
 
 
 
 
 

به نام خدا   

 آیین نامه جشنواره آموزشی دانشکده پرستاری مامایی شهید بهشتی رشت

 سال همزمان با هفته بزرگداشت مقام معلم و در جشنواره آموزشی دانشگاه ها در اردیبهشت هر 

 دست ت علمی وئتجلیل اعضای هی راستای جشنواره آموزشی شهید مطهری، با هدف بزرگداشت و

 یندهای برتر آموزشی، نوآوری ها وآمعرفی فر نیز شناسایی و دانشگاه در عرصه آموزش واندرکاران 

ا ب دانشگاه های علوم پزشکی برگزارمیگردد. در این راستا و ابداعات مرتبط با فعالیتهای آموزشی در

اهی علمی مستلزم آگ تئهیهای آموزشی از سوی اعضای محترم آیندفر ئهاین واقعیت که ارا تاکید بر

یندهای آموزشی است. لذا دفتر توسعه آموزش پزشکی دانشکده آمعرفی فر از سازوکار، روند انتخاب و

معرفی  قالب آیین نامه ای سازوکار، روند انتخاب و پرستاری مامایی شهید بهشتی رشت در

 یندهای آموزشی دانشکده را بشرح زیر تبیین می نماید. آفر

 اهداف: 

 دست اندرکاران آموزشی دانشکده  علمی،کارشناسان و تئهیادن به فعالیتهای اعضای ارج نه -

 یندهای جاری آموزشی در دانشکده آفر ءشناسایی، معرفی وکمک به ارتقا -

 فضای مناسب علمی برای حضور فعال در عرصه آموزش پزشکی  ایجاد انگیزه و -

 تعالی آموزش  ایجاد فضای رقابت سالم در تولید و -

علمی دانشکده به معاونت آموزشی  تئهیه شده توسط اعضای محترم ائاریندهای آفرمعرفی  -

رفی مع برتر آموزشی دانشگاه ویندهای آفرگیالن با هدف ارج نهادن به  دانشگاه علوم پزشکی

  آنها به جشنواره شهید مطهری

 تعاریف: 

 یندهایآفرارزیابی  رسی وگفته میشود که در پی بر : به مجموعه اقداماتیجشنواره آموزشی 

دست اندر کاران  آموزشی معرفی شده از سوی اعضای هیات علمی، گروه های آموزشی،کارشناسان و

 پدیدآورندگان آنها میشود.  و یندهایآفرمعرفی این  منجر به شناسایی و دانشگاه انجام و



 
 
 
 
 

اختراعاتی که در  و نوآوری ها ابداعات، متداول، به کلیه فعالیتهای معمول و: یندهای آموزشیآفر

یا فعالیت هایی که به تغییر در سیستم آموزشی  یاددهی و عرصه آموزش پزشکی اعم از یادگیری،

 برونداد فعالیتهای آموزشی شود، اطالق میگردد.    کیفیت وء موجب اصالح یا ارتقا منتهی شده و

 رشتارکان جشنواره آموزشی دانشکده پرستاری مامایی شهید بهشتی 

 ،دانشکده معاون آموزشی یس دانشکده؛ئر :الف( اعضای کمیته جشنواره آموزشی دانشکده

  رد مطروحه امدیران گروه های آموزشی برحسب مو ،دانشکدهEDO مدیر

یندهای آفر این کمیته همه ساله در مهر ماه تشکیل شده و: ب(کمیته جشنواره دانشکده

حداکثر تا پایان آبان ماه در دو  آموزشی را جمع آوری وآموزشی اعضای هیات علمی وگروه های 

جهت  ((فعالیتهای نوین نوآوری ها وو  متداول آموزشی فعالیت های جاری/ معمول/گروه )) 

برتر جهت معرفی به کمیته کشوری جشنواره شهید مطهری یندهای آفر انتخاب بررسی نهایی و

دانشگاهی جشنواره در معاونت آموزشی اعالم می واقع درمعاونت آموزشی وزارت متبوع؛ به کمیته 

ارزشیابی فعالیت های آموزشی اعضای هیات علمی وگروه های  و ئهیند اراآفر کند.

 آموزشی

گروه  دو ت علمی وگروه های آموزشی می بایست فعالیت های آموزشی خود را که درئعضای هی.ا1

و  متداول آموزشی های جاری/ معمول/فعالیت ذکر شده در بند)ب( مربوط به ارکان جشنواره ))

آبان 11حداکثر تا  ارزیابی شده است؛ ترم تحصیلی اجرا و (( طی دوفعالیت های نوین نوآوری ها و

  دانشکده تحویل دهند.  EDO سال تحصیلی به دفتر هر

می ئیکسان معرفی شده از سوی دبیرخانه دا یندهای آموزشی باید در قالب مشخص وآکلیه فر.2

 ه شود.ئره شهید مطهری اراجشنوا

نگارش  چهارچوب تدوین و با اصول ومطابقت  ه شده پس از بررسی وئکلیه فعالیت های ار.3

برای معرفی به کمیته کشوری  یندهای برترآانتخاب فر جهت داوری نهایی و یندهای آموزشیآفر

 جشنواره شهید مطهری به معاونت آموزشی دانشگاه ارسال خواهد شد.  
 (EDO)دفتر توسعه آموزش علوم پزشکی                                                                                    

 دانشکده پرستاری مامایی شهید بهشتی رشت                                                                             

 59 بهار                                                                                                             



 
 
 
 
 

   


