
 بسمه تعالي

 دانشگاه علوم پزشكي تهران

 سينا ابندانشجويي جشنواره نامه آئين

و تشويق فعاليتهاي ارزشمند منظور به جشنواره عنوان مراسمي تحتهر سال دانشگاه در حوزه هاي مختلف،دانشجويان حمايت

و در مراسم مذكور برترين هاي دانشجويي،حاضر بر مبناي آيين نامه.كرد خواهد برگزار سينا ابن دانشجويي شناسايي شده

و قد شدرمعرفي و اين جشنواره بر مبناي ارزيابي عملكرد دانشجويان در دانشگاه،ينظر به اهميت فرآيندهاي تحصيل.داني خواهند

و پژوهشيو آموزشيموفقيت هاي فرايند آموزشي طي در ارائه شده توسط دانشجويان خدمات سالمتي كيفيتدانشجويان

و معرفي افراد،ايشان و فوق برنامه.خواهد پرداختبرتر به شناسايي دانشجويان،از طرفي انتظار مي رود با فعاليتهاي فرهنگي

و شكوفايي خود بپردازند لذا جشنواره عملكرد دانشجويان در حوزه هاي  و عترتبتوانند به ساير ابعاد رشد ، هنري، اجتماعي قرآن

و قدرداني خواهد نمود و در صورت ارزيابي رزومه بر اساس انتخاب افراد واجد شرايط.و ورزشي را نيز شناسايي، معرفي آنها

و. صورت خواهد گرفتنداوطلب شدن ايشا را آوردهاي دستاين جشنواره عملكرد ، پژوهشي،آموزشيدر بخشهاي دانشجويان

و عترتكيفيت خدمات سالمتي، برگزيده شدن در هر بخش از مورد ارزيابي قرار مي دهد اماو ورزشي، هنري، اجتماعيقرآن

و و صداقت حرفه اي دانشجويان الزمه هرگونه همچنين جشنواره منوط به كسب حداقلهاي آموزشي خواهد بود درستكاري

هاو اين جشنواره در سطح دانشگاه برگزار مي گردد.قدرداني در جشنواره خواهد بود فرتوصيه مي گردد دانشكده آنآدر يندهاي

و  و فعاليتهايي كه دارند مشاركت فعالي نموده دانشجويان خود را جهت فعاالنهمتناسب با تعداد دانشجويان خود، مقاطع ايشان

و بين الملل.تشويق نمايندداوطلب شدن در جشنواره  در حال تحصيل يا فارغ التحصيل در سال برگزارييكليه دانشجويان ايراني

و فلوشيپ مي  جشنواره در كليه مقاطع تحصيلي عمومي، تحصيالت تكميلي اعم از كارشناسي ارشد، دكتراي تخصصي، دستياري

و برگزيده گردندتوانند در جش . نواره شركت كرده

 جشنواره اهداف
و پژوهشي� و معرفي فعاليتهاي برتر دانشجويي در حيطه هاي آموزشي  شناسايي
و اهميت دادن به فعاليتهاي دانشجويي� در جهت ارائه خدمات با كيفيت كه در حين فرآيند آموزش ايشان شناسايي، قدرداني

كار تيمـي، بهبـود جـو تعهـد حرفـه اي، مراقبتهـاي بيماران، بهبود رعايت حقوق بيمار، ارتقاءمطلوب، كاهش خطا، آموزش 

و پيشگيرانه .صورت مي گيرد جامعه محور
و قدرداني از دانشجوياني كه در مسابقات� و غيـر دانشـجوييو جشنواره هـاي معرفي در حـوزه هـاي معتبـر دانشـجويي

و عترت مختلف  .هاي برتر شده اندموفق به كسب رتبه قرآن

و غيـر دانشـجويي� و جشنواره هـاي دانشـجويي و قدرداني از دانشجوياني كه در مسابقات در حـوزه هـاي معتبـر معرفي

.مختلف هنري موفق به كسب رتبه هاي برتر شده اند

و معرفي فعاليتهاي اجتماعي� و قـدرداني از دانشـجوياني كـه در ايـنو شناسايي زمينـه اقـدامات نوع دوستانه دانشجويان

.شايان توجهي كرده اند

و غير دانشجويي� و قدرداني از دانشجوياني كه در مسابقات دانشجويي در رشته هاي مختلف ورزشي موفـق معتبر معرفي

.به كسب رتبه هاي برتر شده اند

و موفق به دانشجويان�  ارائه الگوهاي مناسب
و قدرداني از دانشجوياني كه� طشناسايي، معرفي و جامع تري در چند حيطه به و ور همزمان آموزشي، پژوهشي، فرهنگـي

.موفقيت كسب كرده اند ورزشي
و ورزشـي مذهبي، هنري، اجتمـاعي، پژوهشي،توجه دادن دانشجويان به اهميت كليه جوانب مربوط به فعاليتهاي آموزشي�

و چند بعدي بودن دانشجويان  اعم از درستكاري، سخت كوشي
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و حمايت اعضاي هيات علمي به فعاليتهاي� دانشجويان دانشگاه از طريق معرفي دانشجويان برتـر اسـاتيد متنوعجلب توجه

و تالشهاي ايشان در برگزيده شدن دانشجويانشان به عنوان بخشـي از ثمـره فعاليتهـاي  و مشاهده تبلور فعاليتها دانشگاه

 ايشان

و ارتقـاي ايجاد روحيه رقابت سازنده بين دانشجوي� و دانشكده ها در جهت توجه هر چه بيشتر  فعاليتهـاي ان، اساتيد ايشان

 شان اي

 جشنواره اركان
.و دبيرخانه جشنواره استواره، دبير جشنواره، هيات داوران، كميته هاي تخصصي داوري اركان جشنواره شامل رئيس جشن

در صورتي كه رئيس.د بودنرئيس دانشگاه يا هر فردي را كه ايشان منصوب نمايند رئيس جشنواره خواه:رئيس جشنواره

شدجشنواره فردي غير از رئيس دانشگاه باشد با انتخاب  يك دوره منصوب خواهد و براي .تمديد آن بالمانع خواهد بود. ايشان

بال حكم تمديد. شودميسال منصوبيك، به مدت دانشگاه رئيسحكمباو دانشگاه علمي هيات از ميان اعضاي: دبير جشنواره

.دباشميمانع

:وظايف دبير جشنواره

و هدايت.1  اجرايي جشنواره فرآيندهايمديريت

 مديريت برگزاري مراسم جشنواره.2

 پيشنهاد اعضاي حقيقي هيات داوران به رئيس جشنواره.3

 ان جشنوارهتشكيل هيات داور.4

 پيشنهاد اعضاي حقيقي كميته هاي تخصصي به هيات داوران جشنواره.5

 تشكيل كميته هاي تخصصي داوري.6

ها.7 يك از كميته ي تخصصي داوريارجاع رزومه افراد يا مستندات واصله به جشنواره به هر

. ميشود تشكيل حقوقيو حقيقي اعضاي گروهدواز: هيات داوران

:از عبارتند داوران هيات حقوقي اعضاي

رئيس جشنواره

دبير جشنواره

هيأت داوران دبيرخانه جشنواره

كميته تخصصي

داوري

كميته تخصصي

داوري

كميته تخصصي

داوري
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 رئيس جشنواره�
 دبير جشنواره�
 دانشجويي دانشگاه معاون�

 دانشگاهيآموزش معاون�

 دانشگاهيپژوهش معاون�

 دانشگاه فرهنگي معاون�

 رئيس دفتر نمايندگي نهاد رهبري در دانشگاه�
 دانشگاه معاونت دانشجويي هنري اجتماعي مدير�
 دانشگاه عمومي روابط مدير�
 دانشگاه آموزش توسعه مركز مدير�
 رئيس دفتر استعدادهاي درخشان دانشگاه�
 دانشگاهرئيس مركز پژوهشهاي دانشجويي�

:رسدمي هيأت داوران نفر با تركيب ذيل مي باشند كه عضويت ايشان در هر سال به تاييد9 داوران حقيقي هيات اعضاي

و تاييد.1  هيأت داورانچهار نفر از اعضاي هيات علمي دانشگاه به پيشنهاد دبير جشنواره

و تاييد پنج.2 اين افراد از دانشكده هاي مناسب است. هيأت داوراننفر از دانشجويان دانشگاه به پيشنهاد دبير جشنواره

و مقاطع مختلف باشند .گوناگون

و اختيارات هيات داوران جشنواره : وظايف

 تعيين سياستهاي كالن جشنواره.1

و پيشنهاد تغييرات به شوراي دانشگاه نامه جشنوارهبازبيني آيين.2

و چگونگي قدرداني از برگزيدگاننوع تعيين.3  جوايز

و عترت،يپژوهش،آموزشيتعيين حداكثر تعداد برگزيدگان بخشهاي.4 ، هنري، اجتماعي، كيفيت ارائه خدمات سالمت، قرآن

و جامع جشنواره  ورزشي

 در هر سال تعيين محورهاي جشنواره.5

و بروندادهاي مورد نظر براي برگزيده شدن در جشنواره تعيين مالك هاي.6  افراد

از.7 يك  هاي جشنواره بخشتعيين حوزه هاي الزم براي تشكيل كميته هاي تخصصي داوري در هر

 تاييد اعضاي كميته هاي تخصصي داوري.8

و.9 و انتخاب نهايي برگزيدگان هر بخشكار كميته هاي تخصصي تاييد نتيجه ارزيابي

 تخصصي داوري كميته هاي

و متناسب با محورهاي و انتخاب افراد جشنواره در هر سال هيات داوران چندين كميته تخصصي تشكيل داده تا به داوري

و پيشنهاد آن به هيات داوران اقدام نمايند فرآيندهاي يك از حوزه هاي مديريت دانشگاه. برگزيده با تشخيص هيات داوران هر

و يا همانند مديريت هاي آموزش علم سنجي دانشگاه و پژوهشي دانشگاه، مديريت ازي يك و غيره مي توانند خود به هر دانشكده ها

و پيشنهاد برگزيدگان را به هيات  و وظيفه داوري يك كميته تخصصي داوري تاييد گرديده عنوان مجموعه اي حقوقي به عنوان

و تصميم گيري در اين خصوص بسته. را به عهده بگيرندداوران  به محورهاي جشنواره در هر سال بر عهده هيات داوران بوده

و رسما اعالم گردد . الزم است در ابتداي فرايند جشنواره هر سال تصميم گيري شده

ك.1 هاتشكيل .تخصصي بر اساس اهداف جشنواره در هر سال در حوزه هاي موضوعات گوناگوني صورت خواهد گرفتيميته
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از.2 نفر از ميان افراد پيشنهادي توسط دبير جشنواره به هيات7تا3اعضاي كميته هاي تخصصي با تشخيص هيات داوران

. داوران انتخاب مي شوند

يك سوم از اعضاي كميته هاي تخصصي مي تواند از ميان دانشجويان.3 .انتخاب شونددانشگاه تا

يا نامه پاياناستاد راهنما، مشاور توانند نمي داوران خود هياتايو تخصصي كميته هاي اعضاي.4 و  طرح همكار دانشجو

.دانشجويي برگزيده باشند

به.5 يك از كميته هاي تخصصي و بروندادهاي واصله به جشنواره را به هر دبير جشنواره وظيفه ارجاع رزومه ها يا طرح ها

.عهده دارد

به تخصصي نظر اظهار برايرا شده ارسال پيشنهادات يا رزومه هاي ميتوانند كميته هاي تخصصي داوري خاص موارددر.6

.شود جويارا آنان تخصصي نظريهو منعكس دانشگاهي خارجياو دانشگاهي صالحيت افراد صاحب

 دبيرخانه جشنواره

.حوزه معاونت دانشجويي دانشگاه دبيرخانه جشنواره است.1

.امور اجرايي دبيرخانه را به انجام ميرسانددبيرخانه جشنواره زير نظر دبير جشنواره كليه.2

و هماهنگيدبيرخانه جشنواره.3 هاي الزم را براي اجراي مراسم، از جمله تهيه خبرنامه، جوايز، تنديس موظف است كليه اقدامات

و سازمان جشنواره، تقديرنامه و مدعوين فراهم نمايد ها، هماهنگي با نهادها .هاي ذيربط، دعوت ميهمانان

 جشنواره دش كارگر
و اعالم نتايج برگزار مي گردد . جشنواره بر مبناي اعالم محورها، فراخوان، اعالم داوطلبي توسط افراد متقاضي يا سايرين، داوري

. مراحل جشنواره به شرح ذيل است

و مالك هاي آن توسط: مرحله اول .جشنواره در ابتداي هر سال هيات داورانتاييد محورهاي

و ارسال سامانه الكترونيكي جشنوارهاز طريق يا پيشنهاد دهندگان ثبت اطالعات توسط متقاضياين مرحله شامل:دوممرحله

و تصميم گيري است . مستندات الزم براي داوري

م ارزيابي اوليه: سوممرحله و  ذيربطو استعالم از مراجع دارك الزم توسط دبيرخانه جشنواره از نظر تكميل بودن مستندات

و تقاضاهاي واصله را به كميته تخصصي مربوطه ارجاع. داوري ارزيابي كميته تخصصي:چهارممرحله دبير جشنواره پيشنهادات

از. مي نمايد بهت، طرحهاي برتر از طرف كميتهپيشنهادات واصلهو رتبه بندي داوري پس خصصي جهت طرح در هيئت داوران

.شود دبيرخانه جشنواره ارسال مي

درت داوراناهي:پنجممرحله و طرحهاي معرفي شده از كميته تمام اتيجلسجشنواره هاي تخصصي مختلف را مورد بررسي

و آرا خود را نسبت به رد تاييد ارزيابي نهايي قرار داده مي پيشنهادات واردهيا . نمايند اعالم

كه:يك تبصره و همچنين در صورتي يك فرد را در چند بخش به عنوان برگزيده معرفي نمايند هيات داوران مجاز خواهد بود كه

يك از داوطلبان واجد شرايط  را تشخيص داده نشوند،هيچ .معرفي نكنددر يك يا چند بخش مي تواند برگزيده اي

به:دو تبصره و ازآنجايي كه برگزيده شدن در جشنواره منوط و صداقت حرفه اي همچنين كسب حداقلهاي آموزشي درستكاري

.است هيات داوران استعالم هاي الزم را از نهادهاي مربوطه در دانشگاه براي احراز اين شروط به عمل خواهد آورد برگزيدگان

.برگزاري مراسم جشنواره:مرحله ششم
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 جشنواره بخشهاي
و عترت،خدمات سالمت يفيتك، پژوهشي،بخش آموزشي هشت دارايجشنواره و جامع، هنري، اجتماعيقرآن به شرح، ورزشي

و رسما اعالم مي گردد هيات داورانذيل است كه توسط  و به روزرساني شده در جشنواره.جشنواره در ابتداي هر سال بازنگري

م عناوين گوناگونيباهيات داوران تاييد هر بخش با  هر.ي نمايدبه انتخاب برگزيدگان مبادرت عناوين بخشهاي مختلف در ابتداي

.سال اعالم عمومي مي گردد

 بخش آموزش

و در جشنواره داوطلب از بعد آموزشي موفقيت هاي قابل توجهي كسب كرده اند جشنواره در هر سال از ميان دانشجوياني كه

و قدرداني خواهد كردو يا توسط كميته هاي تخصصي مربوطه جستجو شده اند، شده اند .دانشجويان برتري را انتخاب، معرفي

:بعضي از عناوين اين بخش به شرح ذيل است

 دانشجوي برتر آموزشي.1

 طرح آموزشي برتر دانشجويي.2

 منتور برتردانشجوي.3

و فوق تخصصي(دستيار.4 در PhDو دانشجوي) تخصصي ترو دانشجويان رده هاي به همتايان آموزش ارائه برتر  پايين

 برتر دانشجويي)و غيرهوبالگ،وب سايت،نرم افزارفيلم،(مواد آموزشي.5

 بخش پژوهش

و در جشنواره داوطلب از بعد پژوهشي موفقيت هاي قابل توجهي كسب كرده اند جشنواره در هر سال از ميان دانشجوياني كه

و قدرداني خواهد كردو يا توسط كميته هاي تخصصي مربوطه جستجو شده اند، شده اند .دانشجويان برتري را انتخاب، معرفي

:بعضي از عناوين اين بخش به شرح ذيل است

 دانشجوي برتر پژوهشي.1

 مقاله دانشجويي برتر.2

 پايان نامه برتر.3

 دانشجويي برترپژوهشي طرح.4

 كتاب دانشجويي برتر.5
و نوآوري اختراع.6  برترابداع

 بخش كيفيت خدمات سالمت

جشنواره در هر سال از ميان دانشجوياني كه فعاليتهايي در جهت ارائه خدمات با كيفيت مطلوب، كاهش خطا، آموزش بيماران،

و پيشگيرانه انج بهبود رعايت حقوق بيمار، ارتقاء و در جشنواره كار تيمي، بهبود جو تعهد حرفه اي، مراقبتهاي جامعه محور ام داده

و قدرداني خواهد كرد . داوطلب شده اند دانشجويان برتري را انتخاب، معرفي

و عترتبخش  قرآن

و غير دانشجوييو جشنواره هاي دانشجوياني كه در مسابقات جشنواره در هر سال از ميان در حوزه هاي معتبر دانشجويي

و عترتمختلف  و قدرداني از برگزيدگاني خواهد پرداخت رتبه هاي برتر شده اندموفق به كسب قرآن . به انتخاب، معرفي

يهنربخش
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و غير دانشجوييو جشنواره هاي دانشجوياني كه در مسابقات جشنواره در هر سال از ميان در حوزه هاي معتبر دانشجويي

و قدرداني از برگزيدگاني خواهد پرداخت موفق به كسب رتبه هاي برتر شده اند هنريمختلف  . به انتخاب، معرفي

 اجتماعيبخش

و نوع دوستانه موفقي پرداخته اند دانشجويان برتري را دانشجوياني كه جشنواره در هر سال از ميان به فعاليتهاي اجتماعي

و قدرداني خواهد كرد . انتخاب، معرفي

يورزشبخش

و غير دانشجويي جشنواره در هر سال از ميان موفق ورزشيمختلف رشته هايدر معتبر دانشجوياني كه در مسابقات دانشجويي

و قدرداني از برگزيدگاني خواهد پرداخت به كسب رتبه هاي برتر شده اند . به انتخاب، معرفي

 جامع دانشجوي نمونهبخش

و معرفي دانشجوي نمونه كشوري، دانشجوياني كه باالترين امتياز را حسب گـروه تخصصـي جشنواره بر اساس آيين نامه انتخاب

و ضـمن) برمبناي همان آيين نامه(و مقطع تحصيلي  در دانشگاه كسب كرده اند به عنوان دانشجوي نمونـه دانشـگاه انتخـاب كـرده

و قدرداني خواهد نمودمعرفي به  . ستاد هماهنگي معرفي دانشجوي نمونه كشوري در جشنواره دانشگاه معرفي

و جوايز جشنواره قدرداني
. به منظور قدرداني از برگزيدگان جشنواره متناسب با رتبه ايشان در جشنواره به شيوه هاي زير قدرداني صورت خواهد گرفت

.رئيس دانشگاه به كليه برگزيدگان اعطا مي گردداي با امضاي، تقديرنامهبه منظور تقدير معنوي: تقدير نامه.1

 در مراسم جشنواره مدال يادبود جشنوارهاعطاي.2

در قالب.3 وجوايز جشنواره براييگرنتهايو جوايز نقديجشنواره هيات داورانهر سال با نظر.گرنت اعطاي جوايز نقدي

. برگزيدگان در نظر گرفته خواهد شد

. در شوراي دانشگاه به تصويب رسيد28/2/93اين آيين نامه در تاريخ


