                                                           
1 Scholarly teaching 
2 Scholarship of teaching 
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  دانشورانه یآموزش تیفعال -6-2

 یبر شواهد موجود )آماده ساز یمبتن ،صورت هدفمند )اهداف شفاف( هکه ب ای استنوآورانه یآموزش فرايند

 باشد. مشخص جينتا یو دارا (مشخص یمند )متدولوژروش، مناسب(

   یآموزش یپژوه دانش -7-2

 در و شده منتشر یمناسب نحو به، اول گالسيک اريمع چهاردارا بودن  بر عالوه که است اینوآورانه آموزشی فرايند

 . است گرفته قرار گرانيد نقد معرض

 یبرتر دانشگاه هایفرايند -8-2

که همه ساله توسط مرکز  جشنوارههای طهيح در که شودیم اطالق یدانشگاه داوران أتيه منتخب یندهايفرا به

 .دنگرد دانشگاه سطح در برتر رتبه زيحا شود،وزارت اعالم میآموزش علوم پزشکی توسعه  مطالعات و

 یکشور برتر هایيندافر -9-2

ها برتر معرفی شده توسط دانشگاه یيندهاافراز ميان  که شودی اطالق میکشور انداور هيأت منتخب یيندهاافر به

 اند. حايز رتبه برتر شده به جشنواره کشوری، بر اساس رأی هيأت داوران جشنواره کشوری

  وزارت -11-2

 باشد.می بهداشت، درمان و آموزش پزشکیوزارت در اين آيين نامه منظور از وزارت، 

 شود.می برگزار یکشور و یدانشگاه سطح دو دربه صورت ساالنه آموزشی شهيد مطهری  جشنواره: 3 ماده

  .نمايند شرکت جشنواره در توانندیمآموزش عالی علوم پزشکی  موسسات کليه :4 ماده

 

 ارکان :5 ماده

 انداور هیأت -1-5

 هيأتهر چند . استداوران  هيأت ،یمطهر ديشه جشنواره برتر یهايندآفر انتخاب مورد در یريگ ميتصم مرجع

 داوران است.  هيأتکند اما تصميم گيری نهايی بر عهده های تخصصی خود تکيه میداوران بر قضاوت کميته
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  یکشور جشنواره داوران هیأت بیترک 1-1-5

  وزارت یپزشک علوم آموزش توسعه و مطالعات مرکز سيير .1

حداقل با رتبه  )يک نفر از هر کالن منطقه آمايشی( علمی صاحب نظر و خوشنام هيأتنفر از اعضای  11 .2

 وزارتمعاون آموزشی  موافقتو  رييس مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکیدانشياری به پيشنهاد 

 مربوط به خود()بدون حق رأی در زمان رأی گيری حيطه  های تخصصی جشنوارهکميتهرؤسای  .3

 عضا. انتخاب مجدد اشوندداوران برای يک دوره دو ساله انتخاب می هيأتعلمی عضو  هيأتاعضای  1-1-1-5

  حداکثر برای يک دوره دو ساله ديگر بالمانع است.

  شود.احکام اعضای هيأت داوران توسط معاونت آموزشی وزارت صادر می 2-1-1-5

 یدانشگاه جشنواره انداور هیأت بیترک 2-1-5

  دانشگاه یآموزش معاون .1

  دانشگاه آموزش توسعه و مطالعات مرکز ريمد .2

 سيرئموافقت  و یآموزش معاون شنهاديپ به دانشگاهبرجسته و خوشنام  یعلم هيأت یاعضا از نفر 7تا  5 .3

  دانشگاه

 مربوط به خود()بدون حق رأی در زمان رأی گيری حيطه  های تخصصی جشنواره/کميتهکميتهرؤسای  .4

 

  شود.احکام اعضای هيأت داوران توسط معاونت آموزشی دانشگاه صادر می1-2-1-5

 یتخصص یها/کمیتهتهیکم -2-5

 یکشور جشنواره

متشکل از کارشناسان و خبرگان آموزش  ،جشنواره یهاطهيح یازا به یکشور یتخصصهای تهيکم -1-2-5

 تيولؤافراد مس ني. ادنشویم ليتشکسراسر کشور  یکارشناسان آموزش و یعلم هيأت یاعضا انياز م یپزشک

 جشنواره را بر عهده دارند.  داوران هيأتبرتر به  یهافرايند شنهاديو پ یتخصص یداور

و حکم  یمرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشک سيرئ شنهاديبه پ های تخصصیاعضای کميته -2-2-5

 یهاهتيکم یاعضاگردند. الزم است در انتخاب یمنصوب م دوره برگزاری جشنوارهبرای هر وزارت  یمعاون آموزش

حداکثر تنوع از  یآموزش یو دانش پژوه آموزش علوم پزشکی نهيدر زم شانيضمن توجه به تبحر ا یتخصص

 کشور لحاظ شود.  یعلوم پزشک یهادانشگاه

 بالمانع است.  های تخصصیاعضای کميتهانتخاب مجدد  -3-2-5

به پيشنهاد رييس مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی و موافقت  یتخصص یهاتهيکم یساؤر 4-2-5

های علوم پزشکی بيش از دو نفر به ای که از هر يک از دانشگاه؛ به گونهشوندمعاون آموزشی وزارت منصوب می

 های تخصصی نباشند.عنوان رييس کميته
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 یدانشگاه جشنواره

 و تعداد یول گرددیم ليدر دانشگاه تشکهای تخصصی کشوری کميتهمشابه  فيبا وظاهای تخصصی /کميتهکميته

 توسعه و مطالعات مرکز ريمد شنهاديپ بهبر حسب شرايط دانشگاه و  یتخصص یهاتهيکم/تهيکم یاعضا بيترک

 .شودیم مشخص معاون آموزشی دانشگاه موافقت و دانشگاه یپزشک علوم آموزش

 جشنواره   رخانهیدب -3-5

و وزارت  یعلوم پزشک آموزشدر مرکز مطالعات و توسعه  یمطهر ديشه یجشنواره کشور رخانهيدب 1-3-5

 باشد. یمستقر مدبيرخانه جشنواره دانشگاهی در مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه/دانشکده علوم پزشکی 

ها، ، انجام مکاتبات و ارسال دعوتنامهیمشتمل بر اطالع رسان یامور ادار هيانجام کل تيولؤمس ،رخانهيدب 2-3-5

مراسم جشنواره  یبرگزار تيدر نها داوران و هيأتهای تخصصی و داوری، برگزاری جلسات کميته فرايندمديريت 

 را بر عهده دارد. 

  يیاجرا کمیته -4-5

 یکشور جشنواره

 شودیتشکيل م زير یجشنواره متشکل از اعضا یيکميته اجرا ،یجشنواره کشور یهابرنامه یهدايت و اجرا یبرا

 .اقدام نمايد یجشنواره کشور یرتبط با برگزارکردن امور م یيو اجرا ريزیبرنامهتا نسبت به 

   )معاون آموزشی وزارت )رييس جشنواره 

 دبير علمی جشنواره( وزارت یپزشک علوم آموزش توسعه و مطالعات مرکز سيئر( 

 یمعاونت آموزش یمعاون اجراي  

 وزارت  یتوسعه آموزش علوم پزشک و مطالعات مرکز رئيس انتخاب به یياجرا دبير 

 توسعه و مطالعات مرکز رئيس انتخاب بهمطالعات و توسعه آموزش وزارت  مرکز معاونان و کارشناسان 

  وزارت یپزشک آموزش

 یدانشگاه جشنواره

 .گرددیم تشکيلشرح وظايف مشابه و با تعديالت مورد نياز حسب شرايط دانشگاه  با یياجرا کميته هادانشگاه در

  .است بالمانع یخصوص بخش به در هر دو سطح کشوری و دانشگاهی یياجرا یکارها از یبخش یواگذار: تبصره
 

 تأهي اعضای توسط ارايه شده یيندهاافر پذيرش به نسبت یعموم فراخوان یط هستند مکلف هانشگاهدا :6 ماده

تا پس از  نمايند اقدام( مورد حسب) دانشکده یآموزش معاون/مربوطه گروه يديأت از پس ايشان همکاران يا یعلم

 تقدير به عمل آيد. یدانشگاه جشنوارههای برتر در فرايندطی مراحل داوری از 
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  هافرایند یابیارز: 7 ماده

 باشد:بر اساس مراحل زير میروند کلی داوری  -1-7

 جشنوارهاوليه فرايندها از نظر معيارهای ورود و خروج  غربالگری .1

 یحداقل یارهايمع عنوان به (کيگالسدانش پژوهی آموزشی ) یارهايمع احراز تحقق .2

  یحداقل یارهايمع یدارا یهافرايندرتبه  نييو تع یداور .3

 داوران هيأتبه  اهفرايندو ارايه پيشنهاد  یتخصص تهيکم جلسهيده شده در برگز یهافرايند یبررس .4

 های برتر فرايندت داوران و تعيين أها در هيفرايندبررسی  .5

دهمين دوره جشنواره، به فرايندهايی يازتبصره: در تداوم روال طی شده در دوره های پيشين جشنواره، صرفا در 

که واجد معيارهای چهارگانه اول گالسيک باشند اجازه ورود به مرحله رقابتی جشنواره داده می شود. از دوره 

 زدهم، صرفا فرايندهايی وارد مرحله رقابتی جشنواره می شوند که واجد هر شش معيار باشند. دوا

 داوران تأيه به را برتر یندهايفرا طه،يح هر یهارتبه تعداد برابر دو زانيم به یتخصص یهاتهيکم از کي هر 2-7

 انتخاب به نسبت مربوط یتخصص تهيکم توسط شده یمعرف یندهايفرا انيم از صرفا داوران تأيه. کندیم شنهاديپ

 . کندیم اقدام برتر یندهايفرا يینها

يابد و رسميت میدارای حق رأی دوسوم اعضای حضور های تخصصی با هيأت داوران و کميتهجلسات  3-7

 . تصميم های آن با اکثريت مطلق آرای اعضای دارای حق رای معتبر است

حق رأی های تخصصی در حيطه تخصصی خود فاقد تبصره: در هنگام رأی گيری هيأت داوران، رؤسای کميته

 باشند.می

و نيز مقررات مربوط به مديريت  هافرايند یبررس برای های مورد نيازابزار و یداور روندمعيارها، جزييات  4-7

 وزارت یپزشک علوم آموزش توسعه و مطالعات مرکز توسط جشنواره يیاجرا نامهوهيش در قالب تعارض منافع

 . شودیم ابالغ، درمان و آموزش پزشکی تدوين و بهداشت

 به نسبت یدانشگاه جشنواره یبرگزار ضمن مقارن با هفته آموزش سال هرماه  ارديبهشت در هادانشگاه :8 ماده

 برتر فرآيند عنوانه ب طهيح هر در فرايند کي. نمايندیم اقدام خود برتر یآموزش یفرآيندها از تجليل و یمعرف

 .گرددیم یمعرف یکشور جشنواره در شرکت جهت یدانشگاه

به ازای هر حيطه جشنواره حداکثر دو فرايند برتر برای شرکت در تواند : مجموعه دانشگاه آزاد اسالمی می1تبصره 

  جشنواره کشوری شهيد مطهری معرفی نمايد. 
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: با توجه به ماهيت کشوری فرايندهای در حال انجام در ستاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، و 2تبصره 

-ها/دانشکدهفرايندهای در حال انجام در دانشگاهبه منظور حفظ ظرفيت جشنواره شهيد مطهری برای ارج نهادن به 

ها مورد ارزيابی و فرايندهای برتر همزمان های علوم پزشکی، فرايندهای ستاد وزارت مستقل از فرايندهای دانشگاه

گيرند. معيارها و روند داوری مشابه ارزيابی فرايندهای ارسالی از با جشنواره شهيد مطهری مورد تقدير قرار می

 باشد.  ها خواهد بود و حداکثر تعداد جوايز در هر يک از حيطه ها يک فرايند میگاهدانش

 

 یابيارز فرايند یط در و هادانشگاه یسو از شده یمعرف برتر یهافرايند انيم از یکشور برتر یفرآيندها :9 ماده

 علوم آموزش یکشور شيهما همزمان با هسال همه که یکشور جشنواره در هافرايند نيا. شوندیم انتخاب یکشور

 .آمد خواهد عمل به تجليل و تقدير آنها از و یمعرف گردد،یم برگزار یپزشک

  برتر یهافرایند ازاتيامت: 11 ماده

 :یکشور برتر یهافرايند ازاتيامت -1-11

 برتر یندهايفرا به یکشور یپژوه دانش ازيامت 

  غيرنقدیینقد زيجوا/ 

 تواند شامل موارد زير باشد:می یدانشگاه برتر یهافرايند ازاتيامت-2-11

 یپژوه دانش ازيامت ،یتشويق پايه از اعم یآموزش امتيازات عطاءا 

 یآموزش یهاکنگره در شرکت نهيهز کمک 

 غيرنقدیینقد زيجوا/ 

مراجع مربوطه در دانشگاه  بيدانشگاه و تصو یمعاونت آموزش شنهاديبراساس پ یدانشگاه ازاتيامت هي: کل1 تبصره

 خواهد بود. 

های نوآورانه قابل تقدير اعالم ی را صرفا به منظور ترغيب فعاليتيتواند فرايندهامی هادانشگاهوزارت و : 2تبصره 

 نمايد ولی مشمول امتيازات فرايندهای برتر نخواهند بود 

 جشنواره یهاهزینه :11ماده 

مين و پرداخت خواهد أت یپزشک آموزش و درمان ،از محل اعتبارات وزارت بهداشت یکشور جشنواره یهانهيهز

 .مين و پرداخت خواهد شدأها تاز محل اعتبارات دانشگاه یمربوط به جشنواره دانشگاه یهاهزينه .شد
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 .جشنواره بالمانع است یبرگزار یبرا یو حقوق یجذب کمک از اشخاص حقيق: 1تبصره 

، درمان اعتبارات الزم در بودجه وزارت بهداشت یشهيد مطهر یجشنواره آموزش یمنظور اجرا ساالنه به: ۲تبصره 

 .گرددیم یپيش بين هادانشگاه در متناظر طور هو ب و آموزش پزشکی

 .باشدیم بالمانع دعوت صورت در یدانشگاه جشنواره در وزارت نمايندگان يا و نماينده حضور: 12 ماده

مرکز  در مستقر جشنواره دبيرخانه به را جشنواره اجرا و انتخاب نحوه از یمکتوب گزارش هادانشگاه :13 ماده

 .نمايندیم ارسال مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی وزارت

  باشد. از زمان ابالغ الزم االجرا میتبصره  11ماده و  13 شاملين نامه ياين آ


