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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 -
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  رفرانس) ذكر بامرور تجربيات و شواهد خارجي(-
كر رانس ذرف در اين بخش سوابق اجرائي اين نوآوري در دانشگاه وكشور بطور كامل با ذكرلي (مرور تجربيات و شواهد داخ -

  شود ) 
ي، اجرا و تحليل موقعيت و تطبيق متدولوژ(آماده سازي، چگونگي تجزيه ز فعاليت صورت گرفته را بنويسيد شرح مختصري ا-

  و ارزشيابي را در اين بخش بنويسيد)
طبيق تو تحليل موقعيت و به انگليسي بنويسيد ( آماده سازي، چگونگي تجزيه گرفته را  اليت صورتشرح مختصري از فع -

  و ارزشيابي را در اين بخش بنويسيد )متدولوژي، اجرا 
  
  نتايج حاصل از اين فعاليت:-
  
  نيد.ر كشيوه هاي تعامل با محيط كه در آن فعاليت نوآورانه به محيط معرفي شده و يا مورد نقد قرار گرفته  را ذك-

 توجه: در اين بخش موارد ذيل را ذكركنيد:

 برگزاري دوره هاي آموزشي در جهت انتقال نوآوري

 پذيرش در كنگره ها و جشنواره ها

 پاورپوينت / مقاالت داخلي يا خارجي/تارنما/كتاب/ راهنما /CDشيوه هاي نشر نوآوري اعم از 

 شواهد تعميم نوآوري در اماكن ديگر و نتايج آنها

  نقد خبرگان/ همكاران /مشتريان يا فراگيران
  سد نتايج حاصل از اين فعاليت و اين كه فعاليت ارائه شده چگونه موفق شده است به اهداف خود دست يابد را بنويي

 توجه: در اين بخش موارد ذيل را ذكركنيد:

 براي هريك از اهداف ويژه به تفكيك شواهد دستيابي به اهداف 

 فراگيران/مشتريان ميزان رضايتمندي

  تقاط قوت و ضعف و پيشنهادات براي آينده
  

  مدت زمان اجرا :  تاريخ شروع        تاريخ پايان 
  

  فرم همكاران پروپوزال

  نام نام خانوادگي :
  كد ملي:

  شغل:
  مرتبه علمي:
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  محل خدمت:
  : ثابتتلفن 

  پست الكترونيك:
  تلفن همراه:

  آدرس محل كار:
  

  ارزشيابي فعاليتهاي نوآورانه آموزش پزشكي( داوران )فرم  :4شماره  پيوست
ي اوري نماست و وارد بقيه فرايند د مردوددر صورتي كه فرايند مورد ارزيابي واجد هر يك از شرايط زير باشد .1

 شود. 

 زشكي علوم پ فراگيران هايرده از مرتبط با اعضاي هيات علمي يا يكي آموزش ازحوزه خارج هايفعاليت
)undergraduate،postgraduateوCME/CPD( 

 فرايندي كه در دوره هاي گذشته به عنوان فرايند كشوري شناسايي و مورد تقدير قرار گرفته است 

طرح هايي كه صرفا ماهيت نظريه پردازي دارند 

هاهاي آموزشي كه ماهيت توليد علم دارند و نه اصالح روندهاي آموزشي مستقر در دانشگاهپژوهش  

 :فرايندهايي كه 

  (براي فرايندهايي كه اجراي مستمر دارند) مدت اجراي كمتر از شش ماه دارند 

 (براي فرايندهايي كه اجراي مكرر دارند) حداقل دو بار انجام نشده اند 

  ارند دمصوب مرجع ذي صالح نشده اند (فرايندهايي كه ماهيتا اجراي يك باره دارند ولي تاثير مستمر
 نامه هاي آموزشي يا سندهاي سياست گذاري)مانند بر

  پژوهي دانشمعيارهاي ارزيابي فعاليتهاي . 2

  هدف مشخص و روشن دارد. . 1

              بلي خير  

  براي انجام فرايند مرور بر متون انجام شده است.  . 2

              بلي خير  


