
 وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

 معاونت آموزشی

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

   دانشجویی توسعه آموزش مرکزی کمیته

 انتقال تجربیات در آموزش پزشکی رویداد دانشجویی اولین

 های موفق آموزشیتجربه ارائه راهنمای نحوه فرم

 

 (فقط برای یک تجربه)ۀ اثر شناسنام

 (B Nazanin 12 ptفونت ): ات فردی نماینده ارایه دهندگانمشخص .1

 
 (یک نفر از ارایه دهندگان ایده به عنوان نماینده ایشان)

 دانشگاه محل تحصیل رشته تحصیلی شماره دانشجویی کد ملی نام و نام خانوادگی

     

 

 :ایمیل فرد ارائه دهنده     
 

 (B Nazanin 12 ptفونت ): ایده دهندگانمشخصات فردی ارایه  .2

 
 (سایر ارایه دهندگان ایده)

 دانشگاه محل تحصیل رشته تحصیلی شماره دانشجویی کد ملی نام و نام خانوادگی

     

     

 

 

 تجربه موفقمشخصات  .3

 :تجربهعنوان . 3-1

 

 

 



 : تجربه با مرتبط محور های .3-2

 11آموزش در کووید :محور ویژه رویداد◯

 های آموزشیامهتدوین و بازنگری برن ◯

 یاددهی و یادگیری  ◯

 (دانشجو، هیأت علمی و برنامه)ارزشیابی آموزشی  ◯

 مدیریت و راهبری آموزشی ◯

 یادگیری الکترونیکی ◯

 طراحی و تولید محصوالت آموزشی ◯

، باید برای هر کدام فرم وجود داردهم  سایر حیطه هاهایی در  تجربه قصد ارسال در صورتی که: یادآوری

 .ای تکمیل شود گانهجدا

 اید؟ آیا فقط در یک حیطه شرکت کرده

 .ها را ذکر کنید ، نام آن حیطهارسال نموده ایدجشنواره  به های دیگر هم هایی در حیطه تجربهاگر 

 

 :تجربهاین مخاطبان . 3-3

 

 :(زمان شروع و پایان) طول دوره اجرا .3-4

 

 :تجربه (اهداف) هدف .3-5

 

 

 :(کلمه 100در حد ) هتجربشرح مختصر  .3-6

 

 

 

 

 



 :تجربههای اجرا و آثار  نتایج به دست آمده، محدودیت .3-7

 

 

 

 :فهرست ضمایم و مستندات .3-8 

 

 

 



 :تجربهح کامل رش .3-1

طراحيی    های گذشته، های مشابه در سال هدر مورد تجرب ها ررسی بازخوردها و دیدگاهبآفرینی، نیازسنجی، نیاز)

 هيای  دریافيت و بررسيی دیيدگاه    نحيوۀ   ،نظارت بر اجيرا  حوۀن  ،جزئیات اجرا، یری برای اجراگ تصمیم نحوۀتجربه، 

 (مخاطبان

 

 

 



 تجربه موفقراهنمای تکمیل شناسنامه 

 راهنمای عمومی

سيازنده،   ثر، ا حيد امکيان خاقانيه، نوآورانيه، مي      و ارسال مشخصات آن توجه کنیيد کيه تي    تجربهدر انتخاب  

 .مفید و قابل تعمیم باشد ،ناآشنا و در عین حال ر تکرارشده،کمت  پردازانه، ایده 

 .مربوط باشد((1399-1400و  (1318-1311)تحصیلی اخیر  سال 2م است اجرای تجربۀ ارسالی به الز. 1

اما الزم اسيت توجيه    ،های خاقانه خود را ارسال کند هواند به هر تعداد که تمایل دارد تجربت می شخصهر . 2

بيرای   تجربيه دارای امتیاز بیشتری در مقایسه با ارسال چند تکه از یيک   ،جامع تجربۀکه ارسال یک  داشته باشید

 .های گوناگون است حیطه

نيوع بيوده و   مم ،اسيت های گوناگون ارتباط داده شيده   به حیطه مختلفهای  هایی که به شکل هتجربارسال . 3

 .بط با یک حیطه ارسال شودالزم است یک تجربه تنها یک بار و مرت .مورد قبول نیست

 .داردرا  تجاربقبول یا رد، اصاح و ویراستاری  اجازۀ رویدادگروه علمی . 4

 .است کنندگان و ارسال صاحبان اثر ۀبر عهد ها تجربهمسئولیت مطالب مندرج در . 5

 

 نامه شیوه

  متن  سمپوزیوممحتوای مورد بررسی در اینWord   وPDF  اسيت کيه    «اثير شناسنامۀ »فرم مطابق با

 .ارسال شود PDFو   Wordالزم است هر دو فرمت 

  کلمه باشد 3500بیش از « شناسنامه اثر»کلمات در متن فرم در مجموع نباید تعداد.  

 تکمیل شود «شناسنامۀ اثر»جا کردن هر بخش از فرم  الزم است محتوا مطابق فرم و بدون جابه. 

  در برنامۀ  «شناسنامۀ اثر»متنWord2007-2016  با خط BNazanin14 نوشته شود. 

 که قابلیت بارگذاری در سایت را دارند ی استمستندات شامل ارسال عکس، فیلم یا دیگر موارد. 

 صورت عکس و فیلم تمامی مستندات به ( با فرمتJPEG )ارسال شوند. 

 قطعه باشد 10تواند حداکثر  های ارسالی می تعداد عکس. 

 دقیقه  10نباید بیش از ۀ فیلم، زمان آن در صورت تهی( 40نهایت حجم MG )    باشيد و الزم اسيت فقيط

 .ترین موارد اشاره شود به مهم

 : یادآوری مهم

 .ها در قالب فایل زیپ بار گذاری شودتمامی فایل -



 .ارسال فیلم یا عکس به عنوان مستندات تجربه الزامی است -

 د توضیحات شفاهی بیشتری در مورد تجربه توانن در صورت تمایل به فیلم که در آن مجری یا مجریان می

 .دقیقه ممکن است و ارسال این فیلم الزامی نیست 4خود بیان کنند نهایتا تا 

توانند برای معرفی کوتاه و مختصر تجربه، توضیحات شفاهی بیشتری  در صورت تمایل، مجری یا مجریان می

 .ارسال این فیلم الزامی نیست. نددقیقه تهیه و آماده کن 4را در قالب فیلمی با زمان حداکثر 

 گیرند مورد بررسی قرار نمی ،هایی که دارای مستندات الزم نیستند هتجرب . 

 «شناسنامۀ اثر»نگارش تجربه در فرم ساختار 

  اند در هر مرحله همکاری و مشارکت داشته تجربهمشخصات همکاران شامل کسانی است که در اجرای. 

  را ایمیليی   نشانیمجری گیرد، الزم است  یق ایمیل صورت میهمکاران از طراز آنجا که برخی مکاتبات با

 .شود که فعال بوده و پیام های رسیده بررسی می بدهد

  خود در قسمت اول بنویسید تجربهعنوان کوتاهی را برای   ،تجربهمشخصات در بخش. 

  شيما بيه چنيد     تجربيۀ ه در صيورتی کي   .، تنها یک مورد را انتخاب کنیدتجربهحیطه مربوط به در بخش

به کدام حیطه بیشتر نزدیيک اسيت تيا بيا     تجربه بررسی کنید که  ،مشورت با همکاران حیطه مربوط است، ضمن

هایی کيه قصيد ارسيال داریيد نیيز       سایر تجربه های به حیطه ،برای این منظور. دتوافق یک حیطه را انتخاب نمایی

 .اشته باشیدهای انتخابی د حیطهتکرار کمتری درتوجه کنید تا 

  دانشجویان در مقياطع مختليف  ) موردنظر برای چه افرادی این است که برنامۀ تجربهمخاطبان منظور از ،

 .تدارك دیده و اجرا شده است...( و  بیماران  ،اساتید

  تجربيه  های ابتدایی  الزم است به روز و ماه و سال اجرا از شروع آن که به بخش اجرا طول دورۀدر بخش

زميان  دار بودن  دنبالهبه  ،چنان ادامه دارد همتجربه که این  در صورتی. اشاره شود ترین زمان، تا پایانی مربوط است

 . صورت تشریحی اشاره شود پایان به

  اشاره شودتجربه در قالب جمات و عباراتی روشن و مرتبط با  تجربههدف یا اهداف به. 

  تيرین   خاصه و چکیيده و اشياره بيه مهيم     کاماً صورت بهتجربه الزم است  تجربهشرح مختصر در بخش

 .کلمه یا کمتر معرفی شود 100در حد  ،آنهای  ویژگی

  هایی که ميانع   ت و نیز محدودیتکه پس از اجرا یا در طول اجرا قابل دریافت بوده اس تجربهنتایج و آثار

 .نوشته شود، اند بودهتجربه روند اجرای 

  دود ارسالی لیست شتمامی موار فهرست ضمائمبرای تهیه.  



 باشد تيا بيرای ارزیابيان روشين      کوتاه ندی شده و همراه با معرفیب به صورت دسته الزم است همه ضمائم

 .دهد  را نشان میتجربه باشد که هر عکس یا فیلم چه بخشی از 

  الزم بیشترین حجم مطالب را در خيود داشيته و   اختصاص دارد  تجربهشرح کامل در بخش پایانی که به

بيرای  . بندی و با نظم منطقيی ارائيه شيوند    به صورت دسته مرتبط با تجربه و چگونگی اجرای آن موارد همۀاست 

 . های کوتاه مقابل این بند آمده است راهنمایی بیشتر موارد به صورت عنوان


