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مقدمه
انجااام حااای هاااق تی ی اااتی نواو انااه د آمااو پزشااکی میتوانااد ن ااش بساایا مهماای د ا ت اااق نظااام
آمو شاای و بهبااود يااادریاق فااریاااا داشااته باشااد .د حااا حاضااا جامعااه دانشااگاهی بااه ن ااش تصاامی
ریاااق مبتناای بااا بهتاااي شااواهد د آمااو پزشااکی پاای باااده انااد و ا ياا عضااو هیااا علماای انتظااا
مااای ود کاااه همانناااد انجاااام پاااژوهش د حاااو ه تخصصااای خاااود د حاااو ه آماااو نیاااز ويکااااد عالماناااه و
پااژوهش میااو ق داشااته باشااد .د هماای اسااتا فاهناا پااژوهش د آمااو پزشااکی د چنااد دهااه اخیااا
د سااساااا جهاااا تااااوي پیااادا کااااده اسااات و تی ی اااا بسااایا ياااادق د حو ههااااق مختلااا آماااو
پزشاااکی مانناااد شااایوه هااااق تاااد ي

باناماااه يزق آمو شااای اهنمايی و مشااااو ه ماااديايت آمو شااای و

ا يااابی فااریاااا انجااام شااده اساات .بااا هماای اساااو تاادوي شاایوه نامااه اق بااه منظااو نیااوه ا ا ااه و
ا ياااابی فعالیتهااااق نوآو اناااه و توساااعه اق آمو شااای ضااااو ق باااه نظاااا مااای ساااید کاااه ماکاااز معالعاااا و
توسااعه آمااو پزشااکی دانشااکده علااوم پزشااکی ساااوه بااا توجااه بااه شاایوه نامااه هااا و دسااتو العم هاااق
و ا بهداشااات شااایوه ناماااه حمايااات ا حاااای هاااا و فااينااادهاق نوآو اناااه آمو شااای ا تااادوي و تصاااوي
نموده است.
ماده  .1تعاریف و کلیات
نوآوری آموزشیی :يا

فعالیات آمو شای امداخلاهی جدياد اسات کاه باه منظاو ا ت اا کیایات آماو

انجاام مای

ریاد .جديد بود انو بود ی اي مداخلاه مای تواناد د دانشاکده ياا کشاو املایی و بای المللای باشاد .ايا ماداخ
ممک است توسط اعضاق هیا علمی و يا دانشجويا انجام ریاد.
فعالیتهییای دانرییورانه آموزشییی :فااينااد آمو شاای نوآو انااه انااوآو ق آمو شاایی اساات کااه بصااو
ااهااداش شااااشی و

هدفمنااد

منااد ادا اق متاادولو ق مشااخمی مبتناای بااا شااواهد اآماااده سااا ق مناس ا ی و دا اق نتاااي

مشخم است.
دانش پژوهی آموزشی :فعالیتهاق دانشو انه اسات کاه عا وه باا چهاا معیاا فاو باه نیاو مناسابی منتشاا شاده
و د معاض ن د ديگاا قاا رافته است.
ماده  .2ساختار و ترکیالت
کمیته دانرگاهی دانیش پژوهیی :میادوده ق اختیاا ا ايا کمیتاه د دانشاکده باا اسااو اختیاا ا تااوي
شده ا سوق کمیته کشو ق دانش پژوهی می باشد.

واحد طرح های نوآورانه آموزشیی و دانیش پژوهیی :ايا واحاد ياه عناوا يکای ا واحادهاق ارالی ماکاز
معالعا و توسعه آمو شای پزشاکی دانشاکده مای باشاد کاه وفااي

ياا ا د خصاوی فعالیتهااق نوآو اناه آمو شای

د سعح دانشکده باعهده دا د:
 تعیی اولويت هاق حای هاق توسعه اق و نوآو انه آمو


اح ع سانی و آمو

دانشگاه

د مینه حای هاق نوآو انه آمو شی

 ا ايه ق خدما حمايتی مشاو ه و ا يابی فعالیتهاق نوآو انه د سعح دانشگاه
 اع م ورو و ثبت اولیه مستندا مابوط به ايده هاق نوآو انه اپاوپو ا هاق نوآو انهی
 معافی و پیشنهاد پاوپو ا هاق منتخ بااق اععاق راانت آمو شی اد مااکز ذق ر یی
 تعیی


و ا سا حای هاق نوآو انه آمو شی به داو ا مابوحه

جمع بندق ا يابی و پیشنهاد امتیا به کمیته دانشکدهی دانش پژوهی

 اع م اق کمیته به مجايا
ماده  .3حیطه های اموزشی طرح های نوآورانه
حیعه هاق فعالیتهاق نوآو انه آمو شی دانشگاه د میو هاق يا میباشد.
 تد ي

8

 بانامه يزق آمو شی


اهنمايی و مشاو ه

 مديايت آمو شی
 ا يابی فااریاا

2

9

4

5

 حااحی و تولید میصوال آمو شی
 تدوي و با نگاق بانامه هاق آمو شی
اولويت هاق حای هاق توسعه اق آمو شی و دانش پژوهی دانشکده توسط واحد حای هاق نوآو انه آمو شی
و دانش پژوهی دانشکده تعیی می شود و به نیو م تضی د اختیا اعضاق هیا علمی دانشگاه قاا میگیاد.

8 Teaching
2 Curriculum development
9 Advising and mentoring
4 Education leadership and administration
5 Learner assessment

ماده  .4فرایند ثبت ،داوری و تصمیم گیری طرح های نوآورانه آموزشی
فاايند مابوط به ثبت داو ق و تصمی ریاق د خصوی حای ها يا پاوپو ا هاق نوآو انه آمو شی به رو

يا میباشد.

-1دریافت کاربرگ عنوان طرح نوآورانه
-2غربالگری اولیه عنوان طرح از نظر معیارهای طرحهای نوآورانه آموزشی:
با سی ا نظا شاايعی که منجا به د سايع میشوند .موا د يا منجا به د سايع خواهند شد:
 مجاق حای عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ساوه نباشد.
 حای نوآو انه و توسعه اق نبوده يا پژوهش د آمو

باشد.

 حای با آيی نامه/شیوه نامه هاق اب غ شده توسط و ا

انعبا نداشته باشد.

مسئو واحد موف است د اساع وقت حای ا با سی نمايد د رو

وجود شاايط فو آ

ا جهت ار ی حای اد

رو ر حديدی به اح ع مجاق باساند.
تبصاه :د رو وجود ابهام د هاکدام ا موا د فو مسئو واحد موف است حای مزبو ا د اولی جلسه شو ا بااق
تعیی تکلی معای نموده و بااساو نظا شو ا اقدام نمايد.
-3در صورت تایید عنوان در مرحله غربالگری ،اطالع به مجری و درخواست ارسال پروپوزال طرح
نوآورانه آموزشی
-4تعیین دو داور توسط مسئول واحد ،ارسال طرح برای داوران از طریق سامانه و انجام داوری توسط
آنان
داو ا بايد د سامانه ملی حاحهاق نوآو انه آمو شی ثبت شده باشند و ر حیت آنها تأيید شده باشد.
داو ا بايد حی دو هاته نظا خود ا اع م نمايند .د غیا اي رومسو واحد تعیی خواهد شد

پ

ا يادآو ق به ايشا د رو

لزوم داو جديد

-5جمع بندی نظر داوران توسط مسئول واحد
-6برگزاری جلسه دفاع از پروپوزال
د جلسه شو ا مجاق به ا ا ه پاوپو ا خود میپادا د. د اي جلسه نتاي داو ق انجام شده د سامانه توسط مسئو شو ا معای میگادد و مجاق پاسخهاق خود اا ا ه میکند و همچنی به سواال اعضاق شو ا پاسخ میدهد.

د اي ماحله أق ریاق د ابعه با حای معاوحه انجام میشود .اعضاق شو ا میتوانند أق خود ا د حی"موافق مخال و پذيا

میامانه اع م کنند.

با ار حا "به رو

-7اعالم رأی و نظرات داوری اعضای شورا در سامانه نوآورانه آموزشی
نظاا داو ق اعضاق شو ا د سامانه نوآو انه به مجاق اع م میگادد.-مجاق بايد ار حا

ا تا ما م ا انجام و به کا شناو مابوحه اع م کند.

با سی ار حا انجام شده د سامانه توسط کا شناو و مسئو واحد انجام میگیاد.اقداما ال م جهت اخذ کد اخ-د رو

انجام میگیاد.

عدم تصوي حای د شو ا نتیجه ا حايق سامانه به اح ع مجاق خواهد سید.جديد توسط مسئو واحد

تعیی خواهد شد.
ماده  .5اعطای گرنت
د رو تیکه عضو هیا علمی دانشکده بااق اجااق ايده نوآو انه ت اضاق استااده ا رانت داشته باشد اععاق رانت ا دو
مسیا يااقدام میشود:
واحد پژوهش در آموزش مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانرگاه :د رو

تايید حای نوآو انه

آمو شی عضو هیا علمی د کمیته دانشگاهی دانش پژوهی عضو هیا علمی میتواند بااق استااده ا رانت حای خود ا
د قال حای HSRا حايق سامانه پژوهشی و با انتخاب واحد پژوهشی ماکز معالعا و توسعه آمو
مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش پزشکی :با توجه به تااه نامه بی ماکز ملی تی ی ا

پزشکی اقدام کند.
اهبادق آمو

پزشکی و ماکز معالعا و توسعه آمو پزشکی و ا بهداشت عضو هیا علمی که ايده نوآو انه وق مو د تايید کمیته
دانش پژوهی دانشکده قاا رافته باشد با معافی کمیته مذکو می تواند نسبت به ثبت حای د سامانه ماکز تی ی ا
اهبادق آمو

پزشکی انصای وابسته به ماکز ملی تی ی ا

اهبادق آمو

پزشکی اقدام کاده و ا رانت مابوحه استااده

کند.
ماده  .6تصویب و بازنگری
.8اي آيی نامه دو سا پ
 .2اي شیو ه نامه د ي
به تصوي

سید.

ا اجاا و پ

ا اخذ با خو د ا راحبنظاا و ذيناعا

مو د با نگاق قاا میگیاد.

م دمه و  6ماده د جلسه مو خ  8931/66/25کمیته دانش پژوهی دانشکده علوم پزشکی ساوه

