ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺑﺮﮔﺰاری ﺟﺸﻨﻮاره ﺷﮭﯿﺪ ﻣﻄﮭﺮی در داﻧﺸﮕﺎه
ﺷﺮوع
اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﮫ اﺳﺎﺗﯿﺪ در راﺑﻄﮫ ﺑﺎ ﺑﺮﮔﺰاری ﺟﺸﻨﻮاره ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﮫ ﺷﮭﯿﺪ ﻣﻄﮭﺮی)در
ﻗﺎﻟﺐ دﻋﻮﺗﻨﺎﻣﮫ ﭘﻮﺳﺘﺮ و (...ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﺟﺸﻨﻮاره ﺷﮭﯿﺪه ﻣﻄﮭﺮی
درﯾﺎﻓﺖ ﻓﺮآﯾﻨﺪھﺎی آﻣﻮزﺷﯽ اﺳﺎﺗﯿﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﺟﺸﻨﻮاره ﺷﮭﯿﺪ ﻣﻄﮭﺮی
ﺑﺮرﺳﯽ اوﻟﯿﮫ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﺟﺸﻨﻮاره ﺷﮭﯿﺪ ﻣﻄﮭﺮی

ﺧﯿﺮ

ﺑﻠﯽ

ﭼﺎرﭼﻮب ﮐﻠﯽ
ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺻﺤﯿﺢ
اﺳﺖ؟

ﻋﻮدت ﺑﮫ اﺳﺎﺗﯿﺪ ﺟﮭﺖ
اﺻﻼح

ارﺳﺎل ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺟﮭﺖ ﻣﺮاﺣﻞ داوری ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﺟﺸﻨﻮاره ﺑﮫ داوران ذﯾﺼﻼح
اﻧﺠﺎم داوری ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﻮﺳﻂ داوران

ارﺳﺎل ﻓﺮآﯾﻨﺪ داوری ﺷﺪه از ﻃﺮف داور ﻣﺮﺑﻮﻃﮫ ﺑﮫ دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﮫ ﺟﺸﻨﻮاره

ﺟﻤﻊ آوری ﻧﻈﺮات داوران و ارﺳﺎل آﻧﮭﺎ ﻃﯽ ﯾﮏ ﻧﺎﻣﮫ ﺑﮫ ﺻﺎﺣﺐ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﺷﻨﺎس
ﺟﺸﻨﻮاره
اﺻﻼح ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﺻﺎﺣﺐ آن ﻃﺒﻖ ﻧﻈﺮات داوری

ارﺳﺎل ﻓﺮآﯾﻨﺪ اﺻﻼح ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺻﺎﺣﺐ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺑﮫ دﺑﯿﺮ ﺧﺎﻧﮫ ﺟﺸﻨﻮاره

A

A

ﺑﺮرﺳﯽ ﻓﺮآﯾﻨﺪ اﺻﻼح ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﺟﺸﻨﻮاره

ﺧﯿﺮ

ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺑﺮاﺳﺎس
ﻧﻈﺮات داوران
اﺻﻼح ﺷﺪه ؟

ﺑﻠﯽ
ﺑﺮرﺳﯽ ﻓﺮآﯾﻨﺪ در ﮐﻤﯿﺘﮫ ﻋﻠﻤﯽ ﺟﺸﻨﻮاره ﺷﮭﯿﺪ ﻣﻄﮭﺮی

ﻓﺮاﯾﻨﺪ اﻣﺘﯿﺎزات ﻻزم
را ﺟﮭﺖ ﺑﺮﺗﺮﺷﺪن
ﮐﺴﺐ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ؟

ﺧﯿﺮ

ﻋﺪم ﮐﺴﺐ اﻣﺘﯿﺎز وﺣﺬف از ﺟﺸﻨﻮاره

ﺑﻠﯽ
ﺗﻘﺪﯾﺮ از ﻓﺮآﯾﻨﺪ ھﺎی اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ در ﻣﺮاﺳﻢ روز اﺳﺘﺎد و ﺟﺸﻨﻮاره ﺷﮭﯿﺪ ﻣﻄﮭﺮی

ارﺳﺎل ﺑﮫ دﺑﯿﺮ ﺧﺎﻧﮫ ﮐﺸﻮری ﺟﺸﻨﻮاره ﺟﮭﺖ ﺷﺮﮐﺖ در ﻣﺮﺣﻠﮫ ﮐﺸﻮری ﺟﺸﻨﻮاره

ﭘﺎﯾﺎن

ﻋﻨﻮان ﺳﻨﺪ:روش اﺟﺮاﯾﯽ ﺟﺸﻨﻮاره ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﮫ ﺷﮭﯿﺪ ﻣﻄﮭﺮی

ﺷﻤﺎره ﺳﻨﺪ :
ﺷﻤﺎره ﺑﺎزﻧﮕﺮی:

ھﺪف وداﻣﻨﮫ ﮐﺎرﺑﺮد :ھﺪف از اﯾﻦ روش ﺗﺸﺮﯾﺢ ﻧﺤﻮه اﺟﺮای ﺟﺸﻨﻮاره ﺷﮭﯿﺪ ﻣﻄﮭﺮی در ﺳﻄﺢ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﯾﺎﺳﻮج
ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

داﻣﻨﮫ

 :اﯾﻦ روش ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ھﺎی درﯾﺎﻓﺘﯽ از ﺳﻮی اﺳﺎﺗﯿﺪ درﻣﺮﮐﺰ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﺗﻮﺳﻌﮫ آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

ﻣﺴﺘﻨﺪات ﻣﺮﺟﻊ :آﺋﯿﻦ ﻧﺎﻣﮫ ھﺎی درﯾﺎﻓﺘﯽ از دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﮫ ﺟﺸﻨﻮاره در وزارت ﺑﮭﺪاﺷﺖ  ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ – ﻓﺮم ھﺎی
داوری ﻣﺮﺑﻮﻃﮫ ﻓﺮاﯾﻨﺪھﺎی درﯾﺎﻓﺘﯽ – ﺟﻮاب داورھﺎی درﯾﺎﻓﺘﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ھﺎ
ﺗﻌﺎرﯾﻒ :ﺟﺸﻨﻮاره ﺷﮭﯿﺪ ﻣﻄﮭﺮی  :ﺟﺸﻨﻮاره ای اﺳﺖ ﮐﮫ ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﮫ در دو ﻣﺮﺣﻠﮫ داﻧﺸﮕﺎھﯽ و ﮐﺸﻮری ھﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﮐﻨﮕﺮه آﻣﻮزش
ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﺮﮔﺰارﻣﯽ ﺷﻮد .
ﮐﻤﯿﺘﮫ ﻋﻠﻤﯽ ﺟﺸﻨﻮاره  :ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه از ﻣﻌﺎون آﻣﻮزﺷﯽ داﻧﺸﮕﺎه  ،ﻣﺪﯾﺮ  -EDCﻣﺪﯾﺮآﻣﻮزﺷﯽ – ﻣﺪﯾﺮﻣﺮﮐﺰاﻣﻮر ھﺌﯿﺖ
ﻋﻠﻤﯽ – ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﻣﺮﺑﻮﻃﮫ و ﺗﻌﺪادی از اﻋﻀﺎء ھﺌﯿﺖ ﻋﻠﻤﯽ ﮐﮫ ﻃﯽ ﻧﺎﻣﮫ ﺑﮫ وزارﺗﺨﺎﻧﮫ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ .
ﻓﺮآﯾﻨﺪ  :ﻧﻮﻋﯽ ﭘﮋوھﺶ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد ﯾﮏ ﺷﯿﻮه ﺟﺪﯾﺪ در آﻣﻮزش ﺟﮭﺖ ارﺗﻘﺎء ﮐﯿﻔﯿﺖ آن ﮔﺮدد .

ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﺟﺸﻨﻮاره

 :ﻓﺮدی اﺳﺖ ﻣﺴﺘﻘﺮ در دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﮫ ﺟﺸﻨﻮاره ﺷﮭﯿﺪ ﻣﻄﮭﺮی ﮐﮫ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﭘﯿﮕﯿﺮی اﻣﻮر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ﺟﺸﻨﻮاره را دارد .

داور  :ھﺮ ﮐﺪام از اﻋﻀﺎء ھﺌﯿﺖ ﻋﻠﻤﯽ ﮐﮫ در زﻣﯿﻨﮫ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻣﺮﺑﻮﻃﮫ ﺟﮭﺖ اﻇﮭﺎر ﻧﻈﺮ دارای ﺗﺠﺮﺑﮫ و ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ .
ﺷﺮح اﻗﺪاﻣﺎت :دراﺑﺘﺪا ﺑﻮﺳﯿﻠﮫ ﭘﻮﺳﺘﺮ  ،دﻋﻮﺗﻨﺎﻣﮫ از اﺳﺎﺗﯿﺪ درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﮫ ﺟﮭﺖ ﺷﺮﮐﺖ در ﺟﺸﻨﻮاره ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﮫ ﺷﮭﯿﺪ
ﻣﻄﮭﺮی ﻓﺮاﯾﻨﺪھﺎی ﺧﻮد را ﺑﮫ دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﮫ ﻣﺴﺘﻘﺮ در ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت وﺗﻮﺳﻌﮫ آﻣﻮزش ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ داﻧﺸﮕﺎه ارﺳﺎل ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﺑﻌﺪاز
درﯾﺎﻓﺖ ﻓﺮاﯾﻨﺪھﺎی ارﺳﺎﻟﯽ  ،ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﺟﺸﻨﻮاره از ﻟﺤﺎظ ﭼﺎرﭼﻮب ﮐﻠﯽ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد در ﺻﻮرﺗﯿﮑﮫ
ﭼﺎرﭼﻮب ﮐﻠﯽ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻓﺮاﯾﻨﺪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻣﺠﺪدا ﺑﮫ ﺻﺎﺣﺐ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺟﮭﺖ اﺻﻼح ارﺳﺎل ﻣﯽ ﺷﻮد و اﮔﺮ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ
ﭼﺎرﭼﻮب ﺻﺤﯿﺢ و اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﻮد ﺟﮭﺖ داوری ﺑﮫ ﺳﮫ داور ﮐﮫ در راﺑﻄﮫ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺮﺑﻮﻃﮫ داوری ﺗﺠﺮﺑﮫ و ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺑﺎﺷﻨﺪ
ارﺳﺎل ﻣﯽ ﮔﺮدد  .داوری ﺗﻮﺳﻂ داوران اﻧﺠﺎم ﻣﯿﮕﺮد وﻧﺘﯿﺠﮫ داوری ﺑﮫ دﺑ ﯿﺮﺧﺎﻧﮫ ارﺳﺎل ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟﻮاب ھﺎی داوری و ﻧﻈﺮات داوران ﻃﯽ ﯾﮏ
ﻧﺎﻣﮫ ﺑﮫ ﺻﺎﺣﺐ ﻓﺮاﯾﻨﺪ اﻋﻼم ﻣﯽ ﮔﺮدد وﺗﺎ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺑﺮرﺳﯽ واﺻﻼح ﺷﻮد و ﻣﺠﺪدا ﺑﮫ دﺑﯿﺮ ﺧﺎﻧﮫ ﻋﻮدت داده ﺷﻮد .

ﻓﺮاﯾﻨﺪ اﺻﻼح ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽ ﮔﺮدد واﮔﺮ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺑﺮاﺳﺎس داوری اﺻﻼح ﺷﺪه ﺑﻮد در ﮐﻤﯿﺘﮫ ﻋﻠﻤﯽ ﺟﺸﻨﻮاره ﺷﮭﯿﺪ
ﻣﻄﮭﺮی ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﺷﻮد واﻣﺘﯿﺎز داده ﻣﯽ ﺷﻮد وﺑﺮاﺳﺎس ﮐﺴﺐ اﻣﺘﯿﺎز ﻓﺮاﯾﻨﺪھﺎی ﺑﺮﺗﺮ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ودرﺟﺸﻨﻮاره داﻧﺸﮕﺎھﯽ
از آﻧﮭﺎ ﺗﻘﺪﯾﺮ وﺗﺸﮑﺮ ﺑﮫ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ آﯾﺪ و ﺑﮫ ﺟﮭﺖ ﺷﺮﮐﺖ در ﻣﺮﺣﻠﮫ ﮐﺸﻮری ﻓﺮﺳﺘﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد .
ﺷﺎﺧﺺ  :از زﻣﺎن درﯾﺎﻓﺖ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ھﺎی ارﺳﺎﻟﯽ ﺑﮫ  EDCﺑﮫ ﻣﺪت دو ھﻔﺘﮫ ﮐﺎری داوری ھﺎ اﻧﺠﺎم ﭘﺬﯾﺮد  .ﻣﻌﯿﺎر در ﻣﻮرد
درﯾﺎﻓﺖ ﺟﻮاب داوری  %٦٦ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﻌﻨﯽ از ﺳﮫ ﻣﻮرد داوری ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﺪه دوﻣﻮرد ﭘﯿﮕﯿﺮی ﺟﻮاب داوری درﯾﺎﻓﺖ ﺷﻮد .
ﻣﺴﺘﻨﺪات :ﻓﺮﻣﮭﺎی ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺷﺪه داوری – ﺻﻮرﺗﺠﻠﺴﮫ ھﺎی ﮐﻤﯿﺘﮫ ﻋﻠﻤﯽ ﺟﺸﻨﻮاره ﺷﮭﯿﺪ ﻣﻄﮭﺮی

