
(این نامه بدون مهر برجسته دبیرخانه فاقد اعتبار است.)

دارد

١٣٩٩/٠٧/٠٣  

١٩/٣/٣٥٧٠د

معاون محترم آموزشی دانشکده/ مرکز آموزشی درمانی....

مدیر محترم  EDO  دانشکده/ مرکز آموزشی درمانی ....

با سالم و احترام؛
به استحضار میرساند پیرو نامه شماره ١۹/٣/١۶۷۶ به تاریخ ۹۹/۰٤/١١ در خصوص اطالع رسانی فراخوان چهاردهمین جشنواره 

آموزشی شهید مطهری، به یاری خداوند متعال جشنواره مذکور همزمان با بیست و دومین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی در 

روزهای ٢۹  لغایت ٣١ اردیبهشت ماه ١٤۰۰ در دانشگاه علوم پزشکی شیراز به صورت ترکیبی (حضوری- مجازی) برگزار خواهد شد. 

مهلت ارسال فرآیندهای نوآورانه آموزشی (دانشپژوهی) به جشنواره درون دانشگاهی حداکثر تا تاریخ ١٣۹۹/۰۷/٣۰ میباشد.

همچنین به منظور فراهم کردن مشارکت حداکثری اعضای هیأت علمی در این جشنواره و تسریع در امور، خواهشمند است دستور 

فرمایید فراخوان جشنواره به طور گسترده در سایت و اخبار دانشکده ها و مراکز آموزشی- درمانی قرار گیرد و همچنین 

موارد ذیل حتماً مدنظر همکاران محترم قرار گیرد:

http://meded.behdasht.gov.ir ثبت نام در سامانه (١

بارگذاری فرایند تهیه شده در قالب فرم جشنواره به همراه مستندات در سامانه (٢

CD به صورت EDC تحویل فرآیند و مستندات کامل به مرکز (٣

تهیه فایل پاورپوینت صداگذاری شده به مدت ٣ دقیقه و حداکثر حجم ۸ مگابایت برای معرفی فرآیند و ارسال آن به همراه  (٤

مستندات

تمامی فرآیندهای ارسالی در صورت دارا بودن هر شش معیار گالسیک وارد مرحله رقابتی جشنواره خواهند شد. (٥

جهت استفاده همکاران محترم، فرمهای مربوطه به پیوست ارسال میگردد. همچنین همکاران محترم میتوانند برای دریافت 

مشاوره در خصوص نحوه انجام و گزارش فرایند و کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن ٣٣٤٤٥۹۰٣-۰٢٤ خانم دکتر لیال نعیمی مدیر 

واحد دانش پژوهی آموزشی و خانم مژده مطلّبی کارشناس واحد دانش پژوهی EDC دانشگاه تماس حاصل نمایند.

http://zums.ac.ir/content/43010/ :لینک دریافت فایلهای مورد نیاز

رو نوشت: سرپرست محترم دانشکده ها و مراکز آموزشی- درمانی جهت استحضار

دکتر فرهاد رمضانی بدر

 مدیر مرکز مطالعات وتوسعه آموزش علوم 

پزشکی 

http://zums.ac.ir/content/43010/%25D8%25A2%25DB%258C%25DB%258C%25D9%2586-%25D9%2586%25D8%25A7%25D9%2585%25D9%2587-%25D9%2588-%25D9%2581%25D8%25B1%25D9%2585-%25D8%25AC%25D8%25B4%25D9%2586%25D9%2588%25D8%25A7%25D8%25B1%25D9%2587-%25D8%25B4%25D9%2587%25DB%258C%25D8%25AF-%25D9%2585%25D8%25B7%25D9%2587%25D8%25B1%25DB%258C

