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مدير محترم مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي دانشگاه/دانشكده علوم پزشكي و خدمات 

 ............ بهداشتي درماني

 

 با سالم و احترام؛

جشنواره کشوری شهید مطهری  چهاردهمینخصوص  در 62/3/1355/د مورخ 602/915شماره پیرو نامه 

همایش کشوری آموزش پزشکی و سومین جشنواره  دومینکه به یاری خداوند متعال همزمان به بیست و 

در دانشگاه علوم پزشکی  1200اردیبهشت سال  31لغایت  65دانشجویی ایده های نوآورانه آموزشی در تاریخ 

 رسد:به استحضار میرا موارد زیر  شیراز برگزار خواهد شد،

نام خانوادگی، کدملی و شماره تلفن  مشخصات یک نفر به عنوان نماینده دانشگاه/ دانشکده) شامل: نام و (1

در اختیار برای شود تا نام کاربری و رمز عبور  اعالم به این مرکز 9/59911/تاریخ همراه ( حداکثر تا 

 ایشان قرار گیرد.

به  ذر ماهآ 93 لغایت  10ازچهاردهم، بارگذاری فرایندهای برتر آن دانشگاه از طریق سامانه جشنواره  (6

 توسط نماینده آن دانشگاه صورت گیرد.   motahari14.behdasht.gov.irآدرس

به منظور رعایت عدالت و صحت اطالعات ارایه شده به داوران، در جشنواره چهاردهم الزم است  (3

کردند، یک فایل صاحبان فرایند برتر دانشگاهی عالوه بر مستنداتی که در سنوات قبل تهیه و ارسال می

مگابایت برای معرفی فرایند خود تهیه  8دقیقه حداکثر با حجم  3ت به مد پاورپوینت صداگذاری شده

بینی شده در سامانه به صورت لینک قرار داده شود. قابل ذکر است این فایل برای نمایند تا در محل پیش

گیرد و لذا دقت کافی در تهیه های تخصصی و هیأت داوران مورد استفاده قرار میمعرفی فرایند در کمیته

تواند به ارایه مؤثر فرایند و نکات برجسته آن برای ایل )از نظر کیفیت صدا و محتوای اسالیدها( میاین ف

 داوران در کلیه مراحل داوری کمک نماید. 

کلمه برای متن اصلی گزارش فرایند در سامانه، خواهشمند  2000با توجه به اعمال محدودیت حداکثر  (2

یندها رسانده شود تا در تهیه متن اصلی گزارش فرایند، این است موضوع به اطالع صاحبان محترم فرا

های بیش از چهار هزار کلمه در سامانه امکان پذیر مورد را رعایت فرمایند. بدیهی است ثبت گزارش
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باشد. البته این محدودیت باشد و مسؤولیت ناشی از ارسال ناقص گزارش بر عهده صاحب فرایند مینمی

 باشد.  ندات همراه نمیشامل حال ضمائم و مست

هر فرایند ارسالی باید حاوی مجموعه همراه )به صورت فایل( باشد که کلیه اطالعات ضروری برای  (9

 آن را تسهیل نماید.داوری را فراهم و ارزیابی 

که قبال ارسال شده بود،  فرم ارسال خالصه فرایند جشنواره آموزشی شهید مطهری جهت مزید استحضار  (2

شود اطالعات قبال در این فایل به طور کامل تکمیل شده و گردد و پیشنهاد میوست تقدیم میمجددا در پی

 کلیه مستندات ضمیمه آماده گردد تا بارگذاری فرایندها در کمترین زمان ممکن انجام گیرد. 

ر نظر در سامانه، الزم است موارد زیر د« فرم ارسال خالصه فرایند جشنواره»در هنگام انتقال اطالعات  (7

 گرفته شود:

  سامانه کپی شود. «تعامل وهیش» در بخشفرم  12و  19، 12موارد 

 کردن آنها در سامانه  بارگذاریبوده و  یابیخودارز یبرا ی درج شده در فرم،هاستیچک ل

 .ندارد یضرورت

  این فرم و ضرورت امضای آن، توسط کلیه صاحبان و  6شماره نظر به اهمیت تکمیل جدول

پیوست این نامه برای تکمیل اطالعات  2ایند، خواهشمند است از فایل جداگانه جدول همکاران فر

و امضای صاحبان/همکاران استفاده نموده و پس از تکمیل آن، فایل تکمیل شده را اسکن و به 

 بارگذاری نمایید.« مستندات»در بخش  PDFصورت فایل 

 د، باید در یک پوشه تجمیع شده و یک فایل لطفاً دقت نمایید کلیه فایلهای مستندات قبل از آپلو

 در بخش مربوطه بارگذاری شود. ZIPبصورت 

جهت « 1200ی مطهر دیشه یکشور جشنواره یداور ندیفرا یاجرا و تیریمد»جدید شیوه نامه  ضمنا

  شود.به پیوست تقدیم میاستحضار 

 پیشاپیش از عنایت سرکارعالی/جنابعالی سپاسگزارم.

  

 

 
  


