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  بسمه تعالي
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

  معاونت آموزشي
  مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي

  

  شهيد مطهريكشوري جشنواره  پانزدهمينفرايند داوري  مديريت و اجراي شيوه نامه
  1400-1401ارديبهشت 

  پيشگفتار
 از تجليل و معرفي هدف با پزشكي، آموزش و درمان بهداشت، وزارت مطهري شهيد آموزشي جشنواره

 جديد يندهايآفر ابداع نوآوري و ترويج و دانشگاهها و دانشكده هاي علوم پزشكي برتر آموزشي فرآيندهاي
در راستاي عملياتي سازي گردد. مي برگزار ساالنه صورت به پزشكي علوم عالي آموزش ارتقاي منظور به

اين شيوه نامه تدوين ديريت داوري، فرايندهاي اجرايي وم منظور شفافيت هرچه بيشترو به  فرايند داوري
  ه است.شد
  

  اصول داوري
داوري بايد با رعايت نهايت عدالت و انصاف انجام شود. از اين رو الزم است كليه عوامل دست اندركار  )1

جشنواره  شوراي خبرگانتخصصي و  ، كميته هايداورانهيات فرايند داوري از جمله دبيرخانه جشنواره، 
 افع به عمل آورند. مديريت تعارض مندر خصوص اجراي دقيق مفاد اين شيوه نامه و نيز نهايت دقت را 

هر چند مصاديق بارز تعارض منافع در اين روند شامل مشاركت در فرايند مورد ارزيابي و نيز تعلق فرايند  )2
اند و در اين موارد فرد مذكور نبايد در روند بررسي و به دانشگاه محل فعاليت هيأت علمي تعريف شده

مستقيم يا غيرمستقيم داشته باشد؛ در عين حال انتظار يا رأي گيري فرايند مورد بحث هيچ گونه مشاركت 
رود هر يك از افراد دست اندركار در صورت مشاهده مصاديق ديگري از تعارض منافع، آن را اعالم مي

 و بر اساس تصميم دبيرخانه عمل نمايد. 

ه است انجام داوري بايد صرفاً بر اساس اطالعات اظهار شده توسط مجري فرايند كه در سامانه ثبت شد )3
هاي خود در مورد شده و داوران نبايد به استناد تجربيات و يا اطالعات قبلي خود از يك فرايند يا استنباط

 آن داوري نمايند.

داوري بايد صرفا بر اساس معيارهاي گالسيك و محورهاي مشخص شده براي امتيازدهي باشد و در اين  )4
 د دخالت داده شود. زمينه عواملي همچون سطح بندي دانشگاه نباي
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  راحل داوريم
  مرحله به شرح زير انجام مي گيرد: 6طي  مطهري شهيد كشوري جشنوارهدر داوري 

  در سامانه اوليهداوري غربالگري و  مرحله اول:
   فرايند برتر و بررسي تناسب حيطه ها و تكراري نبودن آنها 9تعيين  مرحله دوم:

  توسط كميته هاي تخصصي يا مجازي داوري حضوري :سوم مرحله
  خبرگانشوراي  فرايند برتر جهت ارايه به مرحله داوري 6تعيين  مرحله چهارم:

  خبرگان شوراي توسط  يا مجازي داوري حضوري م:پنجمرحله 
  تعيين فرايندهاي نهايي جشنواره مرحله ششم:

  
  غربالگري و داوري اوليه در سامانه: مرحله اول 

  گيرد:انجام مي زيربه شرح مرحله  چهاردر اين مرحله طي داوري 
  )1( با توجه به پيوست شماره بررسي معيارهاي رد سريع -1
  فرايند ارسالي به حيطه اعالم شده بررسي تعلق -2
 بررسي معيارهاي دانش پژوهي   -3

  )2(با توجه به پيوست شماره امتيازدهي  -4
مراحل زير را  روايي و پايايي داوري،براي افزايش صحت، دقت، الزم است له در اين مرحداوران محترم 

  نمايند:در داوري خود طي 
 قبل از شروع ارزيابي يك بار كليه فرايندهاي ارسالي را مرور نمايند.  
  مشخص و در  كنندمين نميأمعيارهاي گالسيك را تابتدا مواردي كه معيارهاي رد سريع داشته يا

 سامانه ثبت نمايند تا از مسير امتيازدهي حذف شوند.

  در خارج از سامانه امتيازدهي نموده  شوندميدانش پژوهي شناسايي شرايط كليه فرايندهايي كه واجد
اقدام به ثبت امتيازات در سامانه  امتياز فرايند) مجموع( نهايي ايهو پس از اطمينان از نمرات و رتبه

 نمايند. 
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  نبودن آنها يها و تكرار طهيتناسب ح يبرتر و بررس نديفرا 9 نييمرحله دوم: تع
  اقدامات زير را انجام مي دهد:مرحله اول داوري دبيرخانه جشنواره پس از 

 در صورتي  مربوطه. فرايند در هر حيطههر رتبه  به منظور تعيينميانگين امتيازات دو داور  محاسبه
كه رأي يكي از دو داور، حذف فرايند و رأي داور دوم، عدم حذف و تعيين امتياز باشد يا فاصله بين 

شود و تصميم فرايند براي داور سوم ارسال ميآن باشد،  35امتياز داده شده توسط دو داور بيش از 
از سه داوري انجام گيري بر اساس رأي دو داوري مشابه (كمترين ميزان اختالف بين دو عدد) 

 شود.مي

 براساس باالترين امتيازات در هر حيطهبرتر فرايند  9 انتخاب 

  بودن بشرح زير:از نظر صحت انتخاب حيطه و تكراري ن انتخاب شدهفرايند  9بررسي 

 انتخاب شده  طهيبه ح نديفرا 9داوران مرحله اول در مورد صحت تعلق  اتنظر بررسي
آن  يبا صاحب اصل گر،يد طهيبه ح نديفرا كيانتقال  شنهاديو در صورت پ دبيرخانهدر 
منتخب و نداشتن فرايند  يشنهاديپ طهيبا ح تيو بشرط رضا هتماس گرفته شد نديفرا

 طهيدر آن ح كميته تخصصي يمنتقل و در مرحله داور طهيبه آن ح نديفرا ،در آن حيطه
 .مي شود يداور

 بدين  ،بودن يو در صورت تكراردر دبيرخانه  برتر نديفرا 9بودن  يتكرار عدم يبررس
 يداور نديز فراا، در سال جاري رتبه برتر دانشگاهي را كسب ننموده باشند معني كه

كه  اي به گونه شود يماول اضافه  نديفرا 9از نظر رتبه به مجموع  يبعد نديحذف و فرا
 يازهايرتبه، به تعداد امت نيمشترك در آخر ازيدر صورت امت ايو  نديفرا 9 تيدر نها

 .شود يتعداد اضافه م نيمشترك به ا
 داوري مورد  سومكه در مرحله (بر طبق قاعده زيرمرحله اول ميزان توافق داوري بين دو داور  تعيين

 .)استفاده قرار مي گيرد
  :100امتياز از  10اختالف نمرات داوران كمتر از توافق قوي  
 100امتياز از  20امتياز تا  10داوران از اختالف نمرات : توافق متوسط   
 :100امتياز از  20از  بيشاختالف نمرات داوران  توافق ضعيف  
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  هاي تخصصيتوسط كميته يا مجازي داوري حضوري :سوممرحله 
  :انجام مي گيردزير شرح ب هاي تخصصيدر كميته داوري
  حيطه ها كميته هاي تخصصيروساي ارايه كوتاهي از فرايند ها توسط 

  هر فرايند براساس معيارهاي دانش پژوهي اوليه  ديافرانارزيابي 

 هابحث گروهي در مورد فرايند  
 زير: بشرحرزيابي انفرادي نهايي كليه فرايندها ا 

  1ف كامال نامناسب( امتياز مستقل هر يك از فرايندها را در طيهر يك از داوران بطور (
دهند. هر داور مي تواند به چند فرايند امتيازي يكسان  ) قرار مي9تا كامال مناسب (امتياز 

  .بدهد
 

  كامال نامناسب                         كامال مناسب                                                             
______________________________________________________________  

9  8  7      6  5  4      3  2  1  
  

  فرايندي استثنايي است كه بدون هرگونه ترديد فرايند منتخب محسوب مي شود. : 9امتياز
  فرايندهاي بسيارخوب كه براي انتخاب فرايند منتخب به اين فرايندها فكر مي شود. : 8و  7امتياز 
ويژگي هاي بارز و متمايزكننده اين فرايندها عليرغم اينكه فرايندهايي خوب و قابل هستند ولي به سبب فقدان :  6تا  4امتياز 

  نمي گيرند. قراردر گزينه هاي برتر 
  فرايندهاي نسبتا ضعيف كه هيچ شانسي براي راهيابي به مرحله سوم را داوري ندارند. : 3و2 امتياز
  اند.فرايندهاي كامال ضعيف كه به هيچ وجه شايستگي راهيابي به مرحله دوم داوري را نداشته: 1امتياز

  نفر باشند. 10تا  8توصيه مي شود تعداد داوران كميته هاي تخصصي بين تبصره: 
  

  خبرگان شوراي عيين واجدين شرايط نهايي ورود به مرحله داوريچهارم: تمرحله 
سه مرحله    ساس نظر داوران مراحل زير    مسو پس از پايان جل شنواره برا براي تعيين   را داوري، دبيرخانه ج

  مي نمايد: طيخبرگان شوراي جلسه داوري شش فرايند منتخب جهت ارايه به 
  سبه ا صي    در كه امتيازاتي ميانهاز  فرايند رھ نهاييمتياز محا ص ست  شده  داده كميته تخ  عنوان به. ا

شد،  زير رتبصو  آرا توزيع داور يازده از متشكل  تخصصي   كميته يك در اگر مثال  امتيازات نهميا با
 . بود دھخوا 7 عدد
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  قاعده زير: اساس بر تخصصي ايھكميتهميزان توافق نظر داوران در محاسبه 

  
 نفر، و امتيازات به صورت زير باشد 9به عنوان مثال در شرايطي كه تعداد اعضاي پانل 

1,1,4,5,7,8,8,8,9 
) مي باشد. چون تعداد 9تا  7مي باشد و سه تايي امتيازات كه ميانه در آن قرار دارد سه تايي امتياز باال ( 7ميانه امتيازات 

) و 9تا  7قرار مي گيرد، براي اينكه توافق ضعيف باشد بايد حداقل سه نفر در سه تايي باال ( 10تا  8افراد پانل در سطر 
) باشند كه اين محقق نشده است (تنها دو راي در سه تايي پايين قرار دارد). لذا 3تا 1ين (حداقل سه نفر در سه تايي پاي

نفر خارج سه تايي كه ميانه در آن قرار دارد (در اين  2حداكثر توافق ضعيف نمي باشد. براي اينكه توافق قوي باشد بايد 
ج اين سه تايي قرار گرفته است. لذا توافق قوي نيز نمي نفر خار 4مثال سه تايي باال) قرار بگيرد در حاليكه در اين مثال 

  باشد. تبعا بديهي است كه سطح توافق بين ضعيف و قوي يعني متوسط طبقه بندي مي شود.

  داوري براساس رتبه هر فرايند در مرحله اول داوري و سوم رتبه هاي نهايي فرايند در انتهاي مرحله تعيين
داوري و حداكثر تغيير رتبه مجاز( كه خود تابعي از ميزان توافق بر روي  سومفرايند در مرحله هر رتبه اوليه 

  .م داوري است)سورتبه فرايند در مراحل اول و 
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  خبرگانشوراي داوري حضوري يا مجازي توسط  :مپنجمرحله 
 گيرد: اساس مراحل زير صورت ميبر خبرگانشوراي توسط م داوري پنجمرحله 

  روسايالزم است  ها. تخصصي و فرايندهاي برتر مورد نظر كميتههاي ارايه گزارش كار كميته 
 خبرگانشوراي  جلسه هاي پيش رو در كميته را در ها گزارشي از روند بررسي و احياناً چالشكميته

 ارائه نمايند. 

ول كميته مربوطه ؤمرتبط با دانشگاه مس ،صورتي كه هر يك از فرايندهاي معرفي شده در اين بخش در تبصره:
 برساند.  شوراي خبرگاندر هنگام معرفي موضوع را به اطالع ول كميته ؤمسباشد، الزم است 

  تعيين شده  رتبهاحبان فرايند به ترتيب توسط صمولتي مدياي تهيه شده ارايه 

 با مسؤول كميته و بحث و بررسي خبرگان شوراي پرسش و پاسخ  
  براساس اهميت و ميزان مستقل هر يك از فرايندها را بطور  خبرگاناعضاي شوراي هر يك از

فرد  هر. د) قرار مي ده9مال مناسب (امتياز ) تا كا1ف كامال نامناسب( امتياز در طي نوآوري فرايندها
 مي تواند به چند فرايند امتيازي يكسان بدهد. خبره

  كامال نامناسب                                                       كامال مناسب                               
______________________________________________________________  

9  8  7      6  5  4      3  2  1  
  

  محسوب مي شود.شما : فرايندي استثنايي است كه بدون هرگونه ترديد فرايند برتر  9امتياز
  .كنيد: فرايندهاي بسيارخوب كه براي انتخاب فرايند برتر به اين فرايندها فكر مي  8و  7امتياز 
: اين فرايندها عليرغم اينكه فرايندهايي خوب و قابل هستند ولي به سبب فقدان ويژگي هاي بارز و متمايزكننده در  6تا  4امتياز 

  گزينه هاي برتر قرار نمي گيرند.
  ندارند. انتخاب به عنوان فرايندهاي برترهيچ شانسي براي به نظر شما يندهاي نسبتا ضعيف كه : فرا 3و2امتياز 
  اندرا نداشته سوم داوري: فرايندهاي كامال ضعيف كه به هيچ وجه شايستگي راهيابي به مرحله 1امتياز

وط به خود بتخصصي حيطه ذيربط كه واجد حق رأي در حيطه مر   هاي كميته روساي تبصره: صرف نظر از   
س  ضاي      تندني سته از اع صاحبان يا همكاران فرايند يا از آن د شگاه محل اجراي    شوراي خبرگان ؛  كه از دان

  فرايند هستند نيز حق رأي در حيطه مربوط را ندارند.  
شوراي خبرگان  هاي تخصصي   جلسات كميته تبصره:   با حضور دوسوم اعضاي داراي حق رأي رسميت       و 

  يابد و تصميم هاي آن با اكثريت مطلق آراي اعضاي داراي حق راي معتبر است. مي
  

  فرايندهاي نهايي جشنوارهتعيين مرحله ششم: 
فرايند  3خبرگان،  شوراي ، دبيرخانه جشنواره براساس نتايج داوريخبرگانشوراي پس از پايان جلسه  

  مايد:تعيين مي نبر اساس مراحل زير  را منتخب هر حيطه و همچنين فرايندهاي قابل تقدير
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  است شده داده ي خبرگانشورا در كه امتيازاتي ميانهاز  فرايند رھ نهاييامتياز محاسبه   
 اھآن داوري امتياز ميانه براساسنهايي  مرحله به يافته راه فرايند اوليه شش بندي بهرت  
  قاعده زيرميزان توافق نظر داوران در شوراي خبرگان بر اساس محاسبه :  

 

  
  

  در فرايند رتبه اوليه  ،داوري تخصــصــي  مرحله در فرايند رتبه اســاس بر فرايند يينها بهرتتعيين 
 رتبه روي بر توافق ميزان از تابعي خود كه مجاز رتبه تغيير حداكثر و خبرگانشوراي  داوري  مرحله
 .است خبرگان شوراي تخصصي وكميته داوري  مراحل در فرايند

  
دانشگاه/دانشكده علوم پزشكي واجد بيش از سه يك يا چند ، نهاييدر صورتي كه بر اساس نتيجه تبصره: 

 مديران/د، دبيرخانه جشنواره موظف است در اسرع وقت و به صورت تلفني از مديرنفرايند برتر شده باش
درخواست نمايد تا فرايند/فرايندهاي برتري كه الزم  همربوط هاي/دانشگاهو توسعه آموزش مركز مطالعات 

همچنين دبيرخانه جشنواره برتر براي يك دانشگاه رعايت شود.  است كنار گذاشته شوند تا سقف سه فرايند
، فرايند برتر بعدي در هموظف است بر اساس اعالم نظر مدير مركز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه مربوط

 جايگزين فرايند خارج شده نموده و نتايج نهايي جشنواره را اعالم عمومي كند.  هر حيطه را تعيين و
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  ارايه نظرات و بازخورد
 فردي (صاحبان و/يا همكاران فرايندها) را ندارد.  درخواست هايدبيرخانه جشنواره امكان بررسي  )1

ايشان در فرايندهاي صاحبان و همكاران فرايندها و درصد مشاركت ه به تكميل و امضاي جدول با توج )2
معرفي شده و نحوه توزيع امتيازات مترتب بر فرايندهاي برگزيده شده، توسط صاحبان و همكاران 

در مورد مالكيت يا توزيع منافع مادي و  درخواست هاواره امكان پاسخگويي به فرايندها، دبيرخانه جشن
 معنوي فرايندهاي برگزيده شده را ندارد.

ترتيب، اسامي، اوري فرايندهاي جشنواره كشوري شهيد مطهري، هيچگونه تغيير در بعد از اعالم نتايج د )3
  باشد.نميپذيرفته درصد مشاركت و نيز امتيازات مترتب بر فرايندهاي برگزيده شده  ،نوع همكاري

در  درخواست هابا توجه به انتخاب مبتني بر هنجار فرايندهاي برتر، دبيرخانه جشنواره امكان بررسي  )4
 خصوص نتايج ارزيابي فرايندها و رتبه بندي آنها را ندارد. 

تخطي از فرايندهاي پيش بيني شده در اين  در خصوص مكتوب دانشگاه درخواستاعالم صورت  در )5
دانشگاه موظف است مستندات قابل  موارد مشابه آن،هرگونه تباني و وقوع كردن طرح مشيوه نامه و يا 

 الم نمايد. پيگيري را به دبيرخانه اع

در خصوص برخورد با متخلفان يا اصالح بيرخانه موظف است موضوع را بررسي و ددر اين صورت  )6
در هر صورت نتايج اعالم شده در خصوص . نمايدهاي بعدي تصميم گيري فرايند داوري در دوره

  كند. فرايندهاي برتر و قابل تقدير تغيير نمي
 

 

   



٩ 
 

 

  
    1پيوست شماره 

  
  معيارهاي رد سريع  در مرحله اول داوري چهاردهمين جشنواره كشوري شهيد مطهري      

 

 يازدهي مي شود،در ابتداي مرحله اول داوري و قبل از ورود به امت فرايندها  سريع رد به منجر كه مواردي
 :از عبارتند

 علوم فراگيران هايرده از يكي يا علمي هيات اعضاي آموزش حوزه از خارج هايفعاليتالف. 
  1پزشكي

  2آموزش سالمت عمومي با مرتبطهاي ب. فعاليت
  رفته باشد.گ 3يا  2يا  1رتبه  ،كشوري فرايند عنوان به گذشته هايدوره در كه فراينديپ. 
  دارند پردازي نظريه ماهيت صرفا كه هاييطرحت. 
در  روندهاي آموزشي مستقرهاي آموزشي كه ماهيت توليد علم دارند و نه اصالح ژوهشپ ث. 

 هادانشگاه

 :دارند را زير شرايط از يكي از نظر تواتر و مدت اجرا كه فرايندهاييج. 
i. ته اشد ماه شش از كمتر اجراي مدت ،دارند مستمر اجراي كه رايندهاييدر مورد ف

  باشند.
ii. نشده باشند. انجام بار دو حداقل دارند مكرر اجراي كه فرايندهايي در مورد 

iii.  برنامه مانند ددارن مستمر تاثير ولي دارند باره يك اجراي ماهيتا كه فرايندهاييدر مورد -

 نشده باشند. صالح ذي مرجع مصوب ،گذاري سياست سندهاي يا آموزشي هاي

 

 
  
  
 
 
 
 
 
 

                                                            
١ undergraduate ،postgraduate and CME/CPD 
٢ Public education 
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  چارچوب امتيازدهي بر اساس معيارهاي دانش پژوهي در مرحله اول و دوم داوري                  2پيوست شماره
  چهاردهمين جشنواره كشوري شهيد مطهري

  امتيازات  محورها  درديف

  اهميت مسئله  1
13 9  5  1  

 بسيار و بينانه واقع شفاف، موضوع اهداف
  اهداف مشخص نيست.هميت موضوع و ا      .است اهميت با

  مرور تجربيات و شواهد  2
12  9  5  1  

  .است نامشخص مرور وضعيت      مند نظام و مستند مرور

  متدولوژي  3

13  9  5  1  
 اجرا حين در و شده انتخاب مناسب روش

 اجراء ارتقاء باعث مناسب پذيري انعطاف
  .است گرديده

 بسيار اجرا ولي شده انتخاب مناسب روش    
  .است بوده ضعيف

  نوآوري ميزان اثربخشي  4
13  9  5  1  

 مطالعه و بررسي براي جديدي هاي افق
  .است نامشخص اهداف به دستيابي      .است نموده ايجاد بيشتر

استفاده از نقد و   5
  بازخورد

12  9  5  1  
 شده انجام دانشگاه از خارج سطح در نقد

 بوده موثر برنامه در آن بازخورد و است
  .است

  .است نامشخص بازخورد و نقد    

  1  5  9  13  سطح نوآوري  6
  دپارتمان يا گروه سطح در نوآوري      جهاني نوآوري

  1  5  9  12  ارايهگستره   7
  نامشخص انتشار و ارائه      المللي بين انتشار و مناسب ارائه  

  وسعت و حجم كار  8
12  9  5  1  

 بسيار خود فرايندي گروه در كار حجم
 كوچك خود فرايندي گروه در كار حجم      .است بزرگ

  .است
     100  امتياز كل:  
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