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 بسمه تعالی

 

 

 

  آموزشی قابل ارائه در جشنواره شهید مطهری  (دانش پژوهی)نوآورانه تعریف فرایند

 شود كه موجب افزايش كيفيت و برون داد آموزشي گردد.  هاي يادگيري و ياددهي گفته ميفرايند آموزشي به تمامي فعاليت

براي  )  يا شش ماه   (اي دارندبراي فرايندهايي كه ماهيت دوره)ل دو ترم  آموزشي بايد حتما حاصل يك مداخله بوده و حداق  يك فرايند

اي از انجام آن گذشته باشد، نتايج آن مشاهده و ارزيابي شده باشد و حتما نتايج طرح به شيوه  (ماهيت مستمر دارند  فرايندهايي كه

هاي گوناگون آموزشي اعم از علوم  د. فرايندها در حيطهها و مقامات ذيربط ارائه شده باشديگر همتايان، گروه  به صورت آشكار براي

 يرد.تواند صورت گمي...  هاي نوين ارزيابي و ...عرصه، روش باليني، پايه، آموزش در

 : شودق ميالهاي زير در علوم پزشكي اطعرصه يا موقعيت آموزشي به كليه موقعيت 

   هاي درسيسالك-1

   هاي آموزشيكارگاه-2

 ي هاي گوناگون علوم پايه و بالينآزمايشگاه-3

   هاي بالينيآزمايشگاه يا مراكز مهارت-4

   صبحگاهيگزارش -5

  مقدمه:

گزارش  به نحوه نگارش پروپوزال يا    گام   15در   در اين راهنما سعي شده كه به صورت خيلي ساده و كاربردي 

براي    ي مختصر را . بالطبع اين نوشتار حكم يك راهنمارداخته شودپپژوهي آموزشي  هاي اتمام يافته دانشطرح 

  .باشد اين حوزه نمي  به مربوطهاي تخصصي مشاوره دريافت   ين گزجاي  كرده و هرگز ايفا  عالقمندان 

آمادگي خود را براي  ركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي كه همكاران بنده در مت اس به يادآوري الزم 

 دارند. اين حوزه اعالم مي  كاركنان(اساتيد، دانشجويان به عالقمندان)ارائه هرگونه مشاوره تخصصي 

 د محمدرضا يزدانخواه فر                                  

 زشكي بوشهر پزشكي دانشگاه علوم پ مدير مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم                                    

 

 کلیات
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  بال هاي آموزشي مانند درون گروهي، دانشگاهي، آموزش مداوم ،درون بيمارستان و ژورنال ككنفرانس-6

   هاي بالينيراند بخش-7

   آموزش سرپايي-8

 و ...  ها ، مدارس ظام ارائه خدمات و جامعه مانند آموزش در فيلدهاي بهداشتي ،كارخانههاي مختلف ندر عرصه آموزش -9

 هاي آموزش الكترونيكيفعاليت-10

 

   فاوت فرایند آموزشی با مقاله پژوهش در آموزشت

يك مقاله پژوهشي به دنبال پاسخ به يك سوال يا دغدغه پژوهشي است كه ممكن است صرفا مبتني بر كنجكاوي علمي بوده و الزاما  

 ل:ست. به عنوان مثامشاهده نتايج يا تغيير نرسد. هدف اثبات يا رد يك فرضيه و يا توصيف يك رويداد ا به

 ........  ررسي ديدگاه دانشجويان در موردب  -  

 .....  بررسي رابطه سبك تدريس و يادگيري  - 

در حاليكه يك فرايند آموزشي به دنبال اجرا و مشاهده تأثير يك مداخله آموزشي يا مديريت آموزشي در تغيير محيط و ارزيابي نتايج  

 مثال: آموزش مي باشد.  پيامدهاي آن است و هدف اصلي آن ارتقاي  و

  هاي آموزشيهاي تخصصي ، راهكاري در ارتقاي مهارتهسته  اندازيراه - 

 -  learning based Team راهبردي نوين در يادگيري بهتر دانشجويان   

صورت هاي مطالعه وجود دارد اما در فرايند آموزشي چنين كاري  سيك نمونه گيري و تخصيص تصادفي افراد به گروهالدر پژوهش ك

 د. گيرنمي

نمونه گيري صحيح و قابليت  )و اعتبار بيروني  (كنترل دقيق و حذف عوامل نامرتبط)   را با معيارهاي اعتبار دروني  يمطالعات پژوهش 

 د. اهميت ويژه دار استمرارو  نوآوري، اثر بخشيند. در حاليكه در ارزيابي فرايندها نكارزيابي مي ( نتايج تعميم

فرايند انجام شده در يك محيط ممكن  اما اي است كه پژوهش در آن انجام شده است.ا قابل تعميم به كل جامعهنتايج پژوهش غالب 

 . محيط ديگر نتايج متفاوتي داشته باشد است در
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رش گزانگارش  هاي زير را براي  تا حدودي آشنا شديد وقت آن رسيده كه گام  ي( آموزشي نوآورانه)طرح دانش پژوه  ند يفرااكنون كه با  

پژوه آموزشيدانش  فرم  ي  منظور  در  اين  به  كنيدطراحي شده  هاي مخصوصي كه  داوري  نهايتا  و    طي  مربوطه جهت  در سامانه 

 . نمائيد   بارگذاري

 

 :سینوان فارع

 عنوان فارسي را بنويسيد

 

 . عنوان واضح باشد و با يكبار خواندن مشخص باشد كه چه كاري انجام شده است *

 عنوان تا حدي ژورنالي و جذاب باشد *

   جامعه هدف مشخص باشد*

   (گاهي ممكن است نياز نباشد )محل انجام كار *

 (تاگر به صورت مقطعي انجام شده اس) زمان انجام كار *

 

 

 

  

 

1 

  دانش پژوهی آموزشی  گزارش  گامهای نگارش

 

 د. ارزشيابي شروع مي شو-اجرا-پايش، توسعه، تدوين، طراحي  با ارتقا، الهاي دانش پژوهي آموزشي عنوان معمودر طرح :نكته

شود، در طرح دانش پژوهي  از كلماتي مانند بررسي، تعيين و... كه در پژوهش براي تعيين اثر بخشي استفاده مي :توضيح

 :  شود. مثالنمي استفاده

 (مناسب نيست)هاي آموزشي دستياران بر توانايي resident as teacher بررسي ميزان تاثير - 

 (صحيح است)هاي آموزشي دستياران راهكاري در تقويت توانايي resident as teacher هورد 5برگزاري  - 
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 : عنوان انگلیسی

 بنويسيد فارسي معادل با عنوان انگليسي را عنوان 

 

 ی:حیطه نوآور

  مت بزنيدالحيطه نوآوري را ع 

 

گرفته است   كه در مكاني كه اين فعاليت انجام شده است براي اولين بار صورتدانش پژوهي آموزشي منظور از نوآوري آن است    در

دانشكده انجام    هاي ديگر در هماننه اينكه در جهان يا كشور يا دانشگاه انجام نشده باشد. حتي ممكن است در يك گروه يا گروه

 ت.ه اس شده باشد ولي در گروهي كه فعاليت انجام شده است براي اولين بار صورت گرفت

  هاي آموزشي تدوين و بازنگري برنامه 

  ياددهي و يادگيري 

   ( دانشجو، هيات علمي و برنامه)ارزشيابي آموزشي 

  مديريت و رهبري آموزشي 

   يادگيري الكترونيكي 

  ت آموزشيالطراحي و توليد محصو  

 مراجعه فرمائيد  ؛آيدكه در ادامه مي يمطهرجشنواره  يهاطه يح يراهنمابه  با حيطه جهت آشنايي بيشتر  *****

 

 :محل انجام فرایند

 بنويسيد را  محل انجام فرايند

 

 :بيمارستان گروه آموزشي:   انشكده:  د
 

 :مدت انجام فرایند

 بنويسيد امدت زمان انجام فرايند ر

2 

3 

4 

5 
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 :تاريخ پايان اريخ شروع:  ت

 

  :اطالعات صاحبان و همکاران فرایند

از ايشان در فعاليت مورد نظر را ذكر نماييد.     اولين نفر به عنوان نماينده)نام همكاران و نوع و ميزان مشاركت هر يك 

 (مجريان محسوب مي شود

 

 

دانشگاهی   وقعیتم  ادگینام و نام خانو  ردیف 

 ( علمی/کارشناس/دانشجو هیأت)

 وع همکارین

 ( همکار/  اصلی  صاحب)

 امضاء تدرصد مشارک

   صاحب اصلي فرايند    1

   صاحب اصلي فرايند    2

   همكار   3

   همكار   4

 %100 مجموع 

 

 : دف کلیه

 بنويسيدرا هدف كلي 

 

 ترجيحاً مشابه عنوان باشد 

 

 :اهداف ویژه /اهداف اختصاصی 

 بنويسيد اهداف ويژه يا اختصاصي را

 

 ود.اي در بخش نتايج نشان داده ش، اهداف شما بايد در طول فرايند محقق شده و به گونهمانند يك پژوهش

 : جراي مطالعه و تعيين متغيرهاي مورد بررسي باشد مانند هاي ااهداف اختصاصي بايد شامل گام 

6 

7 

8 
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 ............. طراحي

 ............. اجرا

   ........ .....ارزشيابي 

 

 : (ضرورت انجام و اهمیت اهداف انتخابی را ذکر کنید)یان مسئله  ب

 بيان مسئله را بنويسيد 

 

 ابتدا مشكل موجود در دانشكده يا محل اجراي طرح و ضرورت و اهميت انجام طرح توضيح داده شود •

 رفرنس  با ذكر (در مورد مشكل موجود در جهان و كشور و منطقهآمار  رائها )، كشور و منطقه بيان مشكل موجود در جهان •

   عوامل موثر بر تداوم مشكل و اثر آن بر جامعه• 

به روزراه ك • اساس  بر  براي حل مشكل  معتبرترين شواهد  ارهاي موجود  به مطالعات مداخله)ترين و    اي و ترجيحا مروررفرنس 

 ( سيتماتيك

ها  اي از كارهاي انجام شده يا مشابه در ديگر دانشگاهيد. به نمونهئان نمادليل اصلي كار را بي  ها و شواهد ، براساس تجارب، تئوري  • 

 .يا كشورها اشاره نماييد

در حيطه   مثال)  نیستیم  ؛: در طرح دانش پژوهي به دنبال اثبات اين كه روشي كه ما بكار گرفتيم موثر استضرورت انجام مطالعه • 

موجود در دانش    بنابراين به دنبال گپ   (، اني با روش مبتني بر حل مسأله نيستيادگيري، هدف مقايسه روش تدريس سخنر  - يادهي

پژوهي استفاده از    دانش است. زيرا هدف از انجام طرح دانش fulfillment فعلي و مطالعات قبلي انجام شده نيستيم بلكه هدف

در    ال موجود مث  ثابت شده و براي حل مشكل در مطالعات قبلي    ال بهترين شواهد موجود است و سودمندي روش مورد استفاده قب

بر اساس   المث) گيرد. س درس اين روش كه به عنوان بهترين و موثرترين روش تدريس شناخته شده است، مورد استفاده قرار ميالك

هترين بنابراين به عنوان ب  بهترين شواهد موجود در آموزش پزشكي، سودمندي روش تدريس مبتني بر حل مساله ثابت شده است،

تحقيقات ديگري كه در دانشگاه شما    توانيد شواهد، مستندات ومي.  (شودس اين روش اجرا ميالروش براي همه دانشجويان يك ك

ارائه نماييد كه نشان دهد فرايند حاضر،    تاييد كننده ضرورت اين كار است را به عنوان نيازسنجي بكار بريد. در پايان مقدمه دليلي

 يا دانشكده شما نوآورانه است  حداقل در سطح گروه 

 )ترجيحا مشابه عنوان)هدف از انجام كار  •

 د. كنيني اجتناب الاز نوشتن مطالب طوو  هاي پژوهش، مقاله يا مطالعه استفاده نكنيد از واژهنكته: 

 

9 
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 :(سنبا ذکر رفر)خارجی  داخلی و  مرور تجربیات و شواهد  

 مرور متون و تجربيات را بنويسيد

 

پايگاه هاي علمي    در،  (واژهاي مرتبطبا كليد  )نوشتن استراتژي جستجو  بهتر است با    ،براي دستيابي به بهترين شواهد موجود • 

 گيرد  جستجوي جامعي انجام ،ت فارسي و انگليسي مرتبط با رشتهالدستي در مج به صورتهمچنين   و انگليسيو  فارسيمعتبر 

  ت و مطالعاتي رفرنس داده شود كه اثر بخشي روش مورد استفاده در طرح حاضر را نشان الفارسي و انگليسي به مقادر مرور متون   • 

ثابت    ت توصيفي كه سودمندي روش مورد استفاده را با عدد و رقمالاي و ترجيحا مرور سيستماتيك، نه مقات مداخلهالداده اند، مقا

 .اندنكرده

  ؛ ندباش  اي نباشند كه سودمندي روش مورد استفاده را نشان دادهحاضر انجام شده مطالعات مشابه  اي كه مطالعهاگر در رشته  • 

 ها رفرنس داد توان به مطالعات ساير رشتهمي

 ذكر شود نسسوابق اجرايي اين نوآوري در دانشگاه و كشور به طور كامل ذكر و رفررور تجربيات و شواهد داخلي در م •

 

 آماده سازی، چگونگی تجزیه و تحلیل موقعیت و تطبیق متدولوژی، ) ا بنویسید  شرح مختصری از فعالیت صورت گرفته ر

 :(اجرا و ارزشیابی را در این بخش بنویسید

 فعاليت صورت گرفته را مختصر و مفيد بنويسيد

 

 هاي زير باشد به طور كلي شرح فعاليت انجام گرفته بايد شامل گام

  يك روش تدريس جديد، نحوه  ال آمادگي مجريان براي اجراي مث)زم قبل از اجراي طرح  الهاي  توضيح در مورد آمادگي  :طراحي •

 ........... ، مراحل نيازسنجي، تهيه و اعتبار يابي ابزارهاي مورد استفاده در طرح و(آماده كردن محتوا، نحوه آموزش مخاطبان طرح

 يادگيري است برنامه آموزشي چند جلسه اجرا شده، هر -اگر حيطه ياددهي  الاجرا: توضيح در مورد مخاطبان برنامه، نحوه اجرا مث •

انجام   زم با تقدم و تاخر زماني ال ، نحوه برگزاري جلسات و ساير توضيحات (يك ترم، چند ماه) جلسه چند ساعت، در چه بازه زماني؟ 

 كار و به صورت نظام مند گزاش شود

01  

11  
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 باشد  مي تواند  (مراحل انجام كار) به عنوان مثال ارزشيابي از فراگيران، محصول، نتايج انجام كار و يا ارزشيابي از فرايند : ارزشيابي 

 

 :شده چگونه موفق شده است به اهداف خود دست یابد را تشریح کنیدتایج حاصل از این فعالیت و این که فعالیت ارائه  ن

 ت يافتيد را بنويسيد نتايج فعاليت و اينكه چگونه به اهداف خود دس

 

 نتايج اجراي طرح در هر دو ترم يا در هر دو دوره با جزييات كامل بايد ذكر شود • 

 شوداستفاده مي (فراواني، درصد و ميانگين)در طرح دانش پژوهي به طور معمول از آمار توصيفي  • 

است نتايج را در جدول يا    هتر. ب مول نيست زيرا هدف اثبات سودمندي روش مورد استفاده نيستاستفاده از آمار استباطي مع • 

عات را در كمترين تعداد جداول  الاط  نمودار ارائه نماييد. رعايت تناسب در طراحي نمودارها و جداول مهم است. سعي كنيد بيشترين

دهيد در يك منحني يا نمودار روند يا مقايسه  مي  يرگذاري فرايند را نشانوه بر آنكه ميزان اثربخشي و تاثالصه كنيد. ع الو نمودار خ

 ميزان پيشرفت يا بهبود فرايند در طول زمان را هم نشان دهيد 

 

 :را تشریح کنید  (که در آن فعالیت نوآورانه به محیط معرفی شده است)اقدامات انجام شده برای تعامل با محیط  

 اقدامات خود براي تعامل با محيط را بنويسيد

 

ت صورت گرفته در گروه، دانشكده، دانشگاه به صورت سخنراني، منظور از اقدامات انجام شده براي تعامل با محيط، ارائه نتايج فعالي 

 .  كارگاه و ... و يا ارائه در همايش ها و سمپوزيوم ها و.. براي استفاده سايرين است سمينار،

 :هاي نشر نوشته شوندزير شيوه ،هر كدام از موارد  پائين آمدهدر آنچه بهتر است بصورت 

 O  سي دي  /ت/ كتاب/ راهنماالت/ مقاهاي نشر نوآوري اعم از پاورپوينشيوه 

21  

31  

ريزي هاي برنامهمدلمثال  )هاي مطرح در هر حيطه انجام شده باشد  فعاليت صورت گرفته بهتر است بر اساس مدل  :اول  نكته

سيپ در حيطه ارزشيابي   يا  هاي ارزشيابي كرک پاتريك هاي درسي، مدلتدوين و بازنگري برنامه  هاردن در حيطهيا    ندرسي كر

 .....( ت آموزشي والگانيه در حيطه طراحي و توليد محصويا  ADDIE هايهاي آموزشي، مدلبرنامه

طرح دانش پژوهي    گيرد زيرا هدف از انجامتعيين حجم نمونه، دو گروهي كردن در فرايند دانش پژوهي صورت نمي  وم: نكته د

در مطالعات قبلي ثابت شده و براي حل مشكل    البهترين شواهد موجود است و سودمندي روش مورد استفاده قب  استفاده از

 .گيرددرس اين روش مورد استفاده قرار مي سالدر ك الموجود مث
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   خارجي يا داخلي پژوهشي –چاپ در مجله علمي  *

 خارجييا ارائه چكيده طرح در همايش هاي داخلي  *

* ....................   

O برگزاري سمينار و كارگاه آموزشي، سخنراني در جهت انتقال نوآوري 

 (گواهي ارائه)ارائه در سمينار دانشكده ، دانشگاه   *

 ( صورتجلسه)ارائه گزارش به مسئولين دانشكده، دانشگاه  *

*  ...................... 

O  ها شواهد تعميم نوآوري در اماكن ديگر و نتايج آن 

   در وب سايت دانشكده، دانشگاه المث  *

 قرار دادن در پايگاه هاي علمي  *

*  ..................... 

 

 :های نقد فرایند انجام شده و نحوه به کارگیری نتایج آن در ارتقای کیفیت فرایند را تشریح کنیدشیوه

 فرايند بر اساس نتايج نقد بنويسيدكيفيت هاي نقد فرايند و نحوه ارتقاي شيوه 

 

 : دريافت بازخورد ازهاي نقد فرايند مي تواند به صورت شيوه 

و    نتايج حاصل بازخورد دهند مجريان طرح: در درجه اول خود مجري/ مجريان بايد به مراحل انجام كار و فعاليت انجام گرفته و   •

 .ريزي كنندبراي رفع معايب كار در اجراهاي بعدي برنامه

 ... ساير دست اندركاران برنامه مثل ساير اساتيد و كارشناسان درگير در اجراي طرح و • 

   مخاطبان برنامه: مثال دانشجويان يا ساير اعضاي هيات علمي • 

41  
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مه و يا اگر به صورت سخنراني و كارگاه و.. ارائه شده، بازخورد و نقد دريافت شده است هاي دريافت بازخورد: مصاحبه، پرسشناشرو

 .موارد اشاره شود به آن

 

  :سطح نوآوری

 عالمت بزنيد را مشخص كنيد و يت خود سطح نوآوري فعا

 

  يا كشور انجام شده است. ممكن  نوآوري در دانش پژوهي آموزشي به اين معنا است كه اولين بار فرايند در گروه، دانشكده، دانشگاه و

  هاي آموزشي ديگرهاي ديگر در دانشگاه محل خدمت يا در گروهدهكهاي ديگر در كشور يا دانشاست مشابه همين فرايند در دانشگاه

 در دانشكده محل خدمت انجام شده باشد ولي در گروه آموزشي محل خدمت شما براي اولين بار اجرا شده است 

   آموزشي براي اولين بار صورت گرفته است در سطح گروه 

   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 

 

 

 

  نيز   مستندات مي تواند شامل موارد ذيلبايد يادآور شد كه    مطهريشهيد  م براي ارائه در جشنواره  زالدر مورد مستندات    :نكته

 باشد 

 برنامه هاي درسي استيادگيري/ تدوين و بازنگري   -ياددهيطرح درس/ طرح دوره، محتواهاي آموزشي اگر حيطه  • 

  اي در گروه يا در جلسات برگزار شده مثال اگر فعاليت در جلسه  ارائه گزارش نتايج طرح اتمام يافتهعكس و صورتجلسه از   • 

  بوط به محل ارائهدانشكده يا دانشگاه ارائه شده است. عكس از جلسه و صورتجلسه با امضاي حاضرين جلسه در سربرگ مر

   ت مصاحبه مورد استفاده در انجام طرحالو يا سوا( ها)پرسشنامه•

   ..گواهي ارائه طرح در همايش، سمينار و•

   پژوهشي -ت علمي الگواهي پذيرش مقاله در مج• 

 هگواهي برگزاري كارگاه در مورد فعاليت صورت گرفت •

 

51  
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 یآموزش  یهابرنامه  یو بازنگر  نیتدو  طهیح

  :فيتعر

زماني و    محدوده  هاي يادگيري و تجارب آموزشي برنامه ريزي شده براياي است كه در برگيرنده فرصتدرسي طرح يا نقشه  برنامه

ابزاري است كه به واسطه فعاليتمكاني مشخص مي به عبارت ديگر  موجبات يادگيري در   هدفمند، ريزي شده وهاي برنامهباشد. 

فراهم مييادگيرندگان   برنامهرا  فرايندهاي حيطه  مانند    دربرگيرنده تواندريزي درسي ميآورد. محدوده  كوتاه  از يك دوره  طيفي 

تواند  رشته باشد. همچنين گروه هدف آن مي  يك توانمندسازي آموزشي اعضاي هيات علمي و كاركنان يا آموزش مداوم تا سطح

تواند در قالب تمام  باشند. فرايندهاي اين حيطه مي  آموختگان حصيلي و يا دانش اعضاي هيات علمي، دانشجويان مقاطع مختلف ت

يكي از مراحل آن باشد به شرط آن كه نقش آن مرحله در كل فرايند    شامل  ريزي درسي طراحي و اجرا گردد يا فقطگامهاي برنامه

 . برنامه ريزي درسي مشخص باشد

 :رديگيرا دربرم ريز قيمصاد طهيح نيا ،يمطهر ديجشنواره شه در

 ( ريزي نشان داده شوداي كه به كارگيري نتايج آن در فرايند برنامهبه گونه )نيازسنجي  *

 (هاي دانش آموختگاناز جمله توانمندي)تدوين اهداف  *

  انتخاب و سازماندهي محتوا* 

 اجراي برنامه *

 ارزشيابي برنامه*

 : گيردنمي ردر جشنواره شهيد مطهري، اين حيطه موارد زير را در ب

اين موارد * باشد.  برنامه درسي  از  برنامه درسي كه به طور مستقل  ارزشيابي  يا  حسب مورد در   نوآوري در حيطه روش تدريس 

 . دهاي ياددهي و يادگيري يا ارزشيابي آموزشي قرار مي گيرحيطه 

 .دگيرمديريت برنامه درسي. اين مورد نيز در حيطه مديريت و رهبري آموزشي قرار مي *

 

  حیطه یاددهی و یادگیری

 ف:تعري

 د.شوت ياددهنده و يادگيرنده در راستاي دستيابي به اهداف آموزشي مرتبط ميالهر آن چه كه به تعام 

 : گيرددر جشنواره شهيد مطهري، اين حيطه مصاديق زير را دربر مي

یجشنواره مطهر  ی ها  طهیح  یراهنما  
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   هاي تدريسالگوها و مدل * 

   هاي بزرگيادگيري در گروه * 

   كوچك هايگروه يادگيري در *

   آموزش باليني* 

   يادگيري در عرصه جامعه *

   يادگيري از همتايان *

باشد و منجر   -و ...    سبك هاي يادگيري  -يادگيرنده و ويژگي هاي خاص آنها    -ت ياددهنده الدر صورتي كه مرتبط با تعام )بازخورد   *

  (.به بهبود كيفيت ياددهي و يادگيري شود

 : گيرديطه موارد زير را در بر نميدر جشنواره شهيد مطهري، اين ح

چون تمركز بر ساخت    چنانچه فرد ابزار يا محصول آموزشي را تهيه كرده باشد و از آن در فرايند ياددهي و يادگيري استفاده كند،*

 .گيرندمي ت آموزشي قرارال گيرد. اين موارد در حيطه محصوابزار است، در اين حيطه قرار نمي

بر تدوين برنامه    هاي تدريس، اختصاص دارد، چون تاكيد اصليمواردي كه برنامه درسي تدوين شده و بخشي از آن نيز به روش* 

 .گيرندقرار مي هاي آموزشيگيرد. اين موارد در حيطه تدوين و بازنگري برنامهاست، در اين حيطه قرار نمي

ارتباط در فضاي مجازي   ي بر استفاده از فضاهاي مجازي است و قسمت عمدهمواردي كه روش آموزش يا تدريس به كار رفته مبتن *

  د.گيرقرار مي گيرند. اين موارد در حيطه يادگيري الكترونيكيگيرد در اين حيطه قرار نميشكل مي

حيطه ارزشيابي قرار   درگيرد. اين موارد  بازخورد چنانچه به عنوان يكي از گام هاي فرايند ارزشيابي باشد، در اين حيطه قرار نمي *

 .گيردمي

 

 حیطه ارزشیابی 

 : تعريف 

علمي و رعايت    جهت بررسي كاركرد، اثربخشي و سطح  ( روا و پايا)عات با روش علمي  المند و هدفمند اطجمع آوري و تحليل نظام 

 گيريتصميم  يا (به منظور بهبود عملكرد)اصول، در مورد اعضاي هيأت علمي، فراگيران، يا برنامه درسي جهت بازخورد 

 :گيرديق زير را دربر ميدر جشنواره شهيد مطهري، اين حيطه مصاد 

 :تكويني يا تراكمي، به روش كاغذي يا الكترونيك در زير حيطه هاي زير ، high-stake يا low-stake از هر ارزشيابي اعم  

   ارزشيابي كميت يا كيفيت آموزشي اعضاي هيأت علمي*
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   هاي مختلف آموزشيرزيابي فراگيران در عرصه ا*

  تحليل آزمون *

   ارائه بازخورد *

   ارزشيابي برنامه *

  سنجش محيط آموزشي *

 ي(آموزش)اياعتباربخشي برنامه *

 (آموزشي )اي اعتباربخشي موسسه *

 : گيردطهري،اين حيطه موارد زير را در بر نميدر جشنواره شهيد م 

   هاي خدمات آموزشيطراحي سامانه *

   باشد  هايي كه در راستاي ارزشيابي به كار رود در صورتي كه تاكيد و تمركز بر طراحي سامانهطراحي سامانه *

  ارزيابي كيفيت و اثربخشي مشاوره دانشجويي *

  نيازسنجي آموزشي*

   ريزي راهبردينامهبر*

 .گيردمديريت فضاها و امكانات و خدمات آمورشي. اين موارد در حيطه مديريت و رهبري قرار مي *

كاربرد آن به منظور استفاده   ت آموزشي و اگرالاتوماسيون فرايندها. اين موارد اگر جنبه طراحي سامانه داشته باشد در حيطه محصو *

 .گيردي قرار ميبهينه در مديريت روند باشد در حيطه مديريت و رهبر

 ارزشيابي فرآيندهاي آموزشي به عنوان جزئي از طراحي و اجراي فرآيند *
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 حیطه مدیریت و رهبری آموزشی

 : تعريف 

شده آموزش   است كه منجر به تحقق اهداف از پيش تعيين  اين حيطه دربرگيرنده وظايف و كاركردهاي مديريت و رهبري آموزشي 

آموزش عالي علوم پزشكي    ها و موسساتعلوم پزشكي و تعالي و ارتقاي مستمر كيفيت در ابعاد مختلف حيات آكادميك دانشگاه

 . گرددمي

 :گيردبر مي در جشنواره شهيد مطهري، اين حيطه مصاديق زير را در

   و عملياتي در آموزش علوم پزشكي (استراتژيك)برنامه ريزي راهبردي  *

   نيازسنجي در راستاي ارتقاي مديريت و رهبري آموزشي* 

 (مديريت تغيير)طراحي، اجرا و ارزشيابي فرايندهاي ارتقاي كيفيت آموزش علوم پزشكي  *

   رهبري تغيير و تحول در آموزش علوم پزشكي *

   جذب و بكارگيري نيروي انساني اثربخش در آموزش علوم پزشكي*

  راهنمايي و منتورينگ يه مشاوره،ظرفيت سازي فردي و سازماني در راستاي مديريت و رهبري تغييرات آموزشي از جمله ارا*

  پياده سازي راهكارهاي ارتقاي انگيزه اعضاي هيأت علمي، دانشجويان و كاركنان در حوزه آموزش*

  عات به منظور بهينه سازي امور مرتبط با مديريت آموزشيالهاي فناوري اطبكارگيري زيرساخت *

  مديريت فضا، امكانات و خدمات آموزشي*

   ه درسيمديريت برنام*

  استقرار نظام حمايت از دانشجويان*

 :گيرددر جشنواره شهيد مطهري، اين حيطه موارد زير را در بر نمي

  مديريت امور اداري و مالي بخش آموزش*

   مديريت فضاي مجازي و نرم افزارهاي مرتبط با آموزش علوم پزشكي*

  طراحي، ساخت و بكارگيري تجهيزات آموزشي*
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  س درسالمديريت ك*

 توانمندسازي دانشجويان*

 

 حیطه یادگیری الکترونیکی 

 : تعريف 

تعاملي تا    از محتواهاي متني)پيشرفته   IT بر  مبتني  هايفناوري  و  برخط  هايفناوري  از  استفاده  با   يادگيرنده  –تعامل ياددهنده   

 .در جشنواره شهيد مطهري براي كسب دانش، مهارت و نگرش (ي مجازياتار در دنيااستفاده از آو

 :گيرداين حيطه مصاديق زير را دربر مي

  مجازي  ، اعم از تركيبي يا صرفا(س مجازيالمانند ك)  ارائه آموزش از طريق اينترنت با استفاده از فناوريهاي همزمان *

  يا صرفا مجازي اعم از تركيبي ،( LMS مانند استفاده از) نهاي غير همزما تفاده از فناوريارائه آموزش از طريق اينترنت با اس *

   ارايه آموزش با استفاده از فناوريهاي واقعيت مجازي و واقعيت افزوده *

  اي مانند بيمار مجازيرايانه  سازهايارايه آموزش با استفاده از شبيه *

  هاي ارائه شده با استفاده از فناوري همراهانواع آموزش  *

 

 :گيرددر جشنواره شهيد مطهري، اين حيطه موارد زير را در برنمي

زي.  آموزش مجا  هاي مولتي مديا، كتاب الكترونيكي، و ... بدون استفاده در سيستمتوليد انواع محتواهاي الكترونيكي مانند بسته * 

 .ت آموزشي قرار مي گيرند الاين موارد در حيطه محصو

اول آموزشي  توضيح  طراحي  مراحل  كليه  شامل  بايد  الكترونيكي  يادگيري  فرآيند  و ):  اجرا  توسعه،  طراحي،  تحليل،   شامل: 

 . باشد (ارزشيابي

تواند  مي  يط اينترنت صورت گيرد و اقداماتي از اين روند هاي طراحي آموزشي در مح: لزومي ندارد كه كليه فعاليتتوضيح دوم

 . به صورت حضوري برگزار شده باشد
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مانند  )مبتني بر شبكه   عات مانند ارزشيابيالمجازي كردن فرايندهاي اداري يا اجرايي مانند استفاده از زيرساخت هاي فناوري اط *

 .يا نرم افزارهاي مديريت آموزش (نرم افزارهاي ارزشيابي هيات علمي

حيطه نيست. اين موارد    هاي يادگيري الكترونيكي باشد مربوط به اينريزي يا ارزشيابي دورهربوط به برنامههاي كه صرفا مفعاليت * 

 .گيرند ريزي درسي و ارزشيابي آموزشي قرار ميحسب موضوع در حيطه برنامه

 

 حیطه طراحی و تولید محصوالت آموزشی

 : تعريف 

كارگيري در   آموزشي كه امكان به (technology)و فناوري، (media) ، رسانه محصول آموزشي، عبارت است از هر نوع ابزار، مواد

 Business)طرح تجاري سازي  و  (در مقياس آزمايشي)ه  ي توليد شدهاي آموزشي مختلف را دارا باشد و بايد حداقل يك نمونهعرصه 

Plan،) د.را داشته باش  

 :گيردبر مي در جشنواره شهيد مطهري، اين حيطه مصاديق زير را در

  فيلم آموزشي* 

   پادكست*

   پويانمايي *

  تيزر ديجيتال اينفوگرافي*

   و درسنامه راهنماي مطالعه*

فيزيكي و  ) اوريگامي    و  هاي آكادميكو بازي  هاي جدي يا كاربرديشامل بازي  (اعم از بازي هاي فيزيكي و ديجيتال)بازي سازي  *

 (الكترونيكي

 ( اعم از فيزيكي و مجازي)ژ آموزشي الشبيه سازهاي آموزشي شامل مدل و مو*

  (VR) و واقعيت مجازي  (AR)  واقعيت افزوده*

  بعدي 3هولوگرام  *

  نرم افزارهاي آموزشي *

   هاي آموزشيطراحي سامانه*
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  اپليكيشن موبايل *

  گجت *

   ي تشخيصي با قابليت استفاده آموزشيابزارهاي معاينه *

 

 :گيردهيد مطهري، اين حيطه موارد زير را در برنميدر جشنواره ش

ت نامبرده  المحصو ... ت مذكور را انجام نداده و صرفاً به استفاده، ارزشيابي والتي كه مجري فرايند طراحي يا توليد محصوالمحصو* 

 .مبادرت ورزيده باشد. اين موارد حسب موضوع در ساير حيطه ها، قرار خواهند گرفت

 .بهداشتي و درماني دارند  چون ابزارها، تجهيزات و ملزومات پزشكي كه صرفاً يا عمدتاً كاركردتي همالمحصو*

 

 

 

 

 

 

 

محصول،   ت توليد شده، الزامي است. در اين چارچوب، ثبت پتنتالسيك جهت ارزيابي محصوال : رعايت معيارهاي گتوضيح اول

هاي علوم  دانشگاه  ثبت محصول در مركز مالكيت معنوي، ثبت به عنوان محصول دانش بنيان، دفاع موفق محصول در مراكز رشد

ثبت پتنت در مراكز معتبر   هاي فناوري وابسته به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، ثبت اختراع ياپزشكي يا مراكز رشد و پارک

و   5،  4، معادل معيارهاي گالسيك (و ...  ي تجهيزات پزشكيمانند اداره)ليد انبوه از مراجع ذيصالح بين المللي، و كسب مجوز تو

 . در نظر گرفته خواهند شد 6

سطح    : رعايت الزامات تجاري سازي به منزله سطح ملي و بين المللي بوده و منجر به كسب امتياز افزوده در اينتوضيح دوم

 . خواهد خواهد شد
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 جشنواره شهيد مطهري براي بررسي موارد رد سريع  فرايندهايچك ليست خودارزيابي  : 1ضمیمه  

 باشد، مي توانيد مرحله بعدي خودارزيابي را انجام دهيد:   "خیر"تنها در صورتي كه پاسخ به همه سواالت زير 

 خیر بلی موضوع ردیف 

   پزشكي  علوم  هاي فراگيرانهاي خارج از حوزه آموزش اعضاي هيات علمي يا يكي از رده فعاليت 1

      يمرتبط با آموزش سالمت عموم ي هاتيفعال 2

   دان قرار گرفته  ريو مورد تقد   ييشناسا  ي كشور  اي   ي دانشگاه  نديگذشته به عنوان فرا  يهاكه در دوره  ينديفرا 3

   دارند  يپرداز هينظر  تيكه صرفا ماه  ييهاطرح  4

   ا همستقر در دانشگاه يآموزش ياصالح روندها علم دارند و نه  ديتول تيكه ماه يآموزش يهاپژوهش 5

 را دارند:   ر یز  طیاز شرا  یکیکه از نظر تواتر و مدت اجرا    ییندهایراف

   كمتر از شش ماه داشته باشند  يمستمر دارند، مدت اجرا يكه اجرا  ييندهايدر مورد فرا 1-6

   مكرر دارند حداقل دو بار انجام نشده باشند  يكه اجرا  ييندهايدر مورد فرا 2-6

  اي  يآموزش يهامستمر دارند مانند برنامه ريتأث ي باره دارند ول كي ياجرا تايكه ماه  ييندهايدر مورد فرا 3-6

 صالح نشده باشند  يمصوب مرجع ذ ،يگذار  استيس يسندها

  

 

 

 ( شش معيار گالسيك)معيارهاي دانش پژوهيچك ليست خودارزيابي فرايندهاي جشنواره شهيد مطهري براي بررسي  :2ضمیمه  

فرايند خود را براي بررسي در جشنواره شهيد مطهري ارسال توانيد باشد، مي "بلی"تنها در صورتي كه پاسخ به همه سواالت زير 

 كنيد:  

 خیر یبل موضوع ردیف 

   هدف مشخص و روشن دارد  1

   مرور بر متون انجام شده است  نديانجام فرا يبرا 2

   مناسب و منطبق با اهداف استفاده شده است يروش مند از 3

    مورد نظر به دست آمده اند  اهداف 4

    قرار گرفته است گرانيد اريدر اخت ي به شكل مناسب نديفرا 5

    قرار گرفته است انيمورد نقد توسط مجر نديفرا 6

 

 

 ضمائم 

 


