
 

 

 

 
 

 

 

 

 

و فرایندهای نوآورانه   حمایت از طرح ها یآیین نامه
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 مقدمه

لزوم توجه به انجام طرح  ملکرد اعضای هیات علمی دانشگاهی های علوم پزشکی در حیطه آموزش می باشد،  از آنجایی که عمده ع 

ست. بر  ته امورد تاکید مرکز کطالعات و توسعه آموزش پزشکی وزارت بهداشت قرار گرفهای توسعه ای در حوزه آموزش پزشکی  

ید که  ری به نظر می رسفعالیتهای نوآورانه و توسعه ای آموزشی ضروارزیابی  و    هن شیوه نامه ای به منظور نحوه ارائهمین اساس تدوی

مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی گلستان، با توجه به شیوه نامه ها و دستورالعمل های وزارت بهداشت  

 شیوه نامه حمایت از طرح ها و فرایندهای نوآورانه آموزشی را تدوین و تصویب نموده است. 

 تعاریف و کلیات -1ماده 

. جدید بودن )نو بودن( ت آموزشی )مداخله( جدید است که به منظور ارتقا کیفیت آموزش انجام می گیردفعالی  یک  آموزشی:  ینوآور

ور )ملی( و بین المللی باشد. این مداخالت ممکن  شاین مداخله می تواند در سطح دپارتمان آموزشی )گروه(، دانشکده، دانشگاه و یا ک

    گیرد.  و یا دانشجویان انجام است توسط اعضای هیات علمی 

)نو:  دانشورانه آموزشی  یفعالبتها نوآورانه  اهداف شفاف(، روش مند  فرایند آموزشی  آوری آموزشی( است که بصورت هدفمند) 

 ست. )دارای متدولوژی مشخص(، مبتنی بر شواهد )آماده سازی مناسب( و دارای نتایج مشخص ا

چهار معبار فوق به نحو مناسبی منتشر شده و در معرض نقد دیگران ه است که عالوه بر  لیتهای دانشورانفعا :وهی آموزشیدانش پژ

 قرار گرفته است. 

  ساختار و تشکیالت  -2ماده 

ه محدوده ی اختیارات این کمیته در دانشگاه بر اساس اختیارات تفویض شده از سوی کمیت:  ژوهیکمیته دانشگاهی دانش پ

 کشوری دانش پژوهی می باشد.  

نوآورانه   واحد  ی و دانش پژوهیآموزشواحد طرح های  این  توسعه :  و  مطالعات  اصلی مرکز  واحدهای  از  یکی  عنوان  یه 

 :در خصوص فعالیتهای نوآورانه آموزشی در سطح دانشگاه برعهده داردوظایف زیر را آموزشی پزشکی دانشگاه می باشد که 

 طرح های توسعه ای و نوآورانه آموزش دانشگاه تعیین اولویت های  •

 اطالع رسانی و آموزش در زمینه طرح های نوآورانه آموزشی  •

 ت حمایتی، مشاوره و ارزیابی فعالیتهای نوآورانه در سطح دانشگاه ه ی خدماارای •

 ال های نوآورانه( اعالم وصول و ثبت اولیه مستندات مربوط به ایده های نوآورانه )پروپوز •

 نت آموزشی )در مراکز ذی صالح( تخب برای اعطای گرامعرفی و پیشنهاد پروپوزال های من •

 تعیین و ارسال طرح های نوآورانه آموزشی به داوران مربوطه  •

 انش پژوهی  بندی ارزیابی و پیشنهاد امتیاز به کمیته دانشگاهی د عجم •

 جریان اعالم رای کمیته به م •
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 های اموزشی طرح های نوآورانهحیطه  -3اده م

   فعالیتهای نوآورانه آموزشی دانشگاه در محورهای زیر میباشد.حیطه های 

 آموزشی تدوین و بازنگری برنامه های •

 ارزشیابی  •

 یادگیری - یاددهی •

 مدیریت و رهبری آموزشی  •

 یادگیری الکترونیکی •

 طراحی و تولید محصوالت آموزشی   •

پژوهی دانشگاه، توسط واحد طرح های  ولویت های طرح های توسا پژوهی  عه ای آموزشی و دانش  نوآورانه آموزشی و دانش 

 ار میگیرد.  در اختیار اعضای هیات علمی دانشگاه قربه نحو مقتضی دانشگاه تعیین می شود و 

 ای نوآورانه آموزشی  فرایند ثبت، داوری و تصمیم گیری طرح ه -4ادهم

 یا پروپوزال های نوآورانه آموزشی به صورت زیر میباشد.فرایند مربوط به ثبت، داوری و تصمیم گیری در خصوص طرح ها 
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 اعطای گرنت -5ادهم

عطای گرنت از دو مسیر زیر شد، اگاه برای اجرای ایده نوآورانه تقاضای استفاده از گرنت داشته بادر صورتیکه عضو هیات علمی دانش

 اقدام میشود:

در صورت تایید طرح نوآورانه آموزشی عضو هیات   :هش در آموزش مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاهوپژ  واحد

از طریق   HSR عضو هیات علمی میتواند برای استفاده از گرنت، طرح خود را در قالب طرحعلمی در کمیته دانشگاهی دانش پژوهی،  

 سامانه پژوهشیار و با انتخاب واحد پژوهشی مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی اقدام کند. 

کی و مرکز : با توجه به تفاهم نامه بین مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش پزشمرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش پزشکی

ید کمیته دانشگاهی دانش پژوهی  ایده نوآورانه وی مورد تایو هیات علمی که  عضمطالعات و توسعه آموزش پزشکی وزارت بهداشت،  

کز ملی تحقیقات راهبردی  در سامانه کایپر )نصر( وابسته به مرطرح  نسیت به ثبت  می تواند  ور،  با معرفی کمیته مذک،  باشدقرار گرفته  

 استفاده کند.  آموزش پزشکی اقدام کرده و از گرنت مربوطه 

 بازنگری تصویب و  -6ماده 

 گیرد. نفعان، مورد بازنگری قرار میدو سال پس از اجرا و پس از اخذ بازخورد از صاحبنظران و ذی   آیین نامهاین -1

  کمیته دانشگاهی دانش پژوهی دانشگاه علوم پزشکی گلستان  12/06/1398در جلسه مورخ    ،ماده  6  و  در یک مقدمه  نامهشیوه این    -2

 .دبه تصویب رسی

 


