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 ه تعالیبسم

 یمطهر شهيد یآموزش جشنواره دانشگاهی نامه ينیآ

 دانشگاه علوم پزشکی اروميه

 

 ،ینوآور جيترو نيز و یدانشگاه برتر یآموزش یفرايندها یمعرف و ليتجل منظور به یمطهر شهيد یآموزش جشنواره

 .گرددیم برگزار یپزشک آموزش یارتقا منظور به جديد یفرايندها یمعرف و ابداع

  اهداف: ۱ ماده

 دانشگاه سطح در یآموزش یعلم تحوالت جهت در سالم رقابت یفضا ايجاد( الف

 دانشگاه سطح در الگو عنوان به آنها یمعرف و یآموزش جديد یيندهاافر يیشناسا( ب

 دانشگاه یپزشک علوم آموزش عرصه در فعاالن و یعلم هيأت یاعضا ارزشمند زحمات به نهادن ارج( ج

 جهت ارتقاء کيفيت آموزش دانشگاه یآموزش کمک لوازم و هادستگاه ،تجهيزات تشويق توليد( د

 

 تعاریف: ۲ ماده

 یآموزش جشنواره -1-2

 آموزش موسسات توسط شده یمعرف برتر و محصوالت فرآيندها یارزياب و یبررس یپ در که است یعلم یداديرو

 برتر یآموزش محصوالت و يندهاافر یقدردان و یمعرف ،يیشناسا به منجر و شودیم برگزار کشورعلوم پزشکی  یعال

 .گرددیم یکشور و یدانشگاه سطح دو در

 شودیم گفته (2یپژوه دانش اي و 1دانشورانهنوآورانه )اعم از  یآموزش یهافعاليت یتمام هب یآموزش يندافر -2-2

 برونداد درونداد، فرايند يا کيفيت افزايش نجر بهم تا دهندیم انجام آموزش عرصه فعاالن اي یعلم هيأت یاعضا که

 . گردددر يکی از حيطه های آموزش پزشکی  یآموزش

 

 

                                                           
1
 Scholarly teaching 

2
 Scholarship of teaching 
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  ینوآور سطح -3-2

 .باشد یالمللنيب اي و یکشور دانشگاه، دانشکده، ،یآموزش (گروه) دپارتمان سطح در تواندیم فراينديک بودن  نو

 نياول یبرا آن یبلکه اجرا ستين یبه صورت مل فرايند یاجرا الزاما به معنای یدر سطح کشور یورآمنظور از نو

 باشد. نيز میبار در کشور 

 داوری  یارهايمع -4-2

 :است ريز شرح به کهمعيارهای گالسيک هستند  نوآورانه تيفعال کي مورد در یداور یبرا استفاده مورد یارهايمع

  هداف مشخصاداشتن 

 یآماده سازی کاف 

 های مناسباستفاده از روش 

 مهم جيارائه نتا 

 برنامهثر ؤم یمعرف 

  برخورد نقادانه 

  دانشورانه یآموزش یهاتيفعال -5-2

، مناسب( یبر شواهد موجود )آماده ساز یمبتن ،صورت هدفمند )اهداف شفاف( هاست که ب نوآورانه یآموزش فرايند

 مشخص است. جينتا یو دارا (مشخص یمند )متدولوژروش

   یآموزش یپژوه دانش -6-2

 قرار گرانيد نقد معرض در و شده منتشر یمناسب نحو به فوق اريمع چهار بر عالوه که است اینوآورانه تيفعال

 . است گرفته

 یبرتر دانشگاه فرايند -7-2

های فراينددهای فعاليت و از ميان شود که در هر يک از حيطهمی اتالقداوران دانشگاهی  هيأتهای منتخب فرايندبه 

 اند.ارسال شده حايز رتبه برتر شده

 شود.می برگزار یدانشگاه سطح در جشنواره ينا: 3 ماده
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 شرکت جشنواره اين در توانندیم کنند،یم فعاليت یپزشک علوم با ارتباط در کهاعضای هيات علمی  کليه :4 ماده

 .نمايند

 

  ارکان :5 ماده

 : انداور هيأت -1-5

 . است دانشگاه داوران هيأت یمطهر ديشه جشنواره برتر یهافرايند انتخاب مورد در یريگ ميتصم مرجع

 :یدانشگاه جشنواره انداور هيأت بيترک 1-1-5

  دانشگاه یآموزش معاون .1

  دانشگاه آموزش توسعه و مطالعات مرکز ريمد .2

 سيرئ موافقت و یآموزش معاونت شنهاديپ به دانشگاهبرجسته و خوشنام  یعلم هيأت یاعضا از نفر 7تا  5 .3

  دانشگاه

مربوط  طهيح یندهاياز فرا کي چيدر ه دينبا همکار( اي ی)اعم از مجرداورانی که دارای فرايند می باشند: 1 تبصره

 داشته باشند.   یبه خود همکار

 

 )کميته جشنواره (جشنواره   رخانهيدب -2-5

مستقر  دانشگاه یعلوم پزشک آموزشدر مرکز مطالعات و توسعه  یمطهر ديشه دانشگاهیجشنواره  رخانهيدب 1-2-5

 باشد. یم

ها، ، انجام مکاتبات و ارسال دعوتنامهیمشتمل بر اطالع رسان یامور ادار هيانجام کل تيولؤمس رخانهيدب - 2-2-5

 مراسم جشنواره را بر عهده دارد.  یبرگزار تيدر نها داوران و هيأتداوری، و  فرايندمديريت 

يک نفر به انتخاب مدير مرکز مطالعات و تاييد معاون آموزشی دانشگاه به عنوان دبير اجرايی جشنواره تعيين 3-2-5

 می شود.

 

 پذيرش به نسبت یعموم فراخوان یط است  مکلف نشگاهدامرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی  :6 ماده

 دانشکده یآموزش معاون/مربوطه گروه يديتا از پس ايشان همکاران يا یعلم تأهي اعضاء توسط یاعالم یيندهاافر

 تقدير به عمل آيد. یدانشگاه جشنوارههای برتر در فرايندتا پس از طی مراحل داوری از  نمايند اقدام( مورد حسب)

  هافرایند یابیارز: 7 ماده
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 باشد:روند کلی داوری بر اساس مراحل زير می -1-7

 توسط داوران منتخب  یحداقل یارهايمع عنوان به کيگالس یارهايمع تيرعا دييتا واوليه  یداور .1

 توسط کميته داوران  یحداقل یارهايمع یدارا یهافرايندرتبه  نييو تع یداور .2

 جشنواره دانشگاهی وانتخاب فرايندهای برتر  داوران هيأت جلسهيده شده در برگز یهافرايند یبررس .3

 یدانشگاه جشنواره یبرگزار ضمن مقارن با هفته آموزش سال هر ارديبهشت درموظف است  دانشگاه :8 ماده

 برتر فرآيند عنوانه ب طهيح هر در فرايند کي. دنماي اقدام خود برتر یآموزش یفرآيندها از تجليل و یمعرف به نسبت

 .گرددیم یمعرف یکشور جشنواره در شرکت جهت یدانشگاه

 جشنواره یهاهزینه :9ماده 

مين أها تاز محل اعتبارات دانشگاهوشرکت در جشنواره کشوری  یجشنواره دانشگاه برگزاری  مربوط به یهاهزينه

 .می گردد و پرداخت 

نماينده و يا نمايندگان وزارت بهداشت در جشنواره  ، مقامات استانیدانشگاه تالش خواهد کرد تا از: ۱0 ماده

 دعوت نمايد.دانشگاهی 

 فرایندهای منتخب دانشگاهی تجليل از: ۱۱ماده 

از فرايندهايی که در مرحله دانشگاهی انتخاب شده و به مرحله کشوری معرفی می هرساله  دانشگاه موظف است 

 به عمل آورد. گردد هر سال تجليل 

سال متناوب فرايند دانش پژوهی برتر  4که يک عضو هيات علمی در طی سه سال متوالی يا در صورتی  -1بند 

دانشگاهی منتخب داشته باشد، در سال آخر ارايه فرايند، به آن عضو هيات علمی يک پايه تشويقی تعلق خواهد 

 دانشگاه (.)اين بند پس از طرح وتصويب در مراجع ذی صالح قابليت اجرا خواهد داشت ).شورای گرفت.

حداکثر پايه تشويقی اختصاص يافته به يک عضو هيات علمی از بابت فرايندهای دانش پژوهی برتر  -2تبصره

پايه خواهد بود. بديهی است بعد از اين دوره، در  2دانشگاهی وی در طول دوران خدمت به عنوان هيات علمی، 

دانش پژوهی نمايد و فرايند وی منتخب دانشگاهی صورتی که عضو هيات علمی اقدام به تدوين و اجرای فرايند 

 شود شامل پاداش های ساالنه می گردد.

در صورتی که يک عضو هيات علمی موفق به کسب دو پايه تشويقی بر اساس فرآيندهای منتخب  -3تبصره

 ود.دانشگاهی شود، دريافت پايه تشويقی از بابت فرايند برتر کشوری بعد از اين مدت بالمانع خواهد ب
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در صورتی که فرايند عضو هيات علمی در سال سوم )متوالی( يا در سال چهارم )متناوب( وی، حائز -4تبصره

شرايط فرايند برتر کشوری گردد، فقط يک پايه تشويقی )پايه تشويقی آئين نامه( در آن سال تعلق خواهد گرفت. و 

 واهد شد.تعلق پايه تشويقی بعدی منوط به ارايه فرايند پنجم متناوب خ

 مالک صاحب اصلی فرايند که شامل پايه تشويقی خواهد شد، فقط نفر اول فرايند می باشد. -5تبصره

فرايندهای برتر دانشگاهی، هر سال در سطح دانشگاه مورد تقدير قرار خواهد گرفت. برای منتخبين  -2بند 

، در هر کدام از شش حيطه فرايند، جوايز دانشگاهی فرايندها)صرف نظر از حايز رتبه کشوری شدن يا نشدن فرايند(

 و امتيازاتی به شرح زير تعلق خواهد گرفت)هر سه مورد(:

 الف( لوح تقدير با امضای معاون آموزشی يا رييس دانشگاه 

  ب( تنديس جشنواره

 ج( اهدای جايزه نقدی )يک ميليون تومان(

 % افزايش خواهد داشت.10نه ميزان پاداش مالی اهدايی جهت فرايندهای آموزشی، ساال -3بند 

در صورت اضافه شدن حيطه ديگری به فرايندها، اين حيطه نيز شامل جوايز و امتيازات مربوطه خواهد -6تبصره 

 شد.

اعطای پايه تشويقی، پاداش و ساير امتيازات مندرج در اين آئين نامه، صرفا به فرايندهای آموزشی تعلق -7تبصره 

 علوم پزشکی اروميه تدوين، اجرا و ارزشيابی شده باشند. خواهد گرفت که در دانشگاه

..... توسط معاون  خيتار درتصويب و  در شورای آموزشی دانشگاه  تبصره 7و  ،ماده 11ين نامه در ياين آ

 ابالغ گرديد. دانشگاه یمحترم آموزش


