
 دانشگاه علوم پزشكي وخدماتدانشگاه علوم پزشكي وخدماتدانشگاه علوم پزشكي وخدماتدانشگاه علوم پزشكي وخدمات
 بهداشتي درماني كرمانشاهبهداشتي درماني كرمانشاهبهداشتي درماني كرمانشاهبهداشتي درماني كرمانشاه

 معاونت آموزشي

 آموزش پزشكيآموزش پزشكيآموزش پزشكيآموزش پزشكي    توسعهتوسعهتوسعهتوسعه    مركز مطالعاتمركز مطالعاتمركز مطالعاتمركز مطالعات

: شماره  28980  

31/5/1395 :تاريخ     

:پيوست دارد  

 

        جنب كتابخانه مركزيجنب كتابخانه مركزيجنب كتابخانه مركزيجنب كتابخانه مركزيكرمانشاه، بلوار شهيد بهشتي، كرمانشاه، بلوار شهيد بهشتي، كرمانشاه، بلوار شهيد بهشتي، كرمانشاه، بلوار شهيد بهشتي، : : : : آدرس آدرس آدرس آدرس 
 
 

        

  

        

 
  رياست محترم دانشكده پزشكي

  رياست محترم دانشكده بهداشت

  رياست محترم دانشكده پيراپزشكي

  رياست محترم دانشكده پرستاري مامايي

  رياست محترم دانشكده داروسازي

  رياست محترم دانشكده دندانپزشكي

  

  و مقاالت آموزشي فرآيندها و تدوين ارسال :موضوع

با سالم و احترام، در راستاي تحقق بسته آينده نگاري و مرجعيت علمي از سري بسته هاي تحول و نوآوري در آموزش پزشكي و با       

، )طرح راد(يندها و مقاالت آموزشي در جشنواره شهيد مطهري در ارتقاء رتبه آموزشي دانشگاه آعنوان برتر در بخش فر اهميتعنايت به 

مركز مطالعات و توسعه با پشتيباني معاونت محترم آموزشي دانشگاه در جهت تشويق هرچه بيشتر اعضاء محترم هيات علمي در تدوين و 

عنوان راهنما و امتيازات تشويقي در نظر گرفته است كه خواهشمند است به  يندها و مقاالت آموزشي موارد مشروحه ذيل را بهآارائه فر

  :نحو مقتضي به اطالع اعضاي محترم هيات علمي فعال و عالقمند در آن دانشكده رسانيد شود 

  .يند هاي آموزشي پيوست مي باشد آنحوه تدوين، حيطه ها، قوانين و راهنماي مربوط به نگارش فر -1

يند آيند، به ازاء ارائه هر فرآبه مركز مطالعات و توسعه جهت شركت در جشنواره شهيد مطهري با رعايت اصول تدوين فر يندآارسال فر -2

امتياز به مجري و تمامي همكاران، در كارنامه آموزشي جهت ترفيع پايه و انتخاب استاد نمونه، همچنين به عنوان  9امتياز تا حداكثر  3

 .امتياز جهت ارتقاء مرتبه اساتيد 3امتياز تا سقف  1هاي دانش پژوهي  فعاليت

امتياز به مجري در كارنامه آموزشي جهت ترفيع پايه و انتخاب  10امتياز تا سقف  5يند برتر دانشگاهي در هر حيطه آكسب عنوان فر -3

  .استاد نمونه و تقدير ويژه از مجري در روز معلم

امتياز در كارنامه آموزشي جهت ترفيع پايه و انتخاب استاد نمونه به همراه اعطاي  10كسب مقام كشوري در جشنواره شهيد مطهري  -4

  .يك پايه تشويقي از طرف دانشگاه و تقدير ويژه در روز معلم از مجري 

فيع امتياز در كارنامه آموزشي جهت تر 9كسب رتبه كشوري در زمينه مقاالت آموزشي در جشنواره شهيد مطهري، نفر اول و مسئول  -5

  . پايه و انتخاب استاد نمونه و  تقدير ويژه در روز معلم
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  كارشناسان مركز مطالعات و توسعه سركار خانم معمار افتخار و زنگنه به طور مستمر آماده ارائه هرگونه راهنمايي در موارد فوق  - 6

  .  مي باشند

سال فرآيندها  به مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي اقدام اساتيد ارجمند خواهشمند است هر چه سريعتر نسبت به تدوين و ار

  .نمائيد 

                                                                                                                                      

       

 
                                                                                                                   

 دكتر محمدرضا سلحشور 

 رييس مركز مطالعات توسعه  آموزش  علوم پزشكي 

  

 
  

 
 

  :رونوشت 

  . رياست محترم دانشگاه جهت استحضار

  . معاون محترم آموزشي دانشگاه جهت استحضار

  . معاون محترم آموزشي  باليني و پايه دانشكده پزشكي جهت استحضار و اطالع رساني به اساتيد دانشكده

  . معاون محترم آموزشي دانشكده داروسازي جهت استحضار و اطالع رساني به اساتيد دانشكده

  . معاون محترم آموزشي دانشكده دندانپزشكي جهت استحضار و اطالع رساني به اساتيد دانشكده

  . معاون محترم آموزشي دانشكده پيراپزشكي جهت استحضار و اطالع رساني به اساتيد دانشكده

  . حترم آموزشي دانشكده پرستاري و مامايي جهت استحضار و اطالع رساني به اساتيد دانشكدهمعاون م

  . معاون محترم آموزشي دانشكده بهداشت جهت استحضار و اطالع رساني به اساتيد دانشكده

  . دانشكده پزشكي جهت استحضار و اطالع رساني به اساتيد دانشكده EDOمسئول محترم 

 . دانشكده دندانپزشكي جهت استحضار و اطالع رساني به اساتيد دانشكده EDOمسئول محترم 

 . دانشكده داروسازي جهت استحضار و اطالع رساني به اساتيد دانشكده EDOمسئول محترم 

 .  دانشكده پيراپزشكي جهت استحضار و اطالع رساني به اساتيد دانشكده EDOمسئول محترم 

 . ي مامايي جهت استحضار و اطالع رساني به اساتيد دانشكدهدانشكده پرستار EDOمسئول محترم 

 . دانشكده بهداشت جهت استحضار و اطالع رساني به اساتيد دانشكده EDOمسئول محترم 

  

  




