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 بسمه تعالی

 پیشگفتار

های نوآورانه تقدیر و حمایت از ایدهشناسایی،  ، به منظورشهید مطهریکشوری بخش دانشجویی جشنواره 

در جهت افزایش مشارکت  رقابت سالم و همچنین ایجاد فضای شور و نشاط و ،آموزشی دانشجویان

یته دانشجویی کمکار رسمی ه دنبال آغاز به ب گردد.آموزش برگزار میو نوآوری در حیطه توسعه  دانشجویان

بخش مشخصی از این کمیته پیشنهاد خود را مبنی بر برگزاری ، 1397در پاییز سال توسعه آموزش وزارت 

 کمیته و وزارت پزشکی آموزش توسعه و مطالعات به مرکزجشنواره شهید مطهری در قالب بخش دانشجویی 

مقدمات  صورت گرفتههای بررسیپزشکی اعالم کرد و پس از  علوم آموزش کشوری همایش بیستمین علمی

-ایدهدانشجویی  جشنواره"شهید مطهری با عنوان  جشنوارهبخش دانشجویی ولین دوره الزم برای برگزاری ا

همزمان با بیستمین همایش و در قالب دوازدهمین جشنواره کشوری شهید مطهری  "های نوآورانه آموزشی

 فراهم گردید. کشوری آموزش علوم پزشکی 

 هدف: 1ماده 

مندی از بهرههمچنین  و یپزشااکافزایش مشااارکت دانشااجویان در حوزه توسااعه و نوآوری آموزش علوم 

 های خالقانه دانشجویان برای بهبود و ارتقای فرآیند آموزش ایده

 اختصارات و تعاریف :2ماده 

    یپزشک آموزش و درمان بهداشت، وزارت: وزارت -1-2

  وزارت یپزشک علوم آموزش توسعه و مطالعات مرکز: مطالعات وزارت مرکز -2-2

شی -3-2  کردن برطرف منظور به که سااتا تفکری آموزشاای، نوآورانه ایده از منظور :ایده نوآورانه آموز

 هدف با طرح یک قالب در و گرفته شاااک  آموزش نظام نفعانذی از یک هر ذهن در موزشااایآ نیاز یک

شخص، سنجی، م  شدن اجرایی فرایند که نجاییآ از .شودمی ارایه الزم امکانات بینی پیش و متدولوژی نیاز

 آموزشی نوآورانه هایایده نهایی هدف. است نشده مشخصنیز  آن نتایجبالطبع نپذیرفته،  صورت منطقا ایده

شکی علوم یادگیری و آموزش فرآیند ارتقای باید صه این فراگیران هاییتوانمند بهبود منظور به پز  در و عر

 .باشد جامعه به سالمت خدمات ارایه ارتقای نهایت
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 جشنواره یهاطهیح: 3 ماده

 برنامه ریزی درسی (1

 یادگیری و یاددهی (2

 ارزشیابی آموزشی (3

 مشاوره و حمایت دانشجویی (4

 یادگیری الکترونیکی (5

 مدیریت و رهبری آموزشی (6

همایش کشوری صورت ساالنه و همزمان با ه ب یمطهر دیشهکشوری جشنواره  ییدانشجو بخش :4ماده 

 گردد.آموزش علوم پزشکی برگزار می

)اعم از کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد، کلیه مقاطع تحصیلی دانشجویان در حال تحصی  در  :5ماده 

علوم  آموزش عالی سساتؤکلیه مهای دستیاری بالینی و دوره (PhD)ای، دکترای تخصصی دکترای حرفه

ی دانش آموختگماه پس از  6تا حداکثر های علوم پزشکی دانشگاهدارای مجوز از شورای گسترش پزشکی 

 توانند در این جشنواره شرکت کنند.میجشنواره( های حضوری ارایه)تا روز 

 تعهدات، علمی آموزشی و پژوهشی، هیأتعلمی مراکز آموزش عالی، اعم از  هیأت: کلیه اعضای 1تبصره 

مقاطع تحصیلی مرتبط یا غیرمرتبط با حوزه  از که در حال تحصی  در هر یک صورتی رسمی یا پیمانی، در

چه در جایگاه صاحب ) علوم پزشکی باشند، در تعریف دانشجوی واجد شرایط برای شرکت در این جشنواره

 گیرند.نمیقرار  (ایده و چه در جایگاه همکار

این تعداد مشتم  بر  باشد.نفر می 4هر ایده ارسالی به جشنواره حداکثر : تعداد اعضای همکار در 2 تبصره

 صاحب ایده به همراه باقی همکاران است.

 : ارکان6ماده 

 یاصل بخش با یمطهر دیجشنواره شه ییدانشجو بخشو دبیرخانه  ییاجرا ریدب ،یعلم ریدب ،سییر -6-1

 . باشندیم مشترک جشنواره
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طالعات ممرکز یک نفر از اعضای کمیته دانشجویی توسعه آموزش  :دانشجوییبخش علمی  دبیر -6-2

دبیر  بخش دانشجویی تحت مدیریتدبیر علمی به پیشنهاد کمیته و موافقت دبیر علمی جشنواره. وزارت 

 پردازد.میبه مدیریت فرآیندهای علمی جشنواره علمی جشنواره 

عات مرکز مطال: یک نفر از اعضای کمیته دانشجویی توسعه آموزش بخش دانشجویی اجراییدبیر  -6-3

ایی جشنواره تحت مدیریت دبیر اجر اجراییدبیر جشنواره. اجرایی به پیشنهاد کمیته و موافقت دبیر وزارت 

 پردازد.می اجراییبه مدیریت فرآیندهای و در هماهنگی با دبیر علمی بخش دانشجویی 

ا برعهده های برتر رایدهانتخاب ولیت ؤمسجشنواره بخش دانشجویی داوران  هیأت: داوران هیأت -6-4

تصمیم گیری  حال . در عینمند شوندبهره ارزیابان های انجام شده توسطداوریتواند از داوران می هیأتدارد. 

 داوران است.  هیأتبر عهده برتر های ایدهنهایی در مورد انتخاب 

 :زیر استافراد متشک  از شهید مطهری  جشنوارهبخش دانشجویی داوران  هیأت -6-4-1

به  شکیتوسعه آموزش علوم پززمینه در  اجراییعلمی دارای سوابق علمی و  هیأت اعضاینفر از  6 (1

 و موافقت رییس جشنواره همایش کشوری آموزش علوم پزشکی پیشنهاد کمیته علمی

لوم ای در حیطه آموزش عاز دانش آموختگان علوم پزشکی دارای سوابق پژوهشی و توسعه نفر 2 (2

 و موافقت رییس جشنوارهوزارت  دانشجویی توسعه آموزشکمیته پزشکی به پیشنهاد 

 شود. رییس جشنواره صادر میداوران توسط  هیأتاحکام اعضای  -6-4-2

 یعلم ریبد شنهادیبه پ یپزشک علوم آموزش حوزهو دست اندرکاران  نظران صاحب انیم از: ارزیابان -6-5

بررسی  شود. این ارزیابان مسؤول انجام مراح انجام می جشنوارهعلمی  ریو موافقت دببخش دانشجویی 

 اوران هستند. های برتر به میزان سه برابر تعداد جوایز به هیأت دنامه و معرفی ایدهمندرج در این آیین

اه مح  تحصی  ارایه هایی به غیر از دانشگهای نوآورانه، از دانشگاهزم است ارزیابان هر یک از ایدهتبصره: ال

 های مختلف باشند. کنندگان ایده و در عین حال از دانشگاه

  نوآورانه هایایده داوری معیارهای: 7ماده 

که قب  از اجرای یک ایده  1کیگالساااز معیارهای آن دسااته اسااا   های نوآورانه آموزشاای برایده معیارهای

 قاب  تعریف هستند تعیین می شود و شام  موارد زیر است:

                                                           
1 Glassick 
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  مشخص اهداف داشتن (1

 کافی سازی آماده (2

 مناسب هایروش از استفاده (3

 ثیرات ایده ارایه شدهأداشتن روش مناسب برای ارزشیابی ت (4

 های نوآورانهفرایند دریافت ایده: 8ماده 

 فرم تکمی  طریق از تواندمی جشنواره در شرکت به مند عالقه دانشجویی هایتیم یا دانشجویان از یک هر

)پیوست یک( و ارسال آن به دبیرخانه جشنواره در تاریخ معین شده در آن  آموزشی نوآورانه هایایده ارایه

 شرکت کند. 

تبصره: هر یک از دانشجویان می توانند به هر تعداد ایده نوآورانه ارسال کنند. اما در مرحله انتخاب ایده برتر، 

 فقط یک ایده نوآورانه از هر دانشجو به مرحله نهایی داوری معرفی می شوند. 

 هاایده فرایند داوری: 9ماده 

 باشد:صورت زیر میه بهای برتر جشنواره فرایند داوری و انتخاب ایده -9-1

توسط  نامه داوری جشنوارهشیوهها از لحاظ معیارهای ورود و خروج مندرج در بررسی اولیه ایده (1

 دبیرخانه جشنواره

 گیرد:. این مرحله در دو بخش صورت میارزیابحداق  سه های ارسالی توسط داوری ایده (2

 نوآورانه ایده الگوی با منطبق آموزشی نوآورانه ایده استانداردهای به مربوط شرایط احراز: اول مرحله

 .است رسیده جشنواره داوران هیأت ییدأت به و شده تهیه جشنواره دبیرخانه توسط که آموزشی

 ارزیابان ایده ها براسا  شیوه نامه امتیازبندی توسطمرحله دوم: امتیازدهی 

بیشتر توسط دبیرخانه جشنواره )به میزان سه برابر تعداد نهایی جوایز(  زهای واجد امتیاتعیین ایده (3

 برای ارایه در مرحله نهایی داوری 

توسط ارایه  هالوم پزشکی به صورت ارایه ایدهداوری نهایی: در جریان همایش کشوری آموزش ع (4

 گیرد. داوران جشنواره صورت می هیأتکنندگان و پرسش و پاسخ با 

 گیرد.گونه امتیازدهی یا رأی گیری در جریان داوری به صورت مخفی صورت میهر : 1 تبصره
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: داورانی که از دانشگاه مح  تحصی  ارایه کنندگان ایده هستند، فاقد حق امتیازدهی یا رأی 2تبصره 

 باشند. در مورد ایده ارایه شده می

قدیر در مراسم اختتامیه همایش داوران و معرفی برای ت هیأتهای نوآورانه برتر توسط انتخاب ایده (5

 کشوری آموزش علوم پزشکی

حداکثر سه ایده خواهد بود. به این ، برگزاری جشنواره ههای برتر در اولین دور: تعداد ایده1 تبصره

های جشنواره وجود ندارد. در عین حال در هر ترتیب الزامی برای انتخاب ایده برتر در همه حیطه

های بعدی بر اسا  تصمیم گیری در مورد دورهشود. انتخاب و معرفی میحیطه صرفا یک ایده برتر 

ارزشیابی دوره اول، به پیشنهاد دبیرخانه جشنواره و موافقت شورای راهبری جوایز آموزش علوم 

 گیرد. پزشکی صورت می

صره شجویان مقطع دکتر2 تب صی ا: دان ص شتهی تخ شکی و ر  یادگیری الکترونیکیهای آموزش پز

ها در جشاانواره را شاارکت کنندگان در مرحله ارایه حضااوری ایده %30حداکثر مجموعا نند توامی

 تشکی  بدهند.

 تنهایادگیری الکترونیکی های آموزش پزشکی و ی تخصصی رشتها: دانشجویان مقطع دکتر3 تبصره

 .باشندیم برتر یینها رتبه سه از رتبه کی کسب به مجاز

 های برتر : امتیازات ایده10ماده 

 شود:های برتر دانشجویی شام  امتیازات زیر برای صاحبان ایده میایده -10-1

 لوح و تندیس جشنواره (1

 هدایای نقدی (2

)اعم از داخلی یا های معتبر آموزش پزشکی کمک هزینه برای شرکت در یکی از همایش (3

 خارجی( 

 برای پیاده سازی ایده نوآورانه آموزشیگرنت  (4

 های جشنواره : هزینه11ماده 

 مین و پرداخت خواهد شد.أت وزارتمعاونت آموزشی های جشنواره از مح  اعتبارات هزینه -11-1

شورای  موافقت صورت در جشنواره مالی منابع تأمین برای خارجی و داخلی مالی هایکمک جذب :تبصره

 .است بالمانعراهبری جوایز آموزشی علوم پزشکی 
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 نامه آیین بازنگری: 12 ماده

جوایز آموزشی علوم پزشکی  راهبری شورای تصویب وجشنواره  دبیرخانه پیشنهاد به نامه آیین اینبازنگری 

 گیرد. انجام می

 

مورخ  جوایز آموزشی علوم پزشکیراهبری شورای  جلسهاولین تدوین و در تبصره  9و ماده  12این آیین نامه در 

 تصویب شده است و از تاریخ ابالغ الزم االجرا است. بررسی و  9/11/1397


