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 :را عالمت بگذارید

 □تدوینوبازنگریبرنامههایآموزشی
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 □)دانشجو، هیئت علمی و برنامه 
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 □یادگیري الکترونیکی
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 .)ضرورت انجام و اهمیت اهداف انتخابی را ذکر کنید
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 )با ذکر رفرانس(: مرور تجربیات و شواهد خارجی
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 :نوآورانه فعالیت عنوان -١

 عنوان فارسی 

 عنوان انگلیسی 
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را عالمت بگذارید وريآحیطه نو-2

 تدوینوبازنگریبرنامههایآموزشی

 یاددهی و یادگیري□
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 در این بخش سوابق اجرایی این نوآوري در دانشگاه و کشور
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 تحلیل موقعیت
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 زي، چگونگی تجزیه

......................................................................

......................................................................

 .ا ذکر کنیدشیوه هاي تعامل با محیط که در آن فعالیت نوآورانه به محیط معرفی شده و یا مورد نقد قرار گرفته ر

 راهنما/ کتاب/
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 .چگونه موفق شده است به اهداف خود دست یابد را بنویسید
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 یب داده شده است تگردم کلیه اطالعات مبتنی بر واقعیت تر

در این بخش سوابق اجرایی این نوآوري در دانشگاه و کشور(: مرور تجربیات و شواهد داخلی

 )شود بیان
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تحلیل موقعیتزي، چگونگی تجزیه و ساآماده (شرح مختصري از فعالیت صورت گرفته را بنویسید

 .)اجرا و ارزشیابی را دراین بخش بنویسید
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زي، چگونگی تجزیهساآماده (از فعالیت صورت گرفته را به زبان انگلیسی بنویسید

 .)و تحلیل موقعیت و تطبیق متدلوژي، اجرا و ارزشیابی را دراین بخش بنویسید
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شیوه هاي تعامل با محیط که در آن فعالیت نوآورانه به محیط معرفی شده و یا مورد نقد قرار گرفته ر

 :در این بخش موارد ذیل را ذکر کنید

 برگزاري دوره هاي آموزشی در جهت انتقال نوآوري

 پذیرش در کنگره ها و جشنواره ها

/تارنما/مقاالت داخلی یا خارجی/پاورپوینت/ CDشیوه هاي نشر نوآوري اعم از 
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 مشتریان یا فراگیران/همکاران
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چگونه موفق شده است به اهداف خود دست یابد را بنویسیدعالیت و این که فعالیت ارائه شده 

 :در این بخش موارد ذیل را ذکر کنید

 شواهد دستیابی به اهداف براي هریک از اهداف ویژه به تفکیک

 مشتریان/میزان رضایتمندي فراگیران

 نقاط قوت و ضعف و پیشنهادات براي آینده 
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 □در سطح گروه آموزشی براي اولین بار صورت گرفته است

 □دانشکده براي اولین بار صورت گرفته است

 □در سطح دانشگاه براي اولین بار صورت گرفته است

 □ستادر دنیا براي اولین بار صورت گرفته 

گردم کلیه اطالعات مبتنی بر واقعیت ترو متعهد میمجري فرایند بوده 

 □: موافقم                                                                          

 .باشد  Editقابل  Wordدر قالب فرمت 
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شرح مختصري از فعالیت صورت گرفته را بنویسید -12

اجرا و ارزشیابی را دراین بخش بنویسید، و تطبیق متدلوژي 
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از فعالیت صورت گرفته را به زبان انگلیسی بنویسید شرح مختصري–13

و تحلیل موقعیت و تطبیق متدلوژي، اجرا و ارزشیابی را دراین بخش بنویسید 
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شیوه هاي تعامل با محیط که در آن فعالیت نوآورانه به محیط معرفی شده و یا مورد نقد قرار گرفته ر-١۴

در این بخش موارد ذیل را ذکر کنید:توجه*

 برگزاري دوره هاي آموزشی در جهت انتقال نوآوري

 پذیرش در کنگره ها و جشنواره ها

  شیوه هاي نشر نوآوري اعم از

 شواهد تعمیم نوآوري در اماکن دیگر و نتایج آنها

 همکاران/نقد خبرگان
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عالیت و این که فعالیت ارائه شده فنتایج حاصل از این  -15

در این بخش موارد ذیل را ذکر کنید :توجه*

 شواهد دستیابی به اهداف براي هریک از اهداف ویژه به تفکیک

 میزان رضایتمندي فراگیران

  نقاط قوت و ضعف و پیشنهادات براي آینده
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 سطح نوآوري-16

 در سطح گروه آموزشی براي اولین بار صورت گرفته است

  دانشکده براي اولین بار صورت گرفته استدر سطح

 در سطح دانشگاه براي اولین بار صورت گرفته است

  در دنیا براي اولین بار صورت گرفته

 

مجري فرایند بوده ...................... اینجانب 

                                                                          

 : توجه*

در قالب فرمت شرحفعالیت نوآورانه 



مرتبط با فرایند کـه ارزیـابی   ...... ، تصویر اسکن شده و 

بصورت فایل تهیه و به همراه فرم درخواست ارزشیابی جشنواره کشوري ارسال شـود ایـن   

مـثال در  (مجموعه باید حاوي اطالعاتی باشد که امکان اجراي این فعالیت را توسط سایر افراد در مراکز دیگر فراهم نمایـد 

 جشنواره آموزشی شهید مطهريدهمین

، تصویر اسکن شده و همچنین الزم است مجموعه اي از مستندات، فیلم

بصورت فایل تهیه و به همراه فرم درخواست ارزشیابی جشنواره کشوري ارسال شـود ایـن   فقط 

مجموعه باید حاوي اطالعاتی باشد که امکان اجراي این فعالیت را توسط سایر افراد در مراکز دیگر فراهم نمایـد 

 ).ین و بازنگري برنامه حداقل باید کوریکولوم کامل ضمیمه باشد

دهمیندبیرخانه 

 

همچنین الزم است مجموعه اي از مستندات، فیلم

فقط واقعی آن را ممکن میسازد 

مجموعه باید حاوي اطالعاتی باشد که امکان اجراي این فعالیت را توسط سایر افراد در مراکز دیگر فراهم نمایـد 

ین و بازنگري برنامه حداقل باید کوریکولوم کامل ضمیمه باشدحیطه تدو

 

 


