
 

 

"تعالی آموزش علوم پزشکیملی جایزه "نامه  آیین  

 تعالیبسمه
 

 

 1علوم پزشکی آموزش تعالی ملی ایزهج نامه آیین

 

 مقدمه

پزشکی معاونت آموزشی وزارت بهداشت، درمان  مهای اصلی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علومأموریتاز 

و از وظایف اصلی این  موجود شواهد نیبهتر بر یمبتنکشور  یپزشکعلوم آموزش تیفیک یارتقاو آموزش پزشکی، 

پزشکی همراه با همکاری در توسعه پایدار علوم آموزش توسعه های کالنو برنامه هااستیس مرکز مشارکت در تدوین

پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی های علومها/دانشکدههگادانشپزشکی در کلیه سطوح و ارتقای کیفیت آموزش علوم

 باشد. کشور می

شود در دنیا راهکارهای مختلفی برای ارتقای مداوم و درازمدت کیفیت آموزش علوم پزشکی به کار برده می

های یادگیری، توانمندسازی اعضای هیأت علمی و کاربرد روش -های جدید یاددهی مانند استفاده از راهبردها و روش

 جدید سنجش و ارزیابی دانشجویان و ... 

پزشکی برای تشویق و ترغیب دانشجویان، هایی که بخصوص در مراکز معتبر جهانی آموزش علومیکی از روش

پزشکی برای توسعه و ارتقای کیفیت های مختلف علومآموزش رشتهمسئول های کدهاعضای هیأت علمی و دانش

صورت ها، امتیازات و تسهیالت آموزشی و پژوهشی بهرود استفاده از مشوقعملکرد آموزشی و پژوهشی به کار می

 باشد. اعطای جایزه می

سراسر دنیا تعیین شده است که های جوایز آموزشی متعددی در دانشکدهشود که ها مشخص میدر بررسی

المللی، دارای تنوع بسیار زیادی در نوع، محتوا و حیطه های ملی/بینبراساس کشور، رشته، مؤسسات و ماهیت سازمان

مورد نظر جهت برخورداری از جوایز، هستند. با مطالعه کلی این جوایز، آنچه قابل توجه و حائز اهمیت است، نقش 

 مامی این جوایز در جهت ارتقا و توسعه آموزش است.محرک و برانگیزاننده ت

شده و همه ساله در قالب  نییتع یآموزش و پژوهش در علوم پزشک طهیدر ح یزیجوا زین رانیکشور ا در

 یارهایمع یبرمبنا ایمختلف براساس ضوابط و  یهاطهیح دگانیها و مسابقات به برگزو آزمون نارهایها، سمجشنواره

برتر  یآموزش یندهایفرآ تیکه با محور "یمطهر دیشهآموزشی  جشنواره"مانند  ،ردیگیشده تعلق م نییتع شیاز پ

 ای و یآموزش ندیفرآ نیارائه کننده بهتر یعلم أتیه یمتشکل از اعضا یمجر یهامختلف، به گروه یهاطهیدر ح

 یپزشکآموزش علوم طهیاست که در ح زیاز جوا یگریهم نمونه د "نمونه استاد" زهی. جاردیگیتعلق م جوایزینوآورانه 

                                                      

1 . National Award for Medical Education Excellence (NAMEE) 

 
 جمهوری اسالمی اریان

شت، ردمان و آموزش زپشکی  وزارت بهدا
 معاونت آموزشی

 لوم زپشکیمرکز مطالعات و توسعه آموزش ع 

 



 

 

"تعالی آموزش علوم پزشکیملی جایزه "نامه  آیین  

های وابسته دانشکدهکه به عملکرد برجسته  یازهی. اما تا کنون جاردیگیسرآمد و برتر تعلق م یعلم أتیه یبه اعضا

 یریادگی ،یآموزش یتوانمندساز حوزه مانند)مشخص  یحوزه عملکرد کیدر  های علوم پزشکی کشوربه دانشگاه

 و یطراحقابل مالحظه، توجه کرده باشد،  یبازه زمان کیدر  یک دانشکده یصورت عملکرد کل به...(  و یاددهی –

 .است نشده اجرا

مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی معاونت آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، با 

نظران این  مینه و با استفاده از نظرات صاحبتوجه به رسالت و اهداف خود، و به منظور رفع خالء موجود در این ز

 نمایداندازی میراه را "یآموزش علوم پزشک یتعال یمل زهیجا"حوزه، 

 تعاریف و اختصارات  -1 ماده 

 اند. کار برده شدهه جهت رعایت اختصار، اصطالحات زیر معادل عبارات روبروی آنها ب، نامه آییندر این 

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی وزارت: (1

 معاونت آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی معاونت: (2

بهداشت، درمان و مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی معاونت آموزشی وزارت  مرکز مطالعات: (3

 آموزش پزشکی

حداقل دانشگاه علوم پزشکی  ،پزشکیهای علومشورای گسترش دانشگاهطبق تعریف علوم پزشکی:  دانشگاه (4

های پزشکی، دندانپزشکی و یا داروسازی، نوعی که با دارا بودن دانشکدهگردد، بهدانشکده تشکیل می 3از 

 رشته نداشته باشد. 9الذکر کمتر از های فوقرشته بوده و بدون داشتن دانشکده 5حداقل دارای 

های مختلف علوم پزشکی وابسته به هر یک از دانشگاههای های رشتهشامل هر یک از دانشکدهدانشکده:  (5

 باشد.علوم پزشکی کشور می

در دانشکده علوم پزشکی  ،پزشکیهای علومشورای گسترش دانشگاهطبق تعریف  دانشکده علوم پزشکی: (6

هایی که تا کنون بیش از دو گردد. در رشتهای تشکیل میگروه پزشکی حداقل از سه گروه آموزشی شاخه

 تواند به جای گروه تخصصی سوم تلقی شود. ه در کشور ارائه نگردیده، ارائه مقطع کارشناسی ارشد میشاخ

 پزشکیجوایز آموزشی علوم شورای راهبری :راهبری شورای (7

مرکز مطالعات باشد که محل استقرار آن در می "تعالی آموزش علوم پزشکیملی جایزه  دبیرخانه" دبیرخانه: (8

 و توسعه آموزش علوم پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است. 

برجسته و برتر همراه با خالقیت  های فعالیت و اقدامات از ایگسترده مجموعه عبارت است از تعالی آموزشی: (9

 بازه در مشخص عملکردی حوزه یک در که دانشکده و نوآوری )براساس معیارهای تعریف شده( در یک

 .است آمده در اجرا به مالحظه قابل زمانی

 باشد.می "پزشکی جایزه ملی تعالی آموزش علوم"در این سند منظور  :جایزه تعالی (10
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 اهداف -2 ماده 

ای هو دانشکدههای علوم پزشکی های وابسته به دانشگاهدانشکده یو فرصت مناسب برا انگیزه جادیو ا قیتشو (1

  یدر سطح ملآموزشی در حیطه علوم پزشکی برجسته  برتر و یعملکردهاارائه  جهت کشورعلوم پزشکی 

 و توسعه مشخص عملکردی هایحوزه درها دانشکده برجسته و برتر آموزشی عملکرد معرفی و شناسایی (2

 آموزشی نوآوری

 آموزشی در علوم پزشکی برجسته برتر و عملکردهایایجاد بانک اطالعات  (3

 نشگاهیدر سطح کشوری و داآموزشی  برجستهو  برتر عملکردهایبرداری از نتایج بهره (4

با  کشور های علوم پزشکیدانشگاهه های وابسته بدانشکدهسازی آمادههای الزم جهت ایجاد زیرساخت (5

 وزشیجوایز تعالی آمالمللی های بینرقابتعملکردهای برتر برای شرکت در 

 تعالی  جایزهعملکردی های حوزه -3 ماده 

 ییپاسخگو ،3ییدانشجو مشارکت ،2انیدانشجو یابیارز و سنجش ؛شاملی، تعال زهیجا یعملکرد یهاحوزه (1

 باشد. می 6یدرس ریزیبرنامه ،5یعلم أتیه یاعضا یارتقا و سعهتو ،4یاجتماع

آن ه تعالی جایز عملکردی هایحوزه ،در هر دوره از برگزاری، به پیشنهاد دبیرخانه و موافقت هیأت داوران (2

  شود.های عملکردی فوق تعیین میمیان حوزه ازدوره 

تصویب  و های عملکردی فوق، به پیشنهاد هیأت داوراناضافه نمودن هر حوزه عملکردی عالوه بر حوزه (3

 نامه خواهد بود.بازنگری در آیینشورای راهبری و 

 دامنه شمول -4 ماده 

همین طور  وهای علوم پزشکی دانشگاه وابسته به یهادانشکدهبرگزاری جایزه تعالی کلیه  سه دوره اولدر  (1

 و واستدرخ فرم ارسال طریق از تعالی جایزههای عملکردی توانند در حوزهمیعلوم پزشکی های دانشکده

  .کنند شرکت فراخوان در مرتبط مدارک

 هاپژوهشگاه ات،تحقیق مراکز عملکردی، هایحوزه نظر مد معیارهای و تعالی جایزه ماهیت به توجه با: تبصره

 تحصیل میزبان یا متولی ،وابسته یا مستقل صورت به که هاییسازمان و مؤسسات سایر و هاپژوهشکده و

 زمینه در یتیفعال گونههر یا و باشند،می مصوب مقاطع از یک هر در پزشکی علوم دانشجویان از دیتعدا

 . گیرندنمی قرار تعالی جایزه شمول دامنه در دارند، پزشکیعلوم تحقیقات و آموزش

در هارم به بعد از دوره چ ،تصویب شورای راهبرینهایتا و  ت داورانأهی تأیید ،پیشنهاد دبیرخانه جایزه بنابر (2

 .شودتصمیم گیری میدامنه شمول جایزه تعالی مورد تغییر 

                                                      
2 Assessment of students 
3 Student engagement 
4 Social accountability 
5 Faculty development 
6 Curriculum development 



 

 

"تعالی آموزش علوم پزشکیملی جایزه "نامه  آیین  

 تعالی  جایزه و ساختار ارکان -5 ماده 

 عبارتند از:  ان جایزه تعالیارک

 هیأت داوران  (1

 تخصصیهای کمیته (2

 کمیته اجرایی  (3

 دبیرخانه  (4

 هیأت داوران  -6 ماده 

 اعضای هیأت داوران (1

  ت داوران(أ)رییس هیمعاون آموزشی وزارت  (1

 ت داوران( أ)دبیر هی رئیس مرکز مطالعات (2

به پیشنهاد مشترک مدیران مراکز مطالعات  )یک نفر از هر کالن منطقه آمایشی از اعضای هیأت علمینفر  10 (3

های علوم پزشکی هر یک از کالن مناطق آمایشی و موافقت معاون آموزشی شکدهدانها/و توسعه دانشگاه

 و توسعه در برجسته عملی و علمی سوابقحسن شهرت و  دارای و دانشیاری رتبه حداقل با (وزارت

 پزشکی علوم آموزش هایپژوهش

گیری مربوط به حوزه مربوطه و بدون حق رأی های تخصصی هر حوزه در هنگام رأیدبیران کمیتهتبصره: 

 جلسه هیأت داوران شرکت می کنند. در 

  شود.صادر میوزارت احکام هیأت داوران توسط معاون آموزشی  (2

یک دوره  به صورت متوالی برایعضویت تمدید باشد. هیأت داوران دو سال می حقیقیاعضای  مدت عضویت (3

 است.دیگر بالمانع  هو سالد

 وظایف هیأت داوران (4

 هر دوره برگزاری درجایزه  رخانهیدب توسطپیشنهاد شده های عملکردی حوزهو تصویب بررسی  (1

به پیشنهاد کمیته تخصصی  مصوبهای عملکردی حوزهمعیارهای مربوط به هر یک از  تأییدبررسی و  (2

 نهایی تصویبو ارسال به شورای راهبری جهت  ذیربط

های های عملکردی جایزه تعالی به دانشکدهگیری در مورد اعطای جایزه در هر یک از حوزهبررسی و تصمیم (3

  متقاضی به پیشنهاد کمیته تخصصی ذیربط

جلسات هیأت داوران با حضور دو سوم اعضای اصلی دارای حق رأی، رسمیت دارد و تصمیمات با اکثریت  (5

 مطلق آرای اعضای دارای حق رأی معتبر است. 

گیری در هیأت داوران، اعضای هیات علمی شاغل یا بازنشسته از دانشگاهی که دانشکده مورد در هنگام رأی (6

  باشند.رأی میبررسی به آن وابسته است فاقد حق 
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 های تخصصیترکیب و وظایف کمیته -7 ماده 

 شود.می، یک کمیته تخصصی تشکیل در هر دوره برگزاری جایزه تعالی های عملکردیحوزهبه ازای هر یک از 

 های تخصصیکمیته یترکیب و اعضا (1

هیأت علمی، با حداقل رتبه استادیاری و دارای تجربه عضو  9ا ت 7 ازهای تخصصی متشکل هر یک از کمیته (1

 باشد.جایزه تعالی مربوطه میعملکردی  حوزهو تخصص علمی در 

به پیشنهاد رئیس مرکز مطالعات  جایزه تعالی عملکردی هایحوزههای تخصصی هر یک از اعضای کمیته (2

  .شوندهیأت داوران تعیین می موافقتو 

 های بعدی بالمانع است. انتخاب مجدد اعضا برای دوره (3

 شوند. می منصوب معاون آموزشیابالغ های تخصصی به پیشنهاد رئیس مرکز مطالعات و دبیران کمیته (4

  است. بالمانع های تخصصیکمیته در دیگر کشورهای از خارجی صاحبنظران از استفاده (5

 تأیید از پس و تدوین ،تعالی جایزه دبیرخانه توسط خارجی صاحبنظران از استفاده مقررات و نامهشیوه (6

 . آیددرمی اجرا مرحله به وزارت آموزشی معاون

 تخصصیهای وظایف کمیته (2

به هیأت و پیشنهاد مرتبط با فعالیت کمیته عملکردی حوزه تدوین معیارهای شناسایی تعالی آموزشی در  (1

 داوران

 مرتبط عملکردی حوزهدر  تعالی جایزه راهنمای و داوری نامهشیوهتدوین  (2

مرتبط و ارایه حوزه در جایزه تعالی ها برای دریافت دانشکدههای ارایه شده از طرف بررسی درخواست (3

 پیشنهاد به هیأت داوران 

 مرتبطعملکردی حوزه و انجام داوری در  نام و پذیرش، ثبتهای مورد نیاز برای ارایه درخواستطراحی فرم (4

 مرتبطعملکردی حوزه در جایزه  دریافتتدوین راهنماهای مرتبط با فرآیند  (5

 جایزه تعالی روند برگزاری در  جایزه تعالیهمکاری با دبیرخانه  (6

و تصمیمات با  یابدمیهای تخصصی با حضور دو سوم اعضای اصلی دارای حق رأی، رسمیت جلسات کمیته (3

 ر است. اکثریت مطلق آرای اعضای دارای حق رأی معتب

های تخصصی، اعضای هیات علمی شاغل یا بازنشسته از دانشگاهی که دانشکده گیری در کمیتهدر هنگام رأی (4

 باشند. مورد بررسی به آن وابسته است فاقد حق رأی می

 کمیته اجرایی -8 ماده 

 اعضا: ترکیب (1

 معاون آموزشی وزارت )رییس کمیته( (1
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 مشاور اجرایی معاونت آموزشی وزارت (2

 مطالعات و توسعه آموزش پزشکیرئیس مرکز  (3

 معاون آموزشیابالغ جایزه تعالی آموزشی به پیشنهاد مشاور اجرایی معاونت و دبیر اجرایی  (4

 ترازموافقت معاون آموزشی وپس از دبیر اجرایی  و ابالغ کارشناسان معاونت به پیشنهاد (5

 :کمیته اجرایی یفوظا (2

در  تعالی آموزشی مراسم اهدای جوایزایی برگزاری اجر اداری و امور ، هماهنگی و انجام کلیهمدیریت (1

 جایزه تعامل با دبیرخانه

 تعیین انواع جوایز و پیگیری تصویب و تأمین اعتبارات جوایز  (2

 تندیس جایزه  پوستر، تقدیرنامه و طراحی و تهیه (3

 جایزه تعالی دبیرخانه  -9 ماده 

 باشد. میمستقر در مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی  جایزه تعالیانه خدبیر (1

 :دبیرخانه عبارتند از وظایف (2

 جایزه تعالی در هر دوره برگزاری به هیأت داوران های عملکردیحوزهارایه پیشنهاد  (1

 جایزه تعالی اری مرتبط با های ادانجام کلیه امور اداری و مکاتبات و پیگیری (2

 جایزه تعالی مرتبط با مربوط به برگزاری جلسات اجرایی امور انجام کلیه  (3

  جایزه تعالیهای درخواستدریافت و داوری برداری از سامانه الکترونیکی طراحی، تدوین و بهره (4

 رسانی و زمانبندی جایزه انجام کلیه امور مربوط به اطالع (5

 جایزه تعالی ارزشیابی فرآیند برگزاری  (6

 جایزه تعالی نامه بازنگری آیینپیشنهاد  (7

 رایی در خصوص روند و دستاوردهای برگزاری جایزه تعالی های علمی و اجتهیه گزارش (8

 جایزه تعالی برگزارینامه اجرایی تدوین شیوه (9

 اطالع رسانی و زمان برگزاری -10 ماده 

 باشد. میجایزه تعالی دبیرخانه  برعهدهجایزه تعالی ریزی مراحل اجرا و زمان برگزاری برنامه (1

جایزه تعالی های ثبت نام و پذیرش حداقل شش ماه قبل از برگزاری در سامانه الکترونیک دبیرخانه فرم (2

 بارگذاری خواهد شد.

، حداقل یک سال قبل از جایزه تعالی های عملکردیحوزهنام و شرکت در هر یک از رسانی ثبت اطالع (3

 .شودمیانجام  و به صورت گسترده جایزه تعالیبرگزاری، از طریق دبیرخانه 
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 فرآیند ثبت نام و پذیرش -11 ماده 

، بارگذاری جایزه تعالیهایی خواهد بود که در سامانه الکترونیک فرآیند ثبت نام و پذیرش، براساس فرم (1

 شود. می

توسط کمیته  شامل متن اطالعیه و مدارک درخواستی، تمامی فرمهای ثبت نام و پذیرشمحتوای تبصره: 

 شود و توسط دبیرخانه در سامانه مربوطه بارگذاری خواهد شد.تدوین میتخصصی حوزه عملکردی مربوطه 

و تواند با تصمیم می و مدارک درخواستی نام و پذیرشهای ثبتفرم محتوای ز برگزاری جایزه،در هر دوره ا (2

 ویرایش شود.  جایزه مربوطه کمیته تخصصیتصویب 

 دانشکدهید معاون آموزشی ، با تأیجایزه تعالیمتقاضی کسب  یهادانشکده درخواستی ثبت هاتکمیل فرم (3

 خواهد بود.و ارسال از طریق معاونت آموزشی دانشگاه مربوطه 

تبصره: در مورد دانشکده های علوم پزشکی، فرم های ثبت درخواست با تأیید معاونت آموزشی دانشکده علوم 

 پزشکی خواهد بود. 

 ارزیابی و انتخابفرآیند  -12 ماده 

و و داوری توسط هیأت داوران  مربوطه فرآیند ارزیابی و انتخاب از طریق بررسی توسط کمیته تخصصی (1

 باشد:و شامل مراحل زیر می تصویب در شورای راهبری

ا خروج از فرآیند داوری یاز نظر معیارهای ورود غربالگری اولیه عملکردهای آموزشی ارائه شده  (1

 نامه اجرایی جایزه مربوطه در کمیته تخصصی جایزه مربوطهآیینبراساس ضوابط و 

حوزه مربوطه در کمیته تخصصی بررسی از نظر تحقق معیارهای تعیین شده برای جایزه تعالی در  (2

 به هیأت داوران های واجد شرایطدانشکده و معرفی جایزه مربوطه

 هایدانشکده تعیین و داوران هیأت در ،تخصصی هایکمیته توسط شده معرفی هایدانشکده داوری (3

 راهبری شورای به معرفی و مربوطه حوزه در تعالی جایزه کسب شرایط واجد

واجد : در سه دوره اول برگزاری جایزه تعالی در هر حوزه عملکردی حداکثر سه دانشکده که 1تبصره 

تعیین سقف ، انتخاب خواهند شد. از دور چهارم به بعد، باشنددر حوزه عملکردی مربوطه می معیارها

نامه خواهد منتخب در هر حوزه عملکردی با تصویب شورای راهبری و بازنگری آیینهای تعداد دانشکده

 بود.

های واجد شرایط کسب جایزه تعالی فقط با تصویب شورای راهبری : انتخاب نهایی دانشکده2تبصره 

 خواهد بود.

تعالی فقط از طریق طی مراحل ثبت نام و پذیرش توسط دانشکده متقاضی خواهد بود و پیشنهاد کسب جایزه  (2

پذیر نام و پذیرش امکانهیچ فرد، سازمان و یا نهادی در زمینه انتخاب دانشکده بدون طی مراحل ثبت

 باشد. نمی
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، در است تعالی شدههای عملکردی که قبالً موفق به کسب جایزه شرکت مجدد یک دانشکده در حوزه (3

 های عملکردی بالمانع است. باشد. شرکت در سایر حوزهامکان پذیر نمیهای بعد دوره

 لزوم، از عملکرد آموزشی دانشکده متقاضی جایزه تعالی آموزشی، بازدید انجام خواهد شد. صورتدر  (4

 جایزه دریافت متقاضی دانشگاه عهده رب داوری، بازدیدهای به مربوط هایهزینه و هاهماهنگی تبصره: تمامی

 .باشدمی آموزشی تعالی

 تأمین مالی -13 ماده 

ها، مشتمل بر تقدیرنامه و تندیس جایزه ملی تعالی آموزش علوم پزشکی و مشوقنوع و ارزش جوایز  تعیین (1

های نوآورانه/پژوهشی هدایای نقدی، غیرنقدی، اعتبارات، تسهیالت، و یا هرگونه حمایت از انجام طرح

 ها در قبال تعالی آموزشی در یک حوزه عملکردی مشخص و بر اساسبه دانشکدهعنوان جایزه بهآموزشی که 

به پیشنهاد کمیته اجرایی و تأیید شورای شود، معیارهای تعالی مشخص شده برای آن حوزه عملکردی اعطا می

 باشد. جوایز آموزشی علوم پزشکی می راهبری

 باشد. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می از محل اعتبارات معاونت آموزشی جایزه تعالیتأمین مالی  (2

 بالمانع است.لی داخلی و خارجی برای تأمین مالی جوایز تعالی های ماجذب کمکتبصره: 

 فرآیند اعطای جایزه -14 ماده 

اند، هایی که موفق به کسب جایزه تعالی آموزشی بر اساس معیارهای مصوب شدههمزمان با هفته آموزش از دانشکده

 شود. تقدیر می

 

 به تصویب جوایز آموزشی علوم پزشکیراهبری شورای در  تبصره 6و  ماده 14 در 27/01/1398نامه در تاریخ آییناین 

  باشد.االجرا میاز زمان ابالغ الزمپس از تأیید معاون آموزشی وزارت و رسید و 

 


