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معاون محترم آموزشی دانشگاه/دانشكده علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی

با سالم و احترام؛
به استحضار میرساند به منظور ایجاد فرصت مناسب بررا شورویو و شرب رب ایضرا محتررم
ه أت یلمی جهت موارکت حداکثر برا ارسال فرایند در دوازدهم ن جونواره آموزشی شره د مههرر ،
برنامه ریز شده که از هم اکنون طبو آی ننامه جونواره آموزشی شه د مههر اقدامات اول ه برا برگزار
جونواره که به یار خداوند متعال همزمان با ب ستم ن همایش کوور آموزش یلوم پزشکی از شراریخ 10
لغایت  12اردیبهوت  1398در مرکز ب نالمللی همایشها راز دانوگاه یلوم پزشکی ایران برگزار خواهد
شد ،آباز شود.
لذا خواهومند است طبو آی ن نامه جورنواره آموزشری شره د مههرر و روال سرالهرا گذشرته کره
برگزار جونواره شامل دو بخش دانوگاهی و کوور خواهد بود ،اقدامات الزم برا برگرزار جورنواره
دانوگاهی به شرح زیر آباز شود:
 ارسال فراخوان در اسرع وقت به واحدها مرشبط دانوگاه
 دریافت و طبقه بند فرایندها ارسالی شوسط ایضا ه أت یلمی
 داور و انتخاب فرایندها برشر دانوگاهی
 بارگذار اطالیات فرایندها برشر دانوگاهی از  30آذر ماه  1397به مدت دو هفته در سرامانه
ب ستم ن همایش کوور آموزش یلوم پزشکی و دوازدهم ن جونواره کوور شه د مههر
(که آدرس آن متعاقبا ایالم خواهد شد).
شایان ذکر است که هر دانوگاه/دانوکده مجاز است همانند جونواره سال گذشته فقط یك فرایند برشرر
را در هر یك از ح ههها شش گانه زیر که در جونواره دانوگاهی برشر شده است ،برا بررسی و رقابرت
به بخش جونواره کوور معرفی نماید.

 تلفن 88363560-80 :

شهرك قدس  :خيابان سيماي ايران  ،بين فالمك و زرافشان  ،ستاد مركزي وزارت بهداشت  ،درمان و آموزش پزشكي

 صفحه الكترونيكي معاونت آموزشي:
 صفحه الكترونيكي وزارت بهداشت  ،درمان و آموزش پزشكي

 نمابر 88363983 :
http://dme.behdasht.gov.ir
http://www.behdasht.gov.ir
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ح هه ها شش گانه:
 شدوین و بازنگر برنامهها آموزشی
 یاددهی و یادگ ر
 ارزش ابی آموزشی (دانوجو ،ه أت یلمی و برنامه)
 مدیریت و رهبر آموزشی
 یادگ ر الکترون کی
 طراحی و شول د محصوالت آموزشی
ضمنا یادآور می شود که طبو آی ننامه جونواره از دوازدهم ن دوره صرفا فرایندهایی وارد مرحله رقابتی
جونواره میشوند که واجد هر شش مع ار گالس ك باشند (شبصره ماده  7ارزیابی فرایندها).
در ضمن هر فرایند برشر باید حاو مجمویه همراه (به صورت فایل) باشد که کل ه اطالیرات ضررور
برا داور فراهم و ارزیابیآن شسه ل شود .جهت مزید استحضار ،آی ن نامه جونواره ،راهنما ح هرههرا،
فرم ارسال فرایند و همچن ن ش وه نامه داور فرایند به پ وست شقدیم میشود.
پ واپ ش از ینایت سرکار یالی/جنابعالی سپاسگزارم.
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