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  جشنواره شهید مطهري –آموزشی فعالیتهاي نوآورانهفرم درخواست ارزشیابی 
  (استارت آپ)با دنیاي واقعی تعامل به روشدانشجویان  آموزش  :عنوان  فارسی 

  Teaching students in real-world interaction(Start Up) :انگلیسی   عنوان              
  

  :    را عالمت بزنید حیطه نوآوري 
  تدوین برنامه و بازنگري برنامه هاي آموزشی□

روشها و تکنیک هاي آموزشی  

  سنجش وارزشیابی و اثربخشی آموزشی □

  و مدیریت آموزشی مرجعیت ، رهبري □

  مشاوره و راهنمائی و فعالیتهاي فرهنگی و امور تربیتی و اجتماعی  □

 محصوالت آموزشی□

  
  سعید ناظمینام صاحب /صاحبان فعالیت نوآورانه 

  خانم ربابه زروج حسینینام همکاران  
مقطع        بهداشت محیطگروه/رشته       بهداشت دانشکده          علوم پزشکی شاهروددانشگاه  فعالیت : محل انجام 

    کارشناسیتحصیلی    
  

  20/12/1395تاریخ پایان                     15/12/1394مدت زمان اجرا :  تاریخ شروع   
  

  از طریق تعامل با دنیاي واقعیدانشجویان  آموزش :هدف کلی 
  
  اهداف ویژه /اختصاصی 
  کمک به امر آموزش دانشجویان در گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت    -1
  افزایش مهارت هاي کاربردي دانشجویان مهندسی بهداشت محیط  -2
  بهینه از منابعها و استفاده جویی در هزینهصرفه  -3
  بهبود فرآیندهاي انجام کار -4
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  ضرورت انجام و اهمیت اهداف انتخابی را ذکر کنید ) بیان مسئله (
نفـر فـارغ    000/200/3یکی از مهمترین معضالت فارغ التحصیالن دانشگاهی در حال حاضر اشتغال می باشد به نحوي که بـالغ بـر   

فـارغ التحصـیالن نخبـه دانشـگاهی از کشـور را نیـز بـه آن         می بایسـت خـروج روز افـزون   بیکار در کشور داریم که البته  لالتحصی
  افزود.شاید مهمترین عامل این مشکل عدم تناسب آموزش دانشگاهی با نیاز بازار کار باشد.

 در تـالش  کشـور،  پزشکی علوم آموزش در نوآوري و تحول هاي بسته و کشور سالمت علمی جامع نقشه تأکید مورد الزامات از یکی
 پزشـکی  علـوم  هـاي  دانشـگاه  در معمـول  آموزش دهد می نشان شواهد .باشد می دانشجو هاي ظرفیت از استفاده و حمایت جهت

 و مسـأله  حـل  مهـارت  پرورش براي اي برنامه ها دانشگاه موارد اغلب در و داده ارائه دانشجویان به را مفاهیم و اطالعات از مخلوطی
 در هـا  دانشـگاه  در موجـود  اسـتعدادهاي  از اسـتفاده  و آموزش کیفیت ارتقاي راهکارهاي ازیکی .ندارند سالمت نظام در گروهی کار

  .باشد می توانمندسازيکارگاه هاي  برگزاري جامعه، نیازهاي راستاي
 یبرنامـه درسـ   کیـ تـا   کنـد  یمـ  شـتر یرا ب تیمسـئول  نیـ بدهد و جذاب آمـوزش دهـد؛ و ا   ادیمعلم الزم است که بتواند  کی يبرا 

بـه   دنیکه با استفاده از امکانات موجود بـراي رسـ   ريیمجموعه تداب .بـهشود یم گفته  سیتدر يروش ها به آنکنند که  يزیر برنامه
  شود. یمنجر م رانیدر فراگ وارتقا آن ريیادگیبه  تایشود که نها یگفته م تدریس رد،روشیگیمورد استفاده قرار ممشخص  یهدف

که متعلق به صدها سال پیش اسـت در مقایسـه بـا روش هـاي تـدریس       یا همان سخنرانی ” گچ و بحث کردن”روش تدریس سنتی
 ،چـون در روش هـاي جدیـد   .شود و در دسترس است، از سـطح بسـیار پـایینی برخـوردار اسـت      مدرن و نوین که امروزه تدریس می

 .محدود کردن توانایی دانشجویان به حداقل رسیده است واز طرف دیگر شده تشویق تعامل و همکاري دارند بیشتردانشجویان 
نامنـد،   روش تـدریس کـه آن را تعامـل مـی     ایـن در  :معرفـی مـی گـردد   که مؤثر اسـت   هاي تدریسروش  از بهترین یکیدر اینجا 

شان اتفاق افتـاده اسـت را    هاي مختلف زندگی خواهند با دنیاي واقعی همکاري داشته باشند و هر آنچه را که در حوزه می جویاندانش
 یشـغل  آینـده و در بـوده صـرفه نیـز    بـه  بلکه مقرون وب می گرددمحستنها نوعی کارآموزي  نه.این روش آموزشی وتحلیل کنند  تجزیه

 .می باشدنیز مفید ه هاي مختلف جامع حوزه ارتباط باو
 داشـته  همراه به توجهی قابل دستاوردهاي ،دانشجویان کارشناسی بهداشت محیط از دوره 2فارغ التحصیلی  آموزش و است بدیهی
 هنـوز  دیگـر،  مـواردي  و کننـدگان  برگـزار  کـاري  شدید برگزاري،فشار هاي سیاست مداوم تغییر تجربه، بودن تازه علت به اما است،
 بر تمرکز و دارد وجود آن برگزاري فرایند در بهبود براي بسیاري هاي زمینه همچنان و نگشته محقق آن اهداف کلیه باید که آنطور
 جهـت  در کارهـایی  و سـاز  از اسـتفاده  بهبـود،  قابـل  مـوارد  این از یکی ببرد. باالتر را آموزش کیفی و کمی سطح تواند می آنها روي

 دیـ تول يبـرا  يا دهیبار با ا نیاستارت آپ ها اول می باشد. سالمت نظام مشکالت رفع براي  دانشجویان هاي ایده از استفاده و تقویت
هسـتند،   گریکدیمکمل با  يمهارت ها يکه دارا میت کیمتولد شدند. حال آنکه امروز، استارت آپ ها با شکل گرفتن  نینو یمحصول

هـر هفتـه برنامـه     انیدر پابه طوري که  ، ندخود را آغاز کرده ا يها تیفعالاستارت اپ ها  1386 از سال   در ایرانشوند یم لیتشک
گذار مـورد نظـر خـود را     هیسرما ایبتوانند همکار  دهیو دارندگان ا نانیتا کارآفر دینما یبرگزار م مختلف  يساعته در شهرها 54 يا
  کنند. سیرا تأس يدیجد يشرکت نوپا یحت ایو  ابندیب

 خـالق  صـورتی  بـه  بـالقوه  تـوان  داراي ولی کارآفرین غیر افراد آن طی که  گرا هدف و آگاهانه مند، نظام است فرایندي استارت آپ
 راه بـراي  نیـاز  مـورد  اطالعـات  و دانـش  انتقال براي آن از که آید می حساب به فعالیتی آموزش، نوع این واقع، در .شوند می تربیت
 را کـارآفرین  غیـر  افـراد  هاي توانایی و ها مهارت ها، نگرش توسعه و بهبود افزایش، و شود می استفاده کار و کسب ي اداره و اندازي

 .دانسـت  اقتصـادي  ارزش ایجـاد  قابلیتهـاي  ي توسـعه  اصلی عوامل از توان می را کارآفرینی آموزش همچنین .داشت خواهد پی در
   است محور دانش  اقتصاد ي توسعه براي ها دانشگاه و ها دولت براي کارآمدي ابزار استات آپ

توسـعه   يبرنامه ششـم بـرا   یابالغ يها استیبر اساس س يرشد اقتصاد يبرا یبه دست آوردن راه يدر ابتدا رانیهم اکنون کشور ا
 يرشـد شـتابان قراردارند،رشـد اقتصـاد     نیـ کننـده ا  تیـ مـوارد تقو  نیتر یجزاصل هم یبوم يها استارتاپ نیقرار گرفته است، همچن

جـذب   امکانـات،  یتمـام  يریـ داخـل کشـور و بـه کـار گ     يها تیظرف هیکل یکه با هماهنگ شودیم ییباعث اشتغال زا داریشتابان و پا
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 زانیـ مطلـوب از م  يریـ و بهره گ زه،شراکتیانگ جادیالزم و ا يها با مشوق یگذاران خارج هیخارج از کشور و سرما يها یرانیا هیسرما
ـ  راو ف یهستند با انجام نقش مل یدولت ریغ که یعموم يها نهاد تیظرف سـاختار   تیـ تقو ،یاقتصـاد مقـاومت   شـرفت یدر پ یسـع  یمل

برنامه ششم توسعه هسـتند کـه    یابالغ يها استیکه در ارتباط با اقتصاد س يگریروز،  و موارد د يدر بازارها یو رقابت يریرقابت پذ
  .  باشدیم يتوسط مقام معظم رهبر

  روش : نیا ايیمزا
 در زمان کم  ادیز یمطالب آموزش انتقال  
 دیفکري و امتحان عقا تیو خالق دیهاي جد دهینظرات و ا بروز   
 ريیادگی ندیدر فرآ رانیفعاالنه همه فراگ مشارکت   
 رانیدر فراگ یمهارتهاي برقراري ارتباط و مهارتهاي کالم ارتقائ   
 یبواسطه تکرار ومداخله در موضوع درس رانیدانش در ذهن فراگ تیتثب  

  
  
  

  روش: نیا بیمعا
 شود  ریاست وقت گ ممکن  
 از بحث وموضوع خارج شوند  رانیفراگ یمرب ییوراهنما تیاست بدون نظارت، هدا ممکن  
 در بحث شرکت نکنند  یخجالت رانیبخصوص فراگ رانیاز فراگ یبرخ  
 از افراد گروه یبرخ یابی برتري  

  ( باذکررفرانس )مرور تجربیات و شواهد خارجی 
به  جویاندانش.تمرکز کرده است و کارگروهی  تعامل و همکاري جدیداً روي واقع در دادلی  دانشگاه لیسوز وکارها در مطالعات کسب

 يبرا يروز چند.رود یبکار م یواقع يایدر دن رندیگ یم ادیرا که  یکه چگونه دانش نندیتا بب روند یم یمحل يوکارها کسب دیازدب
 نیا يبرا دهیا نی. ادرجامعه حاضر می شوند مورد نظر مشاغل يها لباسملبس به   جویانشده و تمام دانش ار گذاشتهکن نیتمر نیا

 يایدن ازآن درو بتوانند رده ودانشجو قادر به تجزیه وتحلیل داده هاي علمی، آموزش گرفته خود بوده ک ریرا درگ وشجاست که دان
  .)1(کنند استفاده یواقع

  
 براي متنوعی آموزشی هاي برنامه ملی، و اي منطقه محلی، نیازهاي و آموزش تحت هاي گروه ویژگی حسب بر ،1980دهه  طی

اساسی  هاي گام نیز فیلیپین و مالزي هند، همچون آسیایی کشورهاي برخی و شد . کانادا طراحی عمومی و خصوصی سازمان هاي
 نوآوري، و پردازي ایده همچون مطالبی ها، دوره این . در)2اند( برداشته در دانشگاه ها کارآفرینی هاي فعالیت از حمایت جهت .

 .شود می داده آموزش کارآفرینی اقتصاد و نوآوري مدیریت
  
  ، نشر: دوران، 1390 ف،یاکبر س ی: علسندهیو آموزش، نو يریادگی ی: روانشناسنینو یپرورش یروانشناس- 1

  4-58- 8891-964- 978شابک: 
2.Wilson, K. (2004)., "Entrepreneurship education at European universities and business 
schools" , working paper, European Foundation for Entrepreneurship Research, 
Hilversum. 
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،  
  )  در این بخش سوابق اجرائی این نوآوري در دانشگاه وکشور بطور کامل با ذکررفرانس ذکر شود(  مرور تجربیات و شواهد داخلی 

  
 به نو اندیشه آن بعد سالهاي در و تراود می فرد ذهن از نو اي اندیشه و ایده گاهیردعان می دادر پژوهشی اذعبدالملکی آقاي  - 1

  ).1گرد( می متجلی خدمت یا محصول در نوآوري صورت به دیگري فرد وسیله
  
 ملـی  موسسـه  همکـاري  بـا  دانشـجویی  هـاي  تیم بین در سالمت تحول طرح ارزیابی الگوي بهترین معرفی ایده پردازي مسابقه در

  ).2از ایده هاي  دانشجویان انتخاب گردید( ارزیابی الگوي  تحقیقات
 ي مهـارت  رابطه بررسی نوشیروان؛ محمدي، مهدي؛ رو، سبک مهرداد؛ پیرمحمدي، مجید؛ افراشته، یوسفی جمال؛ عبدالملکی، -3

  103-129صفحات  ،( 1387 ) زمستان اول، سال کارآفرینی، توسعه فصلنامه سازمانی، کارآفرینی با کارآفرینی هاي
حکمت،هـدایت ایـده هـاي دانشـجویان نخبـه المپـاد علـوم         نـوري  سمیه ، پور ابراهیمی حسین ، فردوسی مسعود ، دهنویه رضا-4

  1395پزشکی کشور به سمت رفع مشکالت جامعه،مجله گام هاي توسعه در آموزش پزشکی، دوره سیزدهم، شماره سوم، 
  

ـ   بهداشـت محـیط پرداختـه ایـم     دانشـجویان با برگزاري این کارگاه به آموزش ایده پردازي وکارآفرینی به  ن موضـوع افـزایش   کـه ای
را به دنبال داشته است ضمنا دانشجویان شرکت کننـده در   ورود به بازار کار غیر دولتیتوانمندي هاي دانشجویان وعالقمندیشان به 

  برخوردار گردیده اند. حمایت مالی جهت تجاري سازي ایدهوهمچنین  نظیر گرنت هاي پژوهشیاین دوره از مزایایی 
  

( آماده سازي، چگونگی تجزیه و تحلیل موقعیت و تطبیق متدولوژي ، د یسبنوی صورت گرفته راشرح مختصري از فعالیت 
  اجرا  و ارزشیابی را در این بخش بنویسید )

طـی یـک برنامـه     پسسـ شده و در زمینه مفهوم استارت آپ به دانشجویان دادهاطالعات اولیه  رویداد پیش برگزاريدر این برنامه با 
ساعته که از صبح چهارشنبه تا عصر جمعه به طـول انجامیـد رویـداد اسـتارت آپ برکـزار گردیـد.در اولـین روز ضـمن          54آموزشی 

دقیقه معرفی نمایند وسپس هـر شـخص بـا نوشـتن     1معرفی کارگاه به شرکت کنندگان اجازه داده شد تا ایده هاي خود را در مدت 
بـه راي حاضـران    جهپرداخت بعد از این برنامه با تو وقرار گرفتن در کنار آن به توضیح ومعرفی ایده خود  ایده خود بر روي یک کاغذ

.در طـی  نفـر بـود   10وحـداکثر 6ایده برتر انتخاب وافراد اقدام به یارگیري وتشگیل گروه پرداختند.حداقل اعضا گروهها  10در جلسه 
نحـوه نوشـتن یـک برنامـه      و تهیـه کلیـپ   ، نحوه ارائـه ، بوم کسب وکارهیمی نظیر کارگاه ضمن آشنا نمودن دانشجویان با مفا روز3

 داوري  پس از ارائه فرایندها توسط گـروه ها،ارزشـیابی توسـط هیـات    به آنان آموزش داده شد.در روز سوم کارگاه  توجیهی واقتصادي
    ایده برتر انتخاب ومورد حمایت دانشگاه واسپانسرها قرار گرفت. 3انجام و

  
  
  

( آماده سازي، چگونگی تجزیه و تحلیل موقعیت و د یسبه انگلیسی بنوی  شرح مختصري از فعالیت صورت گرفته را
  تطبیق متدولوژي ، اجرا  و ارزشیابی را در این بخش بنویسید )

The program provided students with the initial information about the concept of 
start-up, and then began a startup program during a 54-hour training program that 
ran from Wednesday morning to Friday afternoon. During 3 days, the workshop 
was taught to acquaint students with concepts such as business canvas, how to 
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present, prepare a clip, and how to write an economical justification and economics 
program. 
In this program with doing the pre- test exam in the workshop, primary 
information of participated students assessed. In the end of the workshop with the 
post -test exam information of participated students assessed again.  The results 
showed 85 percent increase of information of participated students in concern of 
start up.  

  
  

آن فعالیت نوآورانه به محیط معرفی شده و یا مورد نقد قرار گرفته  را ذکر شیوه هاي تعامل با محیط که در 
  کنید.

 توجه: در این بخش موارد ذیل را ذکرکنید:
 برگزاري دوره هاي آموزشی در جهت انتقال نوآوري 
 پذیرش در کنگره ها و جشنواره ها 
  شیوه هاي نشر نوآوري اعم ازCD خارجی/تارنما/کتاب/ راهنما/ پاورپوینت / مقاالت داخلی یا 
 شواهد تعمیم نوآوري در اماکن دیگر و نتایج آنها 

 خبرگان/ همکاران /مشتریان یا فراگیران نقد  
  

در این برنامه با انجام پیش آزمون اطالعات اولیه دانشجویان شرکت کننده در کارگاه سنجیده شده وپس از پایـان  
کارگاه مجددا با پس آزمون اطالعـات دانشـجویان مـورد بررسـی قـرار گرفـت کـه نتـایح نشـان دهنـده افـزایش            

ایده هاي دانشجویان مـورد داوري   رگاهپایان کاضمنا دربود. استارت آپدرصدي اطالعات دانشجویان در حوزه 85
اختراع با توجه بـه عنـاوین   4.تاکنون بیش از  گروه برتر هدایاي نقدي وگرنت پژوهشی اهدا گردید3وبه  قرارگرفته

  طرح شده در این کارگاه به ثبت رسیده است.
  

خود دست یابد را  نتایج حاصل از این فعالیت و این که فعالیت ارائه شده چگونه موفق شده است به اهداف
  بنوییسد 

 توجه: در این بخش موارد ذیل را ذکرکنید:
  شواهد دستیابی به اهداف  براي هریک از اهداف ویژه به تفکیک 
 میزان رضایتمندي فراگیران/مشتریان 
 تقاط قوت و ضعف و پیشنهادات براي آینده 

  

  سال از اجراي طرح نتایج اجرا در محورهاي ذیل به تفصیل آورده شده است.  1 گذشت پس از
   اسـتفاده  رفا از مطالـب نظـري   دانشـجویان صـ   آمـوزش تا قبل از اجراي طرح جهت  الف) آموزش دانشجویان:

  فرآیند آموزش دانشجویان  ارتقا یافت. ،استات آپ ویکندبرگزاري کارگاه می شد که پس از 
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تـا قبـل از اجـراي     یکی از مشکالت اساسـی : ورود به بخش خصوصی)  افزایش عالقمندي دانشجویان به ب
باعـث   برنامـه آموزشـی   استفاده از ایـن   بود که  عالقمندي دانشجویان به فعالیت در بخش خصوصی عدم طرح  

  دانشجویان شده و رضایتمندي آنان را بدنبال داشته است.   عالقمنديافزایش 
 توسـط  اختراعـات ثبـت شـده   تعـداد   تـا قبـل از اجـرا ي ایـن برنامـه      :زایش تعداد اختراعات ثبت شدهاف) ج

 مورد ثبت اختراع سالمت محور انجام شده است. که این اختراعـات  4 حد صفر بود که پس از اجرا در دانشجویان 
  بوده است. اي جامعهو نیازه سالمت محور مشکالت ی کاربردي بوده و در راستاي حلهمگ

به اعتراف مسئولین تا کنون برنامه آموزشی کـه قـادر    :اثربخش بودن نوع آموزش نسبت به سایر روش ها) د
  به جذب دانشجویان با این قدرت باشد در دانشگاه تجربه نشده است .  

  نقاط قوت:
  مشارکت دانشجویان در ایده پردازي وکارآفرینی-1
  انافزایش اعتماد به نفس در دانشجوی-2
  تقویت روحیه مسئولیت پذیري در دانشجویان-3

  نقاط ضعف:
  عدم آشنایی مسئوالن دانشگاه با رویداد استارت آپ-1

  پیشنهادات:
  علوم پزشکیواحد کارآموزي دانشجویان  اضافه نمودن موضوع استارت آپ به سرفصل-1
  افزایش انگیزه هاي تشویقی جهت دانشجویان کارآفرین ومخترع -2
  جهت اساتید ومربیان استارت آپبرگزاري دوره هاي آموزشی -3
  
  
  

  نوآوري  سطح
 . در سطح گروه آموزشی براي اولین بار صورت گرفته است  
 . در سطح دانشکده براي اولین بار صورت گرفته است  
 . در سطح دانشگاه براي اولین بار صورت گرفته است  
 . در سطح کشور براي اولین بار صورت گرفته است  
 . در دنیا براي اولین بار صورت گرفته است  
  
  

  .  شده استمجري فرایند بوده و متعهد می گردم کلیه اطالعات مبتنی بر واقعیت ترتیب داده  سعید ناظمیاینجانب 
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یند که ارزیابی واقعی آن را ممکن می کند بصورت الزم است مجموعه ایی ازمستندات ، فیلم و .....مرتبط با فرا توجه :
که  فایل تهیه  و بهمراه فرم درخواست ارزشیابی جشنواره کشوري ارسال شود. این مجموعه باید حاوي اطالعاتی باشد

حداقل باید  مثال در حیطه تدوین و بازنگري برنامه (را توسط سایر افراد در مراکز دیگر فراهم نماید امکان اجراي این فعالیت
  ).کوریکولوم کامل ضمیمه باشد 

 
 

             
 


