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     ( تكميل كننده: داور) الهاي طرحهاي نوآورانه زابزار ارزيابي پروپو:2شماره  پيوست

كامال   موضوع  
  موافق

نه موافقم 
ونه 

  مخالف

كامال 
  مخالف

  پيشنهاد

          مناسب استآموزشي  عنوان طرح  1
          اجرا بخوبي تبيين شده و قانع كننده استضرورت   2
          روش اجرا با جزئيات كافي بيان شده است  3
قانع كننده و مستدل در مورد علت اجراي  بيان مساله حاوي توضيحات  4

  مي باشد)ضرورت انجام طرحرح(ط
        

الزم و مستند براي نشان دادن اين كه  مرور متون حاوي اطالعات  5
  طرح قبال اثبات شده است مي باشد سودمندي موضوع

        
          و در ارتباط با موضوع طرح مي باشند نوشته شدهرفرانسها مناسب   6
با روش اجرا اختصاصي بصورت مناسب نوشته شده اند و  اصلي و اهداف  7

  قابل دسترسي هستند
        

و با  با اهداف وروش مندي مورد نظر است نحوه ارزشيابي طرح متناسب  8
  جزييات بيان شده است

        
          مالحظات اخالقي طرح به درستي تبيين شده است  9

          حدوديتهاي طرح به درستي تبيين شده استم  10
          جدول گانت مناسب است  11
          بودجه طرح منطقي و مناسب است  12

 :نظر نهايي

  نوآورانه تشخيص داده شد و مناسب ترتيب داده شده است.طرح 

  دارد. تغييرات جزيي نوآورانه تشخيص داده شد ولي نياز به  طرح  
  داردتغييرات كلي نوآورانه تشخيص داده شد و نياز به  طرح.   
  . طرح نوآورانه تشخيص داده نشد 

  سطح نوآوري 

 . در سطح گروه آموزشي براي اولين بار صورت مي گيرد  
 . در سطح دانشكده براي اولين بار صورت مي گيرد  
 دانشگاه براي اولين بار صورت مي گيرد . در سطح  
  ور براي اولين بار صورت مي گيرد در سطح كش  
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  صورت مي گيرد . در دنيا براي اولين بار  
  تعلق مي گيرد         تعلق نمي گيرد          گرانت:

  جشنواره شهيد مطهري –فرم درخواست ارزشيابي دانش پژوهي :3شماره  پيوست
 

  انگليسي                                         : فارسي عنوان طرح
  كلمه كليدي:

  
  سطج نوآوري :

 . در سطح گروه آموزشي براي اولين بار صورت مي گيرد  

 . در سطح دانشكده براي اولين بار صورت مي گيرد  

 . در سطح دانشگاه براي اولين بار صورت مي گيرد  

 . در سطح كشور براي اولين بار صورت مي گيرد  

 در دنيا براي اولين بار صورت مي گيرد .  

   
  حيطه نوآوري :    

  
 بازنگري برنامه هاي آموزشي  و تدوين 

 (دانشجو و برنامه هيات علمي) ارزشيابي  آموزشي 

 يادگيري الكترونيك   

 مديريت و رهبري آموزشي 

  ياددهي و يادگيري 

  طراحي و توليد محصوالت آموزشيمشاركت در 

 

  تاريخ شروع:                                   تاريخ پايان: 

  هدف كلي -
  اختصاصي/اهداف ويژه -
  ) اهميت اهداف انتخابي را ذكر كنيدبيان مسئله (ضرورت انجام و -


