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

 

 با سالم و احترام؛

همزمرا   شهید مطهریی  آموزشی جشنواره سیزدهمین  رساند به یاری خداوند متعالبه استحضار می 

در  9922ین ماه فرورد 72لغایت  72 در روزهایبا بیست و یکمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی 

  .های رازی دانشگاه علوم پزشکی اییا  بیگزار خواهد شدالمللی همایشمیکز بین

خواهشمند است به منظور فیاهم کید  مشارکت حداکثیی اعضای محتیم هیأت علمی در این جشنواره، 

ات الزم بریای  اقردام  ،های گذشتهطبق آیین نامه جشنواره آموزشی شهید مطهیی و روال سالدستور فیمایید 

 بیگزاری جشنواره دانشگاهی به شیح زیی آغاز شود:

  ارسال فیاخوا  در اسیع وقت به واحدهای میتبط دانشگاه 

  دریافت و طبقه بندی فیایندهای ارسالی توسط اعضای هیأت علمی 

  داوری و انتخاب فیایندهای بیتی دانشگاهی بی اساس شیوه نامه داوری جشنواره شهید مطهیی 

آذر مااه   91از  بریای شریکت در بخرش کشروری     بارگذاری اطالعات فیایندهای بیتی دانشگاهی زما 

کره آدرس آ  متعاقبرا اعرالم خواهرد شرد. هری        خواهرد برود   در سرامانه میبوطره  به مدت دو هفتاه   8992

هرای شرش گانره جشرنواره بریای      یك فیایند بیتی را در هی یك از حیطه صیفادانشگاه/دانشکده مجاز است 

 ابت در بخش کشوری جشنواره معیفی نماید. رق

 نمایم:جشنواره سیزدهم را به موارد زیی جلب می بیایمندا  به ارسال فیایند توجه عالقه

 باشند:های شش گانه جشنواره سیزدهم به شیح زیی میحیطه (1

 های آموزشیتدوین و بازنگیی بینامه 

 یاددهی و یادگییی 

  علمی و بینامه(ارزشیابی آموزشی )دانشجو، هیأت 

 مدیییت و رهبیی آموزشی 

 یادگییی الکتیونیکی 
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 طیاحی و تولید محصوالت آموزشی 

نامه جشنواره و مشابه جشنواره دوازدهم صیفا فیایندهایی وارد میحله رقابتی جشرنواره  مطابق آیین (2

 ارزیابی فیایندها(.  7شوند که واجد هی شش معیار گالسیك باشند )تبصیه ماده می

ور رعایت عدالت و صحت اطالعات ارایه شده به داورا ، در جشنواره سریزدهم الزم اسرت   به منظ (3

کیدنرد، یرك   صاحبا  فیایند بیتی دانشگاهی عالوه بی مستنداتی که در سنوات قبل تهیه و ارسال می

بیای معیفری فیاینرد   مگابایت  8دقیقه حداکثی با حجم  3ده به مدت فایل پاورپوینت صداگذاری ش

بینی شده در سامانه به صورت لینك قیار داده شود. قابل ذکی است یه نمایند تا در محل پیشخود ته

گیید و لذا هیأت داورا  مورد استفاده قیار میهای تخصصی و کمیتهاین فایل بیای معیفی فیایند در 

مؤثی فیاینرد   تواند به ارایهمی)از نظی کیفیت صدا و محتوای اسالیدها( دقت کافی در تهیه این فایل 

 و نکات بیجسته آ  بیای داورا  در کلیه میاحل داوری کمك نماید. 

هرای  کلمه بیای متن اصلی گزارش فیایند، ثبت گزارش 4444با توجه به اعمال محدودیت حداکثی  (4

باشد و مسؤولیت ناشی از ارسال ناقص گرزارش  بیش از چهار هزار کلمه در سامانه امکا  پذیی نمی

 باشد.   باشد. البته این محدودیت شامل حال ضمائم و مستندات همیاه نمیب فیایند میبی عهده صاح

هی فیایند ارسالی باید حاوی مجموعه همیاه )به صورت فایل( باشد کره کلیره اطالعرات ضریوری      (5

 آ  را تسهیل نماید.بیای داوری را فیاهم و ارزیابی 

ها، فیم ارسال فیاینرد و همننرین شریوه نامره     حیطه راهنمای مزید استحضار، آیین نامه جشنواره،جهت 

   پیشاپیش از عنایت سیکارعالی/جنابعالی سپاسگزارم. شود.داوری فیایندها به پیوست تقدیم می

 


