
١ 
 

 

  
 بسم اهللا الرحمن الرحيم

  
  
  
  
  
  

  تهاي نوآورانه آموزشييلفعامديريت  راهنماي
  و دانش پژوهي آموزشي 

  
  
  

http://meded.behdasht.gov.ir  
  
  
  
  

:و تدوين تهيه  

 دكتر عظيم ميرزازاده

 دكتر فخرالسادات حسيني

 ويدا رشميي

 

1396سال   



٢ 
 

 

 

 

  از  سپاسگذاريبا 
كميته دانش پژوهي مان درهمكاران  

پزشكي وزارت بهداشت مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم  
 

 جناب آقاي دكتر رسول معصومي

زيدي فاطمه   دكتر  خانم  سركار  

خوش گفتار زهره سركار خانم دكتر  
 

   



٣ 
 

 

	مطالب فهرست

  5  ........................................................................................................................................................  :مقدمه-1-1

  5  .......................................................................................................................................................  فيتعار-1-2

  5  ...........................................................................................................................  آموزشي فعاليت-1-2-1

  6  .........................................................................................................................  يآموزش ينوآور- 1-2-2

  6  ...................................................................................................  يآموزش دانشورانه يتهايفعال-1-2-3

  6  ...............................................................................................................  يشآموز يپژوه دانش-1-2-4

  7  .................................................................................................................................  يپژوه دانش نظام اركان-2

  7  .......................................................................................................................................................  ساختار-2-1

  7  ..................................................................................................  پژوهي دانش دانشگاهي كميته احدو-2-1-1

  8  ..................................................  دانشگاه مطالعات مركز آموزشي پژوهي دانش و پژوهش واحد-2-1-2

  8  ................................................................................................................................................................  تشكيالت  -

  8  ...............................................................................................................................................  اهداف و رسالت-

  8  .................................................................................  )پژوهي دانش و نوآوري بخش(واحد وظايف شرح -

  9  .................................................................................  يآموزش پژوهي دانش و نوآورانه يتهايلفعا  مديريت

  11  ............................................................................  يآموزش گرانت ياعطا و پروپوزال ثبت:   الف-4 ماده

  11  ..........................................................................................  ينوآور تيهدا و مشاوره،آموزش: ب-4 ماده

  11  .....................................................................................................  نوآورانه يتهايفعال يابيارزش: ج-4 ماده

  12  ............................................................................................................نوآورانه يتهايفعال رانتشا: د- 4 ماده



٤ 
 

 

  13  ..............................................................................................................................  نوآورانه يتهايفعال سامانه-3

  13  ......................................................................................................................................  سامانه كاربران-3-1

  13  ..........................................................................................................................دانشگاه نماينده-3-1-1

  14  ...................................................................................................................علمي هيات اعضاي -3-1-2

  14  ....................................................................................................................  مشاوران و داوران-3-1-3

  14  .......................................................................................  نوآورانه يتهايفعال سامانه با كار يچگونگ-3-2

  14  ....................................................................  دانشگاه  ندهينما توسط سامانه با كار يچگونگ-2-1- 3

  20  .............................................................  دانشگاه يعلم اتيه توسط سامانه با كار يچگونگ- 2-2- 3

  28  ............................................  يدانشگاه مشاوران و داوران توسط سامانه با كار يچگونگ- 3-2-3

  39  ...........................................................................................................................................................  ها پيوست-4

  40  ...................................................................................................  نوآورانه تيفعال پروپوزال:1 شماره پيوست

  44  ........................  )داور: كننده ليتكم(   نوآورانه يطرحها يپروپوزالها يابيارز ابزار:2 شماره پيوست

  45  ................................  يمطهر ديشه جشنواره –يپژوه دانش يابيارزش درخواست فرم: 3 شماره پيوست

  47  ....................................  ) داوران( يپزشك آموزش نوآورانه يتهايفعال يابيارزش فرم: 4 شماره پيوست

  52  .........................................................................................................  يكشور يپژوه دانش: 5 شماره پيوست

  60  .......................................................................................................  ارتقاء نامه نيآئ 8 وستيپ: 6 شماره پيوست

 



٥ 
 

 

  آموزشي  پژوهي دستورالعمل دانش-1

  مراكز توسعه و مطالعات آموزش علوم پزشكي  كشور 
 
 :مقدمه- 1-1

 هس هر انجامجهت  در عالي آموزش مؤسسات جايگاه حفظ مستلزم بالنده و پويا پژوهشي و آموزشي نظام يك بودن دارا
 رسالت از مهمي آموزشي بخش هاي فعاليت كه آنجا ز.ااست خدمت ارائه و پژوهش آموزش، شامل آنها فعاليت حيطه

 كوشش و تالش است ضروري دهند، تشكيل مي را علمي هيأت اعضاي عملكرد از اي عمده قسمت و عالي آموزش مؤسسات
 .شود گذاري ارزش مناسب نحو به نيز عرصه اين در ايشان
. تاس جديد هاي به عرصه ورود و دانش مرزهاي گسترش مسأله، حل جهت در بديع فعاليتي پژوهي) انجام (دانش نوآوري
 فعاليتها وعن اين از حمايت و بوده همگان مبرهن بر دانشگاه پژوهشي و آموزشي نظام در فعاليتها نوع اين اهميت و جايگاه

                   تهافعالي اين مناسب ارزشيابي و حمايتي هاي و كار ساز و نظام وجود.باشد مي آكادميك نظام هر اصلي رسالتهاي از
 ابتكار ،تجربه و علم اخالص، و ايمان آن جوهره كه شود آموزش در حيطه مفيدي آثار و بديع شهاي ارز خلق سبب تواند مي
 عاملت اين حوزه و گستردگي .بود خواهد آموزش هاي عرصه در تالشگران و و انديشمندان خرد صاحبان تالش و خالقيت و

  .باشد المللي بين يا ملي، دانشگاه، سطح دپارتمان آموزشي، دانشكده، در تواند مي
 است. شده تنظيم دانشگاه در پژوهي دانش نظام اركان تبين جهت در اين دستورالعمل

  
تعاريف -2-1  

  آموزشي فعاليت-1-2-1 

ر دكه   گيرد صورت مي مختلف( مقاطع ) سطوح و در آموزش حوزه در كه است هايي فعاليت كليه شامل آموزشي فعاليت 
  هر يك از  حيطه هاي  زير ممكن است واقع شود :

 در هر سطح  آموزشي هاي فعاليت از اي مجموعه تدوين مقصود : تدوين و بازنگري برنامه ريزي آموزشي
، بطور طولي و متوالي مرتب شده و شده سازماندهي و طراحي سيستماتيك صورت به كه است آموزشي 

 ارزشيابي مي شود. 
 فراگيران شو نگر مهارت، دانش، ارزيابي با مرتبط هاي فعاليت تمامي شامل ارزيابي فراگير (مقصود :  ارزشيابي 

 . است)، ارزشيابي اساتيد و برنامه هاي آموزشي است
 و انيسخنر جمله مستقيم(از تدريس شامل(فعاليتي گونه هر يادگيريياددهي و  از مراد :  ياددهي و يادگيري 

ورينگ )  و يا توسعه هر ارتباطي( نظير منت مي شود فراگير يادگيري به منجر كه است  گروههاي كوچك) در كار
 كه آموزش در آن در همراهي با اهداف فراگير تسهيل مي شود . 
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  وسايل آموزشي، لوح فشرده آموزشي با رعايت ساختار علمي ،  شامل مواردي نظير:محصوالت آموزشي
انش راهنماي مطالعه  و يا ساير محصوالتي است كه به پيشنهاد كميته دانشگاهي  و تائيد  كميته كشوري د

 قرار گيرد. حيطهپژوهي در اين 

 تپيشرف و آموزشي هاي بهبود برنامه سبب كه راهبردي هاي فعاليت از عبارتست :مديريت و رهبري آموزشي 
 .شود مي آموزش عرصه

  سيستم آموزش الكترونيك و اجراي آن در سطح دانشگاه ، شامل  مشاركت در طراحي:يادگيري الكترونيك
ئيد آماده سازي محتوا، طراحي آزمون الكترونيك ، هدايت كالسهاي مجازي و ساير موارد مرتبط در صورت تا

  كميته كشوري مي باشد .

   آموزشينوآوري -1-2-2 

اين  (نو بودن )جديد بودنجديد است كه به منظور ارتقاء كيفيت آموزش انجام مي گيرد.   (مداخله )آموزشي فعاليتيك 
داخالت اين ممي تواند در سطح دپارتمان آموزشي(گروه) ، دانشكده، دانشگاه و ياكشور(ملي) بين المللي باشد.   مداخله

  ممكن است توسط اعضاي هيات علمي و يا دانشجويان انجام گيرد . 

   آموزشي فعاليتهاي دانشورانه-1-2-3
شخص ) است كه بصورت هدفمند ( اهداف شفاف ) روش مند  (داراي متدولوژي م (نوآوري آموزشي )فرايند آموزشي نوآورانه

  .مبتني بر شواهد موجود (آماده سازي مناسب ) و داراي نتايج مشخص  است
   

    دانش پژوهي آموزشي-1-2-4
.  تگرفته اس ديگران قرارنقد شده و در معرض ر به نحو مناسبي منتش است كه عالوه بر چهار معيار فوق  فعاليتهاي دانشورانه

 و كمي بعد بر داشتن عالوه فعاليت اين است الزم ، شود بندي طبقه پژوهي دانش هاي فعاليت جزو فعاليتي كه اين براي
 تعامل اين برقراري منظور به .پزشكي باشد علوم آموزش جامعه با فعاليت آن دهنده (گان) انجام تعامل برگيرنده در كيفي،
 ونمت در موجود مستندات و منابع از آن براي اجراي كه دهند نشان نظر مورد فعاليت مجريان يا مجري كه است الزم

 جامعه ياعضا ساير اختيار در مناسبي نحو به آنها آموزشي نتيجه فعاليت و محصول و اند، برده بهره پزشكي علوم آموزش
 انجام را بعدي هاي فعاليت و اقدامات ، آن پايه بر توانند مي افراد ساير كه اي به گونه است گرفته قرار پزشكي علوم آموزش
  .است نموده كمك پزشكي علوم آموزش دانش گسترش به زمان طول در فعاليت اين از حاصل وسيله نتايج بدين و دهند
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  اركان نظام دانش پژوهي -2
  ساختار-2-1

  زير تشكيل مي گردد:ين ساختار از دو بخش ا
 ش علوم پزشكيدانشگاهي ارزيابي فعاليتهاي دانشورانه و دانش پژوهي آموزميته ك-3-1-1

  آموزشي درمركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي دانشگاه پژوهي پژوهش و دانش واحد- 3-1-2        
  

  دانش پژوهي كميته دانشگاهي احدو-2-1-1
  

ژوهي پدانشگاهي ارزيابي فعاليت هاي دانشورانه و دانش كميته  "داراي هيات مميزه مستقل، در هر يك از دانشگاههاي 
 "ر و از اين پس اين شيوه نامه به اختصا تشكيل مي شود كه كميته تخصصي هيات مميزه تلقي شده "آموزش علوم پزشكي

از  ض شدهيناميده مي شود . محدوه اختيار اين كميته در هر دانشگاه بر اساس اختيارات تفو "كميته دانشگاهي دانش پژوهي
  سوي كميته كشوري دانش پژوهي تعيين مي شود. 

  
  اعضاي كميته دانشگاهي دانش پژوهي عبارتند از:

  معاون آموزش دانشگاه (رئيس كميته) -
  لوم پزشكي دانشگاه (دبير كميته)مدير مركز مطالعات و توسعه آموزش ع -
  يك نفر از اعضاي هيات علمي به نمايندگي هيات مميزه دانشگاه-
لوم عمطالعات و توسعه آموزش مركز موزش علوم پزشكي به پيشنهاد مدير آدو نفر از صاحبنظران و كارشناسان  -

  پزشكي دانشگاه و تائيد هيات مميزه.
  

ي وع براشكده و مدير دفتر توسعه آموزش دانشكده ذيربط و نيز برخي صاحبنظران بر حسب موضنكميته مي تواند از رئيس دا
  (بدون حق راي) دعوت كند.شركت در جلسه 

  شرايط اعضاي حقيقي كميته عبارت است از:
 داشتن سابقه برجسته آموزشي 
 آشنايي با دانش آموزش علوم پزشكي 
 ايت اصول اخالق در داوريعالتزام به ر 
  سال كار به عنوان عضو هيات علمي 5ترجيحا سابقه حداقل 
 ترجيحا دارا بودن رتبه دانشياري يا استادي 

يه سي اولشگاههايي كه هيات مميزه مستقل ندارند، نيز كميته دانشگاهي دانش پژوهي با تركيب مشابهي جهت كارشنادر دان 
تائيد در  وآيين نامه ارتقا تشكيل مي شود . اما راي اين كميته پس از بررسي  2و داروي فعاليتهاي موضوع بند ششم ماده 

  ه ارتقاي متقاضي خواهد بود.كميته كشوري دانش پژوهي قابل احتساب در پروند
  

آورده  6كه در ضميمه  )پيوست هشت(آيين نامه ارتقاء  مي توانيد به فرايندهاي اجرايي اين كميته بيشتر توضيحات براي
  . شده است مراجعه نمائيد
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  مركز مطالعات دانشگاهآموزشي  پژوهش و دانش پژوهي واحد-2-1-2
  

   تشكيالت  -
ژوهي پحد پژوهش هر مركز مطالعات عالوه بر مديريت پژوهشهاي آموزشي مسئوليت مديريت فعاليتهاي نوآورانه و دانش وا

  فعاليتهاي نوآورانه و دانش پژوهي اشاره مي گردد. تبه مديريتنها را نيز بر عهده دارد كه در اين بخش 

برگان خني به منظور انجام امور كارشناسي از اساتيد و هر مركز توسعه مي تواند كميته اي تحت عنوان كميته ف تبصره:
نشگاه رانه در سطح دادانشگاهي در تصميم سازي فعاليتهاي نوآو كميتهآموزش پزشكي تشكل دهد كه در همكاري نزديك با 

  .  فعاليت نمايد

 

 اهداف و رسالت-
 هدانشگا در نوآورانه فرايندهاي تسهيل و حمايت اجرائي، مديريت هدف با از واحد پژوهش آموزشي دانش پژوهيبخش 
 شده است .  تشكيل پزشكي علوم

.  
 

 (بخش نوآوري و دانش پژوهي)واحد وظايف شرح -
 پژوهي دانش زمينه در دانشگاه آموزشي الويتهاي تعيين 
 انشبررسي كارشناسي و ارايه پيشنهاد به كميته دانشگاهي دانش پژوهي در خصوص راهكارهاي گسترش و ارتقاي د 

 پژوهي آموزشي در دانشگاه
 دانشگاه سطح در پژوهي دانش زمينه در آموزش و رساني اطالع 
 سامانه فعاليتهاي نوآورانه  مديريت 
 دانشگاه سطح درنوآورانه  فعاليتهاي و ارزيابي   مشاوره ، حمايتي خدمات ارائه 

a . مربوط به ايده هاي نوآورانه(پروپوزالهاي نوآورانه) ستنداتم اوليه ثبت و ل وصو اعالم 
b .  (در مراكز ذي صالح ) اعطاي گرانت آموزشي  منتخب براي  پروپوزالهاي  معرفي و پيشنهاد 
c . تعيين مشاور آموزشي براي طرحهاي پذيرفته شده در صورت درخواست متقاضي 
d .  سامانه فعاليتهاي نوآورانهاعالم وصول و ثبت اوليه مستندات و شواهد دانش پژوهي در 
e .  تعيين و ارسال طرحهاي درخواست ارزشيابي فعاليتهاي نوآورانه به داوران مربوطه 
f .  به كميته دانش پژوهي دانشگاهي  امتياز پيشنهاد ارزيابي،جمع بندي 
g . دانشگاهي كميته در مجدد ارزيابي نتيجه اعالم و اعتراضات دريافت 
h .  ره شهيدبرتر فعاليتهاي نوآورانه دانشگاهي در سطح دانشگاه جهت جشنواتعيين و اعالم ساليانه رتبه هاي 

 مطهري دانشگاهي
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i . انشد مشمول موارد ارزيابي ( از طريق سامانه فعاليتهاي نوآورانه )جهت كشوري كميته به مدارك ارسال 
المللي و شركت در جشنواره كشوري شهيد مطهري به مركز مطالعات وزارت  بين ويا كشوري پژوهي

 بهداشت 
j . پژوهي دانش در كميته اعتراض بررسي مشمول موارد ارزيابي جهت كشوري كميته به مدارك ارسال 
k . مدعوين رساني اطالع و دانشگاهي كميته جلسات برگزاري  
l .  پژوهي دانش فعاليتهاي بخش در جلسات دانشگاه صورت تنظيم ، اركپيشنهاد دستور 

m . انتشار فعاليتهاي نوآورانه در سطح دانشگاه 
 

 

 دانشگاهي  يتهكم وظايف از مجدد بررسي و ، امتياز و راي تعيين ، رد/ تائيد نوآورانه فعاليتهاي ارزيابي بخش در :1 تبصره
 ، رزيابيا هاي زمينه پيش تهيه ، كار دستور تهيه ارزيابي، جلسات تنظيم مسئول واحد اين و بوده فعاليتهاي نوآورانه 

  .باشد مي متقاضيان به كميته اين راي اعالم و اعتراضات دريافت ، امتياز پيشنهاد
  
  
  آموزشي و دانش پژوهي فعاليتهاي نوآورانه  مديريت  

   شامل موارد زير است : مديريت در اين بخش

  ثبت پروپوزال و اعطاي گرانت آموزشي  :الف 
  هدايت نوآوري مشاوره ،آموزش و  ب:
  ارزشيابي ج:

 شناسائي و نمره دهي فعاليتهاي دانش پژوهي دانشگاهي 
 شناسائي و ارسال نمونه هاي كشوري 
 شناسائي فرايندهاي دانش پژوهي دانشگاهي برتر در قالب جشنواره شهيد مطهري دانشگاهي  

  انتشار فعاليتهاي نوآورانه د:
   

 كليه اين فرايندها توسط سامانه فعاليتهاي نوآورانه آموزشي  مديريت مي گردد.  توجه:
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  لگوريتم فرايندهاي نوآورانه دانشگاهي ا

 
نش وان داتوجه : فعاليتهاي دانش پژوهي دانشگاهي كه براي اولين بار در سطح كشور انجام مي شوند بالقوه مي توانند عن

در كميته كشوري دانش پژوهي وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي مورد  تنها اگرپژوهي كشوري را كسب كنند 
اونت تائيد گردد. دانش پژوهي كشوري  در سه بخش زير در مع )(دانش پژوهي كشوريارزشيابي قرار گرفته و اين عنوان 

  پيش بيني شده است: ، درمان و آموزش پزشكي آموزشي وزارت بهداشت

 ايندهاي دانش پژوهي كشوري الف: ارزشيابي فر

  ب: انتشار فعاليتهاي دانش پژوهي كشوري
  ج: شناسائي فرايندهاي دانش پژوهي كشوري برتر در قالب جشنواره كشوري شهيد مطهري

  الگوريتم فرايندهاي دانش پژوهي كشوري
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  الف  : ثبت پروپوزال و اعطاي گرانت آموزشي -4ماده 
  

ه ثبت ر سامانهستند از گرانت يا فعاليت مشاوره استفاده كنند پروپوزالي تهيه نموده و آن را ددراين بخش افرادي كه مايل 
  آمده است .پروپوزال  و شيوه ارزشيابي فرمها  2و  1مي نمايند كه در بخش ضميمه

  
خذ نام او از  نهساما) با ورود به ده نوآورانه دارد (عضو هيات علميدر اين بخش فردي كه اي : الف: ثبت ايده در سامانه

 به ثبت اختصاصي خود و پس از تائيد و احراز هويت توسط نماينده دانشگاهي درسامانه، اقدامكاربري و رمز عبور 
 ر ضميمه(نمونه اطالعات و فرمها و فرايندهاي اين بخش كه در سامانه مي باشد دايده خود در سامانه مي نمايد. 

  آورده شده است) 1شماره 
  

 اورانظرات دنارسال شده و پس ازاخذ  پروپوزال : دراين بخش ايده براي دو داوريابي و تائيد ايده نوآورانهب: اررزش
ار كزش بودن ارزشيابي اين مرحله در حد تائيد با ار، ايده به نام هيات علمي ثبت مي شود.  در صورت تائيد اين بخش
خش كه ب(فرمهاي ارزشيابي اين است.دانشكده ودانشگاه) بودن آن ايده در سطح پيشنهادي (دپارتمان،  و نوآورانه

  آورده شده است ) 2در سامانه بكار گرفته شده در ضميمه شماره 
  

 شوراي عات و يااعطاي گرانت آموزشي در مركز مطال يا: درصورتي كه دانشگاه فرايندي برعطاي گرانتج: پيشنهاد ا
عطاي ابراي  ) داشته باشد مي تواند طرح نوآورانه راآموزشي مركز ملي تحقيقات راهبرديو يا پژوهشي دانشگاه (

   .گرانت پيشنهاد نمايد
  

  هدايت نوآوري  ب: مشاوره،آموزش و -4ماده 
شناسان زي كاردراين بخش افرادي كه در طي پروپوزال خود اعالم نياز براي مشاوره يا هدايت آموزشي نموده اند با برنامه ري

اد د(به تعدتيدراين بخش الزم است مراكز توسعه ليستي از اسا. مشاوره و منتورينگ قرار مي گيرنددر برنامه مطالعات  مركز
به شاور نوان م)  با تعيين حيطه توانمنديهاي آنها داشته باشند كه درصورت اعالم نياز فرد هيات علمي بعمورد نياز دانشگاه

زش آمو توسعهمطالعات و ه وقت و يا تمام وقت با مراكز مشاور ممكن است بصورت پارايشان معرفي گردد. اين اساتيد 
ستاد ا( تعيين وقت در سامانه و تشكيل جلسه حضوري با حضور دانشگاه همكاري نمايند. اين مشاوره ها ممكن است حضوري

  از طريق سامانه) باشند.انجام مي شود)  ويا غير حضوري ( مشاور و متقاضي

  

  وآورانه فعاليتهاي نج: ارزشيابي -4ماده 
 3ماره ش( ضميمه  ارزشيابيدارد فرم درخواست فعاليت نوآورانه را خواست ارزشيابي اين بخش الزم است فعاليتي كه در در

يابي در ارز را تكميل نموده و محصول خود را هم در سامانه آپلود نمايد تا اطالعات درخواستي در سامانه را نشان مي دهد)
  شركت داده شود .
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  :ارسال مي گرددفعاليت نوآورانه  خواست ارزشيابي براي دو نفر ارزياب هر فرم در

o دهند:هر يك از داوران در دو مرحله كار داوري را انجام مي 

 
a . زاي هاي يك فرايند دانش پژوهي آموزشي. در صورتي كه فرايندي فاقد اجمرحله اول: بررسي دارا بودن حداقل

ي رد م )6و  5جز موارد شود. ( اگر هريك از موارد خير باشد(باشد رد مياصلي يك فرايند دانش پژوهي آموزشي 
 )شود و وارد مرحله بعدي نمي شود

 
b . د. در شو) رد ميدانش پژوهي آموزشي تشخيص دهند (مرحله اول هر فرايند آموزشي كه هر دو داور فاقد معيارهاي

فر ناي دو نفر سوم ارسال شده و نتيجه بر اساس ر صورتي كه نظرات دو داور در مورد يك فرايند متفاوت باشد براي
 . تلقي مي شودوهي تائيد شده منفي مردود و دو راي مثبت دانش پژخواهد بود . به اين معني كه دو راي 

  
c . سطح  شده (در هر فرايندي كه در اين مرحله رد شده باشند از نظر ايده نوآورانه مجددا توسط ارزيابان بررسي

اليت عف« شخيص داده شوند بعنوان ت) و درصورتي كه نوآرانه و با چهار معيار اول گالسيك عامربوطه و مورد اد
 . شناسائي مي شوند»دانشورانه 

  
d . در كميته دانش پژوهي  )(دو داور مثبتهاي دانش پژوهي آموزشي باشدر صورتي كه فرايند واجد حداقلد

 . ياز ارتقاء براي آن تعيين مي شوددانشگاهي طرح و امت

  
e . ساس اهاي دانش پژوهي آموزشي باشد در اين مرحله نمره دهي بر مرحله دوم: در صورتي كه فرايند واجد حداقل

 .گيردشهيد مطهري) صورت ميوب امتيازدهي فرايندهاي جشنواره هاي مشخصي (چارچشاخص

  
  د: انتشار فعاليتهاي نوآورانه -4ماده 

o ه تفكيك بيا دانش پژوهي شناسائي شد  دانشورانه، ارزشيابي نوآورانهانه كه در بخش در اين بخش فعاليتهاي نوآور
  . اهي در اختيار عموم قرار مي گيرددر سامانه دانشگ
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  سامانه فعاليتهاي نوآورانه-3
 
مور اترتيب داده شده كه فعاليتهاي نوآورانه آموزشي در دو سطح دانشگاهي و كشوري بمنظور مديريت سامانه ملي ين ا

 .را تسهيل مي نمايدر انتشا و هدايت، ارزيابي و شناسائي

  :قابليت هاي سامانه عبارتند از
 سطح دانشگاهي و ملي  دو تسهيل دسترسي به منابع انساني و آموزشي در 

  فرايندهاي نوآورانه آموزشي  و شناساييثبت  
  ذخيره، آرشيو، انتشار و به اشتراك گذاري منابع آموزشي ارزشيابي شده در سطح دانشگاهي و ملي 

  قابليت جستجو و بازيافت و دسترسي به منابع آموزشي در سطح دانشگاهي و ملي  
 نمايش انگليسي خالصه فعاليتهاي آموزشي برتر كشور  
 آرشيو نمودن فعاليتهاي نوآورانه جشنواره قبلي 

  

  كاربران سامانه -3-1
  كاربران اين سامانه در چهار نوع زير طبقه بندي مي شوند:

   نماينده دانشگاه  -1
  اعضاي محترم هيات علمي    -2
              داوران  -3
  مشاوران-4 

  نماينده دانشگاه-3-1-1
 في شده وبه وزارتخانه معراز واحد فعاليتهاي نوآورانه مركز مطالعات و توسعه دانشگاه فردي است  ههر دانشگا هنمايند

  . مانه در دانشگاه را بر عهده داردمسئوليت مديريت سا
  وظايف نماينده دانشگاه در سامانه فعاليتهاي نوآورانه 

  در سامانه ، داوران و مشاوران دانشگاه دانشكده هاثبت و تعريف كليه   
  اطالع رساني و آموزش كار با سامانه به اعضاي هيات علمي  
 وطه . دراين بخش الزم است در صورتي كه عضو هيات علمي دردانشگاه مربيت اعضاي هيات علميوتائيد و احراز ه

   ايد.عال نممشغول بكار مي باشد نماينده دانشگاهي هويت ايشان راتائيد نموده و عالمت احراز هويت را در سامانه ف
  پروپوزالبه داوران  ي ثبت شده پروپوزال ها  ارسال 

 تعيين مشاور براي پروپوزالهاي درخواست كننده مشاور 

  ارسال درخواستهاي ارزشيابي فعاليتهاي نوآورانه براي داوران 

  گزارش نتيجه داوري دو داور به كميته دانشگاهي 
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  داوري نهائي كميته در سامانه امتياز  ثبت 

   جمع بندي اعتراضات براي كميته دانشگاهي 

  اعضاي هيات علمي -3-1-2
يات اعضاي ه .هر دانشگاه بعنوان يك كاربر دانشگاهي از كاربران اصلي اين سامانه محسوب مي شونداعضاي هيات علمي 

قصد مرف دانشگاه خود را ثبت كنند الزم است از ط فعاليت نوآورانه آموزشيعلمي در هر دانشگاهي كه بخواهند فرايند 
ت نام در از ثب دانشگاهي كه مي تواند ثبت و يا ارزيابي فرايند را انجام دهد)مورد احراز هويت قرار گيرند. احراز هويت پس(

م درخواست  مونه  فرن-1ضميمه (نمونه فرم ثبت ايده در سامانه  .ينده دانشگاه مقصد انجام مي گيردسامانه توسط نما
  )3ارزشيابي فعاليتهاي نوآورانه ضميمه شماره 

  

    داوران و مشاوران-3-1-3
يا چند  در يك داوران و مشاوران افراد خبره آموزشي هستند كه توان و و قت كافي براي  ارزشيابي و يا ارائه مشاوره آموزشي

عريف تا مشاور ينماينده دانشگاهي در سيستم بعنوان داور و . اين افراد الزم است ابتدا توسط را دارا مي باشندحيطه آموزشي 
مانند باخته باقي . داوران الزم است  براي اعضاي هيات علمي ناشنسامانه امكانپذير گردددر  هو يا مشاور يداورتا امكان  شوند

  . دنولي مشاوران بطور مستقيم با فرد عضو هيات علمي ارتباط دار
  

  سامانه فعاليتهاي نوآورانهچگونگي كار با -3-2

  چگونگي كار با سامانه توسط نماينده  دانشگاه -2-1- 3
د ملي كه هر دو نمايند ك كاربري و رمز عبور خود را وارد ابتدا در قسمت ورود، كد  نماينده براي ورورد به سامانه الزم است 

  يد.به مراحل زير توجه نماي)سامانه ثبت شده استزارتخانه در مشخصات ايشان قبال توسط نماينده و(ايشان مي باشد.
   



) تعريف دانشكده هاي دانشگاه شما1مرحله   

 

 

   

 

 

 

 

) بررسي درخواست هاي احزار هويت2مرحله   

 

 

 

 

) 1گام   جهت تعريف دانشكده ها ، اينجا را كليك كنيد.    
ل) ا

) 2گام  اينجا را كليك كنيد.    
ل) ا

) 3گام   پس از انتخاب دانشكده ها ، اينجا را كليك كنيد.    
ل) ا

) 1گام   اينجا را كليك كنيد.    
ل) ا

) 2گام   جهت مشاهده اطالعات كامل شخص درخواست دهنده  از اين جا اقدام نمائيد.    
ل) ا



)تعريف دارو3مرحله   

 

 

 

 

 

)تعريف مشاور4مرحله   

مي باشد 3اين مرحله ، مشابه مرحله   

) مشاهده درخواست هاي نوآورانه5مرحله   

 

 

 

) 1گام   اينجا را كليك كنيد.    
ل) ا

) 1گام   اينجا را كليك كنيد.    
ل) ا

) 1گام   اينجا را كليك كنيد.    
ل) ا

  

براي مشاهده جزئيات كامل طرح را 
  كليك كنيد.    

) 2گام 
ل) ا

  

 براي انتخاب داور اينجا را كليك كنيد.    

) 3گام 
ل) ا

  

براي مشاهده نتايج داوري اينجا را 
  كليك كنيد.    

) 4گام 
ل) ا



در زير اورده شده است.طرح نوآورانه و ارزشيابي دانش پژوهي/دانش ورانه فرايند درخواست 

 



)درخواست هاي ارزشيابي دانش پژوهي/دانش ورانه6مرحله  

 

 

) 1گام   اينجا را كليك كنيد.    
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   چگونگي كار با سامانه توسط هيات علمي دانشگاه- 2-2- 3    
ا كد قسمت ثبت نام اطالعات شخصي خود را وارد مي نمايند و در انته بتدا پس از وارد شدن به سامانه ابتدا درادر   -الف

  كاربري و رمز عبور خود را دريافت مي نمايند كه بهتر است هر دو رمز كد ملي افراد باشد.
  ر صفحه اصلي در قسمت ورود ، كد كاربري و رمز عبور خود را وارد مي نمايندد -ب
از هي  اطالعات مورد نظر را تكميل مي نمايند تا دانشگاه بتواند ايشان را احرانشگاددر قسمت درخواست احراز هويت  -ج

  هويت نمايد
  راز هويت توسط آن دانشگاه فرد  مي تواند در قسمت احراز هويت من موقعيت خود را مشاهده نمايد.سپس تائيد اح-د
كميل مي و اطالعات خواسته شده را به طور كامل تر انتها به قسمت پروپوزال نوآورانه  يا ارزشيابي دانش پژوهانه رفته د -ح

  نمايند. و جهت بررسي به دانشگاه خود ارسال مي نمايند.
   



 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  را وارد كنيد.  Meded.behdasht.gov.irدر مرورگر خود آدرس                    

  جهت عملكرد بهتر سامانه ، حتما از مرورگر فايرفاكس استفاده نمائيد

) 1گام 
ل) ا



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  از منو ، اينجا را كليك كنيد تا صفحه ثبت نام براي شما باز شود ،

سپس نسبت به تكميل اطالعات درخواستي فرم ثبت نام اقدام نمائيد و دكمه ثبت نام را كليك كنيد،  
  ، ميتوانيد براي ورود به سامانه اقدام نمائيد "ثبت نام شما با موفقيت انجام شد"پس از مشاهده پيغام 

) 2گام 
ل) ا

) 3گام   براي شما باز شود ، به سامانهورود منو ، اينجا را كليك كنيد تا صفحه از    از 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  براي شما باز شود ، از هويت دانشگاهي ردرخواست جديد احاينجا را كليك كنيد تا صفحه    از 

 پس از ارسال به دانشگاه مورد نظر تا بررسي درخواست منتظر بمانيد

) 4گام 

  براي شما باز شود ، درخواست هاي احراز هويت من اينجا را كليك كنيد تا صفحه    از 

 تا زمان بررسي درخواست ، منتظر بمانيد

) 5گام 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

) 6گام   جهت مشاهده و مديريت  پروپوزال نوآورانه و يا درخواست ارشيابي دانش پژوهي/دانش ورانه اينجا را كليك كنيد    

جهت اضافه پروپوزال نوآورانه و يا درخواست ارشيابي دانش پژوهي/دانش ورانه اينجا را كليك كنيد و اقدام                   
  به ثبت درخواست خود كنيد.

) 7گام 

  در آن احراز هويت شده ايد بفرستيد. پس از تكميل ، اينجا را كليك كنيد تا درخواست خود را به دانشگاهي كه              

  قرار مي گيريد "انتخاب داور "پس از ارسال وضعيت درخواست در مرحله 

) 8گام 



 

 

 

 

 

 

.در زير اورده شده استطرح نوآورانه و ارزشيابي دانش پژوهي/دانش ورانه فرايند درخواست   

پس از ارسال درخواست  ، تا زماني كه دانشگاه فرايند بررسي و داروي را انجام ميدهد ، در مراجعات بعدي شما به               
  پروپوزال شما در وضعيت انتظار انتخاب داور مي باشدسامانه ، 

) 10گام 
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  دانشگاهي و مشاورانچگونگي كار با سامانه توسط داوران -3-2-3
مايند كه نارد سامانه فعاليتهاي نوآورانه شوند سپس در قسمت ورود، كد كاربري و رمز عبور خود را وارد مي و ابتدا بايد  -الف

  هر دو كد ملي ايشان مي باشد.
  پس به داوري يا مشاوره مقاالت مورد نظر خود مي پردازندس -3

 هر دو ضمنا مشاور در اين سامانه كار آموزش و هدايت اعضاي هيات علمي را به عهده خواهند داشت كه يك فرد مي تواند
  نقش مشاور و دارو را داشته باشد ولي در يك پروپوزال امكان پذير نيست.
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داور نمايراه  

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 برای شما باز شود ، به سامانهورود منو ، اینجا را کلیک کنید تا صفحه از    از 

  

 را وارد کنید.  Meded.behdasht.gov.irدر مرورگر خود آدرس                    

 جهت عملکرد بهتر سامانه ، حتما از مرورگر فایرفاکس استفاده نمائید

( 1گام 

 اول(

( 3گام 

 اول(



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پس از ورود به سیستم به عنوان داور ،آمار پروپوزال هایی که جهت داوری برای شما ارسال شده اند نمایش داده میشود        

 

 اینجا کلیک کنیدفعالیت  مشاهده جزئیاتبرای 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  جا را کلیک کنیده توسط شما داوری نشده اند اینکجهت داوری فرایندهایی 

برای هر کدام از سوالات زیر ضمن انتخاب گزینه موافقت یا مخالفت ، توضیحات را درج و دکمه ثبت پاسخ را بزنید و پس         

 از ثبت کلیه پاسخ ها دکمه ارسال به مدیر را بزنید

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پس از انتخاب کارتابل داوری دانش پژوهی/دانش پژوهانه ، جهت انجام داوری اینجا را کلیک کنید       

 

 اظهارنظر ، دکمه ثبت و گام بعد را بزنید از در هر مرحله پس        

 

 



 

 

 ینجا را کلیک کنیدلا توسط شما داوری شده است اآن دسته از فعالیت هایی که قبنتایج داوری جهت مشاهده 
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مشاورراهنماي   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 برای شما باز شود ، ورود به سامانهمنو ، اینجا را کلیک کنید تا صفحه از    از 

  

 را وارد کنید.  Meded.behdasht.gov.irدر مرورگر خود آدرس                    

 جهت عملکرد بهتر سامانه ، حتما از مرورگر فایرفاکس استفاده نمائید

( 1گام 

 اول(

( 3گام 

 اول(



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جهت مشاهده جزئیات پروپوزال اینجا را کلیک کنید

 برای شما ارسال شده اند نمایش داده میشود مشاوره،آمار پروپوزال هایی که جهت  مشاورپس از ورود به سیستم به عنوان         

 

 برای شما ارسال شده اند نمایش داده میشود مشاورهپروپوزال هایی که جهت  ، با کلیک بر روی کارتابل مشاور         

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  مشاهده برنامه زمانی شما که توسط مدیر دانشگاهی تعریف شده اینجا راکلیک کنیدجهت 

 جهت ارسال پیام یا ویا مشاهده پیام های دریافتی اینجا را کلیک کنید       
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پيوست ها-4  
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  پروپوزال فعاليت نوآورانه:1شماره پيوست 
   

  :اطالعات شخصي  هريك از همكاران فعاليت نوآورانه 

  
  جنسيت:

  نام نام خانوادگي :
  كد ملي:

  تلفن همراه:
  نشاني پست الكتروينك:

  : ثابتتلفن 
  آدرس محل كار:

  دانشگاه محل تحصيل:                     دانشكده:
  گروه آموزشي:

                        رشته تحصيلي:                              مقطع:      
  مرتبه علمي:

 

  
  اطالعات مربوط به نوآوري آموزشي

  
  عنوان طرح : فارسي                                          انگليسي

  كلمه كليدي:
  

  سطج نوآوري :

 . در سطح گروه آموزشي براي اولين بار صورت مي گيرد  

 . در سطح دانشكده براي اولين بار صورت مي گيرد  

 . در سطح دانشگاه براي اولين بار صورت مي گيرد  

 . در سطح كشور براي اولين بار صورت مي گيرد  

 در دنيا براي اولين بار صورت مي گيرد .  
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  حيطه نوآوري :    

  
 هاي آموزشي بازنگري برنامه و تدوين  

   (دانشجو و برنامه هيات علمي)آموزشي ارزشيابي 

 يادگيري الكترونيك   

 مديريت و رهبري آموزشي 

  ياددهي و يادگيري 

 مشاركت در طراحي و توليد محصوالت آموزشي 

 
  تاريخ شروع:                                   تاريخ پايان: 

  
  خالصه ضرورت اجرا 

  خالصه روش اجرا 
س كررفرانذ( توصيف كامل  مداخله ، ضرورت انجام آن و نتايج مطالعات قبلي در خصوص اين مداخله با بيان مسئله و ضرورت 

 (  
  هدف اصلي  
  اهداف اختصاصي  
  اهداف كاربردي 

  مداخله  توصيف 
  روش اجرا 
  محدوديتهاي اجرائي و شيوه هاي كنترل آنها  

  توصيف شيوه ارزشيابي
  مالحظات اخالقي 

  
  
  ديف قابل افزايش باشد )ر -( بر حسب تاريخ شروع طرح تنظيم شودنوآوريمراحل اجراي دول زمان بندي ج

  

  

  

  :  توجه

 زمان طراحي پيش نويس طرح و تكميل اين فرم جزو زمان اجراي طرح محسوب نميشود. - 1

تاريخ   زمان كل  فعاليتهاي اجرائي  رديف
  شروع 

تاريخ 
  پايان

تاريخ ارائه
  گزارش

1 .             
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گام و از هنمركز مطالعات وتوسعه دانشگاه زمان شروع طرح بعد از تصويب آن، با هماهنگي مدير اجرايي طرح و  - 2
  تامين اعتبار در نظر گرفته ميشود.

  

  هزينه ها 

 در صورتي كه گرانت تعلق بگيرد طرح را اجرا مي كنيم  . 1

 در صورتي كه گرانت هم تعلق نگيرد طرح را اجرا خواهيم كرد   . 2

 گرانت  نمي خواهيم   . 3

  
  را انتخاب كرده ايد موارد زير را تكميل كنيد  1در صورتي كه گزينه 

  هاي پرسنلي: هزينه 

  هزينه هاي مسافرت:

   وسايل مصرفي:هزينه هاي  

  :مصرفيغير  موادهزينه هاي 

  

  فرم همكاران پروپوزال

  نام نام خانوادگي :
  كد ملي:

  شغل:
  مرتبه علمي:
  محل خدمت:

  : ثابتتلفن 
  پست الكترونيك:

  تلفن همراه:
  آدرس محل كار:

  

  : لطفا عالمت بزنيد هدايت و  مشاوره 

  با همكارانم اين طرح را اجرا مي كنيم /نيازبه كمك ندارم و خودم  
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  م كه در زمان دلخواه از مشاوره ايشان استفاده خواهم كرد يدارآموزشي  نياز به مشاوره  
  راهنمائي كند .را ام كه بطور مداوم مياجراي اين برنامه داربراي آموزشي نياز به منتور 

وره به نوع مشا ب افراددر صورت نياز به مشاور ، نام سه نفر  از ميان نامهاي مشاورين را انخاب نموده عالمت بزنيد . لطفا در هنگام انتخا 
سب اراي شما منر نظر بهايي كه افراد مي دهند( ايميلي ، حضوري و ....)  و زمانهاي آزاد ايشان دقت نمائيد و افرادي را انتخاب كنيد كه از 

  هستند 

  كميل كننده: نماينده مجريان)آورانه (تپروپوزال طرحهاي نوچك ليست فرم 

  خير  بلي  موضوع  
      مناسب استآموزشي  عنوان طرح  1
      ضرورت اجرا بخوبي تبيين شده و قانع كننده است  2
      روش اجرا با جزئيات كافي بيان شده است  3
ضرورت انجام رح(مستدل در مورد علت اجراي طقانع كننده و  بيان مساله حاوي توضيحات  4

  مي باشد)طرح
    

 الزم و مستند براي نشان دادن اين كه سودمندي موضوع طرح قبال مرور متون حاوي اطالعات  5
  اثبات شده است مي باشد

    
      و در ارتباط با موضوع طرح مي باشند نوشته شدهرفرانسها مناسب   6
      با روش اجرا قابل دسترسي هستنداختصاصي بصورت مناسب نوشته شده اند و  اصلي و اهداف  7
      تو با جزييات بيان شده اس با اهداف وروش مندي مورد نظر است نحوه ارزشيابي طرح متناسب  8
      مالحظات اخالقي طرح به درستي تبيين شده است  9

      حدوديتهاي طرح به درستي تبيين شده استم  10
      گانت مناسب استجدول   11
      بودجه طرح منطقي و مناسب است  12
  

  آپلود محصوالت:
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     ( تكميل كننده: داور) الهاي طرحهاي نوآورانه زابزار ارزيابي پروپو:2شماره  پيوست

كامال   موضوع  
  موافق

نه موافقم 
ونه 

  مخالف

كامال 
  مخالف

  پيشنهاد

          مناسب استآموزشي  عنوان طرح  1
          اجرا بخوبي تبيين شده و قانع كننده استضرورت   2
          روش اجرا با جزئيات كافي بيان شده است  3
قانع كننده و مستدل در مورد علت اجراي  بيان مساله حاوي توضيحات  4

  مي باشد)ضرورت انجام طرحرح(ط
        

الزم و مستند براي نشان دادن اين كه  مرور متون حاوي اطالعات  5
  طرح قبال اثبات شده است مي باشد سودمندي موضوع

        
          و در ارتباط با موضوع طرح مي باشند نوشته شدهرفرانسها مناسب   6
با روش اجرا اختصاصي بصورت مناسب نوشته شده اند و  اصلي و اهداف  7

  قابل دسترسي هستند
        

و با  با اهداف وروش مندي مورد نظر است نحوه ارزشيابي طرح متناسب  8
  جزييات بيان شده است

        
          مالحظات اخالقي طرح به درستي تبيين شده است  9

          حدوديتهاي طرح به درستي تبيين شده استم  10
          جدول گانت مناسب است  11
          بودجه طرح منطقي و مناسب است  12

 :نظر نهايي

  نوآورانه تشخيص داده شد و مناسب ترتيب داده شده است.طرح 

  دارد. تغييرات جزيي نوآورانه تشخيص داده شد ولي نياز به  طرح  
  داردتغييرات كلي نوآورانه تشخيص داده شد و نياز به  طرح.   
  . طرح نوآورانه تشخيص داده نشد 

  سطح نوآوري 

 . در سطح گروه آموزشي براي اولين بار صورت مي گيرد  
 . در سطح دانشكده براي اولين بار صورت مي گيرد  
 دانشگاه براي اولين بار صورت مي گيرد . در سطح  
  ور براي اولين بار صورت مي گيرد در سطح كش  
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  صورت مي گيرد . در دنيا براي اولين بار  
  تعلق مي گيرد         تعلق نمي گيرد          گرانت:

  جشنواره شهيد مطهري –فرم درخواست ارزشيابي دانش پژوهي :3شماره  پيوست
 

  انگليسي                                         : فارسي عنوان طرح
  كلمه كليدي:

  
  سطج نوآوري :

 . در سطح گروه آموزشي براي اولين بار صورت مي گيرد  

 . در سطح دانشكده براي اولين بار صورت مي گيرد  

 . در سطح دانشگاه براي اولين بار صورت مي گيرد  

 . در سطح كشور براي اولين بار صورت مي گيرد  

 در دنيا براي اولين بار صورت مي گيرد .  

   
  حيطه نوآوري :    

  
 بازنگري برنامه هاي آموزشي  و تدوين 

 (دانشجو و برنامه هيات علمي) ارزشيابي  آموزشي 

 يادگيري الكترونيك   

 مديريت و رهبري آموزشي 

  ياددهي و يادگيري 

  طراحي و توليد محصوالت آموزشيمشاركت در 

 

  تاريخ شروع:                                   تاريخ پايان: 

  هدف كلي -
  اختصاصي/اهداف ويژه -
  ) اهميت اهداف انتخابي را ذكر كنيدبيان مسئله (ضرورت انجام و -
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  رفرانس) ذكر بامرور تجربيات و شواهد خارجي(-
كر رانس ذرف در اين بخش سوابق اجرائي اين نوآوري در دانشگاه وكشور بطور كامل با ذكرلي (مرور تجربيات و شواهد داخ -

  شود ) 
ي، اجرا و تحليل موقعيت و تطبيق متدولوژ(آماده سازي، چگونگي تجزيه ز فعاليت صورت گرفته را بنويسيد شرح مختصري ا-

  و ارزشيابي را در اين بخش بنويسيد)
طبيق تو تحليل موقعيت و به انگليسي بنويسيد ( آماده سازي، چگونگي تجزيه گرفته را  اليت صورتشرح مختصري از فع -

  و ارزشيابي را در اين بخش بنويسيد )متدولوژي، اجرا 
  
  نتايج حاصل از اين فعاليت:-
  
  نيد.ر كشيوه هاي تعامل با محيط كه در آن فعاليت نوآورانه به محيط معرفي شده و يا مورد نقد قرار گرفته  را ذك-

 توجه: در اين بخش موارد ذيل را ذكركنيد:

 برگزاري دوره هاي آموزشي در جهت انتقال نوآوري

 پذيرش در كنگره ها و جشنواره ها

 پاورپوينت / مقاالت داخلي يا خارجي/تارنما/كتاب/ راهنما /CDشيوه هاي نشر نوآوري اعم از 

 شواهد تعميم نوآوري در اماكن ديگر و نتايج آنها

  نقد خبرگان/ همكاران /مشتريان يا فراگيران
  سد نتايج حاصل از اين فعاليت و اين كه فعاليت ارائه شده چگونه موفق شده است به اهداف خود دست يابد را بنويي

 توجه: در اين بخش موارد ذيل را ذكركنيد:

 براي هريك از اهداف ويژه به تفكيك شواهد دستيابي به اهداف 

 فراگيران/مشتريان ميزان رضايتمندي

  تقاط قوت و ضعف و پيشنهادات براي آينده
  

  مدت زمان اجرا :  تاريخ شروع        تاريخ پايان 
  

  فرم همكاران پروپوزال

  نام نام خانوادگي :
  كد ملي:

  شغل:
  مرتبه علمي:
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  محل خدمت:
  : ثابتتلفن 

  پست الكترونيك:
  تلفن همراه:

  آدرس محل كار:
  

  ارزشيابي فعاليتهاي نوآورانه آموزش پزشكي( داوران )فرم  :4شماره  پيوست
ي اوري نماست و وارد بقيه فرايند د مردوددر صورتي كه فرايند مورد ارزيابي واجد هر يك از شرايط زير باشد .1

 شود. 

 زشكي علوم پ فراگيران هايرده از مرتبط با اعضاي هيات علمي يا يكي آموزش ازحوزه خارج هايفعاليت
)undergraduate،postgraduateوCME/CPD( 

 فرايندي كه در دوره هاي گذشته به عنوان فرايند كشوري شناسايي و مورد تقدير قرار گرفته است 

طرح هايي كه صرفا ماهيت نظريه پردازي دارند 

هاهاي آموزشي كه ماهيت توليد علم دارند و نه اصالح روندهاي آموزشي مستقر در دانشگاهپژوهش  

 :فرايندهايي كه 

  (براي فرايندهايي كه اجراي مستمر دارند) مدت اجراي كمتر از شش ماه دارند 

 (براي فرايندهايي كه اجراي مكرر دارند) حداقل دو بار انجام نشده اند 

  ارند دمصوب مرجع ذي صالح نشده اند (فرايندهايي كه ماهيتا اجراي يك باره دارند ولي تاثير مستمر
 نامه هاي آموزشي يا سندهاي سياست گذاري)مانند بر

  پژوهي دانشمعيارهاي ارزيابي فعاليتهاي . 2

  هدف مشخص و روشن دارد. . 1

              بلي خير  

  براي انجام فرايند مرور بر متون انجام شده است.  . 2

              بلي خير  
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  از روش مندي مناسب و منطبق با اهداف استفاده شده است. . 3

              بلي خير  

  اهداف مورد نظر به دست آمده اند؟  . 4

              بلي خير  

  

  فرايند به شكل مناسبي در اختيار ديگران قرار گرفته است.   . 5

             بلي خير  

  فرايند مورد نقد توسط مجريان قرار گرفته است.  . 6

              بلي خير  

 :ي داوران نظر نهاي

 دانش پژوهانه است مورد نظر آموزش فعاليت  . 7

 دانش پژوهي آموزشي است فعاليت مورد نظر  . 8

 هيچكدام  . 9

  نوآوري  سطح

10 .  . در سطح گروه آموزشي براي اولين بار صورت گرفته است  
11 .  . در سطح دانشكده براي اولين بار صورت گرفته است  
12 .  . در سطح دانشگاه براي اولين بار صورت گرفته است  
13 .  . در سطح كشور براي اولين بار صورت گرفته است  
14 .  . در دنيا براي اولين بار صورت گرفته است  

  

  راي كميته دانش پژوهي 
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 كميته دانش پژوهي دانشگاهي  نظر نهايي

  فعاليت دانش پژوهانه آموزشي است 

  دانش پژوهي آموزشي است 

  هيچكدام 

  

  

  نوآوري  سطح

 بار صورت گرفته است . در سطح گروه آموزشي براي اولين  

 . در سطح دانشكده براي اولين بار صورت گرفته است  

 . در سطح دانشگاه براي اولين بار صورت گرفته است  

 . در سطح كشور براي اولين بار صورت گرفته است  

 . در دنيا براي اولين بار صورت گرفته است  

  

   براي سامانه كشوري ارسال شود    بلي   خير 
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  چارچوب امتياز دهي فرايندهاي جشنواره شهيد مطهري

  

  شاخصها  محورها رديف

  اهميت و اهداف   1
اهداف موضوع شفاف، واقع بينانه و 

  بسيار با اهميت است.
اهداف موضوع شفاف، واقع بينانه 

  و با اهميت است.
موضوع مهم است ولي اهداف شفاف 

  يا واقع بينانه نيست.
و اهداف مشخص  اهميت موضوع

  ست.ني

13  12  11  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1  

2  
مرور تجربيات و 

  شواهد
  ست.مشخص ني وضعيت مرور  مرور غير مستند و غير نظام مند  مرور مستند و غير نظام مند  مستند و نظام مندمرور 

12  11  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1  

  متدولوژي  3
روش مناسب انتخاب شده است و اجرا 

  هم مناسب بوده است.
روش مناسب انتخاب شده ولي 

  اجرا ضعيف بوده است.
ولي اجرا روش مناسب انتخاب شده 

  بسيار ضعيف بوده است.
مناسب بودن روش مشخص 

  نيست.

13  12  11  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1  

4  
 ميزان اثربخشي

  نوآوري

افقهاي جديدي براي بررسي و مطالعه 
  بيشتر ايجاد نموده است.

به اهداف خود دست يافته و به 
دانش موجود جهاني هم افزوده 

  است.
  به اهداف خود دست يافته است.

 دستيابي به اهداف مشخص
  ست.ني

13  12  11  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1  

  ست.نقد و بازخورد مشخص نينقد انجام شده ولي تاثير آن در برنامه نقد در سطح دانشگاه بوده و نقد در سطح خارج از دانشگاه انجام استفاده از نقد و   5
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شده است و بازخورد آن در برنامه موثر   بازخورد
  بوده است.

بازخورد آن در برنامه موثر بوده 
  است.

  نامشخص است.

12  11  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1  

  سطح نوآوري  6
  نوآوري در سطح گروه يا دپارتمان  نوآوري دانشگاهي  نوآوري ملي  نوآوري جهاني

13  12  11  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1  

  ارايهگستره   7
  ارائه مناسب و انتشار ملي  انتشار بين الملليارائه مناسب و 

ارائه مناسب و انتشار در گروه/ 
  دپارتمان يا دانشگاه

  نيست. مشخصارائه و انتشار 

12  11  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1  

  وسعت و حجم كار  8
حجم كار در گروه فرايندي خود بسيار 

  بزرگ است.
حجم كار در گروه فرايندي خود 

  بزرگ است.
در گروه فرايندي خود  حجم كار

  متوسط است.
حجم كار در گروه فرايندي خود 

  كوچك است.

12  11  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1  

 بهترين و ضعيت را در هر محور نشان مي دهد .  13يا  12بدترين وضعيت و عدد  1اين چارچوب عدد  در 

  محور جمع و محاسبه مي گردد و فرايندها بر اساس اين نمرات رتبه بندي مي شوند.  8مجموع امتيازات هر فرد بر اساس نمرات گرفته شده  در هر  

  



٥٢ 
 

 

   دانش پژوهي كشوري :5شماره  پيوست
  بخش زير پيش بيني مي شود:در سه 

 نش پژوهي كشوري دافرايندهاي  الف: ارزشيابي 

 ب: انتشار فعاليتهاي دانش پژوهي كشوري 

 برتر در قالب جشنواره شهيد مطهري فرايندهاي دانش پژوهي كشوري شناسائي: ج 

 
  نش پژوهي كشوري  دافرايندهاي  الف : ارزشيابي

گيران هاي فرامرتبط با اعضاي هيات علمي يا يكي از رده ي هستند كهفعاليتهايفرايندهاي مورد ارزيابي  . 1
باشند. دانشگاه فرايندهاي طبق تعريف  )CME/CPDو undergraduate،postgraduate(علوم پزشكي 

انه ملي فرايندهاي نوآوررا كه واجد هر دو شرط زير باشند براي بررسي و تاييد از طريق سامانه فوق 
 كنند:ارسال مي  آموزشي براي بررسي

a . دانش پژوهي آموزشي بر اساس راي كميته دانش پژوهي آموزشي دانشگاه واجد تمامي شرايط 
  (معيارهاي شش گانه گالسيك) باشد.

  فرايندهاي زير شامل بررسي اين بند نمي باشند::  تبصره

 آموزش حوزه از خارج هايفعاليت  

 قرار تقدير مورد و شناسايي كشوري فرايند عنوان به گذشته هايدوره در كه فرايندي 
 است گرفته

 دارند پردازي نظريه ماهيت صرفا كه طرحهايي 

b .    .براساس تشخيص كميته دانش پژوهي آموزشي دانشگاهي واجد نوآوري در سطح كشوري باشد 

دبيرخانه دانش پژوهي آموزشي كشور مستقر در مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي وزارت  . 2
ا مسووليت مديريت روند داوري و تاييد نهايي فرايندهاي ارسالي از طرف دانشگاه هاي علوم پزشكي ر

 برعهده دارد. 

 كند: به اين منظور دبيرخانه روند زير را در مورد فرايندهاي ارسالي اعمال مي . 3

a . باشند ايندفر اجراي محل دانشگاه از غير به هاييدانشگاه از بايد داوران. داورسه  به فرايند ارسال. 

b . دهند:هر يك از داوران در دو مرحله كار داوري را انجام مي 

i . ه هاي يك فرايند دانش پژوهي آموزشي. در صورتي كمرحله اول: بررسي دارا بودن حداقل
 شود. لي يك فرايند دانش پژوهي آموزشي باشد رد ميفرايندي فاقد اجزاي اص
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ي داور) فاقد معيارهاي دانش پژوهي آموزش 3هر فرايند آموزشي كه دو داور (از : 1تبصره
براي تصميم گيري نهايي به كميته دانش پژوهي مردود اعالم  مي شود .  تشخيص دهند 

  شود. آموزشي كشوري ارجاع داده مي

انش د: هر فرايند مردود شده مي تواند درخواست استيناف نموده و موارد در كميته 2تبصره  
  پژوهي كشوري حضوري مورد بررسي قرار مي گيرد . 

ii . مرحله دوم: بررسي سطح نوآوري و خالقيت فرايند ارسال شده. فرايندهايي مورد تاييد 
ر گيري نهايي كميته كشوري د كشوري قرار مي گيرند كه بر اساس قضاوت داوران و تصميم

سطح كشوري داراي نوآوري و خالقيت برجسته باشد. (توضيح: منظور از نواوري در سطح 
بلكه منظور اجراي موضوع براي اولين بار در  كشور اجراي فرايند به صورت ملي نيست

 ) كشور است

شته ي در كشور داتبصره: در صورتي كه يكي از داوران موضوع را تكراري بداند ( نمونه قبل
ا است ) الزم است داليل خود را ارائه نمايد و دراين موارد دبيرخانه موظف است مورد ر

من ضپيگيري  نموده  و مورد قبلي به كليه داوران ارائه شده و از ايشان درخواست مي شود 
 نظرات مطالعه آن مجددا راي خود را در اين بخش اعالم نمايند. قبولي در اين مرحله بر اساس

  داوران شبيه به مرحله اول است 

  

  فرايندهاي دانش پژوهي كشوري انتشار: ب

وسط حويل تتسامانه فعاليتهاي نوآورانه به گونه اي پيش بيني مي شود كه امكان ذخيره فرايندها را در شكلي قابل 
ري ده كشوشيندهاي ارزشيابي وب داشته و مخاطبان (اساتيد دانشگاه و عالقمندان) بتوانند با عضويت در آن از فرا

و در ت جستجبهره مند شده و آنها را به عنوان منابع آموزشي و نمونه بكار گيرند. اين سامانه همچنين بايد قابلي
مكان اشگاهي منابع را هم داشته باشد. اين سامانه بايد به نوعي طراحي مي شود كه پس از اتصال به سامانه هاي دان

  ر آن وجود داشته باشد. جستجو در كليه منابع د

  شناسائي فرايندهاي دانش پژوهي كشوري برتر در قالب جشنواره شهيد مطهري: ج

  اين مرحله به دو صورت زير صورت مي گيرد: 

o  (بصورت ستاره در مرحله انتشار سطح فرايند را به مخاطبان نشان مي دهد)طبقه بندي 
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o برترينهاي جشنواره شهيد مطهري  شناسائي 

  

  اين مرحله شناسائي فرايند در مرحله الف بعنوان فرايند دانش پژوهي با نوآوري كشوري است.ورودي 

a .  هايدر اين مرحله نمره دهي بر اساس شاخص شرايط مرحله الف باشددر صورتي كه فرايند واجد 
 گيرد. مشخصي صورت مي

b .  يطهحتفكيك هر يك از دبيرخانه جشنواره با جمع بندي نمرات داوران رتبه بندي فرايندها را به-

 دهد. هاي شش گانه جشنواره انجام مي

c . بر اساس نمرات تا اين مرحله طيقه فرايند بر اساس سطح استاندارد تعين شده براي هر طبقه  )
شان براي هرطبقه بازه نمره در نظر گرفته ميشود) تعيين مي گردد و بصورت ستاره  در سامانه ن

 م عرضه به مخاطبين با ستاره نمايش داده مي شود . داده مي شود و فرايندها در هنگا

d .  جشنواره حداقل يك بار تشكيل جلسه داده و  علميساليانه كميته براي جشنواره شهيد مطهري
 شگاهي،هاي داندر هر حيطه به ميزان دو و نيم برابر سهيمه در نظر گرفته شده براي هر يك از تيپ

اوري هر اند انتخاب و در كميته هاي دسال گذشته كسب كردهفرايندهايي كه بيشترين امتياز را  در 
هاي در هر يك از تيپ برتر شده بندي رتبه فرايندهايو  حيطه بصورت حضوري بررسي مي گردد

ب (به ترتيبه تعداد تعيين شده دانشگاهي (بر اساس تيپ بندي اعالم شده رسمي وزارت بهداشت) 
  شوند.انتخاب و معرفي مي رتبه)

گيرد يمها، در هنگام بررسي هر فرايند نظرخواهي به صورت مكتوب صورت در جريان كار اين كميته: 1تبصره 
  شود. و راي اعضاي كميته كه از دانشگاه ارسال كننده هستند اخذ نمي

-انشگاهتعداد جوايز و سهميه بندي جوايز بين د هر سال  بر اساس سقف تعداد كل جوايز جشنواره : 2تبصره 

 بر اساس تيپ دانشگاه  تعيين و اعالم مي گردد . هاي 

 ردد .گهمه ساله در كميته علمي جشنواره تعيين مي  دانشگاه هر براي قبول مورد فرايندهاي سقف: 3تبصره 

e . امكان استيناف از راي كميته داوري وجود ندارد. جشنواره در كليه مراحل داوري 
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  (داوران)فعاليتهاي نوآورانه آموزش پزشكي فرم ارزشيابي 

ي اوري نماست و وارد بقيه فرايند د مردوددر صورتي كه فرايند مورد ارزيابي واجد هر يك از شرايط زير باشد .1
 شود. 

 زشكي پعلوم  فراگيران هايرده از مرتبط با اعضاي هيات علمي يا يكي آموزش حوزه از خارج هايفعاليت
)undergraduate،postgraduate و CME/CPD(  

 .فعاليت آموزش به بيمار است 

 فرايندي كه در دوره هاي گذشته به عنوان فرايند كشوري شناسايي و مورد تقدير قرار گرفته است 

 طرح هايي كه صرفا ماهيت نظريه پردازي دارند 

 هاروندهاي آموزشي مستقر در دانشگاههاي آموزشي كه ماهيت توليد علم دارند و نه اصالح پژوهش  

 :فرايندهايي كه 

  (براي فرايندهايي كه اجراي مستمر دارند) مدت اجراي كمتر از شش ماه دارند 

 (براي فرايندهايي كه اجراي مكرر دارند) حداقل دو بار انجام نشده اند 

 ارند درند ولي تاثير مستمر مصوب مرجع ذي صالح نشده اند (فرايندهايي كه ماهيتا اجراي يك باره دا
 مانند برنامه هاي آموزشي يا سندهاي سياست گذاري)

  پژوهي دانشمعيارهاي ارزيابي فعاليتهاي . 2
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  هدف مشخص و روشن دارد.. 15

              بلي خير  
  

  براي انجام فرايند مرور بر متون انجام شده است.  . 16

              بلي خير  
  

  منطبق با اهداف استفاده شده است.از روش مندي مناسب و  . 17

              بلي خير  
  

  اهداف مورد نظر به دست آمده اند؟  . 18

              بلي خير  
  

  فرايند به شكل مناسبي در اختيار ديگران قرار گرفته است.   . 19

             بلي خير  
  

  فرايند مورد نقد توسط مجريان قرار گرفته است.  . 20

            بلي   خير  

 :نظر نهايي

 خير        بلي      دانش پژوهي آموزشي است

 

  :نوآوري  سطح

 . در سطح دانشگاه براي اولين بار صورت گرفته است  

 . در سطح كشور براي اولين بار صورت گرفته است  
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 . در دنيا براي اولين بار صورت گرفته است  

  طبقه بندي محصول براي انتشار: از يك تا چهار ستاره 

  مي گيرد.  زيابي قرارورد ارمفعاليتي كه دانش پژوهي با سطح نوآوري كشوري شناسائي شود، در بخش دوم براي امتياز جشنواره شهيد مطهري 
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  چارچوب امتياز دهي فرايندهاي جشنواره شهيد مطهري

  

  شاخصها  محورها رديف

  اهميت و اهداف   1
اهداف موضوع شفاف، واقع بينانه و 

  بسيار با اهميت است.
اهداف موضوع شفاف، واقع بينانه 

  و با اهميت است.
موضوع مهم است ولي اهداف شفاف 

  يا واقع بينانه نيست.
و اهداف مشخص  اهميت موضوع

  ست.ني

13  12  11  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1  

2  
مرور تجربيات و 

  شواهد
  ست.مشخص ني وضعيت مرور  مرور غير مستند و غير نظام مند  مرور مستند و غير نظام مند  مرور مستند و نظام مند

12  11  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1  

  متدولوژي  3
روش مناسب انتخاب شده است و اجرا 

  مناسب بوده است.هم 
روش مناسب انتخاب شده ولي 

  اجرا ضعيف بوده است.
روش مناسب انتخاب شده ولي اجرا 

  بسيار ضعيف بوده است.
مناسب بودن روش مشخص 

  نيست.

13  12  11  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1  

4  
 ميزان اثربخشي

  نوآوري

افقهاي جديدي براي بررسي و مطالعه 
  بيشتر ايجاد نموده است.

اهداف خود دست يافته و به به 
دانش موجود جهاني هم افزوده 

  است.
  به اهداف خود دست يافته است.

 دستيابي به اهداف مشخص
  ست.ني

13  12  11  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1  

  ست.نقد و بازخورد مشخص نينقد انجام شده ولي تاثير آن در برنامه نقد در سطح دانشگاه بوده و نقد در سطح خارج از دانشگاه انجام استفاده از نقد و   5
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شده است و بازخورد آن در برنامه موثر   بازخورد
  بوده است.

بازخورد آن در برنامه موثر بوده 
  است.

  نامشخص است.

12  11  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1  

  سطح نوآوري  6
  نوآوري در سطح گروه يا دپارتمان  نوآوري دانشگاهي  نوآوري ملي  نوآوري جهاني

13  12  11  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1  

  ارايهگستره   7
  ارائه مناسب و انتشار ملي  ارائه مناسب و انتشار بين المللي

ارائه مناسب و انتشار در گروه/ 
  دپارتمان يا دانشگاه

  نيست. مشخصارائه و انتشار 

12  11  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1  

  وسعت و حجم كار  8
بسيار حجم كار در گروه فرايندي خود 

  بزرگ است.
حجم كار در گروه فرايندي خود 

  بزرگ است.
حجم كار در گروه فرايندي خود 

  متوسط است.
حجم كار در گروه فرايندي خود 

  كوچك است.

12  11  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1  

 بهترين و ضعيت را در هر محور نشان مي دهد .  13يا  12بدترين وضعيت و عدد  1اين چارچوب عدد  در 

  محور جمع و محاسبه مي گردد و فرايندها بر اساس اين نمرات رتبه بندي مي شوند.  8مجموع امتيازات هر فرد بر اساس نمرات گرفته شده  در هر 
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آئين نامه ارتقاء 8پيوست  :6شماره پيوست   
 

 

 

  

  

  

  

  


















