اولین جشنواره سراسری اشتراکگذاری تجربههای ارزشمند (اتا)
ویژه دانشجویان دانشگاههای علوم پزشکی کشور
در تحقق پاسخگویی اجتماعی

شیوهنامه ثبتنام تا اعالم تجربه /فعالیت برتر
1398-1399

مفاهیم و تعاریف:
همه ما در جامعهای رقابتی زندگی میکنیم که پُر از برندهها و بازندهها ست .معمما ،شوتق کنندگا،
مربیا ،زندگی روانوناسا ،ورزشی و د گرا ،ما را به برنده شد ،شرغیب میکنند اما انگو .شمارند کسانی که
به ما کنار آمد ،با شک س .را میآمقزند شجربه برندهها و بازندهها برای هر شغل د شقاری ک مز  .شمرده
میشتتتقد شجربه هر آ ،ییزی استتت .که در زندگی برای ما ر میدهد و میشقانیم از آ ،درس بیامقز م شجربه
آزمقد ،و آزما وی ا س .که در آ ،ادگیری عمی ر میدهد افرادی که بارها و بارها شک س .میخقرند در
برابر موتتک م مواو شر شتتده و شن ا ا ا افراد میشقانند از مققعی.های خطرناک جا ،ستتا م به در برند یرا که
شجربه ینیا شکس.ها ی را دارند
شک س .و پیروزی منح صر به گرا شهای مختمف جقامع نی س .و شامل همه افراد و آحاد جامعه میگردد و در
گرا شهای متعدد هنری اجتماعی ورزشی سیاسی و غیره قابل مواهده اس .اما م متر ا درسی که از شجارب
مقف و نامقف گرفته میشتتتقد شکرار مقارد مقفوی .و جمقگیری از شکرار بروز مقارد نامقفوی .استتت .در اختیار
گذارد ،و س ت یم شتتد ،شجارب شتتکستت .ا مقفوی .افراد به عنقا ،درستتی آمقخته شتتده برای د گرا ،از د گر
ارزشهای شجربه محسقب میگردد
ذا با مودمه فقق و به منظقر شوق

و شرغیب دانوجق ا ،دانوگاههای عمق پزشکی کوقر برای شنید ،مواهده

و به اشتتتراکگذاری شجربیام ارزشتتمند و ماندگار دانوتتجق ا ،در عر تتههای ستت م .عدا  .شقجه به محی
پیرامق ،شقانمندسازی جامعه دانوگاه بدو ،مرز موارک .در برنامههای کاهش آسیب و شرجما ،دانش به زبا،
مرد او یا جوتتنقاره ستتراستتری "اشتتتراکگذاری شجربههای ارزشتتمند تاشا " به هم .دبیرخانه استتتعدادهای
درخ وا ،وزارم ب دا ش .درما ،و آمقزش پز شکی و شق س شدبیرخانه ا ستعدادهای درخ وا ،دان وگاه عمق
پزشکی و خدمام ب داشتی درمانی ا را ،برگزار میشقد

فرایند برگزاری جشنواره:
وظا ف افراد مرشب با جونقاره به شرح ذ ل میباشد:

دانوجق /احب شجربه ا فعا ی:.
 -1دانوجق ا ،احب شجربه ا فعا ی .وارد سامانه و اقدا به شکمیل فر ثب.نا مینما ند
 -2در فر فقق نا شمامی افراد گروه و نیز نا سرگروه موخص میشقد
 -3شجربه ا ی که شقس سرگروه ثب .میشقد با د دارای موخصام ز ر باشد:
 در راستای محقرهای اع -به قرم خ

شده دبیرخانه جونقاره باشد

ه شقس سرگروه در دو سطر شقضیح داده شقد

 حجم فا ل بارگذاری شده نبا د بیوتر از  60 MBباشد فا ل بارگذاری شده به قرم شصق ری باشد مدم زما ،فا ل ارائه شجربه  3ا ی  5دقیوه باشد -فرم .فا لهای ارسا ی به قرم  MP4باشد

کارشناس دانوگاه:
 -4برر سی اط عام ثب.نا شقندگا ،و م وخ صام فعا ی .ا شجربه بر ا ساس معیارهای شعییا شده شق س
کارشناس دانوگاه
 عقدم در قرم داشتا نوص و حذف از فرا ند بررسی در قرم عد رفع نوص مقارد حذف فا ل شصق ری از بررسی دانوگاهی: فا ل شصق ری دیار موکل و غیر قابل مواهده باشد
 فا ل شصق ری خارج از محقرهای جونقاره باشد
 زما ،فیمم بیش از زما ،مجاز و اع

شده باشد

 -ارسال برای داورا ،دانوگاهی در قرم شکمیل بقد،

داورا ،دانوگاهی:

 بررسی فا لهای شصق ری و مطابو .داد ،با محقرهای جونقاره -انتخاب و ارسال طرحها بر اساس شعداد دانوجق ا ،آ ،دانوگاه برای هر ک از ک  ،مناط

داور ک  ،منطوه:
 بررسی فعا ی .ا شجربه شقس داورا ،ک  ،منطوه بر اساس محقرهای شعییا شده حذف از فرا ند بررسی در قرم عد انطباق با محقرهای جونقاره امتیاز دهی به طرح شأ ید شده شقس داورا ،ک  ،منطوه-

ارسال  10شجربه ا فعا ی .برشر به سرپرس .ک  ،منطوه

سرپرس .ک  ،منطوه:
 -بررسی اط عام ارسال شده شقس سرپرس .ک  ،منطوه با محقرهای اع

شده

 عقدم در قرم داشتا نوص و حذف از فرا ند بررسی در قرم عد رفع نوص -ارسال در قرم شکمیل بقد ،برای دبیرخانه جونقاره

فلوچارت برگزاری جشنواره:

شروع

آخر ا م م .ارسال شجارب او یه شقس دانوجق ا،
99/04/31

راستیآزما ی و ارسال شجارب شقس دانوگاهها
99/05/15

ارسال شجارب شقس دانوگاهها به دبیرخانه جونقاره شا
99/06/01

ارز ابی ن ا ی و معرفی برشر ا شجارب
99/06/31

آمقزش و آمادگی منتخبیا برای ارائه شجارب
 2شا  25م ر ماه 99

برگزاری جونقاره اشا
99/07/27

پا ا،

