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 سمه تعالیب
 

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 معاونت آموزشی

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 آموزشینوآورانه  طرح پروپوزال شراگنراهنمای 

 ( آموزشی دانش پژوهی)  آموزشی نوآورانه تعريف فرايند
فرايند آموزشی به تمامی فعاليتهاي يادگيري و ياددهی گفته می شود كه موجب افزايش كيفيت و برون داد آموزشی گردد. 

)براي فرايندهايی كه ماهيت دوره اي دارند( يا شش  ترم  يك فرايند آموزشی بايد حتما حاصل يك مداخله بوده و حداقل دو

نتايج از انجام آن گذشته باشد، نتايج آن مشاهده و ارزيابی شده باشد و حتما دارند(  ماه ) براي فرايندهايی كه ماهيت مستمر

) تعامل با محيط و دريافت نقد  شده باشد ارائهديگر همتايان، گروه ها و مقامات ذيربط  ياربه شيوه اي به صورت آشكار بطرح 

هاي نوين ارزيابی و الينی، پايه، آموزش در عرصه، روشفرايندها در حيطه هاي گوناگون آموزشی اعم از علوم ب .و بازخورد(

 ...می تواند صورت گيرد.

 عرصه يا موقعيت آموزشی به كليه موقعيت هاي زير در علوم پزشكی اطالق می شود:

 كالسهاي درسی -1

 كارگاههاي آموزشی -2

 آزمايشگاههاي گوناگون علوم پايه و بالينی -3

 آزمايشگاه يا مراكز مهارتهاي بالينی -4

 گزارش صبحگاهی -5

 كنفرانس هاي آموزشی مانند درون گروهی، دانشگاهی، آموزش مداوم ،درون بيمارستان و ژورنال كالب -6

 راند بخشهاي بالينی -7

 آموزش سرپايی -8

آموزش در عرصه هاي مختلف نظام ارائه خدمات و جامعه مانند آموزش در فيلدهاي بهداشتی ،كارخانه ها ، مدارس  -9

 و ...

 الكترونيكی فعاليتهاي آموزش -10

 تفاوت فرايند آموزشی با مقاله پژوهش در آموزش 

يك مقاله پژوهشی به دنبال پاسخ به يك سوال يا دغدغه پژوهشی است كه ممكن است صرفا مبتنی بر كنجكاوي علمی بوده و 

 مثال : هدف اثبات يا رد يك فرضيه و يا توصيف يك رويداد است. به عنوان  الزاما به مشاهده نتايج  يا تغيير نرسد.

 ... بررسی ديدگاه دانشجويان در مورد 

 ..... بررسی رابطه سبك تدريس  و يادگيري 

ثير يك مداخله آموزشی يا مديريت آموزشی در تغيير محيط و أيك فرايند آموزشی به دنبال اجرا و مشاهده تدر حاليكه 

 مثال :  نتايج و پيامدهاي آن است و هدف اصلی آن ارتقاي آموزش می باشد. ارزيابی



2 

 آموزشی، راهكاري در ارتقاي مهارتهاي راه اندازي هسته هاي تخصصی 

 Team based learning   راهبردي نوين در يادگيري بهتر دانشجويان 

وزشی چنين كاري وجود دارد اما در فرايند آم در پژوهش كالسيك نمونه گيري و تخصيص تصادفی افراد به گروههاي مطالعه

 صورت نمی گيرد.  

و اعتبار بيرونی ) نمونه گيري صحيح و  را با معيارهاي اعتبار درونی ) كنترل دقيق و حذف عوامل نامرتبط( یمطالعات پژوهش

، ارائه نتايج نوآوري و استمرار ،كه در ارزيابی فرايندهاي آموزشی اثر بخشید. در حالينقابليت تعميم نتايج( ارزيابی می كن

 اهميت ويژه دارد.و دريافت نقد و بازخورد   )تعامل با محيط(

نتايج پژوهش غالبا قابل تعميم به كل جامعه اي است كه پژوهش در آن انجام شده است. فرايند انجام شده در يك محيط 

 ممكن است در محيط ديگر نتايج متفاوتی داشته باشد .

 :طرح های اتمام یافته دانش پژوهی آموزشیگزارش مستندات الزم برای ارائه در تهیه  توضیح در مورد

 باشد.الزم مستندات طرح بايد واقف به تهيه  ايمجري طرح از ابتداي طراحی و اجر

 می تواند شامل موارد ذيل باشد:مستندات 

 برنامه هاي درسی است.يادگيري/ تدوين و بازنگري  -ددهیطرح درس/ طرح دوره، محتواهاي آموزشی اگر حيطه يا 

  عكس و صورتجلسه از ارائه گزارش نتايج طرح اتمام يافته در جلسات برگزار شده مثال اگر فعاليت در جلسه اي در

گروه يا دانشكده يا دانشگاه ارائه شده است. عكس از جلسه و صورتجلسه با امضاي حاضرين جلسه شوراي آموزشی 

 سربرگ مربوط به محل ارائهدر 

 پرسشنامه )ها( و يا سواالت مصاحبه مورد استفاده در انجام طرح 

 بسته به روش مورد استفاده پرسشنامه يا سواالت مصاحبه و ....( مستندات مربوط به انجام نيازسنجی ( 

  همايش، سمينار و... گواهی ارائه طرح در 

 پژوهشی -گواهی پذيرش مقاله در مجالت علمی 

 گواهی برگزاري كارگاه در مورد فعاليت صورت گرفته 
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 سمه تعالیب
 

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 معاونت آموزشی

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی
 

 آموزشینوآورانه  طرح پروپوزال
 

 اطالعات کلیبخش اول: 
 

  :عنوان فارسی (1

  عنوان واضح باشد و با يكبار خواندن مشخص باشد كه چه كاري انجام شده است، عنوان تا حدي ژورنالی و جذاب

 باشد

 در دانشجويان پزشكی مقطع...( جامعه هدف مشخص باشد ( 

 در دانشگاه علوم پزشكی...( محل انجام كار ( 

  ( الزم است قيد شود اگر به صورت مقطعی انجام شده استزمان انجام كار) 

ارزشيابی  و اجرا ،نكته: در طرح هاي دانش پژوهی آموزشی عنوان معموال با ارتقا، پايش، توسعه، تدوين، طراحی

 شروع می شوند.

ر طرح دانش توضيح: از كلماتی مانند بررسی، تعيين و... كه در پژوهش براي تعيين اثر بخشی استفاده می شود، د 

 پژوهی استفاده نمی شود. مثال:

o  بررسی ميزان تاثيرresident as teacher  ) بر توانايی هاي آموزشی دستياران ) مناسب نيست 

o  دروه   5برگزاريresident as teacher (راهكاري در تقويت توانايی هاي آموزشی دستياران )صحيح است 

 عنوان انگليسی: (2
 نوشته شود.معادل با عنوان فارسی 

 
 

 است.در انتهای این فایل آورده شده  دانش پژوهی و جدول امتیازات راهنمای حیطه هایتوجه:    حيطه نوآوری:  (3

 های آموزشیتدوین و بازنگری برنامه⃝

 یاددهی ویادگیری⃝

 (علمی و برنامه ارزشیابی آموزشی )دانشجو، هیأت⃝

 مدیریت و رهبری آموزشی⃝

 یادگیری الکترونیکی⃝

 طراحی وتولید محصوالت آموزشی⃝

 :سطح نوآوری (4

كه اين فعاليت انجام شده است براي اولين بار  مکانیدر در طرح دانش پژوهی آموزشی منظور از نوآوري آن است كه 

نه اينكه در جهان يا كشور يا دانشگاه انجام نشده باشد. حتی ممكن است در يك گروه يا گروه هاي  صورت گرفته است

 ديگر در همان دانشكده انجام شده باشد ولی در گروهی كه فعاليت انجام شده است براي اولين بار صورت گرفته است.
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 گیرددر سطح گروه آموزشی برای اولین بار انجام می⃝

 گیرددانشکده برای اولین بار انجام میدر سطح ⃝

 گیرددر سطح دانشگاه برای اولین بار انجام می⃝

 گیرددر سطح کشور برای اولین بار انجام می⃝

 :خالصه ضرورت اجرا (5
 

 

 :خالصه روش اجرا (6

 

 

 کلمه( 5)حداکثر :کلمات کليدی (7

 

 :هاخالصه هزينهجدول  (8

 

 ریال هزینه مسافرت ریال هزینه پرسنلی

 ریال هزینه مواد غیرمصرفی ریال  مواد و وسایل مصرفیهزینه 

 ریال  جمع کل  

 

 بخش دوم: جزییات طرح
 

 

ثیرات نامطلوب آن بر آموزش، مرور أ)بیان دقیق مشکل و ابعاد آن و ت:توصيف مشکل آموزشی و ضرورت اجرای طرح (9

 (رفرانسهای مشابه، ضرورت انجام طرح با ذکر شواهد آموزشی خارجی و داخلی در موقعیت

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

  بيان مشكل موجود در جهان، كشور و  منطقه ) ابتدا آمار جهانی در مورد مشكل موجود در جهان و سپس

 كشور و منطقه( با ذكر رفرنس

 ثر بر تداوم مشكل و اثر آن بر جامعهعوامل مو 

  راه كارهاي موجود براي حل مشكل بر اساس به روز ترين و معتبرترين شواهد ) رفرنس به مطالعات مداخله اي

 و ترجيحا مرور سيتماتيك(

  نوشتن مطالب طوالنی اجتناب كرده و براساس تجارب، واژه هاي پژوهش، مقاله يا مطالعه استفاده نكنيد. از از

تئوري ها و شواهد ، دليل اصلی كار را بيان نماييد. به نمونه اي از كارهاي انجام شده يا مشابه در ديگر 

  دانشگاهها يا كشورها اشاره نماييد.

 :در طرح دانش پژوهی به دنبال اثبات اين كه روشی كه ما بكار گرفتيم موثر  ضرورت انجام مطالعه حاضر

يادگيري، هدف مقايسه روش تدريس سخنرانی با روش مبتنی بر حل  -ی) مثال در حيطه يادهنيستيم است 

بلكه هدف  نيستيم(، بنابراين به دنبال گپ موجود در دانش فعلی و مطالعات قبلی انجام شده نيست مسأله 

fulfillment   دانش است. زيرا هدف از انجام طرح دانش پژوهی استفاده از بهترين شواهد موجود است و

وش مورد استفاده قبالً در مطالعات قبلی ثابت شده و براي حل مشكل موجود مثال در كالس درس سودمندي ر

اين روش كه به عنوان بهترين و موثرترين روش تدريس شناخته شده است، مورد استفاده قرار می گيرد. )مثال 
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ساله ثابت شده بر اساس بهترين شواهد موجود در آموزش پزشكی، سودمندي روش تدريس مبتنی بر حل م

می توانيد  است، بنابراين به عنوان بهترين روش براي همه دانشجويان يك كالس اين روش اجرا می شود(. 

دانشگاه شما تاييد كننده ضرورت اين كار است را به عنوان  شواهد، مستندات و تحقيقات ديگري كه در

گروه حداقل در سطح  د كه نشان دهد فرايند حاضر،دليلی ارائه نمايي بيان مسالهنيازسنجی بكار بريد. در پايان 

 يا دانشكده شما نوآورانه است.

 )هدف از انجام كار )ترجيحا مشابه عنوان 

 مرور تجربیات و شواهد داخلی و خارجی  نکته در: 

براي دستيابی به بهترين شواهد موجود مرور متون بهتر است با روش نوشتن استراتژي جستجو ) با كليد واژهاي مرتبط( 

و پايگاه هاي انگليسی  google scholar, SID, Magiranو در پايگاه هاي علمی معتبر در پايگاه هاي فارسی 

PubMed, Eric, google scholar,   Meded portal, ......جستجوي دستی در مجالت فارسی و انگليسی مرتبط با و

 رشته جستجوي جامعی انجام گيرد.

در مرور متون فارسی و انگليسی به مقاالت و مطالعاتی رفرنس داده شود كه اثر بخشی روش مورد استفاده در طرح حاضر 

فی كه سودمندي روش مورد استفاده را را نشان داده اند، مقاالت مداخله اي و ترجيحا مرور سيستماتيك، نه مقاالت توصي

 با عدد و رقم ثابت نكرده اند.

اگر در رشته اي كه مطالعه حاضر انجام شده مطالعات مشابه اي نباشند كه سودمندي روش مورد استفاده را نشان داده 

 اند، می توان به مطالعات ساير رشته ها رفرنس داد.

 

 :اصلیهدف  (10
 ترجيحاً مشابه عنوان باشد

 

 :اختصاصی اهداف (11

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

 اهداف اختصاصی بايد شامل گام هاي اجراي مطالعه و تعيين متغيرهاي مورد بررسی باشد مانند:

 طراحی...

 اجرا...

 ارزشيابی

 
 

  . به عنوان مثال: در نهايت پس از اجراي طرح انتظار می رود محقق شونداهدافی هستند كه  :کاربردی اهداف (12

 ارتقاي يادگيري دانشجويان 

 بهبود كيفيت يادگيري 

 افزايش انگيزه فراگيران 

  .نيستنددقت داشته باشيد اهدافی از اين نوع اهداف اختصاصی طرح نكته مهم: 
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 ریزی درسی هاردن و ...(های مدل برنامهماستریخی، یا گام PBLمراحل  )توصیف مداخله مثال:موردنظرمداخله توصيف  (13

) مدل برنامه ريزي درسی  فعاليت صورت گرفته بهتر است بر اساس مدل هاي مطرح در هر حيطه انجام شده باشدنكته: 

و پاتريك هاردن در حيطه تدوين و بازنگري برنامه هاي درسی، مدل هاي ارزشيابی كرک  مدل برنامه ريزي درسی، كرن

گانيه و  ADDIE يادگيري، مدل هاي -در حيطه ياددهی ADDIE  شيابی برنامه هاي آموزشی، مدلسيپ در حيطه ارز

 در حيطه طراحی و توليد محصوالت آموزشی و...(

 

 :روش اجرای طرح (14

 به طور کلی شرح فعالیت انجام گرفته باید شامل گام های زیر باشد:

  هاي الزم قبل از اجراي طرح )آمادگی مجريان براي اجراي مثال يك روش تدريس طراحی )توضيح در مورد آمادگی

جديد، نحوه آماده كردن محتوا، نحوه آموزش مخاطبان طرح(، مراحل نيازسنجی، تهيه و اعتبار يابی ابزارهاي مورد 

 استفاده در طرح و...(

 يادگيري است برنامه آموزشی چند جلسه  -ددهیاجرا: توضيح در مورد مخاطبان برنامه، نحوه اجرا مثال اگر حيطه يا

اجرا شده، هر جلسه چند ساعت، در چه بازه زمانی؟ )يك ترم، چند ماه(، نحوه برگزاري جلسات و ساير توضيحات 

 الزم با تقدم و تاخر زمانی انجام كار و به صورت نظام مند گزاش شود.

 ل، نتايج انجام كار و يا ارزشيابی از فرايند ) مراحل انجام كار( ارزشيابی ) به عنوان مثال ارزشيابی از فراگيران، محصو

 می تواند باشد(

زيرا هدف از انجام طرح دانش  صورت نمی گیردتعيين حجم نمونه، دو گروهی كردن در فرايند دانش پژوهی  تكته:

مطالعات قبلی ثابت شده و براي پژوهی استفاده از بهترين شواهد موجود است و سودمندي روش مورد استفاده قبالً در 

 حل مشكل موجود مثال در كالس درس اين روش مورد استفاده قرار می گيرد.
 

 
 

 :توصيف شيوه ارزشيابی مداخله آموزشی (15

 :مداخله انجام شده ارزشیابی فرایند

 

 (2و1)بر اساس مدل کرک پاتریک: حاصل از مداخله یارزشیابی پیامدها

 رضایت: 

 

 یادگیری:

 

 انتقال:

 

                                                           
تعداد از صورت گیرد و هر  )واکنش، یادگیری، انتقال و تاثیر( توجه داشته باشید که الزم نیست که ارزشیابی پیامدها در کلیه سطوح کرک پاتریک1

کنند از ارزش بیشتری که بر اساس نظر مجریان امکان پذیر باشد قابل قبول است. طبیعتا سطوح باالتر به دلیل شواهد باالتری که تولید می سطوحی

 برخوردار هستند. 

 ارزشیابی پیامدها استفاده کنید.توانید از مدل دیگری برایدر صورت تمایل میاستفاده از مدل کرک پاتریک الزامی نیست و 2
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 :ثیرأت
 

 :های کنترل آنهای و شيوهيهای اجرامحدوديت (16

 

 

 :مالحظات اخالقی (17

 

 

 

 نویسی معتبر(رفرانس هایمدل)بر اساس یکی از ها:رفرانس (18

 

 
 

 )ردیف و ماه قابل افزایش(:طرحدول زمان بندی مراحل اجرای ج (19
 

ف
ردی

 

 زمان کل ییهای اجرافعالیت
 زمان بر حسب ماه

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

               

 شود.زمان طراحی پیش نویس طرح و تکمیل این فرم جزو زمان اجرای طرح محسوب نمی:توجه

 

 :هاجدول هزينه (20
 ها )ردیف قابل افزایش(باذکر مشخصات کامل و میزان اشتغال هرفرد و حق الزحمه آن :هزینه پرسنلی

 افرادتعداد  رتبه علمی نام فرد یا افراد نوع فعالیت
کل رقم حق الزحمه 

 برای یک نفر
 جمع کل

      

 ریال جمع هزینه پرسنلی

 

 )ردیف قابل افزایش( وسایل غیرمصرفی:

 قیمت کل قیمت واحد تعداد الزم وسیله نام

    

 ریال جمع هزینه غیرمصرفی
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 )ردیف قابل افزایش(:موادمصرفی

 قیمت کل قیمت واحد مقدار الزماد/تعد نام ماده

    

 ریال جمع هزینه مصرفی

 

 )ردیف قابل افزایش(:سفرهزینه 

 مقصد -مبدا
تعداد مسافرت در مدت اجرای طرح و 

 منظور آن
 هزینه به ریال تعداد افراد نوع وسیله نقلیه

     

 ریال سفرجمع هزینه 

 

 

 ها خالصه هزینهجدول 

 ریال سفرهزینه  ریال هزینه پرسنلی

 ریال هزینه مواد غیرمصرفی ریال  مصرفیهزینه مواد و وسایل 

 ریال  جمع کل

 

 

 مشخصات مجريان و همکاران طرح (21

 (نماید.رابط طرح کسی است که به نمایندگی از تیم مجری کلیه امور این پروپوزال را تا تصویب پیگیری می)مشخصات رابط طرح 
 

 شغل  نام و نام خانوادگی
 ت علمیأهی⃝

 ت علمیأغیرهی⃝
  محل خدمت

  شماره تلفن همراه @ ایمیل  کد ملی

 نوع همکاری
 مجری⃝

 همکار⃝
  رتبه علمی

شماره تلفن محل 

 خدمت
 

شماره تماس 

 ضروری
 

نشانی محل 

 خدمت
 

 

 ردیف قابل افزایش(مشخصات سایر همکاران( 

 کد ملی نام و نام خانوادگی
ت علمی/غیر أشغل )هی

 ت علمی(أهی
 رتبه علمی

نوع 

)مجریهمکاری

 /همکار(

 شماره تلفن همراه ایمیل

     @  
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شود که ید همکاری ایشان ایمیلی ارسال میأینکته: لطفا دقت کنید که ایمیل کلیه همکاران صحیح نوشته شود چراکه برای ت

 الزم است مراتب همکاری خود را در آن ایمیل اعالم نمایند. 
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 آموزشیهای نوآورانه طرح پروپوزالخودارزيابی چک ليست  (22
های نوآورانه، این چک لیست را به صورت خودارزیابی تکمیل الزم است رابط قبل از ارسال طرح از طریق سامانه فعالیت

 نموده و از مثبت بودن پاسخ به کلیه سواالت مندرج در آن اطمینان حاصل کند.

 

 

 میاز طرف ت یندگیبه نما................................. نجانبیا

از جمله کامل بودن ولیت صحت اطالعات مندرج ؤمس....................................................................پوزالپرو

 گیرم.را بر عهده میچک لیست خودارزیابی 

 

 نام و نام خانوادگی:

 امضا:

 تاریخ:

ف
ردی

 

 خیر بلی موضوع

 ⃝ ⃝ مناسب استح مرتبط با آموزش پزشکی است و عنوان طر 1

 ⃝ ⃝ خالصه ضرورت اجرا بخوبی تبیین شده و قانع کننده است 2

 ⃝ ⃝ خالصه روش اجرا با جزئیات کافی بیان شده است 3

 ⃝ ⃝ دباشمی( ضرورت انجام طرحرح )بیان مساله حاوی توضیحاتقانع کننده و مستدل در مورد علت اجرای ط 4

 ⃝ ⃝ باشددادن این که سودمندی موضوع طرح قبال اثبات شده است میمرور متون حاوی اطالعاتالزم و مستند برای نشان  5

 ⃝ ⃝ با روش اجرا قابل دسترسی هستنداند و صورت مناسب نوشته شدهه اختصاصی ب اصلی و اهداف 6

 ⃝ ⃝ مداخله پیشنهاد شده برای دستیابی به اهداف طرح مناسب است و دارای پشتوانه علمی کافی است.  7

 ⃝ ⃝ باشد. به درستی تبیین شده است و حاوی جزییات الزم می طرحاجرای روش  8

 ⃝ ⃝ .مندی مورد نظر استو با جزییات بیان شده استنحوه ارزشیابی طرح متناسببا اهداف وروش 9

 ⃝ ⃝ مالحظات اخالقی طرح به درستی تبیین شده است 10

 ⃝ ⃝ آنها ارائه شده است تیریمد یمناسب برا یشده و راهکارها نییتب یخوبه طرح ب یهاتیمحدو 11

 ⃝ ⃝ .باشندو در ارتباط با موضوع طرح می نوشته شدهبه درستیها رفرانس 12

 ⃝ ⃝ بندی متناسب با اجرا در نظر گرفته شده استزمان 13

 ⃝ ⃝ بودجه طرح منطقی و مناسب است 14
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 دانش پژوهی آموزشیراهنمای حیطه های 

 های آموزشیبازنگری برنامهحیطه تدوین و 

 : تعریف

برنامه درسی طرح يا نقشه اي است كه در برگيرنده فرصت هاي يادگيري و تجارب آموزشی برنامه ريزي 

شده براي محدوده زمانی و مكانی مشخص می باشد. به عبارت ديگر ابزاري است كه به واسطه فعاليت هاي 

در يادگيرندگان را فراهم می آورد. محدوده فرايندهاي حيطه  برنامه ريزي شده و هدفمند، موجبات يادگيري

برنامه ريزي درسی می تواند دربرگيرنده طيفی از يك دوره كوتاه مانند توانمندسازي آموزشی اعضاي هيات 

علمی و كاركنان يا آموزش مداوم تا سطح يك رشته باشد. همچنين گروه هدف آن می تواند اعضاي هيات 

 در تواند می حيطه اين مقاطع مختلف تحصيلی و يا دانش آموختگان باشند. فرايندهاي علمی، دانشجويان

آن  شرط يا فقط شامل يكی از مراحل آن باشد به گردد اجرا و طراحی ريزي درسی برنامه هايگام تمام قالب

 .باشد مشخص درسی ريزي برنامه فرايند كل مرحله در آن نقش كه

 گیرد:را دربرمی زیر مصادیق حیطه این

 اي كه به كارگيري نتايج آن در فرايند برنامه ريزي نشان داده شود( نيازسنجی )به گونه 

  )تدوين اهداف )از جمله توانمندي هاي دانش آموختگان 

  انتخاب و سازماندهی محتوا 

 اجراي برنامه 

  ارزشيابی برنامه 

   گیرد:برنمی در را زیر موارد حیطه این

  حيطه روش تدريس يا ارزشيابی برنامه درسی كه به طور مستقل از برنامه درسی باشد. نوآوري در

 اين موارد حسب مورد در حيطه هاي ياددهی و يادگيري يا ارزشيابی آموزشی قرار می گيرند.

  .مديريت برنامه درسی. اين مورد نيز در حيطه مديريت و رهبري آموزشی قرار می گيرد 

 

 ریحیطه یاددهی و یادگی

 : تعریف

 شود. می مرتبط آموزشی اهداف به دستيابی راستاي در يادگيرنده و ياددهنده تعامالت به كه آن چه هر

 گیرد:را دربر می زیر مصادیق حیطه این

 سيتدر يها مدل و الگوها 
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 بزرگ يهاگروه در يريادگي 

 كوچك گروه در يريادگي 

 ینيبال آموزش 

 جامعه عرصه در يريادگي 

 انيهمتا از يريادگي 

  سبك -خاص آنها  يها یژگيو و رندهيادگي -اددهندهي تعامالتمرتبط با بازخورد )در صورتی كه 

 .(شود يريادگي ی واددهي تيفيك بهبود به منجر و باشد - ... و يريادگي يها

  گیرد:این حیطه موارد زیر را در بر نمی

 يريادگي ی واددهي نديفرا در آن از و باشد كرده هيته را یآموزش محصول اي ابزار فرد چنانچه 

 طهير ح. اين موارد درديگ یقرار نم طهيح نيدر ا است، ابزار ساخت بر تمركز چون كند، استفاده

 .دنريگیم قرار یمحصوالت آموزش

 اختصاص دارد، چون  س،يتدر يها به روش زياز آن ن یشده و بخش نيتدو یكه برنامه درس يموارد

 و نيتدو طهيحاين حيطه قرار نمی گيرد. اين موارد در  دربرنامه است،  نيبر تدو یاصل ديتاك

 .دنريگیم قرار یآموزش يهابرنامه يبازنگر

 قسمت و است يمجاز يفضاها از استفاده بر یمبتن رفته كار به سيتدر اي آموزش روش كه يموارد 

 طهيح در در اين حيطه قرار نمی گيرند. اين موارد رديگ یم شكل يمجاز يفضا در ارتباط عمده

 .رديگیم قرار یكيالكترون يادگيري

 اين حيطه قرار نمی گيرد. اين  در باشد، یابيارزش نديفرا يها گام از یكي عنوان به چنانچه بازخورد

 .  رديگیقرار م یابيارزش طهيحموارد در 

 

 حیطه ارزشیابی

  تعریف:

اثربخشی  مند و هدفمند اطالعات با روش علمی )روا و پايا( جهت بررسی كاركرد،جمع آوري و تحليل نظام 

يا برنامه درسی جهت بازخورد )به  فراگيران، و سطح علمی و رعايت اصول، در مورد اعضاي هيأت علمی،

 گيري منظور بهبود عملكرد( يا تصميم

 گیرد:را دربر می زیر مصادیق حیطه این

به روش كاغذي يا الكترونيك در زير  تكوينی يا تراكمی، ،high-stakeيا  low-stake هر ارزشيابی اعم از

 حيطه هاي زير: 

 یعلم أتيه ياعضا یآموزش تيفيك اي تيكم یابيارزش  

 یآموزش مختلف يها عرصه در رانيفراگ یابيارز 

 آزمون  ليتحل 
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 بازخورد ارائه 

 برنامه  یابيارزش 

 یآموزش طيمح سنجش 

 آموزشی( يابرنامه یبخشاعتبار( 

 ي )آموزشی(اموسسه یاعتباربخش 

 :گیردبر نمی در را زیر موارد حیطه این

 ی آموزش خدمات يها سامانه یطراح 

 و تمركز بر  ديكه تاك یبه كار رود در صورت یابيارزش يكه در راستا يیسامانه ها یطراح

 سامانه باشد  یطراح

 يیدانشجو مشاوره یاثربخش و تيفيك یابيارز 

 یآموزش یازسنجين 

 ي راهبرديزير برنامه  

 قرار می  يو رهبر تيريمد طهيحی. اين موارد در آمورش خدمات و امكانات و فضاها تيريمد

 .گيرد

 محصوالتحيطه  در باشد داشته سامانه یطراح جنبه اگر . اين مواردندهاايفر ونياتوماس 

 و تيريمدحيطه  در باشد روند تيريمد در نهيبه استفاده منظور به آن كاربرد اگر و یآموزش

 قرار می گيرد. يرهبر

 نديفرآ ياجرا و یطراح از یجزئ عنوان به یآموزش يندهايفرآ یابيارزش 

 

 حیطه مدیریت و رهبری آموزشی

 تعریف:

است كه منجر به تحقق اهداف از  3اين حيطه دربرگيرنده وظايف و كاركردهاي مديريت و رهبري آموزشی

پيش تعيين شده آموزش علوم پزشكی و تعالی و ارتقاي مستمر كيفيت در ابعاد مختلف حيات آكادميك 

 گردد.دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی علوم پزشكی می

 گیرد:را دربر می زیر مصادیق حیطه این

 یپزشك علوم آموزش در یاتيعمل و( كي)استراتژ يراهبرد يزير برنامه 

 یآموزش يرهبر و تيريمد يارتقا يراستادر  یازسنجين 

 (رييتغ تيري)مدی پزشك علوم آموزش تيفيك يارتقا يندهايفرا یابيارزش و اجرا ،یطراح 

 یپزشك علوم آموزش در تحول و رييتغ يرهبر 

 یپزشك علوم آموزش در اثربخش یانسان يروين يريبكارگ و جذب 

                                                           
3 Educational Administration 
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  سازمانی در راستاي مديريت و رهبري تغييرات آموزشی از جمله ارايه ظرفيت سازي فردي و

 مشاوره، راهنمايی و منتورينگ

  و كاركنان در حوزه  انيدانشجو ی،علم تيأه ياعضا هزيانگپياده سازي راهكارهاي ارتقاي

 آموزش

 تيريامور مرتبط با مد يساز نهياطالعات به منظور به يفناور يها رساختيز يريبكارگ 

 یآموزش

 یآموزش خدمات و امكانات فضا، تيريمد 

 یدرس برنامه تيريمد 

 انيدانشجو از تيحما نظام استقرار 

 گیرد:این حیطه موارد زیر را در بر نمی

 آموزش بخش یمال و يادار امور تيريمد  

 یپزشك علوم آموزش با مرتبط يافزارها نرم و يمجاز يفضا تيريمد 

 یآموزش زاتيتجه يريبكارگ و ساخت ،یطراح 

 درس كالس تيريمد 

 توانمندسازي دانشجويان 

 حیطه یادگیری الکترونیکی

 تعریف:

پيشرفته )از  ITهاي مبتنی بر يادگيرنده با استفاده از فناوري هاي برخط و فناوري –تعامل ياددهنده 

 محتواهاي متنی تعاملی تا استفاده از آواتار در دنياهاي مجازي( براي كسب دانش، مهارت و نگرش 

 گیرد:را دربر می زیر مصادیق حیطه این

 (، اعم از ي)مانند كالس مجاز 4همزمان  يهايفناور از استفاده با نترنتيا قيطر از آموزش ارائه

  يصرفا مجاز اي یبيترك

 مانند استفاده از  5همزمان  ريغ يهايفناور از استفاده با نترنتيا قيطر از آموزش ارائه(LMS اعم ،)

 يصرفا مجاز اي یبياز ترك

  افزوده تيواقع و يمجاز تيواقع يهايفناورارايه آموزش با استفاده از 

  يمجاز ماريب مانند ياانهيرا 6يسازهاهيشبارايه آموزش با استفاده از 

 7همراه يفناور از استفاده با شده ارائه يهاآموزش انواع  

 

                                                           
4Synchronized 

5 Asynchronized 
6 Simulation 

7 Mobile Learning 
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توضيح اول: فرآيند يادگيري الكترونيكی بايد شامل كليه مراحل طراحی آموزشی )شامل: تحليل، طراحی، 

 توسعه، اجرا و ارزشيابی( باشد. 

اتی از هاي طراحی آموزشی در محيط اينترنت صورت گيرد و اقدامتوضيح دوم: لزومی ندارد كه كليه فعاليت

 تواند به صورت حضوري برگزار شده باشد.اين روند می

 :گیرداین حیطه موارد زیر را در برنمی

 استفاده بدون...  و ،یكيالكترون كتاب ا،يمد یمولت يهابسته مانند یكيالكترون يمحتواها انواع ديتول 

 قرار می گيرند.  یآموزش محصوالتاين موارد در حيطه  ي.مجاز آموزش ستميس در

 

 مجازي كردن فرايندهاي اداري يا اجرايی مانند استفاده از زيرساخت هاي فناوري اطالعات مانند 

 تيريمد هايافزار نرم اي( هاي ارزشيابی هيات علمیافزار نرم انند)م مبتنی بر شبكه یابيارزش

 . آموزش

 مربوط باشد  یكيالكترون يريادگي يادوره ه یابيارزش اي يزيكه صرفا مربوط به برنامه ر يها تيفعال

قرار ی آموزشی ابيو ارزش یدرس يزيبرنامه ر طهيدر حبه اين حيطه نيست. اين موارد حسب موضوع 

 . دنريگ یم

 

 حیطه طراحی و تولید محصوالت آموزشی

 :تعریف

( آموزشی كه technology(، و فناوري )media، رسانه )8عبارت است از هر نوع ابزار، موادمحصول آموزشی، 

در ) نمونه ي توليد شده يكبايد حداقل مختلف را دارا باشد و  هاي آموزشی در عرصه به كارگيريامكان 

 ، را داشته باشد.(Business Planو طرح تجاري سازي ) آزمايشی( مقياس

 گیرد:را دربر می زیر مصادیق حیطه این

  آموزشیفيلم 

 پادكست 

 پويانمايی 

 اينفوگرافیيزر ديجيتال ت 

 10و درسنامه 9راهنماي مطالعه  

 )هاي و بازي 11شامل بازي هاي جدي يا كاربردي بازي سازي )اعم از بازي هاي فيزيكی و ديجيتال

 و اوريگامی )فيزيكی و الكترونيكی(   12آكادميك

                                                           
8 Material 

9 Study Guide 
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 مدل و موالژ آموزشی )اعم از فيزيكی و مجازي(شامل  شبيه سازهاي آموزشی 

 ( واقعيت افزودهAR)  و( واقعيت مجازيVR)  

  بعدي 3هولوگرام– 

 هاي آموزشینرم افزار  

 طراحی سامانه هاي آموزشی 

 اپليكيشن موبايل 

 گجت  

 ينه ي تشخيصی با قابليت استفاده آموزشیابزارهاي معا 

توضيح اول: رعايت معيارهاي گالسيك جهت ارزيابی محصوالت توليد شده، الزامی است. در اين چارچوب، 

محصول، ثبت محصول در مركز مالكيت معنوي، ثبت به عنوان محصول دانش بنيان، دفاع موفق  13ثبت پتنت

محصول در مراكز رشد دانشگاه هاي علوم پزشكی يا مراكز رشد و پارک هاي فناوري وابسته به وزارت علوم، 

ليد انبوه از مراجع تحقيقات و فناوري، ثبت اختراع يا ثبت پتنت در مراكز معتبر بين المللی، و كسب مجوز تو

در نظر گرفته خواهند  6و  5، 4ذيصالح )مانند اداره ي تجهيزات پزشكی( و ...، معادل معيارهاي گالسيك 

 شد.

توضيح دوم: رعايت الزامات تجاري سازي به منزله سطح ملی و بين المللی بوده و منجر به كسب امتياز 

 افزوده در اين سطح خواهد خواهد شد.

 :گیردرد زیر را در برنمیاین حیطه موا

  ،محصوالتی كه مجري فرايند طراحی يا توليد محصوالت مذكور را انجام نداده و صرفاً به استفاده

ارزشيابی و ... محصوالت نامبرده مبادرت ورزيده باشد. اين موارد حسب موضوع در ساير حيطه ها، 

 قرار خواهند گرفت. 

 و  یبهداشت 14عمدتاً كاركرد ايكه صرفاً  یو ملزومات پزشك زاتيهمچون ابزارها، تجه یمحصوالت

 دارند. یدرمان

                                                           
13 Patent 
14 Blended 
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 جدول شیوه نامه وزارتی ارزشیابی فعالیت های دانش پژوهی آموزشی -1پیوست 

  مصداق فعاليت ها نوع فعاليت

حداکثر 

امتياز 

 موضوع

 کشور دانشکاه دانشکده گروه
امتياز 

 مکتسبه

تدوين و بازنگری 

 برنامه های

 آموزشی

 5-15  رشته مقطع ینگرزبا یاو  سیدر ییزر برنامه در کترمشا 

15 

9-5 10-5 12-5 15-5  

  5/0-5 5/0-4 5/0-5/3 5/0-3 5/0-5 یا درس جدید شیزمودوره آ ینگرزبا یاو  سیدر ییزر برنامه در کترمشا 

 نکنارکا خدمت ضمن زشموآ ،ساتیدا زشموآ اوم،مد زشموآ برنامه ایجرو ا حیاطر

 سالمت زهحو
5-5/0 3-5/0 5/3-5/0 5-5/0 5-5/0 

 

 ارزشيابی

 2/0-5 نشجودا شیابیارز نوین یشهارو ایجرو ا حیارط

10 

3-2/0 5/3-2/0 4-2/0 5-2/0  

  2/0-5 2/0-4 2/0-5/3 2/0-3 2/0-5 دستاا شیابیارز یندافرو  شهارو ،ها اربزا ایجرو ا حی اطر

و  ههاوگر نیوبیرو  نیدرو شیابیارز مانند برنامه شیابیارز منجاو ا حیاطردر  کترمشا

 بر موسسهو  برنامه شیابیارز ،بخشیرعتباا یشاخصهاو  هااردستاندا ینوتد ،ها برنامه

 مونهاآز شیابیارزو ها اردستاندا ینا سساا

10-1 6-1 7-1 8-1 10-1 

 

 ياددهی و يادگيری
 1-4 طراحی و اجرای یک روش نوین تدریس

8 
4/2-1 8/2-1 2/3-1 4-1  

  1-2 1-8/1 1-5/1 1-2/1 1-2 بکارگیری روش های جدید تدریس در عرصه ای گوناگون

مشارکت در 

طراحی و توليد 

 محصوالت آموزشی

 1-7 وسایل آموزشی

7 

3-1 4-1 5-1 7-1  

  1-7 1-5 1-4 1-3 1-7 رعایت ساختار علمیلوح فشرده آموزشی با 

  1-5 1-4 1-5/3 1-3 1-5 راهنمای مطالعه

  1-7  1-7 سایر محصوالت به پیشنهاد کمیته دانشگاهی و تایید کمیته کشوری دانش پژوهی

مديريت و رهبری 

 آموزشی

دستوورالعمل مشارکت در طراحی و عملیاتی ساختن فرایندها، مقررات، آئین نامه ها و 

 های آموزشی که در جهت ارتقایکیفیت آموزش و خدمات آموزشی باشد
5-2/0 

10 

3-2/0 5/3-2/0 4-2/0 5-2/0 
 

 تهیأ تشخیص به لویتدارای او یکلیدو  تمددراز یها برنامه ینوتددر کترمشا

 هنشگادا هممیز
10-5/0 6-5/0 7-5/0 8-5/0 10-5/0 

 

 يادگيری الکترونيک
 دهماآ شامل ه،نشگادا سطحآن در ایجرو ا نیکولکترا زشموآ سیتم حیاطردر  کترمشا

 ی محتوا، طراحی آرمون الکترونیک، هدایت کالس های مجازی و سایر موارد مرتبطزسا
8-5/0 8 8/4-5/0 6/5-5/0 4/6-5/0 8-5/0 
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 فعالیت انعنو به گالسیک رمعیا شش متما ازحرا طشر بهو  ریکشو سطحدر  آورینو یطاشردر  تنها تمحصوال سایرو  شیزموآ دهفشر حلو ،شیزموآ سایلو تولید: 1 هتبصر

  ت.سا هیوپژ نشدا ریکشو کمیته تائید به طمنو زمتیاا ینا خذدارد، و ا زمتیا( ادشو تقاار نامه یینآ 3 دهما زاتمتیاا جایگزین نداتو می که) هیوپژ نشدا

 .دگیر می تعلق زمتیاا هیوپژ نشدا ریکشو کمیته تائید رتصودر  تنها نیز نیکولکترا یگیردیا بخشدر  "اردمو سایر" به: 2 هتبصر

 ایبر زمتیاا یعزتوو  محاسبه هنحو ولجد طبق ضریب لعمااز ا پس متعلقه زمتیاا ،باشند شتهدا کترمشا نفر یکاز  بیش بند ینا تموضوعااز  یک هردر  چنانچه: 4 هتبصر

 شد. هداخو محاسبه( نامه هشیو ینا 3 رهشما پیوست) کمشتر شیزموو آ هشیوپژ یفعالیتها
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