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 جشنواره شهید مطهری –آموزشیفعالیتهای نوآورانه فرم درخواست ارزشیابی 
 اًگلیسی   عٌَاىعٌَاى  فارسی                                        
 

 :    سا عالمت بضویذ حیطٍ وًآيسی 

 تذٍیي ثشًبهِ ٍ ثبصًگشی ثشًبهِ ّبی آهَصضی □

 سٍضْب ٍ تکٌیک ّبی آهَصضی  □

 اسصضیبثی ٍ اثشثخطی آهَصضی سٌجص ٍ  □

 ٍ هذیشیت آهَصضی هشجعیت ، سّجشی  □

 هطبٍسُ ٍ ساٌّوبئی ٍ فعبلیتْبی فشٌّگی ٍ اهَس تشثیتی ٍ اجتوبعی  □

 هحصَالت آهَصضی □

 
 ًام صاحب /صاحباى فعالیت ًَآٍراًِ 

 ًام ّوکاراى  

         هقطع تحصیلی                              گشٍُ/سضتِ                      داًطگبُ            داًطکذُ   فعبلیت : هحل اًجبم 

 
 هدت زهاى اجرا :  تاریخ شرٍع                        تاریخ پایاى 

 

 ّذف کلی 

 

 اّذاف ٍیظُ /اختصبصی 

 

 ضشٍست اًجبم ٍ اّویت اّذاف اًتخبثی سا رکش کٌیذ ( ثیبى هسئلِ )

 

 ثبرکشسفشاًس () مشيس تجشبیات ي شًاَذ خاسجی 

 

) دس ایي ثخص سَاثق اجشائی ایي ًَآٍسی دس داًطگبُ ٍکطَس ثطَس کبهل ثب رکشسفشاًس رکش ضَد  مشيس تجشبیات ي شًاَذ داخلی 

 ) 
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) آهبدُ سبصی، چگًَگی تجضیِ ٍ تحلیل هَقعیت ٍ تطجیق هتذٍلَطی ،  ذ یسثٌَی ضشح هختصشی اص فعبلیت صَست گشفتِ سا

 سا دس ایي ثخص ثٌَیسیذ (اجشا  ٍ اسصضیبثی 

 

 

 

) آهبدُ سبصی، چگًَگی تجضیِ ٍ تحلیل هَقعیت ٍ  ذ یسثِ اًگلیسی ثٌَی  ضشح هختصشی اص فعبلیت صَست گشفتِ سا 

 تطجیق هتذٍلَطی ، اجشا  ٍ اسصضیبثی سا دس ایي ثخص ثٌَیسیذ (

 

 

 

یب هَسد ًقذ قشاس گشفتِ  سا رکش  ضیَُ ّبی تعبهل ثب هحیط کِ دس آى فعبلیت ًَآٍساًِ ثِ هحیط هعشفی ضذُ ٍ

 کٌیذ.
 تًجٍ: دس ایه بخش مًاسد ریل سا رکشکىیذ:

 بشگضاسی ديسٌ َای آمًصشی دس جُت اوتقال وًآيسی 

 پزیشش دس کىگشٌ َا ي جشىًاسٌ َا 

  شیًٌ َای وشش وًآيسی اعم اصCDپايسپًیىت / مقاالت داخلی یا خاسجی/تاسوما/کتاب/ ساَىما / 

 دس اماکه دیگش ي وتایج آوُا شًاَذ تعمیم وًآيسی 

 خبشگان/ َمکاسان /مشتشیان یا فشاگیشان وقذ 
 

 

 

ًتبیج حبصل اص ایي فعبلیت ٍ ایي کِ فعبلیت اسائِ ضذُ چگًَِ هَفق ضذُ است ثِ اّذاف خَد دست یبثذ سا 

 ثٌَییسذ 
 تًجٍ: دس ایه بخش مًاسد ریل سا رکشکىیذ:

  شًاَذ دستیابی بٍ اَذاف  بشای َشیک اص اَذاف يیژٌ بٍ تفکیک 

 میضان سضایتمىذی فشاگیشان/مشتشیان 

 ٌتقاط قًت ي ضعف ي پیشىُادات بشای آیىذ 

 

 

 
 
 

 نوآوری  سطح
 . در سطح گرٍُ آهَزشی برای اٍلیي بار صَرت گرفتِ است 
 . در سطح داًشکدُ برای اٍلیي بار صَرت گرفتِ است 
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 . در سطح داًشگاُ برای اٍلیي بار صَرت گرفتِ است 
 . در سطح کشَر برای اٍلیي بار صَرت گرفتِ است 
 . در دًیا برای اٍلیي بار صَرت گرفتِ است 
 
 

 .  شدُ استهجری فرایٌد بَدُ ٍ هتعْد هی گردم کلیِ اطالعات هبتٌی بر ٍاقعیت ترتیب دادُ ..................  ایٌجاًب 
 

الزم است هجوَعِ ایی ازهستٌدات ، فیلن ٍ .....هرتبط با فرایٌد کِ ارزیابی ٍاقعی آى را هوکي هی کٌد بصَرت  :توجه 

کِ  فایل تْیِ  ٍ بْوراُ فرم درخَاست ارزشیابی جشٌَارُ کشَری ارسال شَد. ایي هجوَعِ باید حاٍی اطالعاتی باشد
حداقل باید  هثال در حیطِ تدٍیي ٍ بازًگری برًاهِ )س دیگر فراّن ًوایدرا تَسط سایر افراد در هراک اهکاى اجرای ایي فعالیت

 (.کَریکَلَم کاهل ضویوِ باشد 
 

 

 

 جشنواره شهید مطهری  -) داوران (فعالیتهای نوآورانه آموزش پسشکیفرم ارزشیابی 
 

 است ٍ ٍاسد ثقیِ فشایٌذ داٍسی ًوی ضَد.  مشديددس صَستی کِ فشایٌذ هَسد اسصیبثی ٍاجذ ّش یک اص ضشایط صیش ثبضذ .1

 علَم پضضکی  فشاگیشاى ّبیسدُی اص هشتجط ثب اعضبی ّیبت علوی یب یک آهَصش حَصُ اص خبسج ّبیفعبلیت

(undergraduate،postgraduateٍCME/CPD) 

 ِاست فشایٌذی کِ دس دٍسُ ّبی گزضتِ ثِ عٌَاى فشایٌذ کطَسی ضٌبسبیی ٍ هَسد تقذیش قشاس گشفت 

طشح ّبیی کِ صشفب هبّیت ًظشیِ پشداصی داسًذ 

ّبّبی آهَصضی کِ هبّیت تَلیذ علن داسًذ ٍ ًِ اصالح سًٍذّبی آهَصضی هستقش دس داًطگبُپظٍّص 

 

 :ِفشایٌذّبیی ک 

  )هذت اجشای کوتش اص ضص هبُ داسًذ )ثشای فشایٌذّبیی کِ اجشای هستوش داسًذ  

  ثشای فشایٌذّبیی کِ اجشای هکشس داسًذ(حذاقل دٍ ثبس اًجبم ًطذُ اًذ(  

  هصَة هشجع ری صالح ًطذُ اًذ )فشایٌذّبیی کِ هبّیتب اجشای یک ثبسُ داسًذ ٍلی تبثیش هستوش داسًذ هبًٌذ

  ثشًبهِ ّبی آهَصضی یب سٌذّبی سیبست گزاسی(

 (پژيَی داًصوًآيساوٍ آمًصشی ) معیاسَای اسصیابی فعالیتُای . 2

 سد.ّذف هطخص ٍ سٍضي دا .1
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              ثلی خیش 
 

 ثشای اًجبم فشایٌذ هشٍس ثش هتَى اًجبم ضذُ است.  .2

              ثلی خیش 
 

 اص سٍش هٌذی هٌبست ٍ هٌطجق ثب اّذاف استفبدُ ضذُ است. .3

              ثلی خیش 
 

 اّذاف هَسد ًظش ثِ دست آهذُ اًذ؟  .4

              ثلی خیش 
 

 فشایٌذ ثِ ضکل هٌبسجی دس اختیبس دیگشاى قشاس گشفتِ است.   .5

             ثلی خیش 
 

 فشایٌذ هَسد ًقذ تَسط هجشیبى قشاس گشفتِ است.  .6

              ثلی خیش 

 

 : ارزیابی دانشگاهی ینظر نهای

  فعبلیت ًَآٍساًِ است 

  فعبلیت داًص پظٍّبًِ است 

  داًص پظٍّی آهَصضی است 

  ّیچکذام 

 نوآوری  سطح
 . در سطح گرٍُ آهَزشی برای اٍلیي بار صَرت گرفتِ است 
 . در سطح داًشکدُ برای اٍلیي بار صَرت گرفتِ است 
 . در سطح داًشگاُ برای اٍلیي بار صَرت گرفتِ است 
 . در سطح کشَر برای اٍلیي بار صَرت گرفتِ است 
 ت .در دًیا برای اٍلیي بار صَرت گرفتِ اس 

 


