
راهنمای تدوین فعالیت
های نوآورانه آموزشی  

دکتر آرش نجیمی  
گروه آموزش پزشکی 

مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی 
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 



عنوان فعالیت نوآورانه

بایستیباکهباشد،میعنوانآموزشیفرآیندیکتدویندربخشاولین

شدهجملهبندیجذابشکلیبهوبودهراستاهمفرآینداصلیهدف

.باشد



در انتخاب نکات مهم 
عنوانبایستیدقیقورساباشد.

رعنوانبایستیجملهایباشدکهنکاتاصلیوعمدههدفاصلیراد
.برداشتهباشد

ازنظرجملهبندیورعایتقواعددستوریصحیحباشد.
ازبکاربردنعالئمواصطالحاتناآشناپرهیزشود.
فاقدکلماتاضافیبودهوبهطورروشنوواضحتنظیمشود.
بهطورکلیهدفاصلیرابیاندارد.



عنوان فعالیت نوآورانه
ه،تحلیلعنوانفرایندنبایدشبیهیکمقالهباشدمثالازواژهبررسی،مقایس

.استفادهننماید...و
عنوانهایژورنالیستیجذابیتبیشتریبهکارشمامیدهد

بررسیتاثیردوره:مناسبنیستResident As Teacherبر
تواناییهایآموزشیدستیاران

دوره10برگزاری:مناسباستResident As Teacher:
راهکاریدرتقویتتواناییهایآموزشیدستیارانبالینی



حیطه نوآوری

ایدراینقسمتبایستیذکرگرددکهفرآیندشاملکدامیکازحیطهه•
جشنوارهمیگرددکهدرذیلبهعناوینحیطههایجشنوارهشاملموارد

:ذیلمیگردد
:حیطههایجشنواره

حيطه تدوين و بازنگری برنامه های آموزشی
حيطه ياددهی و يادگيری

حيطه ارزشيابی
حيطه مديريت و رهبری آموزشی

حيطه يادگيری الکترونيکی
حيطه طراحی و توليد محصوالت آموزشی



صاحبان فرایند
صاحبانفرآیندمعادلبخشنویسندگاندریکمقالهپژوهشیاست

فرادوقبلازارسالفرایندحتماتوافقکاملتعداداسامی،ترتیبناما
موافقتافرادباحضوردرفرآیندداشتهباشید

فرآیندهایمشارکتیشانسبیشتریبرایپذیرشدرمرحله
کشوریدارند



محل اجرای فرایند 
محلیکهفرآیندآموزشیدرآناجراشدهستاگردرسطحکشوری

باشد،دانشگاه،دانشکدهوگروهذکرمیگردد
نشگاهگروهآموزشپزشکیدرصورتیکهدرسطحیکگروهبودهاستیادا:مثال

علومپزشکیاصفهاندرصورتیکهدرسطحدانشگاهبودهاست

یدنامگروههایذینفعودرگیردربرنامهرابنویس:گروهفرآیندی
دانشجویانکارشناسیارشدودکترایآموزشپزشکی



تاریخ و مدت اجرای فرایند 
بهطورکاملواضحاایندوبخشرابنویسید•

....دردانشکده1396ازمهر(یابرنامه)اینفرآیند:تاریخشروعاجرا
راترمتحصیلیاستکهبطورمستمراج6شروعشدهوتاکنونبهمدت
.میگرددوهمچنانادامهدارد

درصورتاتمامتاریخدقیقاتمامنیزذکرگردد•



مقدمه و بيان مسئله
دیدهگرتشکیلبخشچندازآموزشیفرآیندیکتدوینازقسمتاین

ایجداگانهامتیازازهابخشاینازهریکداوریفرآینددرکهاست
.باشندمیبرخوردار

بیانمسالهوضرورتانجامکار
بررسیمتون

(باذکرمنبع)مرورتجربیاتوشواهدخارجی
دراینبخشسوابقاجرائیایننوآوریدر)مرورتجربیاتوشواهدداخلی

(دانشگاهوکشوربطورکاملباذکرمنبعذکرشود



مقدمه و طرح مساله 
برمبتنیوکنیدخودداریطوالنیمطالبنوشتنازقسمتایندر

شواهدوهاتئوریبهایاشارهتجارب،ازبرخاستهوعقلیاستدالل
نماییدبیانراکاراصلی

ورطبهکشورهایادانشگاههاسایردرشدهانجامکارهایازاینمونهبه
راشماکارنوآورانهجنبهکهحدیتانهالبتهنماییداشارهخالصه
.دهدقرارتاثیرتحت

انشکدهددرفراینداینحداقلکهباشیدداشتهدلیلیبایدمقدمهپایاندر
.استنوآورانهشمادانشگاهیا



بیان مسئله
بیان اهمیت ضرورت و کاربرد انجام

کار



: تتوجه به نكات زير در تدوين بيان مساله ضروري اس

(توضیحبنیادیموضوع،تبیینابعادووسعتآن)تعریفمساله•
(باتاکیدبرمنابععلمیواطالعاتجدید)اهمیتمساله•
(باتاکیدبرمنابععلمیواطالعاتجدید)راهحلهایموجود•
(مثلعوارضناشیازتداومروندجاری)لزوماجرا•
اشارهبهآنچهمیخواهدانجامشودهمراهبااشارهایکلیبهاهدافو•

.جمعیتموردمطالعه



بررس ی متون 
شماوعموضدربارهدیگرانآنچهیافتنبهآموزشیفرایندیکتدویندر•

.کندمیکمکاندنمودهگزارشودریافته
ابعمنراستاایندر.بینجامدمسئلهبیاناصالحبهاستممکنامراین•

شدهمنتشراطالعاتجملهازداردوجوداطالعکسببرایمختلفی
اطالعاتوبصریسمعیمواد،(هاچکیدهواندکس،مقاالت،کتب)

گوناگونمنابعازتوانمیراشدهذکرمواردکه...وکامپیوتری
وملیسطحدراجراییسیستممختلفسطوحدرتوانمیرااطالعاتی

.دادقرارمروروتوجهموردالمللیبین



اهداف 
هدفکلیواهدافویژه

مانندیکپژوهشاهدافویژهشمابایددرطولفرآیندمحققشوند

شاناهدافیکهدراینجامینویسیدبایدبهگونهایدربخشنتایجن
.دادهشوند



ویژگی های اهداف 

(واضح)اختصاصیبودن

قابلاندازهگیری

مناسببانیازها

واقعبینانه





روش اجرا
،یمتدولوژتطبیقوموقعیتتحلیلوتجزیهچگونگیسازی،آماده•

بنویسیدبخشایندرراارزشیابیواجرا

ایندرکهاستایندادپاسخآنبهبایستیبخشایندرکهسواالتی•
وایدکردهچهشما""چگونه؟وشدهاستفادهابزاریچهاز"فرآیند

دهشاستفادههایروشوابزارهابایستیفقطبخشایندر"چگونه؟
.شوددادهتوضیح



اجراروش 
درعیمقطتوصیفیشیوهبهکاربردینوعازحاضرمطالعه:نیستمناسب

وشدهانجامپرستاریدانشکدهدانشجویانآماریجامعهرویبرو1395سال
...................طریقازابزارپایانیروایی

10شاملایکمیتهتشکیلبا1395مهرماهازحاضرفرآیند:استمناسب
فاز3درکارمراحلوگردیدآغازپرستاریگروهعلمیهیاتاعضایازنفر

یرییادگسنجشابزارهایتدوینومطالعاتیبخشابتدااولفازدر.شدطراحی
.................دانشجویان



ساختار روش و متد فرآیند                                                                                                      
نیازسنجیوتوصیفشرایطموجود–الف
طراحیگامهایانجامفرایند-ب
اجرایفرایندواستقرارروشمناسبیکهمنطبق-ج

برالگوهایاستانداردیاگامبندیشدهیمشخصداردواهدافتعریف
شدهرادنبالمیکنند

دارزیابیمرحلهایوپایانیمنطبقبراهدافوگامهایاجرایفراین-د



مواد

اید؟از چه استفاده کرده 

ترتیب منطقی  

چه؟

کجا؟

چه موقع؟

چه مقدار

روشها

اید؟چه کرده 

ترتیب منطقی

چگونه؟

 ،زمان، اندازه، انواع

شرایط و غیره



نتايج
ردرانتایجهمهکنیدسعی.داردتاثیرامتیازاتدرجداولونمودارطراحی

متعددکمیجداولارائهوتکرارازودهیدارائهنموداریاجدول3حداکثر1
.کنیدپرهیزمعناداریسطحبرتاکیدونیز

کنیدسعیاجراییهایگامبرمنطبقنتاجبیاندرزیباییوتناسبرعایت
کنیدخالصهنموداروجداولتعدادکمتریندررااطالعاتبیشترین

مینشانارفرایندگذاریتاثیروبخشیاثرمیزانآنکهبرعالوهکنیدسعی
دبهبویاپیشرفتمیزانایمقایسهیاروندنموداریامنحنییکدردهید
(داردجداگانهامتیازقسمتاین)دهیدنشانهمانرازمانطولدرفرآیند



در نتایج تمرکز بر سوال زیر باشد 

زش آیا فرآیند و روش بکار گرفته شد سبب بهبود آمو 
گردیده است؟



محصول یا برونداد فرآیند 

مداخلهموردگروهدانشافزایششواهدارائه

مداخلهموردگروهنگرشافزایششواهدارائه

مداخلهموردگروهمهارتافزایششواهدارائه

هاشاخصسالیانهبهبودشواهدارائه



نتیجه گیری 
جمعبندیکلیشماازکار
نقاطقوت
نقاطضعف
تهدید
فرصت
مشکالتاجرایی
پیشنهادات



شیوه های تعامل با محیط 
اردادهقراطالعسایرینشواهدیارائهکنیدکهنتایجکارتانراقبالبهشیوهایدرمعرض

:اید

برگزاریدورههایآموزشیدرجهتانتقالنوآوری
ارائهیاگواهی:پیوست)ارائهدرژورنالکالب،سمیناردانشکده،دانشگاه،بینالمللی

(صورتجلسه
(مقاله)بینالمللیدریکمقالهدروندانشگاهی،مجلهعلمیپژوهشیداخلییاچاپ
(صورتجلسهپیوستنامهیا)گزارشبهمسئولیندانشگاهیاوزارتخانهارائه
دادنبررویوبسایتعمومییاپرتالهایعلمیقرار
شیوههاینشرنوآوریاعمازCD/ تارنما/مقاالتداخلییاخارجی/پاورپوینت/

راهنما/کتاب



نقد فرآیند 

نوآوریدراماکندیگرتعمیم

فراگیرانمشتریانیا/همکاران/خبرگاننقد

هایدورهدرازنظرابعادمختلفکارانجامشدهبرایارتقایکیفیت

مختلفاجرا



سطح نوآوری 

.درسطحگروهآموزشیبرایاولینبارصورتگرفتهاست

.درسطحدانشکدهبرایاولینبارصورتگرفتهاست

.درسطحدانشگاهبرایاولینبارصورتگرفتهاست

.درسطحکشوربرایاولینبارصورتگرفتهاست

.دردنیابرایاولینبارصورتگرفتهاست



نکات مهم و کاربردی
نکنیداستفادهمطالعهیامقاله،پژوهشواژهازفرآیندنوشتندر
دهشچاپمقالهصورتبهقبالآموزشیفرآیندیکنتایجاستممکن

ماانداردآموزشیجشنوارهبرایآننتایجارسالبامنافاتیاین.باشد
راساسبراآنمجددابلکهباشدمقالهیکمانندنبایدشمانوشتارسبک
بنویسیدآموزشیفرآیندیکاصول

درارآننتایجنیزجشنوارهدرآموزشییکارائهازبعدتوانیدمیشما
.نماییدچاپپژوهشیعلمیمجالتدرنیزپژوهشیمقالهیکقالب

سازیمستند)تهیهنیزکوتاهفیلموعکسخوداجرایحالدرفراینداز
(جشنوارهبهارائهو



نکات مهم و کاربردی
هارائیاسمینارصورتبهدانشگاهیادانشکدهیادانشکدهدرراخودفراینداگر

بریمبناینامهمربوطهمقامطرفازایدنمودهمنتشر...وباالدستمقاالتبهگزارش
(هایهتایید)دهیدارائه

نماییدارسالفرآیندهمراهبهدیسییکدررافرآیندبهمربوطههایپیوست(
...(وکارمراحلازشدهتهیهفیلم،محصول،کارنمونه،رسمیهایپیوست

دارندرشپذیبرایبیشترینسبتاشانسشوندمیکارجمعیطوربهکههاییفرایند

(ادتعدوترتیب)باشیدداشتهرانویسندگانتوافقحتمافرایندارسالازقبل


