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  بسمه تعالي

  پاسخ استعالمات دانشگاه هاي علوم پزشكي در خصوص نحوه پياده سازي 

  شيوه نامه دانش پژوهي آموزشي
  ١٣٩٦آبان ماه  ٩مصوب كميته كشوري دانش پژوهي آموزشي مورخ 

  

شده است و امتياز كسب نموده اند ولي دانش پژوهي نگرفته اند، مجـددا بايـد در   آيا فرايندهائي كه قبال داوري  -١

  سامانه ثبت و داوري شوند؟ آيا بدين منظور آيتمي به سامانه اضافه مي شود؟

در صورتي كـه  . اين امتياز در ماده دو استفاده كند در صورتي كه امتياز قبال گواهي شده است، مي تواند از
ين نامه جديد انجام يآاين امتياز در ماده سه استفاده كند، الزم است فرايند امتياز دهي بر اساس متقاضي بخواهد از 

  . شده و در سامانه ثبت شود
  

ين نامه جديد امتياز يهمكاري با واحدهاي مختلف مراكز توسعه قبال امتياز دانش پژوهي داشته است ولي درآ -٢

  دهيد؟چه راهكاري پيشنهاد مي. ندارد

  صورتي كه اين فعاليتها معيارهاي گالسيك را تامين كند مشمول دانش پژوهي در حيطه مربوطه خواهد در
  .بود

  صرفا در قالب همكاري با كميته هاي مراكز بوده و گالسيك  فاقد معيارهااين فعاليت ها در صورتي كه
ها و فعاليت با هدف افزايش كارائي طراحي، تدوين و اجراي برنامه( اجرائي ٤ماده  ١٣مي تواند از بند  باشند
همكاري با واحدهاي  صرف شايان ذكر است .استفاده نمايند )امتياز ١٠تا (وزش عالي بخشي نظام آمو اثر

در دوره اي كه دانش پژوهي آموزشي بند شرطي نبوده است امتيازي مراكز مطالعات و توسعه آموزش 
  . نداشته است

 هاي طرح تحول نظام آموزش در شيوه نامه ارتقاء جديد موردفعاليت هاي اعضاي هيات علمي در كارگروه -٣

  .شود امتياز دانش پژوهي براي كليه حيطه ها در نظر گرفته شودنهاد ميشيپ .توجه قرار نگرفته است

 اي خاص بگنجد و معيارهاي گالسيك را تامين كند مشمول عريف حيطهدر صورتي كه اين فعاليت ها در ت
  .خواهد بود بر اساس شيوه نامه اجرايي دانش پژوهي آموزشي دانش پژوهي در حيطه مربوطه
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  هيات مميزه دانشگاه مي تواند به مواردي از فعاليت هاي فرهنگي، آموزشي، پژوهشي و اجرائي كه در آئين

ا، بدون احتساب دربندهاي نامه پيش بيني نشده است، در صورت عدم مغايرت با ديگر قوانين و بنده
  .شرطي و با رعايت سقف موارد مشابه در بند مرتبط، امتيازدهي نمايد

يافت هي بر اساس درصد و ميزان مشاركت و بر اساس توافق اختصاص ميودر سنوات گذشته امتياز دانش پژ -٤

دهي درصورت توافق متيازگردد اپيشنهاد مي. ولي در شيوه نامه جديد بر اساس جدول شماره سه صورت مي گيرد

  .همكاران بر اساس درصد مورد توافق و در صورت عدم توافق بر اساس جدول شماره سه صورت پذيرد

   سر درصد مشاركت، به جدول شماره سه ارجاع  در صورت عدم توافق طرفين بر كميته،اساس تفسير بر

ستعالم كتبي از هيات مميزه اين ين نامه تصريح نشده است مقرر شد در ايآاز آنجا كه در  .مي شود
  . پيشنهاد تصريح گردد

  اي انجام مي شود؟دهي به چه شيوهاگر فعاليت نوآورانه در سطح كشوري انجام شده باشد روند داوري و امتياز -٥

  توان تفاسير مختلفي داشت مي» سطح كشوري«پس از بحث بر روي اين موضوع مشخص شد كه از عبارت
  .و مقرر شد تعاريف و پيشنهادات مرتبط با هر تعبير براي جلسه بعد ارائه و مجددا موضوع بررسي گردد

هاي درسي با گواهي دبيرخانه مربوطه در سنوات گذشته امتياز دانش پژوهي آموزشي تدوين و بازنگري برنامه -٦

انشگاه بر اساس امتياز مصوب كميته دانش پژوهي دانشگاه بر اساس مقطع و تدوين يا بازنگري برنامه و توسط د

ها توسط كميته كشوري يا هاي مذكور امتيازدهي اين نوع فعاليتبا توجه به كشوري بودن فعاليت. گرديدصادر مي

  دانشگاهي صورت خواهد پذيرفت؟

  مرتبط است، پاسخ به آن به ) موضو ع استعالم قبلي(ر سطح كشوري از آنجا كه موضوع با موضوع فرايند د
  . جلسه بعد موكول شد

هاي نوآورانه آموزشي دانشگاه دانشجويان نيز مشاركت داشته و در آينده از آنجا كه در بسياري از فعاليت  -٧

ند پرداخت در صورت نزديك برخي از اين دانشجويان به عنوان عضو هيات علمي در دانشگاه به فعاليت خواه
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يافت بين كليه امكان و صالحديد امتياز دانش پژوهي آموزشي كه فقط به اعضاي هيات علمي اختصاص مي

  بديهي است براي آن دسته از افرادي كه در زمان تعيين امتيازات فرايندها، عضو هيات . صاحبان فرايندتقسيم شود

برداري از امتيازات كسب شده ن عضو هيات علمي امكان بهرهعلمي نيستند در صورت پيوستن به دانشگاه به عنوا

  .باشدرا در اولين ارتقاء مرتبه داشته باشند همچنان كه اين امكان در بخش امتياز مقاالت براي ايشان مهيا مي

  محاسبه امتياز ايشان براساس جدول شماره سه بالمانع است و مي تواند نظير امتيازات بخش پژوهشي در
 رتقاء مرتبه محاسبه شوداولين ا

اي را در سنوات گذشته به هاي نوآرانهفعاليت هيات علمي دانشگاه محترم اعضايبا توجه به اين كه بسياري از  -٨

اند و تا كنون از اوري و ارزيابي موفق به كسب امتياز گرديدهدبيرخانه دانش پژوهي دانشگاه ارائه و پس از مسير د

از طريق سامانه اقدام نمايند تكرار مكررات   اند؛ چنانچه مقرر باشد براي احتساب امتياز مجدداًآن استفاده نكرده

 خواهد بود و اين روند براي اعضاي محترم هيات علمي با توجه به گذشت زمان و احيانا عدم دسترسي به

پيشنهاد دانشگاه اين است كه با توجه به طي شدن . مستندات مربوطه سبب اتالف وقت و دوباره كاري خواهد شد

نامه روند ارائه و ارزشيابي فعاليت براساس مقررات امتيازات صادر شده جهت استفاده در ارتقاء ايشان در آيين

  .جديد نيز مورد تاييد قرار گيرد

 ستفاده از اين امتياز را در ماده دو داشته باشد، موضوع بالمانع است ولي در صورتي كه متقاضي قصد ا
ين نامه يبر اساس آ و در سامانه ثبت گردددرصورتي كه قصد استفاده از آن در ماده سه را دارد الزم است 

  جديد امتياز محاسبه شود

استفاده شود امكان استفاده از ) پژوهشقسمت ( ٣چنانچه امتياز صادر شده براي فعاليت دانش پژوهي در ماده  -٩

  توان از امتياز مذكور استفاده نمود؟باشد يا تنها در يك ماده ميمي) قسمت آموزش( ٢همان امتياز در ماده 

 مبناي تصميم گيري . هر موضوع تنها يك بار امتياز مي گيرد و محاسبه آن در دو ماده مجاز نمي باشد
  . درخواست عضو هيات علمي است

 
 
 

 


