
 

 

یکی از رویدادهای مهم آموزش علوم پزشکزکزی   

همایش کشوری آموزش علوم پشککی و جشزوزوار  

کهید مطهری است که هر ساله در هفتزه مزمزلزم 

 برگشار می کود.

جشووار  کهید مطهری به موظور توسمه فرایودها   

و   نوآورانه دانش پزووهزیابداع و ارائه فرایودهای 

قدردانی از فمالیت های نوآورانه آمزوزکزی در دو 

 سطح دانشگاهی و کشوری برگشار می گردد.

در سطح دانشگاهی هر یک از اعضای هیات علمزی 

با ارائه حداکثر دو فرایود به فرایود داوری و مقایسه 

با استاندارد های وزارت بهداکت   درمان و آمزوزش 

پشککی  وارد کد  و بر اساس نمرات اخذ کزد  از 

کمیته دانشگاهی مورد تقدیر و تشویق قزرار مزی 

 گیرند.

فرایودهای موتخب دانشگاهی وارد میدان رقزابزت  

کشوری کد  و پس از اخذ نمرات در هیئت داوری 

کشوری و رتبه بودی به فرایودهای اول تزا سزوم 

جوایش   ارزش های علمی و فرصت های مطالمزاتزی 

 تملق خواهد گرفت. 

امتیازات حاصل از شرکت در 
 جشنواره شهید مطهری:

 در   دارای امتیاز دانش پژوهی
آئین نامه ارتقاء مرتبه علمی 

مطابق اعضای هیات علمی )
 (شیوه نامه ارزشیابی 

  حمایت مرکز مطالعات و توسعه
(  EDCآموزش علوم پزشکی )

در اجرای فرآیندهای آموزشی 
 منتخب در گروه های آموزشی

  قدردانی و تجلیل از صاحبان
فرآیندهای برتر در مراسم 

 بزرگداشت روز معلم 

 

  امکان انتشار نتایج فرایندهای
برتر در مجله  توسعه آموزش  

 در علوم پزشکی



 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 واحد پژوهش در آموزش

 دبیرخانه دانشگاهی 

  جشنواره آموزشی شهید مطهری

هر دانشگاه مجاز است فقط يك فعاليت نوآورانه 

را در هر يك از حيطه هاي ششگانه زير كه در 

جشنواره دانشگاهي برتر شده است ،براي بررسي 

و رقابت به بخش جشنواره كشوري معرفي نمايد . 

همچنين هر فعاليت نوآورانه همچنين بايد  همراه 

 با مستندات الزم  باشد .

 

 حيطه هاي ششگانه:

 تدوين و بازنگري برنامه هاي آموزشي 

 روش ها و تكنيك هاي آموزشي 

  سنجش ، ارزشيابي و اثر بخشي آموزشي 

 مرجعيت ،رهبري و مديريت آموزشي 

  مشاوره و راهنمايي و فعاليت هاي فرهنگي و

 امور تربيتي و اجتماعي

 محصوالت آموزشي 

 

دبیرخانه جشنواره واقع در مرکز مطالعات و 

توسعه آموزش پزشکی معاونت  آمتوزشتی 

دانشگاه جه  مشاوره و راهنمایی های الزم 

برای اجرا و ارائه هر چه بهتر فرایندها، آماده 

 همکاری می باشد.

 

بلوار آزادي ، ستاد دانشگاه علوو  

پزشکی زنجان، معاونت آموزشوی، 

مرکز مطالعات و توسعه آمووز  

 پزشکی، واحد پژوهش در آموز 

024-33156263  
 

eduresearch@zums.ac.ir 
 
http://
meded.behdasht.gov.ir 


