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 تهيه و تنظيم : مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي

 
 

تعريف فرايند آموزشي قابل ارائه در جشنواره 

فرايند آموزشي به تمامي فعاليتهاي يادگيري و ياددهي گفته مي شود كه موجب افزايش كيفيت و برون داد آموزشي گردد. 
ترم از انجام آن گذشته باشد، نتايج آن مشاهده و  يك فرايند آموزشي بايد حتما حاصل يك مداخله بوده و حداقل يك يا دو

ارزيابي شده باشد و حتما به شيوه اي به صورت آشكار با ديگر همتايان ، گروه ها و مقامات ذيربط اطالع رساني شده باشد. 

 

تفاوت فرايند آموزشي با مقاله پژوهش در آموزش  

يك مقاله پژوهشي به دنبال پاسخ به يك سوال يا دغدغه پژوهشي است كه ممكن است صرفا مبتني بر كنجكاوي علمي بوده و 
مثال :   به عنوان الزاما به مشاهده نتايج  يا تغيير نرسد.

بررسي ديدگاه دانشجويان در مورد ...  •
 بررسي رابطه سبك تدريس  و يادگيري ..... •

يك فرايند آموزشي به دنبال اجرا و مشاهده تاثير يك مداخله آموزشي يا مديريت آموزشي در تغيير محيط و ارزيابي نتايج و 
مثال :   پيامدهاي آن است و هدف اصلي آن ارتقاي آموزش مي باشد.

 راه اندازي هسته هاي تخصصي ، راهكاري در ارتقاي مهارتهاي پژوهشي •

• Team based learning راهبردي نوين در يادگيري بهتر دانشجويان   

 

حيطه هاي جشنواره : 

 آموزشي تدوين و بازنگري برنامه هاي -1
 

 روشها و تكنيكهاي آموزشي  -2
 

 سنجش، ارزشيابي و اثربخشي آموزشي -3
 

 مرجعيت ، رهبري و مديريت آموزشي -4
 

 مشاوره و راهنمايي -5
 

 محصوالت آموزشي -6



نكات مهم در نگارش يك فرايند آموزشي 

عنوان :  .1

عنوان فرايند نبايد شبيه يك مقاله آموزشي باشد. مثال از واژه هاي بررسي ، مقايسه ، تحليل و ....استفاده ننماييد.  

  بررسي ميزان تاثيرresident as teacher  ( مناسب نيست ) بر توانايي هاي آموزشي دستياران 

  دروه  5برگزاري resident as teacherراهكاري در تقويت توانايي هاي آموزشي دستياران (صحيح است ( 

 
صاحبان فرايند و همكاران :  .2

قبل از ارسال حتما توافق كامل بر روي تعداد اسامي ، ترتيب نام افراد و  معادل بخش نويسندگان در يك مقاله پژوهشي است.
موافقت افراد با حضور در فرايند داشته باشيد. 

 

محل اجراي فرايند :  .3

محيطي است كه فرايند آموزشي در آن اجرا مي شود به عنوان مثال دانشكده ، بيمارستان آموزشي يا حوزه ستادي 

 

گروه فرايندي :  .4

به عنوان مثال اگر تغييري در شيوه تدريس يا برنامه درسي اعمال نموده  نام گروههاي ذينفع و درگير در برنامه را بنويسيد .
ايد گروه فرايندي شامل مدرس، دانشجويان آن درس، و ساير افرادي كه به هر نحو در اجراي آن سهيم بوده اند ، مي باشد. 

 

تاريخ اجرا و مدت :  .5

توجه داشته باشيد كه فرايندهايي قابل بررسي هستند كه حداقل دو ترم  به طور كامل تاريخ شروع  و پايان آن را بنويسيد.
اجرا شده باشند. 

 

مقدمه و بيان مسئله :  .6

از نوشتن مطالب طوالني اجتناب كرده و براساس تجارب ، تئوري ها و شواهد ، دليل اصلي كار را بيان نماييد. به نمونه اي از 
مي توانيد  شواهد ، مستندات و تحقيقات ديگري كه  كارهاي انجام شده يا مشابه در ديگر دانشگاهها يا كشورها اشاره نماييد.

دانشگاه شما تاييد كننده ضرورت اين كار است را به عنوان نيازسنجي بكار بريد. در پايان مقدمه دليلي ارائه نماييد كه  در
نشان دهد فرايند حاضر،حداقل در سطح دانشگاه يا دانشكده شما نوآورانه است. 



 :  هدف و اهداف اختصاصي .۷

مانند يك پژوهش ، اهداف شما بايد در طول فرايند محقق شده و به گونه اي در بخش نتايج نشان داده شود.  

 

روش اجرا :  .8

گام هايي را كه براي اجراي فرايند برداشته ايد توصيف نموده و همه مراحل كار را به طور شفاف بيان نماييد. 

o  بر روي جامعه آماري دانشجويان دانشكده 1390مطالعه حاضر از نوع كاربردي به شيوه توصيفي مقطعي در سال 
 ....( مناسب نيست)

 
  فاز 3 با تشكيل كميته اي از اعضاي هيات علمي گروه آغاز شد و مراحل كار در 1390فرايند حاضر از مهرماه 

طراحي گرديدو....( صحيح است) 

 

نتايج  :  .9

 جدول يا نمودار ارائه نماييد.رعايت تناسب در طراحي نمودارها و جداول مهم است .سعي كنيد بيشترين 3 تا 2نتايج را در 
 اطالعات را در كمترين تعداد جداول و نمودار خالصه كنيد. عالوه بر آنكه ميزان اثربخشي و تاثيرگذاري فرايند را نشان 

مي دهيد در يك منحني يا نمودار روند يا مقايسه ميزان پيشرفت يا بهبود فرايند در طول زمان را هم نشان دهيد. 

 

سطح اثرگذاري :  .10

 خط توضيح دهيد كه كار شما يك كار روتين نبوده بعنوان مثال  2 يا 1در حد 

براي اولين بار است كه اين كار در دانشگاه ، دانشكده ....انجام شده  

قبال در دانشگاه ديگري انجام شده اما از جنبه ...نوآوري دارد. 

 

انطباق با سياستهاي باالدستي :  .11

نقشه جامع علمي يا سالمت كشور را مطالعه نماييد. اولويت ، بند يا ماده اي كه نشان دهد فرايند شما در راستاي برنامه هاي 
كالن فرادستي انجام شده را به طور دقيق و با ذكر بند و ماده بنويسد. 

 



نتيجه گيري :  .12

اين بخش شامل جمع بندي كلي شما از كار، نقاط قوت و ضعف آن ،  تهديدها و  فرصت هاي پيش رو ، مشكالت اجرايي و 
پيشنهادات شما مي باشد. 

 

معرفي :   .13

شواهدي ارائه كنيد كه نتايج كارتان را قبال به شيوه اي در معرض اطالع و دسترس قضاوت قرار داده ايد. 

ارائه در سمينار دانشكده ، دانشگاه ( گواهي ارائه )  -
چاپ در يك مجله   -
لين دانشگاه ( صورتجلسه) ومسئ ارائه گزارش به -
قرار دادن در پايگاههاي علمي   -

ممكن است نتايج يك فرايند آموزشي قبال بصورت مقاله منتشر شده باشد اين منافاتي با ارسال فرايند در جشنواره ندارد ولي 
سبك نگارش شما بايد بر اساس اصول تدوين فرايند آموزشي باشد. شما مي توانيد بعد از ارسال يك فرايند آموزشي نتايج آن 

را به صورت مقاله در يك مجله علمي پژوهشي چاپ كنيد. 

 

 قابل ويرايش ارسال نماييد.  word صفحه در قالب 5در پايان لطفاً خالصه فرايند را حداكثر در 

پيوستهاي مربوط به فرايند ( عكس، فيلم ،نمونه كار، محصول ،گواهي و ...) را در يك سي دي به همراه فرايند ارسال نماييد. 

 

با تشكر و آرزوي موفقيت                                                                                                                       

 مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي دانشگاه

 

 




