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 معاون محترم آموزشی دانشگاه/دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ........... 
 

 با سالم و احترام؛

 آمووش   در نوآوری و تحول در دانشجویان مشارکت و حضور تقویت رساند به منظورمی استحضاربه 

و تعوالی   توسوعه  شمینوه  در منود رو  و آگاهانه هدفمند، هایفعالیت ساشی نهادینه هدف با و پزشکی علوم

 بوا  همزموان  آموزشیی  نوآورانه هایایده دانشجویی جشنواره دوره دومین پزشکی، علوم آموش 

 در مطهویی  شوهید  کشووری  جشونوار   سیزدهمین و پزشکی علوم آموش  کشوری و یکمین همایش بیست

 بیگوزار  م پزشوکی ایویان  های راشی دانشگا  علودر میکز همایش 9922 ما  فیوردین 72 لغایت 72 روشهای

  شود.می

هوا،  اطوع  رسوانی گسوتید  در تموامی دانشوکد      الشم بویای   فیمایید اقدامات دستورخواهشمند است 

 گسوتید   مشوارکت  و حضوور  شمینه انجام و هاهای دانشجویی نظیی خوابگا های آموششی و محیطبیمارستان

گویدد.   فویاه   جشونوار   ایون  در دانشوکد  /دانشوگا   آن آموششی هاینوآوری مقوله به مندععقه دانشجویان

 های مه  جشنوار  عبارتند اش:تاریخ

 9921اول مهی ما   ها در سامانه جشنواره:شروع ثبت ایده 

 9921بیست  دی ما   ها:اتمام مهلت ثبت ایده 

 

 مندان به ارسال فیایند به جشنوار  را به موارد شیی جلب می نمای : ععقهتوجه 

 باشند:شش گانه جشنوار  به شیح شیی می هایحیطه (9

 بینامه ریزی درسی 

 یادگییی و یاددهی 

 ارششیابی آموششی 

 مشاور  و حمایت دانشجویی 

 یادگییی الکتیونیکی 

 مدیییت و رهبیی آموششی  
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آموش  و نوآوری های تحول بسته در راستای پیاد  ساشیهایی که به اید  جشنوار ،در دومین دور   (7

 گیید. ای تعلق میائه شد  باشند امتیاش ویژ ارعلوم پزشکی 

شود. لذا هی گونه فایل ارسوالی خوارا اش   های نوآورانه صیفا اش طییق سامانه انجام میدریافت اید  (9

 گیید. سامانه مورد بیرسی قیار نمی

 شود. ها متعاقبا ارسال میاطععات تکمیلی در خصوص سامانه ثبت اید  (4

 

ناموه جشونوار ، فویم دریافوت ایود  و راهنموای تکمیول آن بوه پیوسوت           جهت مزیود استحضوار آیوین   

 سپاسگزارم. جنابعالی/سیکارعالی همکاری اش پیشاپیش گیدد.تقدی  می

 

 

 

 رونوشت
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