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

با سالم و احترام؛
به استحضار میرساند به منظور ایجاد فرصت مناسب برای تشویق و ترغیب اعضای محترم 
هیأت علمی جهت مشارکت حداکثری برای ارسال فرایند در دوازدهمین جشنواره آموزشی شهید مطهری، 
برنامه ریزی شده که از هم اکنون طبق آییننامه جشنواره آموزشی شهید مطهری اقدامات اولیه برای برگزاری 
جشنواره که به یاری خداوند متعال همزمان با بیستمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی از تاریخ ۱۰ 
لغایت ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۸ در مرکز بینالمللی همایشهای رازی دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزار 

خواهد شد، آغاز شود. 
لذا خواهشمند است طبق آیین نامه جشنواره آموزشی شهید مطهری و روال سالهای گذشته که 
برگزاری جشنواره شامل دو بخش دانشگاهی و کشوری خواهد بود، 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  

بارگذاری اطالعات فرایندهای برتر دانشگاهی از ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۷ به مدت دو هفته در  

سامانه بیستمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی و دوازدهمین جشنواره کشوری شهید 
مطهری (که آدرس آن متعاقبا اعالم خواهد شد).

شایان ذکر است که هر دانشگاه/دانشکده مجاز است همانند جشنواره سال گذشته فقط یك فرایند برتر 
را در هر یك از حیطههای شش گانه زیر که در جشنواره دانشگاهی برتر شده است، برای بررسی و رقابت 

به بخش جشنواره کشوری معرفی نماید. 
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حیطه هاي شش گانه:
تدوین و بازنگری برنامههای آموزشی 

یاددهی و یادگیری 

ارزشیابی آموزشی (دانشجو، هیأت علمی و برنامه) 

مدیریت و رهبری آموزشی 

یادگیری الکترونیکی 

طراحی و تولید محصوالت آموزشی 

ضمنا یادآور می شود که طبق آییننامه جشنواره از دوازدهمین دوره صرفا فرایندهایی وارد مرحله 
رقابتی جشنواره میشوند که واجد هر شش معیار گالسیک باشند (تبصره ماده ۷ ارزیابی فرایندها). 

در ضمن هر فرایند برتر باید حاوی مجموعه همراه (به صورت فایل) باشد که کلیه اطالعات ضروری 
برای داوری فراهم و ارزیابیآن تسهیل شود. جهت مزید استحضار، آیین نامه جشنواره، راهنمای حیطهها، 

فرم ارسال فرایند و همچنین شیوه نامه داوری فرایند به پیوست تقدیم میشود.
       پیشاپیش از عنایت سرکار عالی/جنابعالی سپاسگزارم.  

                   


