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 معاونت آموزشی

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 کمیته دانشجویی توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

آیین نامه جشنواره دانشجویی ایده 

 های نوآورانه آموزشی 

 

 

 
 7931ماه  آذر
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 بسمه تعالی

 پیشگفتار

 جشنواره دانشجویی ایده های نوآورانه ی آموزشی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، به منظور

 و همچنین ایجاد فضای شور و نشاط و ،های نوآورانه آموزشی دانشجویانتقدیر و حمایت از ایدهشناسایی، 

 برگزار می گردد.آموزش و نوآوری در حیطه توسعه  در جهت افزایش مشارکت دانشجویان رقابت سالم

این کمیته پیشنهاد ، 7931در پاییز سال یته دانشجویی توسعه آموزش وزارت کار رسمی کمه بدنبال آغاز ب

 میعل کمیته و وزارت پزشکی آموزش توسعه و مطالعات خود را مبنی بر برگزاری این جشنواره به مرکز

د اولین مقرر ش صورت گرفتههای بررسیپزشکی اعالم کرد و پس از  علوم آموزش کشوری همایش بیستمین

ش کشوری آموزش علوم یدوره جشنواره دانشجویی ایده های نوآورانه آموزشی همزمان با بیستمین هما

 پزشکی برگزار گردد.

 هدف: 7ماده 

بهره مندی از ایده همچنین  ویپزشکافزایش مشارکت دانشجویان در حوزه توسعه و نوآوری آموزش علوم 

 های خالقانه دانشجویان برای بهبود و ارتقای فرآیند آموزش 

 اختصارات :2ماده 

    یپزشک آموزش و درمان بهداشت، وزارت: وزارت -7-2

  وزارت یپزشک علوم آموزش توسعه و مطالعات مرکز: مطالعات وزارت مرکز -2-2

ه آموزشی، فرآیندی است با هدف مشخص، نیازسنجی،  ورانمنظور از ایده نوآ :ایده نوآورانه آموزشی  -9-2

 مشدددخصنتایج آن هنوز  جتاینت متدولوژی و پیش بینی امکانات الزم جهت اجرا که هنوز اجرایی نشدددده و

فرآیند آموزش و یادگیری علوم پزشکی به   یارتقا بایدهدف نهایی ایده های نوآورانه آموزشی   نشده است.  

 به جامعه باشد. سالمتارایه خدمات  یمنظور بهبود توانمندسازی فراگیران این عرصه و در نهایت ارتقا

 :جشنواره یها طهیح: 9 ماده

 برنامه ریزی درسی (7
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 یادگیری یاددهی (2

 ارزشیابی آموزشی (9

 مشاوره و حمایت دانشجویی (4

 آموزش مجازی (5

 آموزشیمدیریت و رهبری  (6

 

صورت ساالنه و همزمان با همایش کشوری ه جشنواره دانشجویی ایده های نوآروانه آموزشی ب :4ماده 

 آموزش علوم پزشکی برگزار می گردد.

ماه پس از  6تا حداکثر علوم پزشکی  آموزش عالی دانشجویان در حال تحصیل در کلیه موسسات :5ماده 

 می توانند در این جشنواره شرکت کنند.ی )تا روز برگزاری جشنواره( دانش آموختگ

 تعهدات، : کلیه اعضای هیات علمی مراکز آموزش عالی، اعم از هیات علمی آموزشی و پژوهشی،7تبصره 

مقاطع تحصیلی مرتبط یا غیرمرتبط با حوزه  از که در حال تحصیل در هر یک رسمی یا پیمانی، درصورتی

 چه در جایگاه صاحب علوم پزشکی باشند، در تعریف دانشجوی واجد شرایط برای شرکت در این جشنواره

 قرار نمی گیرند. ایده و چه در جایگاه همکار

ن شرکت کنندگا %93حداکثر   }{: دانشجویان مقطع دکتری تخصصی رشته های آموزش پزشکی و  2تبصره

 در مرحله ارایه حضوری ایده ها در جشنواره را می توانند تشکیل بدهند.

نفر می باشد.این تعداد مشتمل بر  4: تعداد اعضای همکار در هر ایده ارسالی به جشنواره حداکثر 9تبصره

 صاحب ایده به همراه باقی همکاران است.

 

 : ارکان6ماده 

 معاون آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی رییس جشنواره می باشد. : جشنواره سیری -6-7

انتخاب ایده های برتر را برعهده دارد. هیات داوران  مسئولیتت داوران جشنواره أهی: ت داورانأهی -6-2

 . در عین حالجشنواره بهره مند شوندداوری دانشجویی کمیته  داوری های انجام شده توسطمی تواند از 

 بر عهده هیات داوران است. برتر تصمیم گیری نهایی در مورد انتخاب ایده های 
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 :زیر استافراد متشکل از  : هیات داوران جشنوارهجشنواره داوران اتیه -6-2-7

ه ب توسعه آموزش علوم پزشکیزمینه در  اجراییهیأت علمی دارای سوابق علمی و  اعضاینفر از  6 (7

 و موافقت رییس جشنواره همایش کشوری آموزش علوم پزشکی پیشنهاد کمیته علمی

از دانش آموختگان علوم پزشکی دارای سوابق پژوهشی و توسعه ای در حیطه آموزش علوم  نفر 2 (2

 و موافقت رییس جشنوارهوزارت  دانشجویی توسعه آموزشکمیته پزشکی به پیشنهاد 

 احکام اعضای هیات داوران توسط معاون آموزشی وزارت صادر می گردد. -6-2-2

 رییس مرکز مطالعات و توسعه آموزش وزارت دبیر جشنواره می باشد. :جشنواره دبیر -6-9

و  یعلم ریدب شنهادیبه پ یپزشک علوم آموزش حوزهو دست اندرکاران  نظران صاحب انیم ازداوران:  -6-4

نامه و انجام می شود. این داوران مسوول انجام مراحل داوری مندرج در این آیین جشنواره ریموافقت دب

 اشند. بهای برتر به میزان سه برابر تعداد جوایز برای مرحله نهایی داوری که توسط هیات داوران میانتخاب ایده

ه بوزارت مرکز مطالعات : یک نفر از اعضای کمیته دانشجویی توسعه آموزش دبیر علمی جشنواره -6-5

یر اجرایی و در هماهنگی با دبتحت مدیریت دبیر جشنواره دبیر علمی پیشنهاد کمیته و موافقت دبیر جشنواره. 

 می پردازد.صورت مدون به دبیر جشنواره ه به مدیریت فرآیندهای علمی و ارایه گزارش ب

 .باشد می مستقر وزارت آموزش توسعه و مطالعات مرکز در جشنواره دبیرخانه: دبیرخانه جشنواره -6

انجام کلیه امور اداری، مدیریت فرآیند داوری و برگزاری جلسات هیات داوران و در  مسئولیتدبیرخانه 

 نهایت برگزاری جشنواره را برعهده دارد.

  نوآورانه های ایده داوری معیارهای: 1ماده 

ساس     معیارهای شی برا سته  ایده های نوآورانه آموز س از معیارهای آن د که قبل از اجرای یک ایده  7کیگال

 قابل تعریف هستند تعیین می شود و شامل موارد زیر است:

  مشخص اهداف داشتن (7

 کافی سازی آماده (2

 مناسب های روش از استفاده (9

 داشتن روش مناسب برای ارزشیابی تاثیرات ایده ارایه شده (4

                                                           
 

1 Glassick 
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 فرایند دریافت ایده های نوآورانه: 8ماده 

 فرم تکمیل طریق از تواند می جشنواره در شرکت به مند عالقه دانشجویی های تیم یا دانشجویان از یک هر

)پیوست یک( و ارسال آن به دبیرخانه جشنواره در تاریخ معین شده در آن  آموزشی نوآورانه های ایده ارایه

 شرکت کند. 

 ایده ها فرایند داوری: 3ماده 

 صورت زیر می باشد:ه بفرایند داوری و انتخاب ایده های برتر جشنواره  -3-7

توسط  شیوه نامه داوری جشنوارهبررسی اولیه ایده ها از لحاظ معیارهای ورود و خروج مندرج در  (7

 دبیرخانه جشنواره

 داوری ایده های ارسالی توسط داوران. این مرحله در دو بخش صورت می گیرد: (2

 نوآورانه ایده الگوی با منطبق آموزشی نوآورانه ایده استانداردهای به مربوط شرایط احراز: اول مرحله

 .است رسیده جشنواره داوران هیأت تایید به و شده تهیه جشنواره دبیرخانه توسط که آموزشی

 رخانهمنتخب از طرف دبی یداور تهیکم ایده ها براساس شیوه نامه امتیازبندی توسطمرحله دوم: امتیازدهی 

 که اعضای آن به تایید کمیته علمی همایش کشوری علوم پزشکی رسیده اند. جشنواره

بیشتر توسط دبیرخانه جشنواره )به میزان سه برابر تعداد نهایی جوایز(  زتعیین ایده های واجد امتیا (9

 برای ارایه در مرحله نهایی داوری 

توسط ارایه  صورت ارایه ایده هالوم پزشکی به داوری نهایی: در جریان همایش کشوری آموزش ع (4

 کنندگان و پرسش و پاسخ با هیات داوران جشنواره صورت می گیرد. 

انتخاب ایده های نوآورانه برتر توسط هیات داوران و معرفی برای تقدیر در مراسم اختتامیه همایش  (5

 کشوری آموزش علوم پزشکی

حداکثر سه ایده خواهد بود. به این ترتیب ، جشنواره: تعداد ایده های برتر در اولین دور برگزاری 7 تبصره

الزامی برای انتخاب ایده برتر در همه حیطه های جشنواره وجود ندارد. در عین حال در هر حیطه صرفا یک 

تصمیم گیری در مورد دوره های بعدی بر اساس ارزشیابی دوره اول، به ایده برتر انتخاب و معرفی می شود. 

 جشنواره و موافقت شورای راهبری جوایز آموزش علوم پزشکی صورت می گیرد. پیشنهاد دبیرخانه 
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 به مجاز هاتنیادگیری الکترونیکی : دانشجویان مقطع دکتری تخصصی رشته های آموزش پزشکی و 2تبصره

 .باشند یم برتر یینها رتبه سه از رتبه کی کسب

 : امتیازات ایده های برتر 71ماده 

 دانشجویی شامل امتیازات زیر برای صاحبان ایده می شود:ایده های برتر  -73-7

 دریافت لوح و تندیس جشنواره (7

 دریافت کمک هزینه برای شرکت در یکی از همایش های معتبر آموزش پزشکی  (2

 برای پیاده سازی ایده نوآورانه آموزشیگرنت  دریافت (9

 : هزینه های جشنواره 77ماده 

و درمان و آموزش پزشکی  ،وزارت بهداشتمعاونت آموزشی هزینه های جشنواره از محل اعتبارات  -77-7

 مین و پرداخت خواهد شد.أتمرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش پزشکی 

 در پزشکی علوم آموزشی جوایز مالی منابع تأمین برای خارجی و داخلی مالی هایکمک جذب :تبصره

 .است بالمانعشورای راهبری جوایز آموزشی علوم پزشکی  موافقت صورت

 نامه آیین بازنگری: 72 ماده

 شورای در آن تصویب وجشنواره دانشجویی ایده های نوآورانه  دبیرخانه پیشنهاد به نامه آیین اینبازنگری 

 .  باشد میجوایز آموزشی علوم پزشکی  راهبری

 

 جوایز آموزشی علوم پزشکیراهبری شورای  جلسه................... تدوین و در تبصره  1و ماده  72این آیین نامه در 

 تصویب شده است و از تاریخ ابالغ الزم االجرا است. بررسی و  7931.../.../مورخ 

 


