
 

  

 دستورالعمل جشنواره های عرصه آموزش علوم پزشکی

 

 

 دستاوردهای شامل مختلف های زمینه در پزشکی آموزش عرصه اساتید تکریم و تجلیل منظور به آموزشی های جشنواره

 برتر، الینیب معلم برتر، معلم ای، حرفه رفتار و پزشکی اخالق دانشگاهی، پزشکی علوم آموزش تعالی تحقیقاتی، و پژوهشی

 وم،س نسل حوزه در برتر گروه سوم، نسل حوزه در برتر استاد پاسخگو، آموزش حوزه در برتر آموزشی گروه پاسخگو، استاد

 .گردد می برگزار مطهری شهید آموزشی جشنواره و کسوت پیش استاد و مجازی آموزش در برتر استاد

 

 اصلی هدف

 الذکر فوق های زمینه در آموزش عرصه اساتید تکریم و تجلیل

 

 فرعی اهداف

 :حوزه در برتر اساتید معرفی الف(

o پزشکی علوم آموزش زمینه در تحقیقاتی پژوهشی، دستاوردهای زمینه 

o دانشگاه آموزشی تعالی 

o ای حرفه رفتار و پزشکی اخالق 

o برتر معلم 

o برتر بالینی معلم 

o کسوت پیش استاد 

o پاسخگو استاد 

o مجازی آموزش 

o سوم نسل 

o المللی بین دستاوردهای 

 

 :حوزه در برتر گروه معرفی ب(

o پاسخگو آموزش 

o سوم نسل 

 



 جشنواره به معرفی جهت) دانشگاه پزشکی آموزش حوزه در برتر نواورانه فرآیندهای ج(معرفی

 (مطهری شهید پزشکی آموزش کشوری

 
 اواسط در و گردد می آغاز سال هر مهرماه از فرآیندها ارسال جهت نیز مطهری شهید کشوری آموزشی جشنواره فراخوان

 منتخب فرآیندهای انتخاب جهت دانشگاهی منتخب فرآیندهای و گرفته قرار دانشگاهی داوری تحت فرآیندها آذرماه

 منتخب فرآیندهای از قدردانی مراسم و گردد می ارسال درمان و بهداشت وزارت علمی هیئت امور دبیرخانه به کشوری

 تخبمن دانشگاهی مراکز در کشوری خبمنت فرآیندهای از قدردانی مراسم و اردیبهشت اول هفته در دانشگاه در دانشگاهی

 برگزار اردیبهشت 10-12 هایتاریخ در معموال  معلم مقام بزرگداشت روز در ساالنه پزشکی علوم آموزش همایش برگزاری

 .گردد می

 

 

 ها جشنواره برگزاری دوره

 معلم ای، حرفه رفتار و پزشکی اخالق آموزش، )تعالی های حوزه آموزشی هایجشنواره اساتید اسامی ارسال فراخوان

 هر مهرماه زا کسوت( پیش استاد و پاسخگو آموزشی گروه سوم، نسل مجازی، آموزش پاسخگو، استاد برتر، بالینی معلم برتر،

 رد اساتید از تجلیل و قدردانی مراسم اساتید انتخاب از بعد و گرفته قرار داوری تحت آذرماه اوایل در و گشته آغاز سال

 .شد برگزارخواهد الس هر ماه بهمن

 

 

 وثوق( دکتر آموزشی )جشنواره برتر اساتید انتخاب داوری کمیته

 و مطالعات دفتر مدیر-2 آموزشی معاون -1 شامل که منتخب نفر ۴ دانشکده هر از ها دانشکده به ارسالی فراخوان طبق

 .اند گردیده انتخاب تجربه با و برجسته عضو نفر یک -۴ گذشته آموزشی های جشنواره منتخب نفر یک -۳ آموزش توسعه

 مسئولین دانشگاه، آموزش توسعه و مطالعات مرکز محترم مدیر دانشگاه، محترم رئیسه هیأت و ریاست عالوه به

 .باشند می دانشگاهی داوری کمیته جز نیز ها دانشکده محترم ریاست و EDC واحدهای

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 وثوق دکتر آموزشی جشنواره ارزشیابی های فرم

 

 زشکیپ علوم آموزش زمینه در تحقیقاتی و پژوهشی دستاوردهای زمینه در برتر اساتید معرفی مفر- 

 دانشگاه آموزشی تعالی حوزه در برتر اساتید معرفی فرم- 

 ای حرفه تاررف و پزشکی اخالق حوزه در برتر اساتید معرفی فرم- 

 برتر بالینی معلم حوزه در برتر اساتید معرفی فرم- 

 برتر معلم حوزه در برتر اساتید معرفی فرم- 

 دانشگاه کسوت پیش داستا حوزه در برتر اساتید معرفی فرم- 

  پاسخگو استاد حوزه در برتر اساتید معرفی فرم- 

 مجازی آموزش حوزه در برتر اساتید معرفی فرم- 

 سوم نسل حوزه در برتر اساتید یمعرف فرم- 

 پاسخگو آموزش حوزه در برتر گروه معرفی فرم- 

 سوم نسل حوزه در برتر گروه معرفی فرم- 

 المللی بین دستاوردهای زمینه در برتر استاد معرفی فرم- 

 

 

  
 

http://edc.iums.ac.ir/files/edc/files/-_%D9%81%D8%B1%D9%85_%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D8%AF_%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1_%D8%AF%D8%B1_%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%D9%87_%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%DB%8C_%D9%88_%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%D8%A7%D8%AA%DB%8C_%D8%AF%D8%B1_%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%D9%87_%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4_%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C.doc
http://edc.iums.ac.ir/files/edc/files/-_%D9%81%D8%B1%D9%85_%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D8%AF_%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1_%D8%AF%D8%B1_%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87_%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C_%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C_%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87.doc
http://edc.iums.ac.ir/files/edc/files/-_%D9%81%D8%B1%D9%85_%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D8%AF_%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1_%D8%AF%D8%B1_%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87_%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82_%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C_%D9%88_%D8%B1%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%B1_%D8%AD%D8%B1%D9%81%D9%87_%D8%A7%DB%8C.doc
http://edc.iums.ac.ir/files/edc/files/-_%D9%81%D8%B1%D9%85_%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D8%AF_%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1_%D8%AF%D8%B1_%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87_%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A8%D8%A7%D9%84%DB%8C%D9%86%DB%8C_%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1.doc
http://edc.iums.ac.ir/files/edc/files/-_%D9%81%D8%B1%D9%85_%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D8%AF_%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1_%D8%AF%D8%B1_%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87_%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1.doc
http://edc.iums.ac.ir/files/edc/files/-_%D9%81%D8%B1%D9%85_%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D8%AF_%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1_%D8%AF%D8%B1_%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF_%D9%BE%DB%8C%D8%B4_%DA%A9%D8%B3%D9%88%D8%AA_%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87.doc
http://edc.iums.ac.ir/files/edc/files/-_%D9%81%D8%B1%D9%85_%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D8%AF_%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1_%D8%AF%D8%B1_%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF_%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE%DA%AF%D9%88.doc
http://edc.iums.ac.ir/files/edc/files/-_%D9%81%D8%B1%D9%85_%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D8%AF_%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1_%D8%AF%D8%B1_%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87_%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4_%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%DB%8C.docx
http://edc.iums.ac.ir/files/edc/files/-_%D9%81%D8%B1%D9%85_%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D8%AF_%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1_%D8%AF%D8%B1_%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87_%D9%86%D8%B3%D9%84_%D8%B3%D9%88%D9%85.doc
http://edc.iums.ac.ir/files/edc/files/-_%D9%81%D8%B1%D9%85_%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C_%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87_%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1_%D8%AF%D8%B1_%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87_%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4_%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE%DA%AF%D9%88.docx
http://edc.iums.ac.ir/files/edc/files/-_%D9%81%D8%B1%D9%85_%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C_%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87_%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1_%D8%AF%D8%B1_%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87_%D9%86%D8%B3%D9%84_%D8%B3%D9%88%D9%85.doc
http://edc.iums.ac.ir/files/edc/files/-_%D9%81%D8%B1%D9%85_%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C_%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87_%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1_%D8%AF%D8%B1_%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87_%D9%86%D8%B3%D9%84_%D8%B3%D9%88%D9%85.doc

