
 

 

 جشنواره شهید مطهری –آموزشیفعالیتهای نوآورانه فرم درخواست ارزشیابی 
 اًگلیسی   عٌَاىعٌَاى  فارسی                                        
 

 :    سا عالمت بضویذ حیطٍ وًآيسی 

 تذيیه بروبمٍ ي ببزوگری بروبمٍ َبی آمًزشی□

 یبددَی ي یبدگیری□

 ت علمی ي بروبمٍ(ارزشیببی آمًزشی)داوشجً،َیب□

 مذیریت ي رَبری آمًزشی□

 یبدگیری الکتريویکی□

 محصًالت آمًزشیفرآیند و تولید □

 
 ًام صاحب /صاحباى فعالیت ًَآٍراًِ 

 ًام ّوکاراى  

 شمبرٌ مًببیل صبحب فعبلیت وًآيراوٍ:

 آدرض پعت الکتريویکی صبحب فعبلیت وًآيراوٍ:

 اوشکذٌ      گريٌ/رشتٍ        مقطع تحصیلی      داوشگبٌ            دفعبلیت : محل اوجبم 

 
 هدت زهاى اجرا :  تاریخ شرٍع                        تاریخ پایاى 

 

 َذف کلی 

 

 اَذاف يیصٌ /اختصبصی 

 

 ضريرت اوجبم ي اَمیت اَذاف اوتخببی را رکر کىیذ ( بیبن معئلٍ )

 

 ) ببرکررفراوط (مشيس تجشبیات ي شًاَذ خاسجی 

 

) در ایه بخش ظًابق اجرائی ایه وًآيری در داوشگبٌ يکشًر بطًر کبمل بب رکررفراوط رکر شًد  تجشبیات ي شًاَذ داخلی مشيس 

 ) 



 

 

 

 

 

) آمبدٌ ظبزی، چگًوگی تجسیٍ ي تحلیل مًقعیت ي تطبیق متذيلًشی ، ذ یعبىًی شرح مختصری از فعبلیت صًرت گرفتٍ را

 ( اجرا  ي ارزشیببی را در ایه بخش بىًیعیذ

 

 

 

) آمبدٌ ظبزی، چگًوگی تجسیٍ ي تحلیل مًقعیت ي ذ یعبٍ اوگلیعی بىًی  شرح مختصری از فعبلیت صًرت گرفتٍ را

 تطبیق متذيلًشی ، اجرا  ي ارزشیببی را در ایه بخش بىًیعیذ (

 

 

 

را رکر   شیًٌ َبی تعبمل بب محیط کٍ در آن فعبلیت وًآيراوٍ بٍ محیط معرفی شذٌ ي یب مًرد وقذ قرار گرفتٍ

 کىیذ.
 تًجٍ: دس ایه بخش مًاسد ریل سا رکشکىیذ:

 بشگضاسی ديسٌ َای آمًصشی دس جُت اوتقال وًآيسی 

 پزیشش دس کىگشٌ َا ي جشىًاسٌ َا 

  شیًٌ َای وشش وًآيسی اعم اصCDپايسپًیىت / مقاالت داخلی یا خاسجی/تاسوما/کتاب/ ساَىما / 

 اماکه دیگش ي وتایج آوُا شًاَذ تعمیم وًآيسی دس 

 خبشگان/ َمکاسان /مشتشیان یا فشاگیشان وقذ 
 

 

 

وتبیج حبصل از ایه فعبلیت ي ایه کٍ فعبلیت ارائٍ شذٌ چگًوٍ مًفق شذٌ اظت بٍ اَذاف خًد دظت یببذ را 

 بىًییعذ 
 تًجٍ: دس ایه بخش مًاسد ریل سا رکشکىیذ:

 یژٌ بٍ تفکیک شًاَذ دستیابی بٍ اَذاف  بشای َشیک اص اَذاف ي 

 میضان سضایتمىذی فشاگیشان/مشتشیان 

 ٌتقاط قًت ي ضعف ي پیشىُادات بشای آیىذ 

 

 
 
 

 
 



 

 

 نوآوری  سطح
 . در سطح گرٍُ آهَزشی برای اٍلیي بار صَرت گرفتِ است 
 . در سطح داًشکدُ برای اٍلیي بار صَرت گرفتِ است 
 . در سطح داًشگاُ برای اٍلیي بار صَرت گرفتِ است 
 . در سطح کشَر برای اٍلیي بار صَرت گرفتِ است 
 . در دًیا برای اٍلیي بار صَرت گرفتِ است 
 
 

 .  شدُ استهجری فرایٌد بَدُ ٍ هتعْد هی گردم کلیِ اطالعات هبتٌی بر ٍاقعیت ترتیب دادُ ..................  ایٌجاًب 
 

ط با فرایٌد کِ ارزیابی ٍاقعی آى را هوکي هی کٌد بصَرت الزم است هجوَعِ ایی ازهستٌدات ، فیلن ٍ .....هرتب توجه :

کِ  فایل تْیِ  ٍ بْوراُ فرم درخَاست ارزشیابی جشٌَارُ کشَری ارسال شَد. ایي هجوَعِ باید حاٍی اطالعاتی باشد
رًاهْحداقل باید هثال در حیطِ تدٍیي ٍ بازًگری ب )را تَسط سایر افراد در هراکس دیگر فراّن ًواید اهکاى اجرای ایي فعالیت

 (.کَریکَلَم کاهل ضویوِ باشد 
 

 

 


