
 دانش پژوهیفرایندهای فعالیت های نوآورانه آموزشی و  واحد برنامه عملیاتی

 ارتقاء رتبه دانشگاه در راستای بسته آینده نگاری و ظرفیت سازی برای کسب مرجعیت علمی در علوم پزشکیهدف کلی: 

 آموزشی / فرایندهای دانش پژوهی جهت ارتقای آموزشترغیب اعضای هیأت علمی در انجام  فعالیت های نوآورانه هدف اختصاصی: 

  های نوآورانه/فرایندهای دانش پژوهیارتقای کمی فعالیتپیامد: 

 های نوآورانه/فرایندهای دانش پژوهی در راستای سند تحول و نوآوریتعداد طرحشاخص: 

 پیشرفت برنامهگزارش  شاخص دستیابی تاریخ پایان تاریخ شروع مسؤل اجرا نام فعالیت ردیف

 های نوآورانه/فرایندهای دانش پژوهیتنظیم شیوه نامه بررسی فعالیت 1
دکتر منصور رضایی 

 دکتر ویدا سپاهی
 یک ساله وحود مستندات 1398 1398

2 
-فعالیتحمایت از  نامه به معاونت آموزشی جهت ایه پیشنهاد و ارسالار

 با اعطای امتیازات مادی و معنوی  های نوآورانه/فرایندهای دانش پژوهی
 یک ساله وجود مستندات اسفند فروردین دکتر ویدا سپاهی

3 
 به مربوط گواهی صدور و بازخورد ی ارائه و بررسی دریافت، فرایند مدیریت

 های نوآورانه/فرایندهای دانش پژوهیفعالیت
 یک ساله وجود مستندات اسفند فروردین دکتر ویدا سپاهی

۴ 
 مرتبط انگیزشی موارد سایر و جشنواره ها با علمی هیئت اعضاء کردن آشنا

 آموزشی نوآورانه طرحهای با
 یک ساله وجود مستندات اسفند خرداد دکتر ویدا سپاهی

 

 



 ارتقاء رتبه دانشگاه در راستای بسته آینده نگاری و ظرفیت سازی برای کسب مرجعیت علمی در علوم پزشکیهدف کلی: 

 توسعه دانش و مهارت اعضای هیأت علمی و مدرسین در انجام فعالیت های نوآورانه آموزشی / فرایندهای دانش پژوهیهدف اختصاصی: 

  های نوآورانه/فرایندهای دانش پژوهیارتقای کیفی فعالیتپیامد: 

 های نوآورانه/فرایندهای دانش پژوهی در راستای سند تحول و نوآوریتعداد طرحشاخص: 

 گزارش پیشرفت برنامه شاخص دستیابی تاریخ پایان تاریخ شروع مسؤل اجرا نام فعالیت ردیف

1 
 در دانشگاه علمی هیئت اعضای توانمندسازی های برنامه برگزاری

 فرایند نویسی و آشنایی به فرایندهای دانش پژوهی مانند موضوعاتی

 دکتر ویدا سپاهی

 خانم فروزنده نجفی
 یک ساله مستندات وجود اسفند خرداد

2 
 و انجام جهت علمی هیات محترم اعضای به راهنمایی و مشاوره ی  ارائه

 های نوآورانه/فرایندهای دانش پژوهیفعالیت صحیح ی ارائه

اعضای کمیته مشورتی 

 دانش پژوهی
 یک ساله وجود مستندات اسفند خرداد

3 
 پژوهی دانش حوزه های در آموزشی کارگاههای برگزاری

 

 دکتر ویدا سپاهی

 خانم فروزنده نجفی
 یک ساله وجود مستندات اسفند خرداد

 

 


