
 

 

  وجشنواره وثوق برگزیده در  دستورالعمل داخلی دانشگاه علوم پزشکی ایران در خصوص تشویق اعضای هیئت علمی

 جشنواره شهید مطهری 

تجد ا  و ت امی  و  هناه ضایاری ت عات ادراج تر رتات ضرتقاری زماو      ا جفعرال مشاررتت تقویت منظور به

رشانوضر   ات د  تربمگ یاد   ادراج ت عات ضایاری، ماوضرت تشاویقج لیا  رتات ضسرت د امصاه زماو      ا ج

 .ضرمض مج گمتت و تصویبمطتمی و رشنوضر  وثوق 

 :تشویقتقدیر و  مشمول اعضای هیئت علمی

 شامل:برگزیدگان جشنواره وثوق الف( 

  :حیطه اساتید برتر در

 تسترورتتری  ژوتشج، تحق قرتج تر  م نه زمو   ادوم     ج 

  تعرلج زمو  ج تضهنشگر 

 ضخالق     ج و رفترر حمفه ضی 

 معد  بمتم 

 معد  برل نج بمتم 

 ضسترت   ش تسوت 

 وضسترت  رسخگ 

 زمو   مجر ی 

 هنس  سوم 

 )سریم)تر صورت تصویب  ورضی زمو  ج معروهنت زمو  ج 

 تشویقرت:    

 تریرفت تقدیم هنرمه ض  ریرست محتمم تضهنشگر   

 تریرفت  ریه تشویقج 

 یر غ م هنقدیروضی  هنقدی  

 

 :دانشکده برتر

 تریرفت تقدیم هنرمه ض  ریرست محتمم تضهنشگر   

 بر تری د  ورضی زمو   زمو  جو تجت  ضت تخص ص ضاتبرر رتت تت ه ضم رهنرت  

 

 گروه برتر در حوزه:



 زمو    رسخگو 

 هنس  سوم 

 تشویقرت:

 تریرفت تقدیم هنرمه ض  ریرست محتمم تضهنشگر   

 

EDO :برتر 

 تشویقرت:

 تریرفت تقدیم هنرمه ض  ریرست محتمم تضهنشگر   

 

 شامل: شهید مطهریو کشوری دانشگاهی جشنواره به عنوان فرایند برتر برگزیدگان  (ب

 :صاحبان فرایند

 تشویقرت:    

 معروهنت زمو  ج تضهنشگر  ض  تقدیمهنرمه تریرفت 

ترج  د  تر فمزیند ضرسرلج )ال م ضست صرحبرن فمزیندتری  تشوری  بمگ یدهنفم ضول و توم صمفر تریرفت  ریه تشویقج  

 ضرسرلج تر خصوص ضاالم هنرم مجمیرن تقت ترفج مبذول هنرریند(.

  روضی  هنقدی یر غ م هنقدی 

 

 همکاران فرایند:

 تشویقرت:    

 معروهنت زمو  ج تضهنشگر  ض  تقدیمهنرمه تریرفت 

 

  برگزاری جشنواره ها دوره 

تم سرل زغر  گشته و تر ضوضی  زلرمر  تحت تضوری قمضر  ضوضخم هن ره ضول ض وثوق و  ت د مطتمی تری زمو  ج فمضخوضن رشنوضر 

 مر  تم سرل بمگ ضرخوضتد  د. بترنممضس  قدرتضهنج و تجد   ض  ضسرت د تر و فمضیند تری منتخب گمفته و بعد ض  ضهنتخرب ضسرت د 

 در عرصه آموزش  انتخاب اساتید برترکمیته داوری جشنواره ها و 

 EDCبه االو  ریرست و ت أت رئ سه محتمم تضهنشگر ، مدیم محتمم ممت  مطرلعرت و توسعه زمو   تضهنشگر ، مسعول ن وضحدتری 

 تر ته تضوری تضهنشگرتج مج بر ند. وو ریرست محتمم تضهنش د  تر هن   ر 

 ال م ضالرمض مج بر د.  و رس د تصویب بهتر  ورضی تضهنشگر                                ترریخ ترتستورضلعر   ضین


