به نام خدا
وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي
معاونت آموزشي

مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي

شيوه نامه داوري دهمين جشنواره كشوري شهيد مطهري
 ١٢لغايت  ١٤ارديبهشت ١٣٩٧

جشنواره كشوري شهيد مطهري به منظور تجليل و تكريم اساتيد عرصه آمـوزش پزشـكي و بـراي شناسـايي و
معرفي فرايندهاي آموزشي مطلوب دانشگاهي به منطور ارتقاي آموزش پزشكي برگزار مي گردد.

شيوه نامه حاضر به منظور شفاف سازي روند داوري فرايندهاي آموزشي در دهمين جشـنواره كشـوري شـهيد

مطهري تدوين شده است.
روند داوري:

بررسي فرايندهاي ارسالي به جشنواره كشوري شهيد مطهري بر اساس روند زير صورت ميگيرد:
مرحله اول :بررسي اوليه فرايندها
 .١اين بررسي از نظر رعايت چارچوبهاي اوليه فرايندهاي آموزشي در دبيرخانه جشنواره صورت مـيگيـرد.
در صورتي كه فرايندي واجد شرايط اوليه يك فرايند آموزشي نباشد در همين مرحله رد ميشود و براي

 .٢مواردي كه منجر به رد سريع فرايندها ميشوند عبارتند از:
الف .فعاليتهاي خارج از حوزه آموزش اعضاي هيات علمي يا يكي از ردههاي فراگيران علوم
پزشكي

١

ب .فعاليتهاي مرتبط با آموزش سﻼمت عمومي

٢

پ .فرايندي كه در دورههاي گذشته به عنوان فرايند دانشگاهي يا كشوري شناسايي و مورد تقدير

قرار گرفته اند

undergraduate ،postgraduate and CME/CPD
Public education

١
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ت .طرحهايي كه صرفا ماهيت نظريه پردازي دارند
ث .پژوهش هاي آموزشي كه ماهيت توليد علم دارند و نه اصﻼح روندهاي آموزشي مستقر در دانشگاهها

ج .فرايندهايي كه از نظر تواتر و مدت اجرا يكي از شرايط زير را دارند:
 .iدر مورد فرايندهايي كه اجراي مستمر دارند ،مدت اجراي كمتر از شش ماه داشته باشند.

 .iiدر مورد فرايندهايي كه اجراي مكرر دارند حداقل دو بار انجام نشده باشند.

 .iiiدر مورد فرايندهايي كه ماهيتا اجراي يك باره دارند ولي تاثير مستمر دارند مانند برنامههاي
آموزشي يا سندهاي سياست گذاري ،مصوب مرجع ذي صﻼح نشده باشند.

مرحله دوم :احراز تحقق معيارهاي دانش پژوهي
در صورتي كه فرايندي در مرحله بررسي اوليه فاقد معيارهاي حذف سريع باشد وارد اين مرحله ميشود .هدف
از اين مرحله احراز اطمينان از اين است كه فرايند مورد بررسي حداقلهاي يك فرايند دانش پژوهي آموزشي را
بر اساس معيارهاي گﻼسيك ٣به شرح زير دارا است:
معيارهاي ارزيابي فعاليت هاي دانش پژوهي:
 .١هدف مشخص و روشن دارد.
 بلي

 خير

 .٢براي انجام فرايند مرور بر متون انجام شده است.
 بلي

 خير

 .٣از روش مندي مناسب و منطبق با اهداف استفاده شده است.
 بلي

 خير

 .٤اهداف مورد نظر به دست آمده اند؟
 بلي

 خير

Glassick

٢

3

 .٥فرايند به شكل مناسبي در اختيار ديگران قرار گرفته است.
 بلي

 خير

 .٦فرايند مورد نقد توسط مجريان قرار گرفته است.
 بلي

 خير

تبصره:

 .١هر فرايند براي دو داور ارسال ميشود و در صورتي كه بر اساس قضاوت هر دو داور فاقد هر يـك از
اجزاي اصلي معيارهاي دانش پژوهي آموزشي باشد ،رد ميشود.

 .٢در صورتي كه نظرات دو داور در مورد يك فرايند متفاوت باشد فرايند براي داور سوم فرستاده ميشود
و بر اساس نظر دو داور از سه داور ،در مورد رد يا ادامه بررسي فرايند تصميم گيري ميشود.

مرحله سوم :داوري و نمره دهي فرايندهاي دانش پژوهي بر اساس شاخص ارزيابي
فرايندهايي كه واجد حداقلهاي دانش پژوهي آموزشي باشند بر اساس شـاخص هـاي جـدول زيـر مـورد
داوري و نمره دهي قرار مي گيرند .دبيرخانه با جمع بندي نمرات داوران رتبه بندي فرايندها را بـه تفكيـك
هر يك از حيطه هاي شش گانه جشنواره انجام مي دهد.
مرحله چهارم :انتخاب نهايي فرايندها برتر
در اين مرحله فرايندهايي كه باﻻترين رتبه را كسب كرده باشند توسط داوران بر اساس حيطههاي شش

گانه جشنواره داوري مي شوند و برترين ها از هر يك از حيطه هاي شش گانه جشنواره انتخاب مي گردد.

٣

چارچوب امتيازدهي فرايندهاي دهمين جشنواره دانشگاهي شهيد مطهري

رديف
١

٢

محورها
اهميت مسئله
مرور تجربيات و
شواهد

امتيازات
٧

٣

٤

٥

٦
٧
٨

ميزان اثربخشي
نوآوري

استفاده از نقد و
بازخورد

سطح نوآوري
گستره ارايه

٥

اهداف موضوع شفاف ،واقع بينانه و بسيار
با اهميت است.

٧

اهميت موضوع نامشخص است.

٣

٥

٣

٥

روش مناسب انتخاب شده و در حين اجرا
انعطاف پذيري مناسب باعث ارتقاء اجراء
گرديده است.

٧

٣

٥

٣

٥

٣

٥

وسعت و حجم كار

١
نوآوري در سطح گروه يا دپارتمان

٣

٥

ارائه مناسب و انتشار بين المللي

٧

١
نقد و بازخورد نامشخص است.

نوآوري جهاني

٧

١
دستيابي به اهداف نامشخص است.

نقد در سطح خارج از دانشگاه انجام شده
است و بازخورد آن در برنامه موثر بوده
است.

٧

١
روش مناسب انتخاب شده ولي اجرا بسيار
ضعيف بوده است.

افقهاي جديدي براي بررسي و مطالعه
بيشتر ايجاد نموده است.

٧

١
وضعيت مرور نامشخص است.

مرور مستند و نظام مند

٧
متدولوژي

٣

١

١
ارائه و انتشار نامشخص

٣

٥

حجم كار در گروه فرايندي خود بسيار
بزرگ است.

١
حجم كار در گروه فرايندي خود كوچك
است.

امتياز كل:
٤

٥

