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  يتعال بسمه

  يپزشك آموزش و درمان بهداشت، وزارت
  يآموزش معاونت

  يپزشك علوم آموزش توسعه و مطالعات مركز

  شهيد مطهريكشوري جشنواره فرايند داوري  مديريت و اجراي شيوه نامه

 1399  يبازنگر 

  شگفتاريپ
 فرآيندهاي از تجليل و معرفي هدف با پزشكي، آموزش و درمان بهداشت، وزارت مطهري شهيد آموزشي جشنواره
 ارتقاي منظور به جديد فرآيندهاي معرفي و ابداع نوآوري، ترويج نيز و كشوري و دانشگاهي برتر آموزشي
يين نامه راستاي عملياتي سازي فرايند داوري آ. در گرددمي برگزار ساالنه صورت به پزشكي علوم عالي آموزش
به  ليكن شده است. تدوين و منتشر 1396هاي جشنواره در سال حيطهتعريف  و كشوري شهيد مطهري جشنواره

ن انجام اي چه بيشتر الزم بود فرايندهاي اجرايي ومديريت داوري نيز تدوين گردد كه به منظور منظور شفافيت هر
  نامه تدوين گرديده است.مهم اين شيوه 

  

  يداوراصول 
داوري بايد با رعايت نهايت عدالت و انصاف انجام شود. از اين رو الزم است كليه عوامل دست اندركار  )1

در فرايند داوري از جمله دبيرخانه جشنواره، داوران تخصصي و هيأت داوران جشنواره نهايت دقت را 
 مديريت تعارض منافع به عمل آورند. خصوص اجراي دقيق مفاد اين شيوه نامه و نيز 

هر چند مصاديق بارز تعارض منافع در اين روند شامل مشاركت در فرايند مورد ارزيابي و نيز تعلق فرايند به  )2
روند بررسي و يا رأي اند و در اين موارد فرد مذكور نبايد در دانشگاه محل فعاليت هيأت علمي تعريف شده

رود هر گيري فرايند مورد بحث هيچ گونه مشاركت مستقيم يا غيرمستقيم داشته باشد؛ در عين حال انتظار مي
يك از افراد دست اندركار در صورت مشاهده مصاديق ديگري از تعارض منافع، آن را اعالم و بر اساس 

هاي تخصصي در كميته )موارد داوري حضوري تصميم دبيرخانه در موارد داوري غيرحضوري يا جمع (در
 يا تصميم گيري نهايي در هيأت داوران عمل نمايد. 
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داوري بايد صرفاً بر اساس اطالعات اظهار شده توسط مجري فرايند كه در سامانه ثبت شده است انجام شده  )3
هاي خود در مورد آن باطو داوران نبايد به استناد تجربيات و يا اطالعات قبلي خود از يك فرايند يا استن

 داوري نمايند.

داوري بايد صرفا بر اساس معيارهاي گالسيك و محورهاي مشخص شده براي امتيازدهي باشد و در اين  )4
 زمينه عواملي همچون سطح بندي دانشگاه نبايد دخالت داده شود. 

  : داوري غيرحضوريمرحله اول داوري .الف
ها، دبيرخانه جشنواره موظف است مراحل زير را براي توزيع عادالنه پس از تكميل ارسال فرايندهاي دانشگاه )1

  فرايندها طي نمايد:
جلسات  نيشركت در ا :شده نييتع يداور يهادر گروه »يداور توافق شيافزا« جلسات يبرگزار )1,1

ارسال  كننديجلسات شركت م نيكه در ا يكسان يبرا يموظف است تنها داور رخانهياست و دب يالرام
 .دينما

 هاي ثابت داوريتشكيل زوج )1,2

 : الزم است دبيرخانه جشنواره در تشكيل زوج هاي داوري حداكثر تالش را به عمل آورد تا1توجه 
هاي داوري متوازن در حد امكان گروه »يتوافق داور شيافزا«اساس شناخت داوران در جلسات  بر

  تشكيل شوند. 
ثابت داوري، الزم است موارد با ذكر علت توسط هاي : در صورت عدم امكان توزيع با زوج2توجه 

  دبيرخانه ثبت گردد.
 توزيع فرايندها به روش تصادفي )1,3

در عين حال الزم است به الزم است دبيرخانه توزيع تصادفي فرايندها را رعايت نموده و توجه: 
 صورتي عمل شود كه هيچ داوري، فرايند مربوط به دانشگاه خود را داوري ننمايد.

  گيرد:انجام مي زيردر چهار مرحله غيرحضوري داوري  )2
 اعالم شده حيطهتعلق فرايند ارسالي به تعيين  )2,1

: در جشنواره كشوري، امكان جابجايي فرايند از يك حيطه به حيطه ديگر وجود ندارد و در 1 توجه
  د.شوصورت عدم تعلق فرايند به حيطه اعالم شده توسط دانشگاه، نهايتا فرايند حذف مي
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هاي منتشر : الزم است بررسي انطباق فرايند با حيطه، صرفا بر اساس راهنماي تعريف حيطه2توجه 
 شده توسط دبيرخانه همايش صورت گيرد. 

 بررسي معيارهاي رد سريع  )2,2

 بررسي معيارهاي دانش پژوهي  )2,3

 امتيازدهي  )2,4

مراحل زير را در  محترم رانداو براي افزايش صحت، دقت، روايي و پايايي داوري،الزم است در اين مرحله  )3
  داوري خود طي كنند:

  .قبل از شروع ارزيابي يك بار كليه فرايندهاي ارسالي را مرور نمايند )3,1
مشخص و در  كنندمين نميأمعيارهاي گالسيك را تابتدا مواردي كه معيارهاي رد سريع داشته يا  )3,2

 سامانه ثبت نمايند تا از مسير امتيازدهي حذف شوند.

در خارج از سامانه امتيازدهي نموده  شوندميدانش پژوهي شناسايي شرايط كليه فرايندهايي كه واجد  )3,3
سامانه اقدام به ثبت امتيازات در امتياز فرايند) مجموع( نهايي ايهو پس از اطمينان از نمرات و رتبه

 نمايند. 

قابليت  فرايند اول 9هايي تعيين شده و رتبه نصورت معدل امتيازات دو داوري و بر اساس ه نتيجه اين مرحله ب )4
 . را دارند) حضوري مرحله داوريمرحله دوم (به  ودور

در صورتي كه رأي يكي از دو داور، حذف فرايند و رأي داور دوم، عدم حذف و تعيين امتياز باشد؛ يا فاصله  )5
شود و تصميم داور سوم ارسال مي، فرايند مربوط براي باشد 35 از شيب داور دو توسطبين امتياز داده شده 

ان اختالف بين دو عدد) از سه داوري دو عدد يا دو صفر يا كمترين ميزو داوري مشابه (گيري بر اساس رأي د
 شود.انجام مي

  

  ورود به مرحله دوم داورينهايي تعيين واجدين شرايط  .ب
 :مراحل زير را طي نمايد دبيرخانه موظف است طي مرحله اول داوري، فرايند اول در هر حيطه 9پس از تعيين  )1

a.  يت كدر صورت نامشخص بودن وضعيت مال بررسي و تكميل بودن مدارك نظررا از اين فرايندها
  .از ادامه فرايند داوري حذف نمايد )6شماره (جدول  اعضا
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b.  يك يا دو ها در تعيين حيطه روطتكراري بودن فرايند و موارد مش ،داوران تخصصيبا همكاري)
اي متشكل و به كميتهشناسايي را داور نظر به مشروط بودن تعلق فرايند به حيطه اعالم شده دارند) 

تصميم گيري براي رد نهايي فرايندهاي كند. هاي تخصصي و دبير جشنواره ارايه ميوالن كميتهؤاز مس
 گيرد. تكراري يا ارسال شده در حيطه غيرمرتبط توسط اين كميته صورت مي

در اي كه به گونه شودفرايند اول اضافه مي 9يند بعدي از نظر رتبه به مجموع در صورت حذف هر فرايند، فرا )2
تعداد اضافه فرايند و يا در صورت امتياز مشترك در آخرين رتبه، به تعداد امتيازهاي مشترك به اين  9نهايت 

 شود.مي

در تشكيل  گيرد.ها توسط دبيرخانه جشنواره صورت ميهاي تخصصي و تعيين مسؤولين كميتهتشكيل كميته )3
هاي ديگري از افرادي باشند كه در مرحله اول در حيطهحد امكان كليه داوران هاي تخصصي الزم است دركميته

 اند.داوري كرده

ها توانند حداكثر دو حيطه را انتخاب كنند كه تمايل ندارند در كميته تخصصي آن حيطهداوران ميهر يك از  )4
 باشد. هاي تخصصي موظف به رعايت اين موضوع ميه باشند و دبيرخانه جشنواره در تشكيل كميتهحضور داشت

  هاي تخصصيتوسط كميته داوري حضوري :مرحله دوم داوري .پ
بر صورت حضوري ه هاي تخصصي و بدر كميته فرايندهاي كشوري )حضوريدوم داوري (داوري مرحله  )1

  گيرد:اساس فرايند زير صورت مي
  باشند.تعيين داوراني كه در مورد هر فرايند مجاز به داوري نمي )1,1

 مستقيم يا غيرمستقيم اظهار نظرهر گونه و يا نمره دهي توانند در فرايند دانشگاه نمي داوران هرتوجه: 
 در مورد فرايند دانشگاه خود شركت نمايند.(اعم از مثبت يا منفي) 

 :)1(تكميل فرم شماره  در موارد زيراوليه  ديافرانارزيابي طور انفرادي و ه بمرور كليه فرايندها  )1,2
 ندهايفرا طهيح از نظر يبررس .١

 عيسر رد يارهايمع يبررس .٢
 يپژوه دانش يارهايمع يبررس .٣

 تصويري ارايه شده توسط صاحبان فرايند-مالحظه كليه فايل هاي صوتي )1,3

  :محور زير دوبر اساس  هابحث گروهي در مورد فرايند )1,4
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  ندهايفرا طهيح نظر از يبررس )1
 عيسر رد يارهايمع يبررس )2
  يپژوه دانش يارهايمع يبررس )3
امتيازدهي (تكميل فرم شماره ارزيابي انفرادي نهايي كليه فرايندها در مورد ورود/خروج به مرحله  )1,5

2( 
و تعيين فرايندهايي كه وارد مرحله امتيازدهي توسط مسؤول كميته  2هاي شماره جمع بندي فرم )1,6

 ) 3(تكميل فرم شماره  شوند.مي

فرايند انتخاب شده در  9تعدادي از  1,4هاي انجام شده در مرحله تبصره: در صورتي كه بر اساس بحث
  شوند. حذف شوند، فرايندهاي حذف شده جايگزين نمي مرحله داوري غيرحضوري

 )4شماره فرم (تكميل  اوليه انفراديو رتبه بندي دهي امتياز )1,7
  در هر آيتم بحث گروهي در بخش امتيازدهي )1,8
 )5فرم شماره تكميل انفرادي نهايي (دهي و رتبه بندي امتياز )1,9

ول كميته ؤتوسط مسو تعيين شش فرايند برگزيده جهت ارائه به هيأت داوران نمرات جمع بندي  )1,10
 ) 6(تكميل فرم شماره 

درصد امتياز آخرين فرايند پذيرفته شده را  80شوند كه حداقل تبصره: فرايندهايي قابل تقدير شناخته مي
  كسب كرده باشند. 

  توسط كليه اعضاي كميته تخصصي 6فرم شماره  يامضا )1,11
هاي تخصصي مي وليت همگاني همه اعضاي كميتهؤفرايند فوق براي داوري در مرحله حضوري، مسرعايت  )2

ول كميته تخصصي، مسوول رعايت دقيق مفاد اين شيوه نامه در جريان عملكرد كميته ؤباشد. در عين حال مس
 باشد. مي

 ل شود.هاي داوري اين مرحله به عنوان مستندات به دبيرخانه تحويالزم است همه فرم )3

هاي ارايه شده توسط به صورت مكتوب و در قالب فرم انفراديهاي ها و امتيازدهيالزم است كليه رأي گيري )4
 دبيرخانه جشنواره صورت گيرد. 
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 در كه ييا گونه به شود يلمبرداريف اي ضبط يمقتض نحو به يتخصص يها تهيكم مذاكرات هيكل است الزم )5
 . مذاكرات فراهم باشد ينيامكان بازب ،ازين تصور

  ت داوران أهي :مرحله سوم داوري .ت
 گيرد: مرحله سوم داوري در هيأت داوران جشنواره و بر اساس مراحل زير صورت مي )1

الزم است مسؤولين  .ارايه گزارش كار كميته تخصصي و فرايندهاي برتر مورد نظر كميته تخصصي )1,1
 هاي پيش رو در كميته را در هيأت داوران ارائه نمايند. احياناً چالشها گزارشي از روند بررسي و كميته

گيرد ها بر اساس قرعه كشي كه در شروع كار هيأت داوران صورت مي: ترتيب ارايه حيطهتبصره
  شود. مشخص مي

ول كميته ؤمرتبط با دانشگاه مس ،صورتي كه هر يك از فرايندهاي معرفي شده در اين بخش دروجه: ت
 ت داوران برساند. أدر هنگام معرفي موضوع را به اطالع هيول كميته ؤمسطه باشد، الزم است مربو

 تعيين شده توسط كميته تخصصي  رتبهاحبان فرايند به ترتيب توسط صمولتي مدياي تهيه شده مشاهده  )1,2

 هيأت داورانتوسط  پرسش و پاسخ هيأت داوران با مسؤول كميته و بحث و بررسي )1,3

حيطه به صورت رأي دهندگان براي كليه فرايندهاي هر توسط هر يك از رأي 100از تعيين امتياز  )1,4
 گيري مخفي 

تبصره: صرف نظر از مسوول كميته تخصصي حيطه ذيربط كه واجد حق رأي در حيطه مربوط به خود 
آن دسته از اعضاي هيأت داوران كه از دانشگاه محل اجراي فرايند يا از  صاحبان يا همكاران ؛نيست

 فرايند هستند نيز حق رأي در حيطه مربوط را ندارند. 

 يأ(بنا به ر تا سه كيرتبه  طهيهر ح در كه كند نييتع آرا تياكثر اساس بر واندتيم داوران تأيه )1,5
 باشد. نداشته )داوران تأيه ماخوذه

 حيطه بعدي تا حيطه ششمبراي  5تكرار مراحل يك تا  )1,6

ها پس از پايان امتيازدهي به فرايندهاي كليه حيطه شمارش امتيازات فرايندهاي شش حيطه جشنواره )1,7
 در حضور اعضاي هيأت داوران يا منتخبين آنها

در حضور اعضاي هيأت داوران يا منتخبين  رتبه بندي بر اساس باالترين امتياز (انتخاب سه فرايند برتر) )1,8
 آنها

 درصد امتياز رتبه سوم)  80(كسب  فرايندهاي قابل تقديرتعيين  )1,9
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 اعالم نتايج اوليه در پايان جلسه  )1,10

 صورتجلسه توسط كليه اعضاي هيأت داوران يامضا )1,11

گيرد و هيچ يك از اعضاي ز طريق دبيرخانه جشنواره صورت ميا جشنواره شهيد مطهري صرفاً نتايجاعالم  )2
 هيأت داوران يا همكاران دبيرخانه جشنواره مجاز به اعالم تمام يا بخشي از نتايج داوري نيستند. 

 ييشود به گونه ا يلمبرداريف ايضبط  يبه نحو مقتض هايريگ يرا و داوران اتيهمذاكرات  هياست كل الزم )3
 مذاكرات فراهم باشد.  ينيامكان بازب از،يكه در صورت ن

  ث. اعالم نتايج نهايي
 شود. نتايج داوري جشنواره بالفاصله بعد از برگزاري جلسه هيأت داوران، اعالم عمومي مي )1

 اساس بر يستاد يندهايفرا شود. يم اعالم آن جيانجام و نتا يدانشگاه از مجزا يستاد يندهايفرا يداور )2
 آنها بودن ريتقد قابل اي و رتبه و شدهداده  قيتطب يدانشگاه ازاتيبا امت ،داوران اتيدر ه شده كسب ازيامت

 گردد. ياعالم م و محاسبه يدانشگاه يندهايفرا ريتقد قابل اي رتبه با دلمعا بطور

 تهيكم داوري جلساتزمان  درنامه  وهيش اينامه و  نييآ و يا ابهام در در تفسير صورت بروز اختالف در )3
 خصوص آن در  را خود يينها يرا مرجع تصميم گيري براي آن دوره بوده و داوران اتيه ،يتخصص هاي
 دانش يوركش تهيكم به مراجعه با يد. دبيرخانه موظف است اين موارد را براي دوره هاي بعدينمامي اعالم
 دانشگاهها برساند. هيبه اطالع كل يبعد يدوره ها يبرا را جينتا و اصالح يپژوه

دانشگاه/دانشكده علوم پزشكي واجد بيش از يك يا چند در صورتي كه بر اساس نتيجه رأي هيأت داوران،  )4
 مديران/د، دبيرخانه جشنواره موظف است در اسرع وقت و به صورت تلفني از مديرنسه فرايند برتر شده باش

مربوط درخواست نمايد تا فرايند/فرايندهاي برتري كه الزم  هاي/دانشگاهو توسعه آموزش مركز مطالعات 
است كنار گذاشته شوند تا سقف سه فرايند برتر براي يك دانشگاه رعايت شود را تعيين و به صورت تلفني 

 شود. برسانند. كليه مكالمات در اين مرحله ضبط مي جشنواره به اطالع دبير

م نظر مدير مركز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه مربوط، دبيرخانه جشنواره موظف است بر اساس اعال )5
فرايند برتر بعدي در هر حيطه را تعيين و جايگزين فرايند خارج شده نموده و نتايج نهايي جشنواره را اعالم 

 عمومي كند. 
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  ارايه به كميته كشوري دانش پژوهي آموزشيارزشيابي داوري و  ج.
به كه ده درصد از داوران هر دوره  ؛فرايندهايي كه نياز به داوري سوم پيدا كرده باشندعملكرد داوران كليه  )1

و نيز داوراني كه براي اولين بار در جشنواره كشوري شهيد مطهري شوند، ميصورت تصادفي انتخاب 
  .گيردمورد ارزيابي قرار مياند داوري نموده

و تأييد كميته كشوري دانش پژوهي آموزشي تعيين ه جشنواره دبيرخانكه به پيشنهاد به اين منظور ارزيابان  )2
 نمايند.را بررسي مي اين داوران شده و نحوه عملكرد ايشاناكانت داوري وارد با نظارت دبيرخانه شوند. مي

بررسي و متناسب با گزارش ارايه شده آموزش دانش پژوهي كشوري گزارش ارزشيابي داوران در كميته  )3
 آيد. جشنواره به مرحله اجرا در ميدبيرخانه توسط مورد داوران  دانش پژوهي دركشوري تصميمات كميته 

  چ. ارايه بازخورد
بر اساس پروفايل عملكرد هر يك از داوران مورد ارزيابي قرار گرفته در بند ج، بازخورد فردي و محرمانه  )1

  شود. به ايشان داده مي
يا معيارهاي رد سريع يا معيارهاي  ها از نظر حيطه ارساليدانشگاهدر مواردي كه فرايندهاي ارسالي توسط  )2

 شود. گالسيك، توسط هر دو داور مردود شناخته شوند، بازخورد به دانشگاه داده مي

 

  رسيدگي به اعتراضات: ح
 هاي فردي (صاحبان و/يا همكاران فرايندها) را ندارد. دبيرخانه جشنواره امكان بررسي شكايت )1

صاحبان و همكاران فرايندها و درصد مشاركت ايشان در فرايندهاي ه به تكميل و امضاي جدول با توج )2
معرفي شده و نحوه توزيع امتيازات مترتب بر فرايندهاي برگزيده شده، توسط صاحبان و همكاران فرايندها، 

ي و معنوي فرايندهاي دبيرخانه جشنواره امكان پاسخگويي به اعتراضات در مورد مالكيت يا توزيع منافع ماد
 برگزيده شده را ندارد.

ترتيب، اسامي، گونه تغيير در  بعد از اعالم نتايج داوري فرايندهاي جشنواره كشوري شهيد مطهري، هيچ )3
  باشد.نميپذيرفته درصد مشاركت و نيز امتيازات مترتب بر فرايندهاي برگزيده شده  ،نوع همكاري

در خصوص ات فرايندهاي برتر، دبيرخانه جشنواره امكان بررسي شكاي با توجه به انتخاب مبتني بر هنجار )4
  نتايج ارزيابي فرايندها و رتبه بندي آنها را ندارد. 
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تخطي از فرايندهاي پيش بيني شده در اين شيوه  در خصوص مكتوب دانشگاه اعالم شكايتصورت  در )5
دانشگاه موظف است مستندات قابل پيگيري  موارد مشابه آن،هرگونه تباني و وقوع كردن طرح منامه و يا 

 را به دبيرخانه اعالم نمايد. 

دبيرخانه موظف است موضوع را بررسي و نتيجه را در كميته كشوري ، 5احراز شرايط بند صورت  در  )6
هاي بعدي كند تا در خصوص برخورد با متخلفان يا اصالح فرايند داوري در دورهدانش پژوهي طرح 

  كند. ود. در هر صورت نتايج اعالم شده در خصوص فرايندهاي برتر و قابل تقدير تغيير نميتصميم گيري ش
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  به نام خدا  
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

  معاونت آموزشي
  مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي

  شهيد مطهريشيوه نامه داوري جشنواره كشوري 

  1399بازنگري 

سايي  شنا شكي و براي  صه آموزش پز ساتيد عر شهيد مطهري به منظور تجليل و تكريم ا شوري  شنواره ك  وج
امه نمعرفي فرايندهاي آموزشــي مطلوب دانشــگاهي به منطور ارتقاي آموزش پزشــكي برگزار مي گردد. شــيوه 

شنواره  شي ج سازي روند داوري فرايندهاي آموز شفاف  ضر به منظور  شهيد مطهرحا شوري  شده ك ي تدوين 
  است.

  :داوري 
 :گيردمي صورت زير روند اساس بر مطهري شهيدكشوري  جشنواره به ارسالي فرايندهاي بررسي

 فرايندها اوليه بررسي: اول مرحله

سي   .1 شي فرايندهاي اوليه هايچارچوب رعايت نظر ازاين برر شنواره دبيرخانه در آموز . يردگصورت مي ج
  رايب و شودمي رد مرحله همين در نباشد آموزشي فرايند يك اوليه شرايط واجد فرايندي كه صورتي در

 :از عبارتند شوندمي فرايندها  سريع رد به منجر كه مواردي .2

 علوم فراگيران هايرده از يكي يا علمي تأهي اعضاي آموزش حوزه از خارج هايفعاليتالف. 
  1پزشكي

 )است جامعه اي ماريب آموزش، مخاطب( 2يعموم سالمت آموزش با مرتبط يهاتيفعال. ب
 شركت داده شده است (اعم ازمطهري  يدجشنواره كشوري شه در قبال يك بار كه ينديفرا. پ
 ) شده باشد يا نشده باشدرتبه حائز كه  اين

  دارند پردازي نظريه ماهيت صرفا كه هاييطرحت. 
 هادانشگاه هاي آموزشي كه ماهيت توليد علم دارند و نه اصالح روندهاي آموزشي مستقر درژوهشپ ث. 

                                                            
١ undergraduate ،postgraduate and CME/CPD 
٢ Public education 
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 :دارند را زير شرايط از يكي از نظر تواتر و مدت اجرا كه فرايندهاييج. 

i. باشند. اشتهد ماه شش از كمتر اجراي مدت ،دارند مستمر اجراي كه رايندهاييدر مورد ف  
ii. نشده باشند. انجام بار دو حداقل دارند مكرر اجراي كه فرايندهايي در مورد 

iii.  هايبرنامه مانند دارند مستمر ثيرأت ولي دارند باره يك اجراي ماهيتا كه فرايندهاييدر مورد 
 نشده باشند. صالح ذي مرجع مصوب ،گذاري سياست سندهاي يا آموزشي

   پژوهي دانش معيارهاي تحقق احراز: دوم مرحله

 هدف. شودمي مرحله اين وارد باشد عسري حذف معيارهاي فاقد اوليه بررسي مرحله در فرايندي كه صورتي در
 را آموزشي پژوهي دانش فرايند يك هايحداقل بررسي مورد فرايند كه است اين از اطمينان احراز مرحله اين از
  به شرح زير دارا است: 3گالسيك معيارهاي اساس بر

  :هاي دانش پژوهي معيارهاي ارزيابي فعاليت 

  .هدف مشخص و روشن دارد .1

              بلي خير  

   انجام شده است. يكاف و مداخله بر متمركز براي انجام فرايند مرور بر متون .2

              بلي خير  

  اهداف استفاده شده است.از روش مندي مناسب و منطبق با  .3

              بلي خير  

  اهداف مورد نظر به دست آمده اند؟  .4

              بلي خير  
  

   در اختيار ديگران قرار گرفته است. فرايند به شكل مناسبي  .5

                                                            
٣ Glassick 



١٢ 
 

             بلي خير  

  فرايند مورد نقد توسط مجريان قرار گرفته است.  .6

              بلي خير  

  :تبصره

سال مي .1 صورتي هر فرايند براي دو داور ار ضاوت هر دو داور فاقد شود و در  ساس ق از  يك هركه بر ا
 شود. اجزاي اصلي معيارهاي دانش پژوهي آموزشي باشد، رد مي

در صورتي كه رأي يكي از دو داور، حذف فرايند و رأي داور دوم، عدم حذف و تعيين امتياز باشد؛ يا  .2
باشد، فرايند مربوط براي داور سوم ارسال مي شود  35امتياز داده شده توسط دو داور بيش از فاصله بين 

و تصميم گيري بر اساس رأي دو داوري مشابه (دو عدد يا دو صفر يا كمترين ميزان اختالف بين دو 
  عدد) از سه داوري انجام مي شود.

 

  بر اساس شاخص ارزيابي  پژوهي دانش فرايندهايداوري و نمره دهي : سوم مرحله
ــ آموزشــي پژوهي دانش هايحداقل واجدكه  يهايفرايند ــاخص هاي جدول زير مورد دنباش  بر اســاس ش

داوري و نمره دهي قرار مي گيرند. دبيرخانه با جمع بندي نمرات داوران رتبه بندي فرايندها را به تفكيك 
  هر يك از حيطه هاي شش گانه جشنواره انجام مي دهد.

 برتر فرايندها نهايي انتخاب: چهارم همرحل

شنداين مرحله در    سب كرده با ص يهاتهيكم مرحله دو در فرايندهايي كه باالترين رتبه را ك ص  و يتخ
شور داوران تأيه شنواره ك ساس حيطه بر يمطهر ديشه يج شوند و ا شنواره داوري مي  شش گانه ج هاي 

  گردد.هاي شش گانه جشنواره انتخاب ميحيطهها از هر يك از برترين
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 طهريدهمين جشنواره دانشگاهي شهيد ميازچارچوب امتيازدهي فرايندهاي 

  امتيازات  محورها  ديفدر

 بودن شفاف و اهميت   1
  اهداف

7 5  3  1  
 تياهم با اريبسو  نانهيشفاف، واقع ب اهداف

      .است
 مشخص آنها تياهم اي /و نامشخص اهداف

  .ستين

  مرور تجربيات و شواهد  2
7  5  3  1  

بر مداخله  متمركزمستند، نظام مند و  مرور
  است

  .است نامشخص مرور وضعيت    

  متدولوژي  3

7  5  3  1  
 اجرا حين در و شده انتخاب مناسب روش

 اجراء ارتقاء باعث مناسب پذيري انعطاف
  .است گرديده

 بسيار اجرا ولي شده انتخاب مناسب روش    
  .است بوده ضعيف

  نوآوري ميزان اثربخشي  4
7  5  3  1  

 مطالعه و بررسي براي جديدي افقهاي
  .است نامشخص اهداف به دستيابي      .است نموده ايجاد بيشتر

استفاده از نقد و   5
  بازخورد

7  5  3  1  
 شده انجام دانشگاه از خارج سطح در نقد

 بوده موثر برنامه در آن بازخورد و است
  .است

  .است نامشخص بازخورد و نقد    

  سطح نوآوري  6
7  5  3  1  
  دپارتمان يا گروه سطح در نوآوري      يكشور نوآوري

  1  3  5  7  ارايهگستره   7
  نامشخص انتشار و ارائه      المللي بين انتشار و مناسب ارائه  

  وسعت و حجم كار  8
7  5  3  1  

 بسيار خود فرايندي گروه در كار حجم
 كوچك خود فرايندي گروه در كار حجم      .است بزرگ

  .است
       امتياز كل:   
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