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   دانش پژوهي كشوري :5شماره  پيوست
  بخش زير پيش بيني مي شود:در سه 

 نش پژوهي كشوري دافرايندهاي  الف: ارزشيابي 

 ب: انتشار فعاليتهاي دانش پژوهي كشوري 

 برتر در قالب جشنواره شهيد مطهري فرايندهاي دانش پژوهي كشوري شناسائي: ج 

 
  نش پژوهي كشوري  دافرايندهاي  الف : ارزشيابي

گيران هاي فرامرتبط با اعضاي هيات علمي يا يكي از رده ي هستند كهفعاليتهايفرايندهاي مورد ارزيابي  . 1
باشند. دانشگاه فرايندهاي طبق تعريف  )CME/CPDو undergraduate،postgraduate(علوم پزشكي 

انه ملي فرايندهاي نوآوررا كه واجد هر دو شرط زير باشند براي بررسي و تاييد از طريق سامانه فوق 
 كنند:ارسال مي  آموزشي براي بررسي

a . دانش پژوهي آموزشي بر اساس راي كميته دانش پژوهي آموزشي دانشگاه واجد تمامي شرايط 
  (معيارهاي شش گانه گالسيك) باشد.

  فرايندهاي زير شامل بررسي اين بند نمي باشند::  تبصره

 آموزش حوزه از خارج هايفعاليت  

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

 دارند پردازي نظريه ماهيت صرفا كه طرحهايي 

b .    .براساس تشخيص كميته دانش پژوهي آموزشي دانشگاهي واجد نوآوري در سطح كشوري باشد 

دبيرخانه دانش پژوهي آموزشي كشور مستقر در مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي وزارت  . 2
ا مسووليت مديريت روند داوري و تاييد نهايي فرايندهاي ارسالي از طرف دانشگاه هاي علوم پزشكي ر

 برعهده دارد. 

 كند: به اين منظور دبيرخانه روند زير را در مورد فرايندهاي ارسالي اعمال مي . 3

a . باشند ايندفر اجراي محل دانشگاه از غير به هاييدانشگاه از بايد داوران. داورسه  به فرايند ارسال. 

b . دهند:هر يك از داوران در دو مرحله كار داوري را انجام مي 

i . ه هاي يك فرايند دانش پژوهي آموزشي. در صورتي كمرحله اول: بررسي دارا بودن حداقل
 شود. لي يك فرايند دانش پژوهي آموزشي باشد رد ميفرايندي فاقد اجزاي اص
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ي داور) فاقد معيارهاي دانش پژوهي آموزش 3هر فرايند آموزشي كه دو داور (از : 1تبصره
براي تصميم گيري نهايي به كميته دانش پژوهي مردود اعالم  مي شود .  تشخيص دهند 

  شود. آموزشي كشوري ارجاع داده مي

انش د: هر فرايند مردود شده مي تواند درخواست استيناف نموده و موارد در كميته 2تبصره  
  پژوهي كشوري حضوري مورد بررسي قرار مي گيرد . 

ii . مرحله دوم: بررسي سطح نوآوري و خالقيت فرايند ارسال شده. فرايندهايي مورد تاييد 
ر گيري نهايي كميته كشوري د كشوري قرار مي گيرند كه بر اساس قضاوت داوران و تصميم

سطح كشوري داراي نوآوري و خالقيت برجسته باشد. (توضيح: منظور از نواوري در سطح 
بلكه منظور اجراي موضوع براي اولين بار در  كشور اجراي فرايند به صورت ملي نيست

 ) كشور است

شته ي در كشور داتبصره: در صورتي كه يكي از داوران موضوع را تكراري بداند ( نمونه قبل
ا است ) الزم است داليل خود را ارائه نمايد و دراين موارد دبيرخانه موظف است مورد ر

من ضپيگيري  نموده  و مورد قبلي به كليه داوران ارائه شده و از ايشان درخواست مي شود 
 نظرات مطالعه آن مجددا راي خود را در اين بخش اعالم نمايند. قبولي در اين مرحله بر اساس

  داوران شبيه به مرحله اول است 

  

  فرايندهاي دانش پژوهي كشوري انتشار: ب

وسط حويل تتسامانه فعاليتهاي نوآورانه به گونه اي پيش بيني مي شود كه امكان ذخيره فرايندها را در شكلي قابل 
ري ده كشوشيندهاي ارزشيابي وب داشته و مخاطبان (اساتيد دانشگاه و عالقمندان) بتوانند با عضويت در آن از فرا

و در ت جستجبهره مند شده و آنها را به عنوان منابع آموزشي و نمونه بكار گيرند. اين سامانه همچنين بايد قابلي
مكان اشگاهي منابع را هم داشته باشد. اين سامانه بايد به نوعي طراحي مي شود كه پس از اتصال به سامانه هاي دان

  ر آن وجود داشته باشد. جستجو در كليه منابع د

  شناسائي فرايندهاي دانش پژوهي كشوري برتر در قالب جشنواره شهيد مطهري: ج

  اين مرحله به دو صورت زير صورت مي گيرد: 

o  (بصورت ستاره در مرحله انتشار سطح فرايند را به مخاطبان نشان مي دهد)طبقه بندي 
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o برترينهاي جشنواره شهيد مطهري  شناسائي 

  

  اين مرحله شناسائي فرايند در مرحله الف بعنوان فرايند دانش پژوهي با نوآوري كشوري است.ورودي 

a .  هايدر اين مرحله نمره دهي بر اساس شاخص شرايط مرحله الف باشددر صورتي كه فرايند واجد 
 گيرد. مشخصي صورت مي

b .  يطهحتفكيك هر يك از دبيرخانه جشنواره با جمع بندي نمرات داوران رتبه بندي فرايندها را به-

 دهد. هاي شش گانه جشنواره انجام مي

c . بر اساس نمرات تا اين مرحله طيقه فرايند بر اساس سطح استاندارد تعين شده براي هر طبقه  )
شان براي هرطبقه بازه نمره در نظر گرفته ميشود) تعيين مي گردد و بصورت ستاره  در سامانه ن

 م عرضه به مخاطبين با ستاره نمايش داده مي شود . داده مي شود و فرايندها در هنگا

d .  جشنواره حداقل يك بار تشكيل جلسه داده و  علميساليانه كميته براي جشنواره شهيد مطهري
 شگاهي،هاي داندر هر حيطه به ميزان دو و نيم برابر سهيمه در نظر گرفته شده براي هر يك از تيپ

اوري هر اند انتخاب و در كميته هاي دسال گذشته كسب كردهفرايندهايي كه بيشترين امتياز را  در 
هاي در هر يك از تيپ برتر شده بندي رتبه فرايندهايو  حيطه بصورت حضوري بررسي مي گردد

ب (به ترتيبه تعداد تعيين شده دانشگاهي (بر اساس تيپ بندي اعالم شده رسمي وزارت بهداشت) 
  شوند.انتخاب و معرفي مي رتبه)

گيرد يمها، در هنگام بررسي هر فرايند نظرخواهي به صورت مكتوب صورت در جريان كار اين كميته: 1تبصره 
  شود. و راي اعضاي كميته كه از دانشگاه ارسال كننده هستند اخذ نمي

-انشگاهتعداد جوايز و سهميه بندي جوايز بين د هر سال  بر اساس سقف تعداد كل جوايز جشنواره : 2تبصره 

 بر اساس تيپ دانشگاه  تعيين و اعالم مي گردد . هاي 

 ردد .گهمه ساله در كميته علمي جشنواره تعيين مي  دانشگاه هر براي قبول مورد فرايندهاي سقف: 3تبصره 

e . امكان استيناف از راي كميته داوري وجود ندارد. جشنواره در كليه مراحل داوري 
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  (داوران)فعاليتهاي نوآورانه آموزش پزشكي فرم ارزشيابي 

ي اوري نماست و وارد بقيه فرايند د مردوددر صورتي كه فرايند مورد ارزيابي واجد هر يك از شرايط زير باشد .1
 شود. 

 زشكي پعلوم  فراگيران هايرده از مرتبط با اعضاي هيات علمي يا يكي آموزش حوزه از خارج هايفعاليت
)undergraduate،postgraduate و CME/CPD(  

 .فعاليت آموزش به بيمار است 

 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 

 هاروندهاي آموزشي مستقر در دانشگاههاي آموزشي كه ماهيت توليد علم دارند و نه اصالح پژوهش  

 :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 درند ولي تاثير مستمر مصوب مرجع ذي صالح نشده اند (فرايندهايي كه ماهيتا اجراي يك باره دا
 مانند برنامه هاي آموزشي يا سندهاي سياست گذاري)

  پژوهي دانشمعيارهاي ارزيابي فعاليتهاي . 2
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  هدف مشخص و روشن دارد.. 15

              بلي خير  
  

  براي انجام فرايند مرور بر متون انجام شده است.  . 16

              بلي خير  
  

  منطبق با اهداف استفاده شده است.از روش مندي مناسب و  . 17

              بلي خير  
  

  اهداف مورد نظر به دست آمده اند؟  . 18

              بلي خير  
  

  فرايند به شكل مناسبي در اختيار ديگران قرار گرفته است.   . 19

             بلي خير  
  

  فرايند مورد نقد توسط مجريان قرار گرفته است.  . 20

            بلي   خير  

 :نظر نهايي

 خير        بلي      دانش پژوهي آموزشي است

 

  :نوآوري  سطح

 . در سطح دانشگاه براي اولين بار صورت گرفته است  

 . در سطح كشور براي اولين بار صورت گرفته است  
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 . در دنيا براي اولين بار صورت گرفته است  

  طبقه بندي محصول براي انتشار: از يك تا چهار ستاره 

  مي گيرد.  زيابي قرارورد ارمفعاليتي كه دانش پژوهي با سطح نوآوري كشوري شناسائي شود، در بخش دوم براي امتياز جشنواره شهيد مطهري 
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  چارچوب امتياز دهي فرايندهاي جشنواره شهيد مطهري

  

  شاخصها  محورها رديف

  اهميت و اهداف   1
اهداف موضوع شفاف، واقع بينانه و 

  بسيار با اهميت است.
اهداف موضوع شفاف، واقع بينانه 

  و با اهميت است.
موضوع مهم است ولي اهداف شفاف 

  يا واقع بينانه نيست.
و اهداف مشخص  اهميت موضوع

  ست.ني

13  12  11  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1  

2  
مرور تجربيات و 

  شواهد
  ست.مشخص ني وضعيت مرور  مرور غير مستند و غير نظام مند  مرور مستند و غير نظام مند  مرور مستند و نظام مند

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

  متدولوژي  3
روش مناسب انتخاب شده است و اجرا 

  مناسب بوده است.هم 
روش مناسب انتخاب شده ولي 

  اجرا ضعيف بوده است.
روش مناسب انتخاب شده ولي اجرا 

  بسيار ضعيف بوده است.
مناسب بودن روش مشخص 

  نيست.

13  12  11  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1  

4  
 ميزان اثربخشي

  نوآوري

افقهاي جديدي براي بررسي و مطالعه 
  بيشتر ايجاد نموده است.

اهداف خود دست يافته و به به 
دانش موجود جهاني هم افزوده 

  است.
  به اهداف خود دست يافته است.

 دستيابي به اهداف مشخص
  ست.ني

13  12  11  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1  

  ست.نقد و بازخورد مشخص نينقد انجام شده ولي تاثير آن در برنامه نقد در سطح دانشگاه بوده و نقد در سطح خارج از دانشگاه انجام استفاده از نقد و   5
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شده است و بازخورد آن در برنامه موثر   بازخورد
  بوده است.

بازخورد آن در برنامه موثر بوده 
  است.

  نامشخص است.

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

  سطح نوآوري  6
  نوآوري در سطح گروه يا دپارتمان  نوآوري دانشگاهي  نوآوري ملي  نوآوري جهاني

13  12  11  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1  

  ارايهگستره   7
  ارائه مناسب و انتشار ملي  ارائه مناسب و انتشار بين المللي

ارائه مناسب و انتشار در گروه/ 
  دپارتمان يا دانشگاه

  نيست. مشخصارائه و انتشار 

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

  وسعت و حجم كار  8
بسيار حجم كار در گروه فرايندي خود 

  بزرگ است.
حجم كار در گروه فرايندي خود 

  بزرگ است.
حجم كار در گروه فرايندي خود 

  متوسط است.
حجم كار در گروه فرايندي خود 

  كوچك است.

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

 بهترين و ضعيت را در هر محور نشان مي دهد .  13يا  12بدترين وضعيت و عدد  1اين چارچوب عدد  در 

  محور جمع و محاسبه مي گردد و فرايندها بر اساس اين نمرات رتبه بندي مي شوند.  8مجموع امتيازات هر فرد بر اساس نمرات گرفته شده  در هر 


