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   بسمه تعالی

 ی پزشک آموزش و  درمان بهداشت،  وزارت

 ی آموزش معاونت 

 یپزشک علوم آموزش  توسعه و مطالعات مرکز

 1399 -فرم ارسال خالصه فرايند جشنواره آموزشی شهيد مطهري

  عنوان فارسی: (1

 

 عنوان انگليسی:  (2

 

 حيطه نوآوري:  (3

  تدوين و بازنگري برنامه هاي آموزشی 

 يادگيري ياددهی و  

 ( علمی و برنامه  ارزشيابی آموزشی )دانشجو، هيات 

 مديريت و رهبري آموزشی   

 يادگيري الکترونيکی  

 توليد محصوالت آموزشی طراحی و 

 

 :  فرایندمحل انجام  (4

 بيمارستان:               گروه آموزشی:  دانشكده: 

 : فرایندمدت انجام  (5

 تاریخ پایان:     تاریخ شروع:    
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 دیف قابل افزایش است( ر) فرایندهمكاران اطالعات صاحبان و  (6

 امضا

ارايه کننده فرايند در زمان  ) 1نقش 

،  برگزاري جشنواره/ دريافت کننده لوح

طرف جشنواره/ و جايزه نقدي تنديس 

 ( دريافت گرنت نصرقرارداد براي 

درصد  

 مشارکت 

نوع همکاري )صاحب  

 صاحب/همکار( /2اصلی

)هيأت   دانشگاهیموقعيت 

 علمی/کارشناس/دانشجو( 
 رديف نام و نام خانوادگی

 1   صاحب اصلی فرایند    

 2   فرایند  صاحب اصلی   

      3 

      4 

      5 

مجموع   

100% 

 

 
 ده یک نفر باشد. برحسب تصميم صاحبان فرایند، نقش هاي ذکر شده بين صاحبان و همكاران فرایند توزیع می شود. در عين حال همه این نقش ها می تواند بر عه  1

احبان اصلی  در فرم گنجانده شوند به ترتيب قرار گرفتن در متن، دو نفر اول به عنوان صاصلی فرایند  صاحبحداکثر دو نفر از صاحبان فرایند می توانند به عنوان صاحب فرایند اصلی معرفی شوند. در صورتی که بيش از این تعداد   2

 تعيين می شوند. 



3 

 

 هدف کلی:  (7

 

 اهداف ویژه/اهداف اختصاصی: (8

 

 

 بيان مسئله )ضرورت انجام و اهميت اهداف انتخابی را ذکر کنيد(:  (9

 

 مرور تجربيات و شواهد خارجی )با ذکر رفرانس(: (10

 

 

نوآوري در دانشگاه و کشور به طور کامل ذکر و مرور تجربيات و شواهد داخلی )در این بخش سوابق اجرایی این   (11

 رفرانس ذکر شود(:

 

شرح فعاليت صورت گرفته را بنویسيد )آماده سازي، چگونگی تجزیه و تحليل موقعيت و تطبيق متدولوژي، اجرا و  (12

 ارزشيابی را در این بخش بنویسيد(: 

 

 

موفق شده است به اهداف خود دست یابد را تشریح  نتایج حاصل از این فعاليت و این که فعاليت ارائه شده چگونه   (13

 کنيد:

 

 

 اقدامات انجام شده براي تعامل با محيط )که در آن فعاليت نوآورانه به محيط معرفی شده است( را تشریح کنيد:  (14
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 شيوه هاي نقد فرایند انجام شده و نحوه به کارگيري نتایج آن در ارتقاي کيفيت فرایند را تشریح کنيد:  (15

 

 آوري سطح نو (16

 .در سطح گروه آموزشی براي اولين بار صورت گرفته است 

  .در سطح دانشكده براي اولين بار صورت گرفته است 

  .در سطح دانشگاه براي اولين بار صورت گرفته است 

 .در سطح کشور براي اولين بار صورت گرفته است 

 

 جشنواره شهيد مطهري براي بررسی موارد رد سریع فرایندهايچک ليست خودارزیابی  (17

 باشد، می توانيد مرحله بعدي خودارزیابی را انجام دهيد:  «خير»تنها در صورتی که پاسخ به همه سواالت زیر 

دي
ر

 ف

 پاسخ  موضوع 

1 
 فراگيران هايرده از یكی یا  علمی هيات آموزش اعضاي حوزه از خارج هايفعاليت 

 3پزشكی علوم

بلی                 ⃝

 خير ⃝

2 
بلی                 ⃝  4آموزش سالمت عمومی با هاي مرتبطفعاليت 

 خير ⃝

3 
 و شناسایی کشوري یا دانشگاهی فرایند عنوان  به گذشته هايدوره در که فرایندي

 اند گرفته قرار تقدیر مورد

بلی                 ⃝

 خير ⃝

4 
بلی                 ⃝ دارند  پردازي نظریه ماهيت  صرفا که هاییطرح

 خير ⃝

5 
هاي آموزشی که ماهيت توليد علم دارند و نه اصالح روندهاي آموزشی  پژوهش

 ها مستقر در دانشگاه

بلی                 ⃝

 خير ⃝

 
3 Undergraduate, Postgraduate  and CME/CPD 
4 Public education 
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6 

 : دارند را زیر شرایط از یكی که از نظر تواتر و مدت اجرا فرایندهایی

6-

1 

  ماه شش از کمتر اجراي  مدت دارند، مستمر اجراي که فرایندهاییدر مورد 

 داشته باشند. 

بلی                 ⃝

 خير ⃝

6-

2 

بلی                 ⃝ نشده باشند.  انجام  بار دو حداقل دارند مكرر اجراي که فرایندهایی در مورد

 خير ⃝

6-

3 

 دارند مستمر تأثير ولی دارند باره یک اجراي ماهيتا   که در مورد فرایندهایی

  صالح ذي مرجع مصوب گذاري، سياست  سندهاي یا آموزشی هايبرنامه مانند

 نشده باشند. 

بلی                 ⃝

 خير ⃝

 

 

 

 چک ليست خودارزیابی فرایندهاي جشنواره شهيد مطهري براي بررسی معيارهاي ارزیابی معيارهاي دانش پژوهی (18

توانيد فرایند خود را براي بررسی در جشنواره شهيد  باشد، می «بلی» تنها در صورتی که پاسخ به همه سواالت زیر 

 مطهري ارسال کنيد:  

 پاسخ  موضوع  رديف

 خير  ❑بلی         ❑ هدف مشخص و روشن دارد. 1

 خير  ❑بلی         ❑ براي انجام فرایند مرور بر متون انجام شده است.   2

 خير  ❑بلی         ❑ از روش مندي مناسب و منطبق با اهداف استفاده شده است. 3

 خير  ❑بلی         ❑ اهداف مورد نظر به دست آمده اند.   4

 خير  ❑بلی         ❑ فرایند به شكل مناسبی در اختيار دیگران قرار گرفته است.   5

 خير  ❑بلی         ❑ فرایند مورد نقد توسط مجریان قرار گرفته است.  6
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هاي خودارزيابی را مندرجات اين فرم از جمله چک ليست  کليه صحت  به عنوان نماينده صاحبان فرايند، اينجانب

 کنم.تأييد می

 :نام و نام خانوادگی

 امضا:

 تاريخ:


