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  يتعال بسمه

  يپزشك آموزش و درمان بهداشت، وزارت
  يآموزش معاونت

  يپزشك علوم آموزش توسعه و مطالعات مركز

  يمطهر ديشه يكشور جشنواره يداور نديفرا ياجرا و تيريمد شيوه نامه

 1399  يبازنگر 

  شگفتاريپ
 يفرآيندها از تجليل و يمعرف هدف با ،يپزشك آموزش و درمان بهداشت، وزارت يمطهر شهيد يآموزش جشنواره
 يارتقا منظور به جديد يفرآيندها يمعرف و ابداع ،ينوآور ترويج نيز و يكشور و يدانشگاه برتر يآموزش
 نامه نييآ يداور نديفرا يساز ياتيعمل يراستا در. گردديم برگزار ساالنه صورت به يپزشك علوم يعال آموزش
به  كنيل .است شده منتشر و نيتدو 1396 سال در جشنواره يهاطهيح فيتعر و يمطهر ديشه يكشور جشنواره

 نيا انجام منظور به كه گردد نيتدو زين يداور تيريومد يياجرا يندهايفرا بود الزم شتريب چه هر تيمنظور شفاف
  .است دهيگرد نيتدو نامه وهيش نيا مهم

  

  يداوراصول 
عوامل دست اندركار  هيرو الزم است كل نيعدالت و انصاف انجام شود. از ا تينها تيبا رعا ديبا يداور )1

 دردقت را  تيداوران جشنواره نها أتيو ه يجشنواره، داوران تخصص رخانهياز جمله دب يداور نديفرا
 تعارض منافع به عمل آورند.  تيريمد زينامه و ن وهيش نيمفاد ا قيدق يخصوص اجرا

 به نديفرا تعلق زين و يابيارز مورد نديفرا در مشاركت شامل روند نيا در منافع تعارض بارز قيمصاد چند هر )2
 يرأ اي و يبررس روند در دينبا مذكور فرد موارد نيا در و اندشده فيتعر يعلم أتيه تيفعال محل دانشگاه

 هر روديم انتظار حال نيع در باشد؛ داشته ميرمستقيغ اي ميمستق مشاركت گونه چيه بحث مورد نديفرا يريگ
 اساس بر و اعالم را آن منافع، تعارض از يگريد قيمصاد مشاهده صورت در اندركار دست افراد از كي

 يتخصص يهاتهيدر كم )يحضور يداور موارد(در  جمع اي يرحضوريغ يداور موارد در رخانهيدب ميتصم
 . ديداوران عمل نما أتيدر ه يينها يريگ ميتصم اي
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 شده انجام است شده ثبت سامانه در كه نديفرا يمجر توسط شده اظهار اطالعات اساس بر صرفاً ديبا يداور )3
 آن مورد در خود يهااستنباط اي نديفرا كي از خود يقبل اطالعات اي و اتيتجرب استناد به دينبا داوران و

 .ندينما يداور
 نيباشد و در ا يازدهيامت يمشخص شده برا يو محورها كيگالس يارهايصرفا بر اساس مع ديبا يداور )4

 دخالت داده شود.  ديدانشگاه نبا يهمچون سطح بند يعوامل نهيزم

  
  تخصصي جشنواره  داوران
جشنواره  تخصصي)حضوري) و دوم (كميته هاي رغيمرحله اول ( رداوراني هستند كه د تخصصي جشنوارهداوران 
  گرفته مي شوند.  بكار كشوري

در مرحله اول و دوم داوري با حداكثر پوشش دانشگاهي بهترين داوران كشوري را دبيرخانه موظف است  .1
 بكار گيرد. 

دبيرخانه موظف است همه ساله بر اساس فراخوان كشوري امكان حضور كليه داوران متقاضي واجد شرايط   .2
براساس  انتخاب داوران جديد جشنواره كشوري شهيد مطهري را در فرايند ارزيابي كشوري فراهم نمايد. 

  طي روند زير انجام مي شود:معيارها و 

  زومه توسط فرد متقاضي كه در آن حداقل موارد زير وجود دارد:الف: اعالم آمادگي براي داوري: ارسال ر

دانش و تخصص الزم در زمينه آموزش پزشكي و دانش پژوهي آموزشي به طور عام و خاص در حيطه  )1
 مورد نظر براي همكاري شامل حداقل يكي از موارد زير:

o تيفعال سوابق داشتن ايارشد)  يكارشناس اي يتخصص ي(دكترا يپزشك آموزش يرسم مدرك داشتن 
 يهادوره در شركتاز  يبيمشتمل بر ترك يآموزش يو دانش پژوه يدر حوزه آموزش پزشك

 در سيتدر ،يآموزش يهاپژوهش و يپژوه دانش يهاپروژه انجام مقاالت، و كتب انتشار ،يآموزش
، كسب افتخارات و جوايز آموزش يتوانمندساز يآموزش يدوره ها اي يپزشك آموزش يرسم مقاطع

 پزشكي 

 :تجربه و سوابق عملي در زمينه جشنواره شهيد مطهري شامل  )2

 :ريز موارد از يكي حداقل: 1-2
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o داشتن حداقل دو فرايند حائز رتبه در جشنواره دانشگاهي شهيد مطهري 

o  كشوري شهيد داشتن حداقل يك فرايند حائز رتبه (شامل فرايندهاي قابل تقدير) در جشنواره
 مطهري

  يمطهر ديشه يدر جشنواره دانشگاه يحداقل سه دوره داور سابقه: 2-2

هاي ارسال شده و تصميم گيري در مورد فهرست اوليه داوران جديد توسط كميته كشوري ب: بررسي رزومه
  دانش پژوهي آموزشي 

جشنواره شهيد مطهري و اخذ هاي آموزشي مركز مطالعات و توسعه در خصوص داوري شركت در دوره :ج
تواند بصورت مشاركت در يك دوره جشنواره  . گواهي صالحيت دوره ميهاگواهي صالحيت در اين دوره

زارش نحوه حضور ايشان به كميته دانش پژوهي و احراز صالحيت بر گو  Non Scoringكشوري بصورت 
  اساس راي اين كميته باشد. 

ضروري بكار گرفته شده اند  1399كه تا سال  احراز شرايط زير براي داوران تخصصي جشنواره كشوري  .3
 مي باشد:

i. 1394قل دو دوره داوري جشنواره كشوري پس از سال اسابقه حد 

ii. احراز خطاي غير قابل قبول داوري در جشنواره هاي كشوري عدم  

صورت گرفته توسط ارزيابان هاي براساس ارزيابيخطاي داوري غير قابل قبول در صورت بروز توجه :
ز ، داوران مورد اشاره اوهيدانش پژبا راي كميته كشوري  نهايت در و با سازوكاري مشخص، منتخب

صورت تمايل اين داوران براي مشاركت مجدد در فرايندهاي  شوند. درمي مجموعه داوران كشوري حذف
  داوران جديد در مورد ايشان بطور كامل طي شود.  و احراز صالحيت الزم است مراحل جذب ،داوري

  مراحل داوري
  گيرد:داوري زير انجام مي كلي جشنواره كشوري در سه مرحله

  يرحضوريغ يداور: يداور اول مرحله .1
  يتخصص يهاتهيتوسط كم يحضور يداور: يداور دوم مرحله .2
  داوران أتي: هيداور سوم مرحله .3
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  يرحضوريغ يداور: يداور اول مرحله .الف
 عادالنه عيتوز يبرا را ريز مراحل است موظف جشنواره رخانهيدب ها،دانشگاه يندهايفرا ارسال ليتكم از پس )1

  :دينما يط ندهايفرا
جلسات  نيشركت در ا :شده نييتع يداور يهادر گروه »يداور توافق شيافزا« جلسات يبرگزار )1.1

ارسال  كننديجلسات شركت م نيكه در ا يكسان يبرا يموظف است تنها داور رخانهياست و دب يالرام
 .دينما

 يداور ثابت يهازوج ليتشك )1.2
 تا آورد عمل به را تالش حداكثر يداور يها زوج ليتشك در جشنواره رخانهيدب است الزم: 1 توجه

متوازن  يداور يهادر حد امكان گروه »يتوافق داور شيافزا«اساس شناخت داوران در جلسات  بر
  شوند.  ليتشك
 توسط علت ذكر با موارد است الزم ،يداور ثابت يهازوج با عيتوز امكان عدم صورت در: 2 توجه

  .گردد ثبت رخانهيدب
 يتصادف روش به ندهايفرا عيتوز )1.3

 به است الزم حال نيع درنموده و  تيرا رعا ندهايفرا يتصادف عيتوز رخانهياست دب الزم: توجه
 .ديننما يداور را خود دانشگاه به مربوط نديفرا ،يداور چيه كه شود عمل يصورت

  :رديگيانجام م ريزچهار مرحله  در يرحضوريغ يداور )2
 اعالم شده طهيحبه  يارسال نديفرا تعلق نييتع )2.1

 در و ندارد وجود گريد طهيح به طهيح كي از نديفرا ييجابجا امكان ،يكشور جشنواره در: 1 توجه
  .دشويم حذف نديفرا تاينها دانشگاه، توسط شده اعالم طهيح به نديفرا تعلق عدم صورت

منتشر  يهاطهيح فيتعر يراهنما اساس بر صرفا طه،يح با نديفرا انطباق يبررس است الزم: 2 توجه
 . رديصورت گ شيهما رخانهيشده توسط دب

  عيرد سر يارهايمع يبررس )2.2
  يدانش پژوه يارهايمع يبررس )2.3
  يازدهيامت )2.4
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را در  ريمراحل ز محترم داوران ،يداور ييايپا و ييروا دقت، صحت، شيافزا يبرااست  الزممرحله  نيا در )3
  كنند: يخود ط يداور

  .ندينما مرور را يارسال يندهايفرا هيكل بار كي يابيارز شروع از قبل )3.1
مشخص و در  كنندينم نيمأت را كيگالس يارهايمع ايداشته  عيرد سر يارهايكه مع يموارد ابتدا )3.2

 حذف شوند. يازدهيامت ريتا از مس نديسامانه ثبت نما

نموده  يازدهيدر خارج از سامانه امت شونديم ييشناسا يپژوه دانش طيشراكه واجد  ييندهايفرا هيكل )3.3
 سامانهدر ازاتياقدام به ثبت امت )نديفرا ازيامت مجموع( يينها ياهاز نمرات و رتبه نانيو پس از اطم

 . ندينما

 تيقابل اول نديفرا 9 و شده نييتع ييهان رتبه اساس بر و يداور دو ازاتيامت معدل صورت هب مرحله نيا جهينت )4
 . دارند را) يحضور يداور مرحله( دوم مرحلهبه  ودور

و امتياز داور دوم، عدم حذف  يو رأ باشد 35يا امتياز تا  ندياز دو داور، حذف فرا يكي يكه رأ يصورت در )5
سوم ، فرايند مربوط براي داورباشد 35 از شيب داور دو توسطداده شده  ازيامت نيفاصله ب اي؛ باشد  35بيش از 

 اختالف انزيم نيكمتر اي صفر دو اي عدد دو( مشابه يداور ود يرأ اساس بر يريگ ميتصم و شودارسال مي
 .شوديم انجام يداور سه از) عدد دو نيب

  

  يداور دوم مرحله به ورود يينها طيشرا نيواجد نييتع .ب
 :دينما يرا ط ريمراحل ز موظف است رخانهيدب ،يمرحله اول داور يط طهيح هر در اول نديفرا 9 نييتع از پس )1

a. تيكمال تيدر صورت نامشخص بودن وضع و يبررس مدارك بودن ليتكم نظراز  را ندهايفرا نيا 
  .دينما حذف يداور نديفرا ادامه از )فرم ارسال خالصه فرايند 6بند  (جدول اعضا

b. دو  اي كي( هاطهيح نييدر تع روطو موارد مش نديبودن فرا يتكرار ،يتخصص داوران يهمكار با
 متشكل ياتهيكم به و ييشناسا رااعالم شده دارند)  طهيبه ح نديداور نظر به مشروط بودن تعلق فرا

 يندهايفرا يينها رد يبرا يريگ ميتصم. كنديم هيارا جشنواره ريدب و يتخصص يهاتهيكم والنؤمس از
 . رديگيم صورت تهيكم نيا توسط رمرتبطيغ طهيح در شده ارسال اي يتكرار
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 دركه  يابه گونه شوديم اضافه اول نديفرا 9 مجموع به رتبه نظر از يبعد نديفرا ند،يفرا هر حذف صورت در )2
 اضافه تعداد نيا به مشترك يازهايامت تعداد به رتبه، نيآخر در مشترك ازيامت صورت در اي و نديفرا 9 تينها
 .شوديم

 ليتشك در .رديگيم صورت جشنواره رخانهيدب توسط هاتهيكم نيمسؤول نييتع و يتخصص يهاتهيكم ليتشك )3
 يگريد يهاطهيح در اول مرحله در كه باشند يافراد ازداوران  هيامكان كل حددر است الزم يتخصص يهاتهيكم

 .اندكرده يداور
 هاطهيح آن يتخصص تهيكم در ندارند ليتما كه كنند انتخاب را طهيح دو حداكثر تواننديم داوران از كي هر )4

 . باشديم موضوع نيا تيرعا به موظف يتخصص يهاتهيكم ليتشك در جشنواره رخانهيدب و باشند هداشت حضور

  يتخصص يهاتهيتوسط كم يحضور يداور :يداور دوم مرحله .پ
 بر يحضور صورت هب و يتخصص يهاتهيدر كم يكشور يندهايفرا )يحضور ي(داور يداور دوم مرحله )1

  :رديگيم صورت ريز نديفرا اساس
  .باشندينم يداور به مجاز نديفرا هر مورد در كه يداوران نييتع )1.1

 ميرمستقيغ اي ميمستق نظر اظهارگونه  هر اي و يده نمره نديدر فرا توانندينم دانشگاه هر داوران: توجه
 .ندينما شركت خود دانشگاه نديفرا مورد در) يمنف اي(اعم از مثبت 

 :)1فرم شماره  لي(تكم ريز موارد در هياول يدافران يابيارزو  يانفراد طور هب ندهايفرا هيكل مرور )1.2
 ندهايفرا طهياز نظر ح يبررس .1

 عيسر رد يارهايمع يبررس .2
 يپژوه دانش يارهايمع يبررس .3

 تصويري ارايه شده توسط صاحبان فرايند-مالحظه كليه فايل هاي صوتي )1.3

  :ريمحور ز دوبر اساس  هانديفرا مورد در يگروه بحث )1.4
  ندهايفرا طهيح نظر از يبررس )1
 عيسر رد يارهايمع يبررس )2
  يپژوه دانش يارهايمع يبررس )3
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ارزيابي انفرادي نهايي كليه فرايندها در مورد ورود/خروج به مرحله امتيازدهي (تكميل فرم شماره  )1.5
2( 

 يازدهيامت مرحله وارد كه ييندهايفرا نييتع و تهيتوسط مسؤول كم 2شماره  يهافرم يبند جمع )1.6
 ) 3فرم شماره  لي(تكم .شونديم

 در شده انتخاب نديفرا 9 از يتعداد 1,4 مرحله در شده انجام يهابحث اساس بر كه يصورت در: تبصره
  . شوندينم نيگزيجا شده حذف يندهايفرا شوند، حذف يرحضوريغ يداور مرحله

 )4 شماره فرم لي(تكم هياول يانفراد يرتبه بند و يدهازيامت )1.7
  تميدر هر آ يازدهيامت بخش در يگروه بحث )1.8
 )5 شماره فرم ليتكم( يينها يانفراد يو رتبه بند يدهازيامت )1.9

 تهيكم ولؤمس توسطداوران  أتيجهت ارائه به ه دهيبرگز نديشش فرا نييتع و نمرات يبند جمع ) 1.10
 ) 6فرم شماره  لي(تكم

شده را  رفتهيپذ نديفرا نيآخر ازيدرصد امت 80كه حداقل  شونديم شناخته ريتقد قابل ييندهايفرا: تبصره
  كسب كرده باشند. 

  يتخصص تهيكم ياعضا هيكل توسط 6 شماره فرم يامضا ) 1.11
 يم يتخصص يهاتهيكم ياعضا همه يهمگان تيولؤمس ،يحضور مرحله در يداور يبرا فوق نديفرا تيرعا )2

 تهيكم عملكرد انيجر در نامه وهيش نيا مفاد قيدق تيرعا مسوول ،يتخصص تهيكم ولؤمس حال نيع در. باشد
 . باشديم

 .شود ليتحو رخانهيدب به مستندات عنوان به مرحله نيا يداور يهافرم همه است الزم )3
شده توسط  هيارا يهابه صورت مكتوب و در قالب فرم يانفراد يهايازدهيامت و هايريگ يرأ هيكل است الزم )4

 . رديجشنواره صورت گ رخانهيدب

  داوران  تأيه :يداور سوم مرحله .ت
 : رديگيم صورت ريز مراحل اساس بر و جشنواره داوران أتيه در يداور سوم مرحله )1
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 نيالزم است مسؤول .يتخصص تهيكم نظر مورد برتر يندهايفرا و يتخصص تهيكم كار گزارش هيارا )1.1
 . نديداوران ارائه نما أتيرا در ه تهيرو در كم شيپ يهاچالش اناًياح و يبررس روند از يگزارش هاتهيكم

 رديگيم صورت داوران أتيه كار شروع در كه يكش قرعه اساس بر هاطهيح هيارا بيترت: تبصره
  . شوديم مشخص

 تهيكم ولؤمرتبط با دانشگاه مس ،بخش نيشده در ا يمعرف يندهاياز فرا كيكه هر  يصورت در: وجهت
 داوران برساند.  تأيه اطالع به را موضوع يمعرف هنگام در تهيكم ولؤمسمربوطه باشد، الزم است 

  يتخصص تهيشده توسط كم نييتع رتبه بيبه ترت نديفرا احبانص توسطشده  هيته يايمد يمولت مشاهده )1.2
 داوران أتيهتوسط  يبررس و بحث و تهيكم مسؤول با داوران أتيه پاسخ و پرسش )1.3

 يبه صورت رأ طهيحهر يندهايفرا هيكل يدهندگان برا يرأ از كي هر توسط 100 از ازيامت نييتع )1.4
  يمخف يريگ

 خود به مربوط طهيح در يرأ حق واجد كه ربطيذ طهيح يتخصص تهيكم مسوول از نظر صرف: تبصره
 يداوران كه از دانشگاه محل اجرا أتيه يدسته از اعضا آناز  اي نديفرا همكاران ايصاحبان  ؛ستين

 مربوط را ندارند.  طهيدر ح يحق رأ زيهستند ن نديفرا

 يأ(بنا به ر تا سه كيرتبه  طهيهر ح در كه كند نييتع آرا تياكثر اساس بر واندتيم داوران تأيه )1.5
 باشد. نداشته )داوران تأيه ماخوذه

 ششم طهيح تا يبعد طهيح يبرا 5 تا كي مراحل تكرار )1.6

 هاطهيح هيكل يندهايبه فرا يازدهيامت انيپس از پا جشنواره طهيح شش يندهايفرا ازاتيامت شمارش )1.7
 آنها نيمنتخب اي داوران أتيه ياعضا حضور در

 نيمنتخب ايداوران  أتيه يدر حضور اعضا )برتر نديفرا سه(انتخاب  ازيامت نيباالتر اساس بر يبند رتبه )1.8
 آنها

 رتبه سوم)  ازيدرصد امت 80(كسب  ريتقد قابل يندهايفرا نييتع )1.9

 جلسه  انيدر پا هياول جينتا اعالم ) 1.10

 داوران أتيه ياعضا هيصورتجلسه توسط كل يامضا ) 1.11

 ياز اعضا كي چيو ه رديگيم صورت جشنواره رخانهيدب قيطر زا صرفاً يمطهر ديجشنواره شه جينتا اعالم )2
 . ستندين يداور جياز نتا يبخش ايجشنواره مجاز به اعالم تمام  رخانهيهمكاران دب ايداوران  أتيه
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  يينها جينتا اعالم. ث
 . شوديم يعموم اعالم داوران، أتيه جلسه يبرگزار از بعد بالفاصله جشنواره يداور جينتا )1

 اساس بر يستاد يندهايفرا شود. يم اعالم آن جيانجام و نتا يدانشگاه از مجزا يستاد يندهايفرا يداور )2
 آنها بودن ريتقد قابل اي و رتبه و شدهداده  قيتطب يدانشگاه ازاتيبا امت ،داوران اتيدر ه شده كسب ازيامت

 گردد. ياعالم م و محاسبه يدانشگاه يندهايفرا ريتقد قابل اي رتبه با دلمعا بطور

 تهيكم يداور جلساتزمان  درنامه  وهيش اينامه و  نييآ ابهام در ايو  ريدر تفس صورت بروز اختالف در )3
 خصوص آن در  را خود يينها يرا و بوده دوره آن يبرا يريگ ميتصم مرجع داوران اتيه ،يتخصص يها

 دانش يوركش تهيكم به مراجعه با يبعد يها دوره يبرا را موارد نيا است موظف رخانهيدب. دينمايم اعالم
 دانشگاهها برساند. هيبه اطالع كل يبعد يدوره ها يبرا را جينتا و اصالح يپژوه

 از شيب واجد يپزشك علومدانشكده /دانشگاهيك يا چند در صورتي كه بر اساس نتيجه رأي هيأت داوران،  )4
 رانيمد/ريمد از يتلفن صورت به و وقت اسرع در است موظف جشنواره رخانهيدب د،نباش شده برتر نديفرا سه

كه الزم  يبرتر يندهايفرا/نديتا فرا ديمربوط درخواست نما يها/دانشگاهتوسعه آموزش  ومركز مطالعات 
 يو به صورت تلفن نييشود را تع تيدانشگاه رعا كي يبرتر برا ندياست كنار گذاشته شوند تا سقف سه فرا

 . شوديمرحله ضبط م نيمكالمات در ا هيبرسانند. كل جشنواره ريبه اطالع دب

مركز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه مربوط،  ريجشنواره موظف است بر اساس اعالم نظر مد رخانهيدب )5
جشنواره را اعالم  يينها جيخارج شده نموده و نتا نديفرا نيگزيو جا نييرا تع طهيدر هر ح يبرتر بعد نديفرا

 كند.  يعموم

  
  
 

  يآموزش يپژوه دانش يكشور تهيكم به هياراو  يداور يابيارزش .ج
 به كهدرصد از داوران هر دوره  ده ؛باشند كرده دايپ سوم يداور به ازين كه ييندهايفرا هيكل داوران عملكرد )1

 يمطهر ديشه يكشور جشنواره در بار نياول يبرا كه يداوران زين و شوند،يمانتخاب  يصورت تصادف
  .رديگيم قرار يابيارز مورد اندنموده يداور

 نييتع يآموزش يپژوه دانش يكشور تهيكم دييتأ وجشنواره  رخانهيدب شنهاديبه پ كه ابانيمنظور ارز نيا به )2
 .ندينمايم يرا بررس شانيا عملكرد نحوه و شده داوران نيا يداور اكانت وارد رخانهينظارت دب با. شونديم
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شده  هيو متناسب با گزارش ارا يبررس آموزش يپژوه دانش يكشور تهيداوران در كم يابيارزش گزارش )3
 . ديآيم در اجرا مرحله به جشنواره رخانهيدب توسطداوران  مورد در يپژوه دانش يكشور تهيكم ماتيتصم

  بازخورد هيارا. چ
 محرمانه و يفرد بازخورد ج، بند در گرفته قرار يابيارز مورد داوران از كي هر عملكرد ليپروفا اساس بر )1

  . شوديم داده شانيا به
 يارهايمع اي عيرد سر يارهايمع اي يارسال طهيح نظر از هادانشگاه توسط يارسال يندهايفرا كه يموارد در )2

 . شوديتوسط هر دو داور مردود شناخته شوند، بازخورد به دانشگاه داده م ك،يگالس

 

  اعتراضات به يدگيرس: ح
 ) را ندارد. ندهايهمكاران فرا اي(صاحبان و/ يفرد يهاتيشكا يبررس امكان جشنواره رخانهيدب )1

 يندهايفرا در شانيا مشاركت درصد و ندهايفرا همكاران و صاحبانجدول  يو امضا ليبه تكم هتوج با )2
 ندها،يفرا همكاران و صاحبان توسط شده، دهيبرگز يندهايفرا بر مترتب ازاتيامت عيتوز نحوه و شده يمعرف
 يندهايفرا يمعنو و يماد منافع عيتوز اي تيمالك مورد در اعتراضات به ييپاسخگو امكان جشنواره رخانهيدب

 .ندارد را شده دهيبرگز
 ب،يترت ،ياسامدر  رييتغ گونه چيه ،يمطهر ديشه يكشور جشنواره يندهايفرا يداور جينتا اعالم از بعد )3

  .باشدينم رفتهيپذشده  دهيبرگز يندهايمترتب بر فرا ازاتيامت زيدرصد مشاركت و ن ،يهمكار نوع
خصوص  در اتيشكا يبررس امكان جشنواره رخانهيدب برتر، يندهايفرا هنجار بر يمبتن انتخاب به توجه با )4

  آنها را ندارد.  يو رتبه بند ندهايفرا يابيارز جينتا
 وهيش نيشده در ا ينيب شيپ يندهاياز فرا يتخط خصوص در دانشگاه مكتوب تيشكا اعالم صورت در )5

 يريگيموظف است مستندات قابل پ دانشگاه آن، مشابه مواردو  يتبان هرگونه وقوع كردن طرحم اينامه و 
 . دياعالم نما رخانهيرا به دب

 يكشور تهيرا در كم جهيو نت يموظف است موضوع را بررس رخانهيدب، 5بند  طيشرا احرازصورت   در )6
 يبعد يهادوره در يداور نديفرا اصالح اي متخلفان با برخورد خصوص در تا كندطرح  يدانش پژوه

  . كندينم رييتغ ريتقد قابل و برتر يندهايفرا خصوص در شده اعالم جينتا صورت هر در. شود يريگ ميتصم
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خدا نام به  

  يپزشك آموزش و درمان بهداشت، وزارت
  يآموزش معاونت

  يپزشك علوم آموزش توسعه و مطالعات مركز

  مطهري شهيد يكشور جشنواره يداور نامه وهيش

  1399 يبازنگر

شنواره شور ج سات ميتكر و ليتجل منظور به يمطهر ديشه يك صه ديا شك آموزش عر سا يبرا و يپز  و ييشنا
 امهن وهيشــ. گردد يم برگزار يپزشــك آموزش يارتقا منطور به يدانشــگاه مطلوب يآموزشــ يندهايفرا يمعرف

ضر ش يندهايفرا يداور روند يساز شفاف منظور به حا شنواره يآموز شور ج  شده نيتدو يمطهر ديشه يك
  .است

  :يداور 
 :رديگيم صورت ريز روند اساس بر يمطهر ديشه يكشور جشنواره به يارسال يندهايفرا يبررس

 ندهايفرا هياول يبررس: اول مرحله

س نيا  .1 ش يندهايفرا هياول يهاچارچوب تيرعا نظر از يبرر شنواره رخانهيدب در يآموز . رديگيم صورت ج
  يراب و شوديم رد مرحله نيهم در نباشد يآموزش نديفرا كي هياول طيشرا واجد ينديفرا كه يصورت در

 :از عبارتند شونديم ندهايفرا  عيسر رد به منجر كه يموارد .2

 علوم رانيفراگ يهارده از يكي اي يعلم تأيه ياعضا آموزش حوزه از خارج يهاتيفعال. الف
  1يپزشك
 )است جامعه اي ماريب آموزش، مخاطب( 2يعموم سالمت آموزش با مرتبط يهاتيفعال. ب
 از(اعم  است شده داده شركت يمطهر ديشه يكشور جشنواره در بار كي قبال كه ينديفرا. پ
 ) باشد نشده اي باشد شده رتبه حائز كه نيا

  دارند يپرداز هينظر تيماه صرفا كه ييهاطرح. ت
 هاانشگاهد در مستقر يآموزش يروندها اصالح نه و دارند علم ديتول تيماه كه يآموزش يهاپژوهش . ث

                                                            
1 undergraduate ،postgraduate and CME/CPD 
2 Public education 
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 :دارند را ريز طيشرا از يكي اجرا مدت و تواتر نظر از كه ييندهايفرا. ج

i. باشند داشته ماه شش از كمتر ياجرا مدت دارند، مستمر ياجرا كه ييندهايفرا مورد در . 

ii. باشند نشده انجام بار دو حداقل دارند مكرر ياجرا كه ييندهايفرا مورد در. 
iii. يهابرنامه مانند دارند مستمر ريثأت يول دارند باره كي ياجرا تايماه كه ييندهايفرا مورد در 

 .باشند نشده صالح يذ مرجع مصوب ،يگذار استيس يسندها اي يآموزش

   يپژوه دانش يارهايمع تحقق احراز: دوم مرحله

 هدف. شوديم مرحله نيا وارد باشد عيسر حذف يارهايمع فاقد هياول يبررس مرحله در ينديفرا كه يصورت در
 را يآموزش يپژوه دانش نديفرا كي يهاحداقل يبررس مورد نديفرا كه است نيا از نانياطم احراز مرحله نيا از
  به شرح زير دارا است: 3كيگالس يارهايمع اساس بر

  :پژوهي دانش هاي فعاليت ارزيابي معيارهاي 

  .دارد روشن و مشخص هدف .1

              بلي خير  

  شده است.  انجام يكاف و مداخله بر متمركز متون بر مرور نديفرا انجام يبرا .2

              بلي خير  

  .است شده استفاده اهداف با منطبق و مناسب يمند روش از .3

              بلي خير  

  مورد نظر به دست آمده اند؟  اهداف .4

              بلي خير  
  

  قرار گرفته است.   گرانيد اريدر اخت يبه شكل مناسب نديفرا .5

                                                            
3 Glassick 
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             بلي خير  

  قرار گرفته است.  انيمورد نقد توسط مجر نديفرا .6

              بلي خير  

  :تبصره

سال داور دو يبرا نديفرا هر .1 صورت شوديم ار ضاوت هر دو داور فاقد  يو در  ساس ق از  كي هركه بر ا
 . شوديباشد، رد م يآموزش يدانش پژوه يارهايمع ياصل ياجزا

 اي باشد؛ ازيامت نييتع و حذف عدم دوم، داور يرأ و نديفرا حذف داور، دو از يكي يرأ كه يصورت در .2
 شود يم ارسال سوم داور يبرا مربوط نديفرا باشد، 35 از شيب داور دو توسط شده داده ازيامت نيب فاصله

 دو نيب اختالف زانيم نيكمتر اي صفر دو اي عدد(دو  مشابه يداور دو يرأ اساس بر يريگ ميتصم و
  .شود يم انجام يداور سه از) عدد
 

   يابيبر اساس شاخص ارز يپژوه دانش يندهايفرا يده نمره و يداور: سوم مرحله
ــ يپژوه دانش يهاحداقل واجد كه ييندهايفرا ــند يآموزش ــاخص اســاس بر باش  مورد ريز جدول يها ش

 كيتفك به را ندهايفرا يبند رتبه داوران نمرات يبند جمع با رخانهيدب. رنديگ يم قرار يده نمره و يداور
  .دهد يم انجام جشنواره گانه شش يها طهيح از كي هر

 برتر ندهايفرا يينها انتخاب: چهارم مرحله

سب را رتبه نيباالتر كه ييندهايفرادر اين مرحله    شند كرده ك ص يهاتهيكم مرحله دو در با ص  و يتخ
شور داوران تأيه شنواره ك ساس بر يمطهر ديشه يج شنواره داور يهاطهيح ا شوند و  يم يشش گانه ج

  .گردديم انتخاب جشنواره گانه شش يهاطهيح از كي هر از هانيبرتر
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 يمطهر ديشه يدانشگاه جشنواره نيازدهمي يندهايفرا يازدهيامت چارچوب

  ازاتيامت  محورها  فيدرد

 بودن شفاف و  تياهم  1
  اهداف

7 5  3  1  
 تياهم با اريبسو  نانهيشفاف، واقع ب اهداف

      .است
 مشخص آنها تياهم اي /و نامشخص اهداف

  .ستين

  شواهد و اتيتجرب مرور  2
7  5  3  1  

بر مداخله  متمركزمستند، نظام مند و  مرور
  است

  .است نامشخص مرور تيوضع    

  يمتدولوژ  3

7  5  3  1  
 اجرا نيح در و شده انتخاب مناسب روش

 اجراء ارتقاء باعث مناسب يريپذ انعطاف
  .است دهيگرد

 اريبس اجرا يول شده انتخاب مناسب روش    
  .است بوده فيضع

  ينوآور ياثربخش زانيم  4
7  5  3  1  

 مطالعه و يبررس يبرا يديجد يافقها
  .است نامشخص اهداف به يابيدست      .است نموده جاديا شتريب

 و نقد از استفاده  5
  بازخورد

7  5  3  1  
 شده انجام دانشگاه از خارج سطح در نقد

 بوده موثر برنامه در آن بازخورد و است
  .است

  .است نامشخص بازخورد و نقد    

  ينوآور سطح  6
7  5  3  1  

  دپارتمان اي گروه سطح در ينوآور      يكشور ينوآور

  1  3  5  7  هيارا گستره  7
  نامشخص انتشار و ارائه      يالملل نيب انتشار و مناسب ارائه  

  كار حجم و وسعت  8
7  5  3  1  

 اريبس خود ينديفرا گروه در كار حجم
 كوچك خود ينديفرا گروه در كار حجم      .است بزرگ

  .است
       كل:  ازيامت  
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