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معاون محترم آموزشی دانشگاه/دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

با سالم و احترام؛
به استحضار می رساند دهمین جشنواره آموزشی شهید مطهری به یاری خداوند متعال با محور"تحول 

و نوآوری در آموزش علوم پزشکی" همزمان با نوزدهمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی در تاریخ ۱۲ 
لغایت ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۷ در مرکز همایش های رازی دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزار خواهد شد.

با عنایت به این که طبق روال سال های گذشته برگزاری جشنواره شامل دو بخش دانشگاهی و کشوری 

خواهد بود، لذا خواهشمند است اقدامات الزم برای برگزاری جشنواره دانشگاهی به شرح زیر آغاز شود:

ارسال فراخوان در اسرع وقت به واحدهای مرتبط دانشگاه  

جمع آوری گزارشات و مستندات فعالیت های نوآورانه دانشگاهی 

داوری و انتخاب فعالیت های نوآورانه برتر دانشگاهی  

شروع بارگذاری اطالعات فرایندهای برتر دانشگاهی تا ۳۰ دی ماه ۱۳۹۶ در سامانه نوزدهمین  

همایش کشوری آموزش علوم پزشکی و دهمین 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 یک فعالیت نوآورانه 

را در هر یک از حیطه های شش گانه زیر که در جشنواره دانشگاهی برتر شده است، برای بررسی و رقابت 

به بخش جشنواره کشوری معرفی نماید. 

حیطه های شش گانه:
تدوین و بازنگری برنامههای آموزشی 

یاددهی و یادگیری 

ارزشیابی آموزشی (دانشجو، هیات علمی و برنامه) 

مدیریت و رهبری آموزشی 

یادگیری الکترونیکی 
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طراحی و تولید محصوالت آموزشی 

شایان ذکر است با توجه به تجربیات دورههای پیشین و به منظور رفع هم پوشانیهای احتمالی در روند 

داوری فرایندها، در آینده نزدیک تعریف کاربردی حیطههای شش گانه و نیز معیارهای قضاوت در خصوص 

حیطه طراحی و تولید محصوالت آموزشی حضورتان تقدیم میشود. 

ضمنا هر فعالیت نوآورانه باید حاوی مجموعه همراه (به صورت فایل) باشد که کلیه اطالعات ضروری 

برای داوری فراهم و ارزیابیآن تسهیل شود.

جهت مزید اطالع فرم ارسال فرایند و همچنین شیوه نامه داوری فرایند به پیوست تقدیم میشود. 

رونوشت
سرکار خانمامیری دبیرخانه م آموزشی دانشگاه ع پ و خ 

ب د سبزوار 


