
 به نام خدا
  وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي

  معاونت آموزشي
  

در ) دانش پژوهي(فعاليت هاي نوآوري "آيني نامه ارزيابي 
  " آموزش علوم پزشکي

  
  :مقدمه

نظام آموزشي و پژوهشي پويا و بالنده مستلزم دارا بودن يک 
حفظ جايگاه مؤسسات آموزش عايل در جهت اجنام هر سه حيطه 

از آجنا . آا شامل آموزش، پژوهش و ارائه خدمت استفعاليت 
که فعاليت هاي آموزشي خبش مهمي از رسالت مؤسسات آموزش عايل 
و قسمت عمده اي از عملکرد اعضاي هيأت علمي را تشکيل مي 
دهند، ضروري است تالش و کوشش ايشان در اين عرصه نيز به حنو 

سبب   ساز و کاريوجود چنني. مناسب ارزيابي و ارزش گذاري شود
هاي بديع و آثار مفيدي در حيطه آموزش خواهد شد آه  خلق ارزش

جوهره آن اميان و اخالص، علم و جتربه، ابتكار و خالقيت و تالش 
هاي آموزش    مي  صاحبان خرد و انديشمندان و تالشگران عرصه

  . باشد
  

   :هدف. ١ماده 
د ساخنت، هدف از تدوين اين آيني نامه تعيني چگونگي مستن

ارزيابي جامع، دقيق و منصفانه و امتياز دهي آن دسته از 
فعاليت هاي نوآورانه و دانش پژوهي در زمينه آموزش علوم 
پزشکي است که در دانشگاههاي علوم پزشکي کشور اجنام شده 

نتايج ارزيابي ها و امتيازات حاصل از اين فعاليت ها . است
 نامه ها و دستورالعمل مي توانند به فراخور و بر اساس آيني

يابي فعاليت هاي مربوطه در مراحل و مقاطع خمتلف از مجله براي ارز
ارتقاي  اعضاي هيأت علمي مورد  آيين نامه  1هاي دانش پژوهي آموزشي ماده 
  . استفاده قرار گريند

  
   :تعاريف. ٢ماده 
فعاليت هاي آموزشي شامل کليه فعاليت هايي است که در         .١

آموزش و در سطوح خمتلف صورت   مي گريد و شامل  حوزه
تدريس، برنامه ريزي آموزشي، راهنمايي و مشاوره، 

  : مديريت و رهربي آموزشي، و ارزيابي فراگريان مي شود
مراد از تدريس هر گونه فعالييت است که : تدريس          ·

اين فعاليت ها . منجر به يادگريي فراگري مي شود
از مجله سخنراني و کار در (يم شامل تدريس مستق

و نيز هتيه مواد آموزشي مرتبط مي ) گروههاي کوچک
 .گردد



مقصود تدوين جمموعه اي طويل : برنامه ريزي آموزشي          ·
از فعاليت هاي آموزشي است که به صورت سيستماتيک 
طراحي و سازماندهي شده است که در هر سطحي از 

رد ارزشيابي قرار آموزش ارائه      مي گردد و مو
 .    مي گريد

عبارتست از برقراري يک رابطه : راهنمايي و مشاوره          ·
سازنده که در آن فرد مشاور دستيابي فراگري را به 

 . اهداف خود تسهيل مي کند
عبارتست از فعاليت هاي : مديريت و رهربي آموزشي          ·

يشرفت راهربدي که سبب هببود برنامه هاي آموزشي و پ
 .  عرصه آموزش مي شود

مقصود متامي فعاليت هاي مرتبط : ارزيابي فراگريان          ·
 . با ارزيابي دانش، مهارت، و نگرش فراگريان است

اجنام فعالييت بديع در ) دانش پژوهي(مقصود از نوآوري         .٢
هاي  جهت حل مسأله، گسرتش مرزهاي دانش و ورود به عرصه

به آن ) دانش پژوهي(ت هاي نوآورانه فعالي. جديد است
دسته از فعاليت هايي اطالق مي شود که داراي اهداف 
مشخص، آماده سازي کايف، استفاده از روش مندي مناسب، 
ارائه نتايج مهم و قابل توجه، ارائه و معريف مناسب 

حوزه کاربرد و . برنامه، و برخورد نقادانه با آن باشد
يت ها ممکن است در سطح ميزان بديع بودن اين فعال

  .و يا بني املللي باشد) ملي(دانشگاهي، کشوري 
براي اين که فعالييت جزو فعاليت هاي دانش پژوهي طبقه         .٣

بندي شود ، الزم است اين فعاليت عالوه بر داشنت بعد کمي 
آن فعاليت ) گان(و کيفي، در برگرينده تعامل اجنام دهنده

به منظور برقراري . زشکي باشدبا جامعه آموزش علوم پ
اين تعامل الزم است که جمري يا جمريان فعاليت مورد نظر 
نشان دهند که براي اجراي آن از منابع و مستندات 
موجود در متون آموزش علوم  پزشکي هبره برده اند، و 
حمصول و نتيجه فعاليت آموزشي آا به حنو مناسيب در 

علوم پزشکي قرار اختيار ساير اعضاي جامعه آموزش 
گرفته است به گونه اي که ساير افراد مي توانند بر 
پايه آن ، اقدامات و فعاليت هاي بعدي را اجنام دهند و 
بدين وسيله نتايج حاصل از اين فعاليت در طول زمان به 

گسرتدگي و . گسرتش دانش آموزش علوم پزشکي کمک منوده است
اهي، ملي، يا       حوزه اين تعامل مي تواند در سطح دانشگ

 .بني املللي باشد
 

  : چگونگي ارائه فعاليتها. ٣ماده 
الزم است فرد متقاضي مستندات، شواهد و مدارک الزم در         .١

خصوص فعاليت هاي مورد نظر را در قالب فرم مربوطه که 
آورده شده است، به معاونت آموزشي  ١در پيوست مشاره 

  .دانشگاه متبوع ارائه منايد



مستندات ارائه شده بايد عالوه بر اطالعات مربوط به         .٢
کميت و کيفيت فعاليت اجنام شده، داراي شواهدي دال بر 

. تعامل با جامعه آموزش علوم پزشکي در سطوح خمتلف باشد
مصاديق اين تعامل عبارتند از برگزاري کارگاه هاي 

ي آموزشي و ايراد سخنراني در مورد نتايج فعاليت آموزش
صورت گرفته يا حمصول آن به صورت مدعو در حوزه هاي 

، )دانشگاهها/ دانشکده ها/ ساير دپارمتاا(وسيعرت 
 -ارائه نتايج در کنگره هاي علمي، انتشار در جمالت علمي

از مجله ) website(پژوهشي، ثبت فعاليت ها در تار مناها 
AAMC, MedEdPORTAL و يا موارد مشابه . 

رتي که فعاليت نوآورانه مورد پذيرش اوليه قرار در صو        .٣
گريد، جمريان بايد جزئيات فعاليت صورت گرفته را به حنوي 
که براي کليه جامعه آموزش علوم پزشکي مورد استفاده و 

 .    قابل تکرار باشد ، ارائه منايند
معاونت آموزشي دانشگاه موظف است تاريخ دريافت         .۴

  .را گواهي منايد) يا جمريان(جمري  مستندات مربوطه از
  

  :  روند ارزيابي. ۴ماده 

ارزيابي فعاليت هاي فوق بر اساس اصول علمي ارزشيابي  .1
حمور زير  ۶دانش پژوهي و با توجه به مستندات ارائه شده در 

  .صورت گرفته و امتيازات بر اساس ضوابط هر بند تعيني مي شود

 ص و از پيش تعيني شدهدارا بودن  اهداف مشخ          ·
بررسي پيشينه و آماده سازي زمينه براي اجراي           ·

  فعاليت
  )متدولوژي معترب(استفاده از روش هاي مناسب           ·
  ارائه نتايج مهم و قابل توجه          ·
  ارائه و معريف مؤثر برنامه و يا فعاليت صورت گرفته          ·
ا حنوه اجنام فعاليت و نتايج حاصل برخورد نقادانه ب          ·

  از آن
مرجع تأييد آننده فعاليت و تعيني امتياز در هر يک از         .٢

آميته دانشگاهي ارزيابي     فعاليت هاي "دانشگاه ها ،
که از اين پس در (است " نوآورانه آموزش علوم پزشکي

 ). ناميده مي شود" کميته"اين آيني نامه به اختصار 
رئيس (اعضاي اين کميته مرآب از معاون آموزشي دانشگاه         .٣

، مدير مرآز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي )کميته
، رئيس دانشکده مربوطه و چهار )دبري کميته(دانشگاه 

نفر از صاحبنظران آموزش علوم پزشکي به پيشنهاد معاون 
 . باشد آموزشي دانشگاه و با حکم رياست دانشگاه مي

کميته مي تواند در صورت لزوم و بنا بر صالحديد رئيس          .۴
کميته به تناسب از افراد مطلع يا صاحب نظر ديگري 



دعوت به عمل آورد تا بدون حق رأي در جلسات شرکت 
 . منايند

 : شرايط اعضاي کميته عبارت است از        .۵
 داشنت سابقه برجسته آموزشي              ·
 ه دانش آموزش علوم پزشکي آشنايي ب           ·
 التزام به رعايت اصول اخالق در داوري           ·
 سال کار به عنوان عضو هيأت علمي  ۵سابقه حداقل            ·
 ترجيحًا دارا بودن رتبه دانشياري يا باالتر             ·

الزم است اعضاي اين کميته آموزش هاي الزم را در مورد         .۶
مستندات و داوري    فعاليت هاي دانش  چگونگي بررسي

 . پژوهي آموزشي طي منايند
به منظور ارزيابي دقيق و کارشناسانه فعاليت هاي         .٧

ارائه شده، الزم است مستندات ارائه شده حداقل توسط دو 
 .داور مورد بررسي قرار گريد

چنانچه کميته فعاليت هاي ارائه شده را مرتبط ندانست،         .٨
فرد يا . مستندات را بايد با ذکر داليل مسرتد منايد

افراد ارائه دهنده فعاليت مي توانند در صورت اعرتاض 
آمده است  ۵به اين امر، بر اساس آنچه در ماده 

 . درخواست جتديدنظر آنند 
آمده  ٢که در پيوست شماره (اساس فرم هاي از پيش طراحي شده  نظرات کارشناسي اين داوران بر        .٩

    .اخذ گرديده و جهت تصميم گيري نهايي در اختيار کميته قرار مي گيرد) است
داوري اين فعاليت ها بايد توسط افراد خربه در امر     .١٠

آموزش علوم پزشکي صورت گريد و الزم است متهيداتي فراهم 
بدين . گريي احتمايل پيش گريي شودشود تا از هر گونه سو

منظور اوال داوريها بايد حيت االمکان به گونه اي صورت 
پذيرد که داوران از نام و مشخصات افراد اجنام دهنده 
آن فعاليت    بي اطالع باشند، و ثانيًا  فرد ارائه 

مي تواند نسبت ) جمري يا مناينده جمريان(دهنده مستندات 
که بنا به داليلي مني خواهد جزو  به اعالم نام دو نفر

داوران ارزيابي کننده فعاليت ارائه شده توسط وي 
در اين صورت کميته موظف خواهد بود . باشند اقدام منايد

براي امر داوري از افرادي به غري از افراد نام برده 
 . توسط جمري استفاده منايد

مورد  در مواردي که دو داور نظرات کامال متفاوتي در    .١١
ارزيابي فعاليت ارائه شده داشته باشند، کميته مي 
تواند مستندات ارائه شده را براي داور سومي ارسال 

 .  منايد
 

 :روند اعالم نتيجه و رسيدگي به اعرتاضات. ۵ماده 
جمري و يا مناينده جمريان طرح بايد به حنو مقتضي و در         .١

ريخ ارائه ماه از تا ٢حداکثر ظرف مدت (اسرع وقت 



از نتيجه ايي ) مستندات به معاونت آموزشي دانشگاه
 .ارزيابي و تصميمات کميته مطلع شود

طرح ) جمريان(در مواردي که مدارک ارائه شده توسط جمري         .٢
ناقص و لذا غري قابل قضاوت باشد، معاونت آموزشي بايد 
موارد را حداکثر ظرف مدت يک ماه از تاريخ حتويل 

بديهي است در اين موارد . ات به وي اعالم منايدمستند
مهلت اعالم نتايج ايي دو ماه پس از حتويل مدارک کامل 

 .و بدون نقص خواهد بود
در صورت صالحديد، کميته مي تواند نتايج داوري هاي         .٣

صورت گرفته را بدون نام داوران در اختيار جمري 
 .   طرح قرار دهد) جمريان(

آميته هاي  دانشگاهي موظفند فعاليت هاي نوآورانه         .۴
آموزشي را پس از تصويب جهت اطالع رساني عمومي در 

 .دانشگاه قرار دهند )  website(تارمناي 
آميته آشوري نيز موظف است فعاليت هاي نوآورانه         .۵

معاونت ) website(آموزشي مصوب آشوري را در تارمنا 
رار دهد وامكان دسرتسي به سايت آموزشي وزارت متبوع ق

هاي آليه آميته هاي دانشگاه هاي علوم پزشكي آشور را  
براي مراجعني به سايت، مبنظور اطالع از فعاليت هاي 

 . نوآورانه دانشگاهها فراهم منايد
در صورتي آه فرد يا افرادي مدعي اجنام قبلي فعالييت          .۶

به آميته مربوطه باشند ، مي توانند مستندات خود را 
ارائه منايند و در اين موارد در صورت اثبات ادعا ، 
نتايج ارزيابي از نظر ميزان و سطح نوآوري قابل جتديد 

 . نظر و امتيازات مکتسبه قابل بازپس گريي خواهد بود
چنانچه عضو هيأت علمي نسبت به نتيجه رسيدگي اعرتاضي         .٧

ماه از تاريخ ابالغ داشته باشد مي تواند ظرف مدت يک 
نتيجه ايي، موارد را به مرکز مطالعات و توسعه آموزش 
علوم پزشكي وزارت هبداشت، درمان و آموزش پزشکي منعکس 

  . منايد
مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي وزارت هبداشت،         .٨

درمان و آموزش پزشکي موظف است در کميته اي که ترکيب 
آورده شده است به اين اعرتاضات  ۶ه ماد ۴آن در بند 
براي اين منظور اين مرکز از دانشگاه . رسيدگي منايد

خواهد خواست تا نتيجه ارزيابي را با ذکر داليل و 
 .   مستندات ارائه تا جمددًا مورد ارزيابي قرار گريد

 
روند ارزيابي فعاليت هاي نوآورانه در سطح فراتر . ۶ماده 

   :از دانشگاه
کميته دانشگاهي ارزيابي فعاليت هاي نوآورانه آموزش          .١

علوم پزشکي مي تواند نوآورانه بودن       فعاليت هاي 
صورت گرفته را تأييد کند و سطح آن را تا حد دانشگاه 

با يا (چنانچه بنا به تشخيص کميته مزبور . تعيني منايد



فعاليت ) بدون درخواست فرد يا افراد ارائه دهنده آن
ت گرفته در سطح آشوري يا بني املللي باشد، الزم است صور

مستندات مربوطه جهت بررسي به حنو مناسب به مرکز 
مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي وزارت هبداشت، 

  . درمان و آموزش پزشکي ارائه گردد
مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي وزارت هبداشت،         .٢

موظف است مستندات ارسايل را   درمان و آموزش پزشکي
  . بررسي و نتايج آن را به دانشگاه مربوطه اعالم منايد

مرجع تأييد آننده فعاليت و تعيني امتياز در اين مرکز،         .٣
آميته کشوري ارزيابي فعاليت هاي نوآورانه آموزش "

که از اين پس در اين آيني نامه به (است " علوم پزشکي
 ). ناميده      مي شود" ريکميته کشو"اختصار 

اعضاي اين کميته مرآب از معاون آموزشي وزارت متبوع         .۴
مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم  رئيس،)رئيس کميته(

دبري (پزشكي وزارت هبداشت، درمان و آموزش پزشکي 
، رئيس مرکز امور هيأت علمي معاونت آموزشي، و )کميته

ش علوم پزشکي به پيشنهاد چهار نفر از صاحبنظران آموز
 . باشد معاون آموزشي و حكم وزير مي

کميته مذآور مي تواند در صورت لزوم و بنا بر صالحديد         .۵
رئيس کميته به تناسب از افراد مطلع يا صاحب نظر ديگر 
از مجله دبري دبريخانه مربوطه حسب موضوع مورد بررسي 

سات شرکت دعوت به عمل آورد تا بدون حق رأي در جل
 .منايند

به منظور ارزيابي دقيق و کارشناسانه فعاليت هاي         .۶
ارائه شده، الزم است مستندات ارائه شده حداقل توسط دو 

 .داور مورد بررسي قرار گريد
روند داوري و چگونگي تصميم گريي ايي در خصوص فعاليت         .٧

ين آيني ا ۴ماده  ١١تا  ٩هاي ارائه شده مهانند بندهاي 
 .  نامه است

 
  :بسرتسازي براي اجنام فعاليت هاي نوآورانه آموزشي . ٧ماده 
آميته هاي دانشگاهي و آشـوري موظفنـد بـه منظـور     .   ١

توســعه آمــي و آيفــي فعاليــت هــاي نوآورانــه و فــراهم           
آردن زمينه و بسرت مناسب براي اجنام اين گونه فعاليت ها 

ي را جهت محايت و رفع موانع موجود در سـطوح  ، راهكارهاي
خمتلف مصوب و اجراي آا را از طريق مسئولني مربوطه پيگريي 

  .منايند
به منظور تقويت روحيه آار مجعي و ترويج فعاليت هاي .   ٢

نوآورانه ، آميته هاي دانشـگاهي  مـي تواننـد بنـا بـه      
ههاي پيشنهاد معاون آموزشي دانشگاه براي مراآز و يا گرو

آموزشي آه بسرت الزم را براي       فعاليت هاي نوآورانـه  
اعضاي خود فـراهم منـوده و يـا از بيشـرتين فعاليـت هـاي       



نوآورانه نسبت به ساير مراآز و گروهها برخوردارباشـند،  
  .بر اساس مستندات ارائه شده تشويق هايي در نظر گريند

  
  :وزشيروند نظارت بر فعاليت هاي نوآورانه آم. ٨ماده 
آميته هاي دانشگاهي موظفند گزارش اقدامات اجنام شـده  . ١

  . را هر شش ماه يكبار براي آميته آشوري ارسال منايند 
آميته آشوري موظف است گزارش فعاليت هاي نوآورانه . ٢

آميته هاي دانشگاهي را بررسي و بازخورد الزم ارائه 
 .منايند

  
ن گرديـده  و در  مـاده  تـدوي   ٩اين آيني نامـه در  . ٩ماده 

به تصويب شوراي معني شوراي عـايل برنامـه    ١١/١٢/١٣٨٧تاريخ 
ريزي علوم پزشکي رسيده است و پس از ابالغ توسط وزير هبداشت، 

  . درمان و آموزش پزشکي الزم االجراء خواهد بود
  
  

 


