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 بسمه تعالی

 گزارش طرح های اتمام یافته دانش پژوهی آموزشینگارش راهنمای 
 

 هریطم دشهی آموزشی قابل ارائه در جشنواره) طرح دانش پژوهی(  نوآورانه تعریف فرایند

گردد. يك فرايند فرايند آموزشي به تمامي فعاليتهاي يادگيري و ياددهي گفته مي شود كه موجب افزايش كيفيت و برون داد آموزشي 

)براي فرايندهايي كه ماهيت دوره اي دارند( يا شش ماه ) براي فرايندهايي كه  ترم  آموزشي بايد حتما حاصل يك مداخله بوده و حداقل دو

 يارشكار ببه شيوه اي به صورت آنتايج طرح از انجام آن گذشته باشد، نتايج آن مشاهده و ارزيابي شده باشد و حتما ماهيت مستمر دارند( 

فرايندها در حيطه هاي گوناگون آموزشي اعم از علوم باليني، پايه، آموزش در  شده باشد. ارائهديگر همتايان، گروه ها و مقامات ذيربط 

 عرصه، روشهاي نوين ارزيابي و ...مي تواند صورت گيرد.

 :عرصه يا موقعيت آموزشي به كليه موقعيت هاي زير در علوم پزشكي اطالق مي شود

 كالسهاي درسي -1

 كارگاههاي آموزشي -2

 آزمايشگاههاي گوناگون علوم پايه و باليني -3

 آزمايشگاه يا مراكز مهارتهاي باليني -4

 گزارش صبحگاهي -5

 كنفرانس هاي آموزشي مانند درون گروهي، دانشگاهي، آموزش مداوم ،درون بيمارستان و ژورنال كالب -6

 راند بخشهاي باليني -7

 آموزش سرپايي -8

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

 فعاليتهاي آموزش الكترونيكي -11

 تفاوت فرایند آموزشی با مقاله پژوهش در آموزش 

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

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

 ... بررسي ديدگاه دانشجويان در مورد 

 ..... بررسي رابطه سبك تدريس  و يادگيري 

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

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

  آموزشيراه اندازي هسته هاي تخصصي ، راهكاري در ارتقاي مهارتهاي 
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 Team based learning   راهبردي نوين در يادگيري بهتر دانشجويان 

السيك نمونه گيري و تخصيص تصادفي افراد به گروههاي مطالعه وجود دارد اما در فرايند آموزشي چنين كاري صورت نمي در پژوهش ك

 گيرد.  .

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

 ي كند. در حاليكه در ارزيابي فرايندها اثر بخشي ، نوآوري و استمرار اهميت ويژه دارد.نتايج( ارزيابي م

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 متفاوتي داشته باشد .

   :عنوان فارسی

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

 جامعه هدف مشخص باشد 

 محل انجام كار 

 اگر به صورت مقطعي انجام شده است( زمان انجام كار ( 

 .توسعه، تدوين، طراحي اجرا ارزشيابي شروع مي شوندعنوان معموال با ارتقا، پايش، آموزشي : در طرح هاي دانش پژوهي نكته

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

 مثال: نمي شود.

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

o  دروه   5برگزاريresident as teacher (راهكاري در تقويت توانايي هاي آموزشي دستياران )صحيح است 

 

 :انگلیسیعنوان 

 معادل با عنوان فارسي نوشته شود.

 وری: حیطه نوآ

     :حیطه نوآوری را عالمت بزنید 
صورت  ليت انجام شده است براي اولين بارآموزشي منظور از نوآوري آن است كه در مكاني كه اين فعادر طرح دانش پژوهي 

انجام نشده باشد. حتي ممكن است در يك گروه يا گروه هاي ديگر در همان يا دانشگاه جهان يا كشور در گرفته است نه اينكه 

 صورت گرفته است. ه است براي اولين بارليت انجام شددانشكده انجام شده باشد ولي در گروهي كه فعا

 تدوین و بازنگری برنامه های آموزشی 

 یادگیری یاددهی و  

 (علمی و برنامه ارزشیابی آموزشی )دانشجو، هیات 

 مدیریت و رهبری آموزشی  

 یادگیری الکترونیکی  



3 
 

 تولید محصوالت آموزشی طراحی و 

 آورده شده است.راهنماي حيطه هاي جشنواره مطهري در انتهاي اين فايل 

 

 

 

 محل انجام فرایند:  

 بیمارستان:              گروه آموزشی: دانشكده:

 مدت انجام فرایند:  

 تاریخ پایان:    تاریخ شروع:    

 

نام همكاران و نوع و میزان مشاركت هر یك از ایشان در فعالیت مورد نظر را ذكر نمایید. )اولین نفر به عنوان نماینده   

 ردیف قابل افزایش است( –مجریان محسوب می شود 

 امضا
درصد 

 مشاركت

نوع همکاری 

)صاحب 

 /صاحب/همکار(1اصلی

)هیأت موقعیت دانشگاهی 

 علمی/كارشناس/دانشجو(

 نام خانوادگی نام و

ف
ردی

 

 1   صاحب اصلي فرايند  

 2   صاحب اصلي فرايند  

     3 

     4 

  %100مجموع  

کنم. نام و های خودارزیابی را تأیید میاینجانب به عنوان نماینده صاحبان فرایند، صحت کلیه مندرجات این فرم از جمله چک لیست

 امضا:               تاریخ:نام خانوادگی:                         

 مشابه عنوان باشد ترجيحاً  :هدف كلی
                                                           

1
در فرم گنجانده شوند صاحب اصلی فرایند حداکثر دو نفر از صاحبان فرایند می توانند به عنوان صاحب فرایند اصلی معرفی شوند. در صورتی که بیش از این تعداد  

 احبان اصلی تعیین می شوند.به ترتیب قرار گرفتن در متن، دو نفر اول به عنوان ص
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 :اختصاصی اهداف/اهداف ویژه 

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

 باشد مانند:و تعيين متغيرهاي مورد بررسي شامل گام هاي اجراي مطالعه اهداف اختصاصي بايد 

 طراحي...

 اجرا...

 ارزشيابي

جدا نوشته شوند و ذیل اهداف به صورت تیتر ( باید تمایل به نگارش دارداهداف كاربردی ) در صورتی كه مجری نکته: 

 اختصاصی نباشند.

 :بیان مسئله )ضرورت انجام و اهمیت اهداف انتخابی را ذكر كنید( 

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

  با ذكر  (و كشور و منطقه آمار جهاني در مورد مشكل موجود در جهانابتدا ) ، كشور و  منطقه  مشكل موجود در جهانبيان

 رفرنس

 عوامل موثر بر تداوم مشكل و اثر آن بر جامعه 

 داخله اي و ترجيحا مرور موجود براي حل مشكل بر اساس به روز ترين و معتبرترين شواهد ) رفرنس به مطالعات م راه كارهاي

 (سيتماتيك

  نوشتن مطالب طوالني اجتناب كرده و براساس تجارب، تئوري ها و شواهد ، واژه هاي پژوهش، مقاله يا مطالعه استفاده نكنيد. از از

  نماييد. به نمونه اي از كارهاي انجام شده يا مشابه در ديگر دانشگاهها يا كشورها اشاره نماييد.دليل اصلي كار را بيان 

 مثالنيستيم اين كه روشي كه ما بكار گرفتيم موثر است در طرح دانش پژوهي به دنبال اثبات  :ضرورت انجام مطالعه حاضر ( 

به دنبال گپ  نبنابراي ،(نيست  با روش مبتني بر حل مسألهمقايسه روش تدريس سخنراني هدف  يادگيري، -در حيطه يادهي

زيرا هدف از انجام طرح دانش  دانش است.  fulfillmentبلكه هدف  نيستيمموجود در دانش فعلي و مطالعات قبلي انجام شده 

ت شده و براي حل مشكل پژوهي استفاده از بهترين شواهد موجود است و سودمندي روش مورد استفاده قبالً در مطالعات قبلي ثاب

مورد استفاده قرار مي  كه به عنوان بهترين و موثرترين روش تدريس شناخته شده است، موجود مثال در كالس درس اين روش

سودمندي روش تدريس مبتني بر حل مساله ثابت شده است،  ،)مثال بر اساس بهترين شواهد موجود در آموزش پزشكي گيرد.

مي توانيد  شواهد، مستندات و  بنابراين به عنوان بهترين روش براي همه دانشجويان يك كالس اين روش اجرا مي شود(.

يان مقدمه دليلي دانشگاه شما تاييد كننده ضرورت اين كار است را به عنوان نيازسنجي بكار بريد. در پا تحقيقات ديگري كه در

 يا دانشكده شما نوآورانه است.گروه حداقل در سطح  ارائه نماييد كه نشان دهد فرايند حاضر،

 ترجيحا مشابه عنوان( هدف از انجام كار( 

 :نس(ا)با ذكر رفر مرور تجربیات و شواهد خارجی

  استراتژي جستجو ) با كليد واژهاي مرتبط( و در  نوشتن مرور متون بهتر است با روشبراي دستيابي به بهترين شواهد موجود

 ,PubMed, Ericو پايگاه هاي انگليسي  google scholar, SID, Magiranپايگاه هاي علمي معتبر در پايگاه هاي فارسي 

google scholar,   Meded portal,جستجوي دستي در مجالت فارسي و انگليسي مرتبط با رشته جستجوي جامعي انجام  ......و

 .گيرد
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  كه اثر بخشي روش مورد استفاده در طرح حاضر را نشان  رنس داده شودبه مقاالت و مطالعاتي رفدر مرور متون فارسي و انگليسي

توصيفي كه سودمندي روش مورد استفاده را با عدد و رقم ، نه مقاالت داده اند، مقاالت مداخله اي و ترجيحا مرور سيستماتيك

 ثابت نكرده اند.

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

 توان به مطالعات ساير رشته ها رفرنس داد.

نس اطور كامل ذكر و رفره بی این نوآوری در دانشگاه و كشور یخش سوابق اجرامرور تجربیات و شواهد داخلی )در این ب

 :ذكر شود(

 

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

 :اجرا و ارزشیابی را در این بخش بنویسید(

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

 مادگي هاي الزم قبل از اجراي طرح )آمادگي مجريان براي اجراي مثال يك روش تدريس جديد، نحوه )توضيح در مورد آ طراحي

 و...( ، تهيه و اعتبار يابي ابزارهاي مورد استفاده در طرححل نيازسنجيمرا ان طرح(،آماده كردن محتوا، نحوه آموزش مخاطب

  :يادگيري است برنامه آموزشي چند جلسه اجرا شده، هر  -نحوه اجرا مثال اگر حيطه ياددهيتوضيح در مورد مخاطبان برنامه، اجرا

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

 گزاش شود. انجام كار و به صورت نظام مند

 و يا ارزشيابي از فرايند ) مراحل انجام كار( مي تواند  يج انجام كارااز فراگيران، محصول، نتبه عنوان مثال ارزشيابي )  ارزشيابي

 (باشد

) مدل هاي برنامه ريزي درسي كرنن،  انجام شده باشدبهتر است بر اساس مدل هاي مطرح در هر حيطه  صورت گرفته فعاليت: 1نكته

هاردن در حيطه تدوين و بازنگري برنامه هاي درسي، مدل هاي ارزشيابي كرک پاتريك سيپ در حيطه ارزشيابي برنامه هاي آموزشي، مدل 

 و...( ، گانيه در حيطه طراحي و توليد محصوالت آموزشيADDIEهاي 

هدف از انجام طرح دانش پژوهي استفاده از زيرا  صورت نمی گیردايند دانش پژوهي : تعيين حجم نمونه، دو گروهي كردن در فر2تكته

ثابت شده و براي حل مشكل موجود مثال در كالس و سودمندي روش مورد استفاده قبالً در مطالعات قبلي شواهد موجود است بهترين 

 درس اين روش مورد استفاده قرار مي گيرد.

 كنید: این كه فعالیت ارائه شده چگونه موفق شده است به اهداف خود دست یابد را تشریحنتایج حاصل از این فعالیت و 

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

  استفاده مي شود. ) فراواني، درصد و ميانگين(در طرح دانش پژوهي به طور معمول از آمار توصيفي 

  زيرا هدف اثبات سودمندي روش مورد استفاده نيستاستفاده از آمار استباطي معمول نيست. 

سعي كنيد بيشترين  رعايت تناسب در طراحي نمودارها و جداول مهم است. جدول يا نمودار ارائه نماييد. نتايج را دربهتر است 

 ر آنكه ميزان اثربخشي و تاثيرگذاري فرايند را نشان اطالعات را در كمترين تعداد جداول و نمودار خالصه كنيد. عالوه ب

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

 :را تشریح كنید (استكه در آن فعالیت نوآورانه به محیط معرفی شده )تعامل با محیط  اقدامات انجام شده برای
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ارائه نتايج فعاليت صورت گرفته در گروه، دانشكده، دانشگاه به صورت سخنراني، سمينار،  ،محيط براي تعامل با منظور از اقدامات انجام شده 

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

 زير شيوه هاي نشر نوشته شوند: بهتر است بصورت بولت دار در ذيل هر كدام از موارد

 راهنما/  /های نشر نوآوری اعم از پاورپوینت/ مقاالت/ كتاب شیوهCD 

o پژوهشي داخلي يا خارجي –علمي  چاپ در مجله 

o ارائه چكيده طرح در همايش هاي داخلي / خارجي 

o  

 

 آموزشی، سخنرانی در جهت انتقال نوآوری  برگزاری سمینار و كارگاه 

o دانشكده ، دانشگاه ) گواهي ارائه ( ارائه در سمينار 

o دانشگاه ) صورتجلسه( دانشكده، لينومسئ ارائه گزارش به 
o  

o  

o  

 ها شواهد تعمیم نوآوری در اماكن دیگر و نتایج آن 

o مثال در وب سايت دانشكده، دانشگاه 

o هاي علمي  قرار دادن در پايگاه 
o  

o  

 را تشریح كنید:شیوه های نقد فرایند انجام شده و نحوه به كارگیری نتایج آن در ارتقای كیفیت فرایند 

 دریافت بازخورد از:

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

 برنامه ريزي كنند.رفع معايب كار در اجراهاي بعدي  برايو 

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

 مثال دانشجويان يا ساير اعضاي هيات علميمخاطبان برنامه : 

بازخورد و نقد دريافت شده است به آن  كارگاه و.. ارائه شده،سخنراني و رو ش هاي دريافت بازخورد: مصاحبه، پرسشنامه و يا اگر به صورت 

 موارد اشاره شود.

 ه در جشنواره مطهری:در مورد مستندات الزم برای ارائتوضیح 

 مستندات مي تواند شامل موارد ذيل باشد:

  /است.يادگيري/ تدوين و بازنگري ببرنامه هاي درسي  -اگر حيطه ياددهيي آموزشي هامحتوا طرح دوره،طرح درس 

 مثال اگر فعاليت در جلسه اي در گروه يا  جلسات برگزار شده در ارائه گزارش نتایج طرح اتمام یافته عكس و صورتجلسه از

 ربرگ مربوط به محل ارائه. عكس از جلسه و صورتجلسه با امضاي حاضرين جلسه در سدانشكده يا دانشگاه ارائه شده است

 انجام طرح مورد استفاده درو يا سواالت مصاحبه  )ها( پرسشنامه 

 ...گواهي ارائه طرح در همايش، سمينار و 
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 پژوهشي -گواهي پذيرش مقاله در مجالت علمي 

 گواهي برگزاري كارگاه در مورد فعاليت صورت گرفته 

 سطح نوآوری

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

است مشابه همين فرايند در دانشگاه هاي ديگر در كشور يا دانشگده هاي ديگر در دانشگاه محل خدمت يا در گروه هاي آموزشي ديگر 

 بار اجرا شده است. نانجام شده باشد ولي در گروه آموزشي محل خدمت شما براي اولي در دانشكده محل خدمت

 صورت گرفته است. در سطح گروه آموزشی براي اولین بار 

 صورت گرفته است. در سطح دانشكده براي اولین بار 

 صورت گرفته است. در سطح دانشگاه براي اولین بار 

 است. صورت گرفته در سطح کشور براي اولین بار 
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 راهنمای حیطه های جشنواره مطهری

 های آموزشیحیطه تدوین و بازنگری برنامه

 : تعریف

برنامه درسي طرح يا نقشه اي است كه در برگيرنده فرصت هاي يادگيري و تجارب آموزشي برنامه ريزي شده براي 

محدوده زماني و مكاني مشخص مي باشد. به عبارت ديگر ابزاري است كه به واسطه فعاليت هاي برنامه ريزي شده و 

هدفمند، موجبات يادگيري در يادگيرندگان را فراهم مي آورد. محدوده فرايندهاي حيطه برنامه ريزي درسي مي تواند 

آموزشي اعضاي هيات علمي و كاركنان يا آموزش مداوم تا سطح دربرگيرنده طيفي از يك دوره كوتاه مانند توانمندسازي 

يك رشته باشد. همچنين گروه هدف آن مي تواند اعضاي هيات علمي، دانشجويان مقاطع مختلف تحصيلي و يا دانش 

فقط يا  گردد اجرا و طراحي ريزي درسي برنامه هايگام تمام قالب در تواند مي حيطه اين آموختگان باشند. فرايندهاي

 .باشد مشخص درسي ريزي برنامه فرايند كل مرحله در آن نقش آن كه شرط شامل يكي از مراحل آن باشد به

 گیرد:را دربرمی زیر مصادیق حیطه در جشنواره شهید مطهری، این

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

  )تدوين اهداف )از جمله توانمندي هاي دانش آموختگان 

  انتخاب و سازماندهي محتوا 

 اجراي برنامه 

  ارزشيابي برنامه 

   گیرد:برنمی در را زیر موارد حیطه در جشنواره شهید مطهری، این

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

 حسب مورد در حيطه هاي ياددهي و يادگيري يا ارزشيابي آموزشي قرار مي گيرند.

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

 

 حیطه یاددهی و یادگیری

 : تعریف

 شود. مي مرتبط آموزشي اهداف به دستيابي راستاي در يادگيرنده و ياددهنده تعامالت به كه آن چه هر

 

 گیرد:را دربر می زیر مصادیق حیطه در جشنواره شهید مطهری، این
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 سيتدر يها مدل و الگوها 

 بزرگ يهاگروه در يريادگي 

 كوچك گروه در يريادگي 

 ينيبال آموزش 

 جامعه عرصه در يريادگي 

 انيهمتا از يريادگي 

  يريادگي يها سبك -خاص آنها  يها يژگيو و رندهيادگي -اددهندهي تعامالتمرتبط با بازخورد )در صورتي كه 

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

  گیرد:این حیطه موارد زیر را در بر نمیدر جشنواره شهید مطهری، 

 كند، استفاده يريادگي ي واددهي نديفرا در آن از و باشد كرده هيته را يآموزش محصول اي ابزار فرد چنانچه 

 قرار يمحصوالت آموزش طهير ح. اين موارد درديگ يقرار نم طهيح نيدر ا است، ابزار ساخت بر تمركز چون

 .دنريگيم

 ياصل دياختصاص دارد، چون تاك س،يتدر يها به روش زياز آن ن يشده و بخش نيتدو يكه برنامه درس يموارد 

 يآموزش يهابرنامه يبازنگر و نيتدو طهيحاين حيطه قرار نمي گيرد. اين موارد در  دربرنامه است،  نيبر تدو

 .دنريگيم قرار

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

 يكيالكترون يادگيري طهيح در در اين حيطه قرار نمي گيرند. اين موارد رديگ يم شكل يمجاز يفضا در ارتباط

 .رديگيم قرار

 اين حيطه قرار نمي گيرد. اين موارد در  در باشد، يابيارزش نديفرا يها گام از يكي عنوان به چنانچه بازخورد

 .  رديگيقرار م يابيارزش طهيح

 

 حیطه ارزشیابی

  تعریف:

اثربخشي و سطح   پايا( جهت بررسي كاركرد،جمع آوري و تحليل نظام مند و هدفمند اطالعات با روش علمي )روا و 

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

 گيري تصميم

 گیرد:را دربر می زیر مصادیق حیطه در جشنواره شهید مطهری، این

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

 يعلم أتيه ياعضا يآموزش تيفيك اي تيكم يابيارزش  
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 يآموزش مختلف يها عرصه در رانيفراگ يابيارز 

 آزمون  ليتحل 

 بازخورد ارائه 

 برنامه  يابيارزش 

 يآموزش طيمح سنجش 

 آموزشي( يابرنامه يبخشاعتبار( 

 ي )آموزشي(اموسسه ياعتباربخش 

 :گیردبر نمی در را زیر موارد حیطه در جشنواره شهید مطهری،این

 ي آموزش خدمات يها سامانه يطراح 

 سامانه  يو تمركز بر طراح ديكه تاك يبه كار رود در صورت يابيارزش يكه در راستا ييسامانه ها يطراح

 باشد 

 ييدانشجو مشاوره ياثربخش و تيفيك يابيارز 

 يآموزش يازسنجين 

 ي راهبرديزير برنامه  

 قرار مي گيرد يو رهبر تيريمد طهيحي. اين موارد در آمورش خدمات و امكانات و فضاها تيريمد. 

 اگر و يآموزش محصوالتحيطه  در باشد داشته سامانه يطراح جنبه اگر . اين مواردندهاايفر ونياتوماس 

 قرار مي گيرد. يرهبر و تيريمدحيطه  در باشد روند تيريمد در نهيبه استفاده منظور به آن كاربرد

 نديفرآ ياجرا و يطراح از يجزئ عنوان به يآموزش يندهايفرآ يابيارزش 

 

 

 حیطه مدیریت و رهبری آموزشی

 تعریف:

است كه منجر به تحقق اهداف از پيش تعيين  2اين حيطه دربرگيرنده وظايف و كاركردهاي مديريت و رهبري آموزشي

شده آموزش علوم پزشكي و تعالي و ارتقاي مستمر كيفيت در ابعاد مختلف حيات آكادميك دانشگاه ها و موسسات 

 گردد.آموزش عالي علوم پزشكي مي

 گیرد:را دربر می زیر مصادیق حیطه در جشنواره شهید مطهری، این

 يپزشك علوم آموزش در ياتيعمل و( كي)استراتژ يراهبرد يزير برنامه 

                                                           
2
 Educational Administration 
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 يآموزش يرهبر و تيريمد يارتقا يراستادر  يازسنجين 

 (رييتغ تيري)مدي پزشك علوم آموزش تيفيك يارتقا يندهايفرا يابيارزش و اجرا ،يطراح 

 يپزشك علوم آموزش در تحول و رييتغ يرهبر 

 يپزشك علوم آموزش در اثربخش يانسان يروين يريبكارگ و جذب 

  ،ظرفيت سازي فردي و سازماني در راستاي مديريت و رهبري تغييرات آموزشي از جمله ارايه مشاوره

 راهنمايي و منتورينگ

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

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

 يآموزش خدمات و امكانات فضا، تيريمد 

 يدرس برنامه تيريمد 

 انيدانشجو از تيحما نظام استقرار 

 گیرد:این حیطه موارد زیر را در بر نمیدر جشنواره شهید مطهری، 

 آموزش بخش يمال و يادار امور تيريمد  

 يپزشك علوم آموزش با مرتبط يافزارها نرم و يمجاز يفضا تيريمد 

 يآموزش زاتيتجه يريبكارگ و ساخت ،يطراح 

 درس كالس تيريمد 

 توانمندسازي دانشجويان 

 حیطه یادگیری الکترونیکی

 تعریف:

پيشرفته )از محتواهاي متني  ITهاي مبتني بر يادگيرنده با استفاده از فناوري هاي برخط و فناوري –تعامل ياددهنده 

 تعاملي تا استفاده از آواتار در دنياهاي مجازي( براي كسب دانش، مهارت و نگرش 

 گیرد:را دربر می زیر مصادیق حیطه در جشنواره شهید مطهری، این

 صرفا  اي يبي(، اعم از تركي)مانند كالس مجاز 3همزمان  يهايفناور از استفاده با نترنتيا قيطر از آموزش ارائه

  يمجاز

 مانند استفاده از  4همزمان  ريغ يهايفناور از استفاده با نترنتيا قيطر از آموزش ارائه(LMSاعم از ترك ،)يبي 

 يصرفا مجاز اي

  افزوده تيواقع و يمجاز تيواقع يهايفناورارايه آموزش با استفاده از 

  يمجاز ماريب مانند ياانهيرا 5يسازهاهيشبارايه آموزش با استفاده از 

                                                           
3
Synchronized 

4
 Asynchronized 
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 6همراه يفناور از استفاده با شده ارائه يهاآموزش انواع  

 

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

 ارزشيابي( باشد. 

اينترنت صورت گيرد و اقداماتي از اين روند هاي طراحي آموزشي در محيط توضيح دوم: لزومي ندارد كه كليه فعاليت

 تواند به صورت حضوري برگزار شده باشد.مي

 :گیرداین حیطه موارد زیر را در برنمیدر جشنواره شهید مطهری، 

 ستميس در استفاده بدون...  و ،يكيالكترون كتاب ا،يمد يمولت يهابسته مانند يكيالكترون يمحتواها انواع ديتول 

 قرار مي گيرند.  يآموزش محصوالتاين موارد در حيطه  ي.مجاز آموزش

 

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

 . آموزش تيريمد هايافزار نرم اي( هاي ارزشيابي هيات علميافزار نرم انند)م مبتني بر شبكه

 مربوط به اين باشد  يكيالكترون يريادگي يدوره ها يابيارزش اي يزيوط به برنامه ركه صرفا مرب يها تيفعال

 . دنريگ يقرار مي آموزشي ابيو ارزش يدرس يزيبرنامه ر طهيدر ححيطه نيست. اين موارد حسب موضوع 

 

 حیطه طراحی و تولید محصوالت آموزشی

 :تعریف

به امكان ( آموزشي كه technology(، و فناوري )mediaرسانه )، 7عبارت است از هر نوع ابزار، موادمحصول آموزشي، 

و  آزمايشي( در مقياس) نمونه ي توليد شده يكبايد حداقل مختلف را دارا باشد و  هاي آموزشي در عرصه كارگيري

 ، را داشته باشد.(Business Planطرح تجاري سازي )

 گیرد:را دربر می زیر مصادیق حیطه در جشنواره شهید مطهری، این

  آموزشيفيلم 

 پادكست 

 پويانمايي 

 يزر ديجيتال اينفوگرافيت 

 9و درسنامه 8راهنماي مطالعه  

                                                                                                                                                                                                        
5
 Simulation 

6
 Mobile Learning 

7
 Material 

8
 Study Guide 

9
 Student  text book 
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 )و  11هاي آكادميكو بازي 11شامل بازي هاي جدي يا كاربردي بازي سازي )اعم از بازي هاي فيزيكي و ديجيتال

 اوريگامي )فيزيكي و الكترونيكي(  

 و موالژ آموزشي )اعم از فيزيكي و مجازي( مدلشامل  شبيه سازهاي آموزشي 

 ( واقعيت افزودهAR)  و( واقعيت مجازيVR)  

  بعدي 3هولوگرام– 

 هاي آموزشينرم افزار  

 طراحي سامانه هاي آموزشي 

 اپليكيشن موبايل 

 گجت  

 ينه ي تشخيصي با قابليت استفاده آموزشيابزارهاي معا 

 12ارزيابي محصوالت توليد شده، الزامي است. در اين چارچوب، ثبت پتنتتوضيح اول: رعايت معيارهاي گالسيك جهت 

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

ثبت اختراع يا  دانشگاه هاي علوم پزشكي يا مراكز رشد و پارک هاي فناوري وابسته به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري،

ثبت پتنت در مراكز معتبر بين المللي، و كسب مجوز توليد انبوه از مراجع ذيصالح )مانند اداره ي تجهيزات پزشكي( و 

 در نظر گرفته خواهند شد. 6و  5، 4...، معادل معيارهاي گالسيك 

نجر به كسب امتياز افزوده در اين توضيح دوم: رعايت الزامات تجاري سازي به منزله سطح ملي و بين المللي بوده و م

 سطح خواهد خواهد شد.

 :گیرداین حیطه موارد زیر را در برنمیدر جشنواره شهید مطهری، 

  ... محصوالتي كه مجري فرايند طراحي يا توليد محصوالت مذكور را انجام نداده و صرفاً به استفاده، ارزشيابي و

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

 دارند. يو درمان يبهداشت 13عمدتاً كاركرد ايكه صرفاً  يو ملزومات پزشك زاتيهمچون ابزارها، تجه يمحصوالت 

                                                           
10

 Applied or Serious Games 
11

 Academic Games 
12

 Patent 
13

 Blended 



14 
 

 جدول شیوه نامه وزارتی ارزشیابی فعالیت های دانش پژوهی آموزشی -1پیوست 

  امصداق فعالیت ه نوع فعالیت

حداكثر 

امتیاز 

 موضوع

 كشور دانشكاه دانشكده گروه
امتیاز 

 مكتسبه

تدوین 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 

 

 ارزشیابی

 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  شهاور ،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 

 

 یاددهی و یادگیری
 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

مشاركت در 

طراحی و تولید 

 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 لوح فشرده آموزشی با رعایت ساختار علمی

  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

مدیریت و رهبری 

 آموزشی

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

 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 

 

 ری الكترونیكیادگی
 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 

 

 



15 
 

 نشدا فعالیت انعنو به گالسیک رمعیا شش متما ازحرا طشر بهو  ريکشو سطحدر  آورينو یطاشردر  تنها تمحصوال سایرو  شیزموآ دهفشر حلو ،شیزموآ سایلو تولید: 1 هتبصر

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

 دگیر می تعلق زمتیاا هیوپژ نشدا ريکشو کمیته تائید رتصودر  تنها نیز نیکولكترا يگیردیا بخشدر  "دارمو سایر" به: 2 هتبصر. 

 ايبر 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) كمشتر شیزموو آ هشیوژپ يفعالیتها
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