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:
ه مه ما در جام عهای ر قابتی ز ندگی میکنیم که پُر از باز نده ها و بر نده هاستتتتعل مع ،ما
تشتتق کنندگا مربیا زندگی روانشتتناستتا ورز تتی و د ارا ما را به برنده تتد تر ی میکنند اما
انا شع مارند ک سانی که به ما کنار آمد با ک سع را میآمقزندل تجربه کرد

ک سع برای هر غل

د قاری ک مز ع مرده می قدل تجربه هر آ چیزی ا سع که در زندگی برای ما رخ میدهد و میتقانیم
ادگیری عمی رخ میدهدل افرادی که بارها

از آ درسی بیامقز مل تجربه آزمقد و آزما شی اسع که در آ

و بارها کسع میخقرند در برابر مشکالت مقاومتر ده و تنها ا ن افراد میتقانند از مققعیعهای خطرناک
جا سالم به در برند چرا که تجربه چنین کسعها ی را دارندل
ک سع و پیروزی منح صر به گرا شهای مخت،ف جقامع نی سع و امل همه افراد و آحاد جامعه میگردد و
در گرا شهای متعدد هنری اجتماعی ورز ی سیاسی و یره قابل مشاهده اسعل اما مهمتر ن درسی که از
ک سع و تجارب نامقف گرفته می قد ج،قگیری از تکرار آ ها ا سع و در اختیار گذارد و سهیم د
تجارب

ک سع ا مقفقیع افراد به عنقا در سی آمقخته

ده برای د ارا از ارزشهای تجربه مح سقب

میگرددل
لذا با مقدمه فقق و به منظقر ت شق

و تر ی دان شجق ا دان شااههای ع،قم پز کی ک شقر برای نید

مشاهده و به ا تراکگذاری تجربیات ارز مند و ماندگار دانشجق ا در عرصههای سالمع عدالع تقجه به
محیط پیرامق تقانمندستتازی جامعه دانشتتااه بدو مرز مشتتارکع در برنامههای کاهش آستتی و ترجما
دانش به زبا مردم اولین جشتتنقاره ستتراستتری ا تتتراکگذاری تجربههای ارز تتمند تاتاب به همع دبیرخانه
ا ستعدادهای درخ شا وزارت بهدا ع درما و آمقزش پز کی و دبیرخانه ا ستعدادهای درخ شا دان شااه
ع،قم پز کی و خدمات بهدا تی درمانی ا را برگزار می

قدل

فرایند برگزاری جشنواره:
مراحل برگزاری جشنقاره به رح ذ ل میبا د:

دانشجق /صاح تجربه ا فعالیع:
 -1دانشجق ا صاح تجربه ا فعالیع وارد سامانه ثبعنام می قندل
 -2دانشجق ا صاح تجربه ا فعالیع اقدام به تکمیل فرم ثبعنام مینما ندل
 -3در فرم فقق افراد گروه و سرگروه مشخص می قندل

 -4مشخصات فعالیع ا تجربه تقسط سرگروه ثبع می قدل
 فعالیع ا تجربه با د در راستای محقرهای اعالم ده دبیرخانه جشنقاره با دل فعالیع ا تجربه به صقرت خالصه تقسط سرگروه در دو سطر تقضیح داده قدل حجم فا ل بارگذاری ده نبا د بیشتر از  60 MBبا دل فا ل بارگذاری ده به صقرت تصق ری با دل فا لهای ارسالی و ارائه تجربه در مدت زما  3الی  5دقیقه با دل -فرمع فا لهای ارسالی به صقرت  MP4با دل

کار ناس دانشااه:
 -5اطالعات ثبعنام تتقندگا و مشتتخصتتات فعالیع ا تجربه بر استتاس معیارهای تعیین تتده تقستتط
کار ناس دانشااه بررسی می قدل
 در صقرت دا تن نقص عقدت داده ده و از فرا ند بررسی حذف می قدلمقارد حذف فا ل تصق ری از بررسی دانشااهی
 فا ل تصق ری دچار مشکل و یر قابل مشاهده با د
 فا ل تصق ری خارج از محقرهای جشنقاره با دل
 زما فی،م بیش از زما مجاز و اعالم ده با دل
 -در صقرت تکمیل بقد برای داورا دانشااهی ارسال می قدل

داورا دانشااهی:
 بررسی فا لهای تصق ری و مطابقع با محقرهای جشنقاره -انتخاب و ارسال طرحها بر اساس تعداد دانشجق ا آ دانشااه برای کال مناط

داور کال منطقه:
 بررسی فعالیع ا تجربه تقسط داورا کال منطقه بر اساس محقرهای تعیین ده در صقرت عدم انطباق با محقرهای جشنقاره از فرا ند بررسی حذف به طرح تأ ید ده تقسط داور کال منطقه امتیاز داده می قدل-

ارسال  10تجربه ا فعالیع برتر به سرپرسع کال منطقه

سرپرسع کال منطقه:
 اطالعات ارسال ده تقسط سرپرسع کال منطقه با محقرهای اعالم ده بررسی می قدل در صقرت نقاقص ا ا کال عقدت و از فرا ند بررسی حذف میگرددل -در صقرت تکمیل بقد برای دبیرخانه جشنقاره ارسال می قد

فلوچارت برگزاری جشنواره:

روع

اطالعرسانی توزارت بهدا عب
تهیه پقستر و تب،یغات

جمعآوری و ارسال فی،مها تقسط دانشجق ا به دانشااهها
99/01/30

راستیآزما ی تقسط دانشااه تا 99/02/06

داوری در کال مناط و ارسال فی،مها به
دبیرخانه جشنقاره اتا 99/02/20

داوری نها ی در دبیرخانه جشنقاره
99/03/10

برگزاری جشنقاره 99/03/24

پای
ا

