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

با سالم و احترام؛

 همانطور که مستحضرید به منظور تقویت حضور و مشارکت دانشجویان در تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی و با 

هدف نهادینه سازی فعالیتهای هدفمند، آگاهانه و روشمند در زمینه توسعه و تعالی آموزش علوم پزشکی،  به یاری 

خداوند متعال چهارمین جشنواره دانشجویی ایدههای نوآورانه آموزشی همزمان با بیست و سومین همایش کشوری 

آموزش علوم پزشکی و پانزدهمین جشنواره کشوری شهید مطهری در روزهای ٢٨ تا ٣٠ اردیبهشت ماه ١٤٠١  با 

همکاری دانشگاه علوم پزشکی ایران در محل مرکز بین المللی همایش های رازی برگزار خواهد شد. 

  ضمن تقدیم آیین نامه چهارمین جشنواره ایدههای نوآورانه آموزشی و راهنمای تدوین، به استحضار میرساند پایگاه 

اینترنتی بیست و سومین همایش که آدرس آن متعاقبا اعالم خواهد شد، از اول دیماه تا اول بهمن ماه ١٤٠٠ به مدت یک 

ماه آماده بارگذاری ایدهها خواهد بود. مشابه دورههای قب،ل حیطههای شش گانه جشنواره ایده ها عبارتند از:
برنامه ریزی درسی 

یاددهی و یادگیری 

ارزشیابی آموزشی 

مشاوره و حمایت دانشجویی 

یادگیری الکترونیکی 

مدیریت و رهبری آموزشی  

  خواهشمند است دستور فرمایید اقدامات الزم برای اطالع رسانی گسترده در تمامی دانشکدهها، بیمارستانهای آموزشی، 

سایت ها و گروههای مجازی مرتبط انجام شود تا زمینه حضور و مشارکت گسترده دانشجویان عالقهمند به مقوله نوآوری

های آموزشی آن دانشگاه/دانشکده در این جشنواره فراهم شود. شایان ذکر است دریافت ایدههای نوآورانه صرفا از طریق 

سامانه انجام خواهد شد، لذا هر گونه فایل ارسالی خارج از سامانه مورد بررسی قرار نمیگیرد. 

  پیشاپیش از همکاری سرکارعالی/جنابعالی سپاسگزارم.
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