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  جشنواره شهید مطهري –آموزشی فعالیتهاي نوآورانهفرم درخواست ارزشیابی 
  

         هدایت دانشجویان کارآموز بهداشت محیط به سمت کارآفرینی از طریق ایده پردازي  :عنوان فارسی
  

 encourage students to entrepreneurship trainee environmental health :انگلیسی عنوان
through ideation  

  
  :    را عالمت بزنید حیطه نوآوري 

  تدوین برنامه و بازنگري برنامه هاي آموزشی□

  روشها و تکنیک هاي آموزشی□

 یاددهی و یادگیري  

  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    
  

  30/4/1395تاریخ پایان                     1/12/1393مدت زمان اجرا :  تاریخ شروع   
  

  هدایت دانشجویان کارآموز بهداشت محیط به سمت کارآفرینی از طریق ایده پردازي :هدف کلی 
  
  اهداف ویژه /اختصاصی 
  کمک به امر آموزش دانشجویان در گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت    -1
  شجویان مهندسی بهداشت محیطافزایش مهارت هاي کاربردي دان  -2
  ها و استفاده بهینه از منابعجویی در هزینهصرفه  -3
  بهبود فرآیندهاي انجام کار -4
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  ضرورت انجام و اهمیت اهداف انتخابی را ذکر کنید ) بیان مسئله (
ساعت کـه   51واحد  تعریف شده به ارزش هر واحد کارآموزي در عرصه16در سرفصل درسی دانشجویان کارشناسی بهداشت محیط 

دانشجویان نمی باشند وصـرفا   این مدت جهتقادر به پر کردن وارائه برنامه آموزشی متناسب با  عمال گروه مهندسی بهداشت محیط
نـد وعمـال   مـی نمای  سـایر ادارات دانشجویان را راهی مراکز بهداشـتی درمـانی یـا     در نهایت با برگزاري جند ده ساعت کالس تئوري

دوره اي در جهت آماده سازي ومطالعه منـابع ارشـد   در این مدت به دوره کارآموزي به عنوان  مفید دانشجویان به جاي کسب تجربه
 هـاي  بسـته  و کشـور  سـالمت  علمـی  جـامع  نقشه تأکید مورد الزامات از یکی نگریسته و نتیجه آموزشی مناسبی کسب نمی گردد.

 شواهد .باشد می دانشجو نخبگان هاي ظرفیت از استفاده و حمایت جهت در تالش کشور، پزشکی علوم آموزش در نوآوري و تحول
 اغلـب  در و داده ارائـه  دانشـجویان  به را مفاهیم و اطالعات از مخلوطی پزشکی علوم هاي دانشگاه در معمول آموزش دهد می نشان
 کیفیـت  ارتقـاي  راهکارهـاي  ازیکی .ندارند سالمت نظام در گروهی کار و مسأله حل مهارت پرورش براي اي برنامه ها دانشگاه موارد

  .باشد می کارگاه هاي ایده پردازي برگزاري جامعه، نیازهاي راستاي در ها دانشگاه در موجود استعدادهاي از استفاده و آموزش
 داشته همراه به توجهی قابل دستاوردهاي ،جهت دانشجویان کارشناسی بهداشت محیط کارآموزي دورهشش  برگزاري 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  بهبود، قابل موارد این از یکی ببرد. باالتر را کارآموزي کیفی و کمی سطح تواند می آنها روي

  می باشد. سالمت نظام مشکالت رفع براي کارآموزي در کننده شرکت  دانشجویان هاي ایده از استفاده و تقویت
 صـورتی  بـه  بـالقوه  تـوان  داراي ولـی  کـارآفرین  غیر افراد آن طی که است گرا هدف و آگاهانه مند، نظام فرایندي کارآفرینی آموزش
 بـراي  نیـاز  مورد اطالعات و دانش انتقال براي آن از که آید می حساب به فعالیتی آموزش، نوع این واقع، در .شوند می تربیت خالق

 کـارآفرین  غیـر  افراد هاي توانایی و ها مهارت ها، نگرش توسعه و بهبود افزایش، و شود می استفاده کار و کسب ي اداره و اندازي راه
 .دانسـت  اقتصـادي  ارزش ایجاد قابلیتهاي ي توسعه اصلی عوامل از توان می را کارآفرینی آموزش همچنین .داشت خواهد پی در را

 برنامـه  امـروزه  حقیقـت  در .اسـت  محـور  دانش  اقتصاد ي توسعه براي ها دانشگاه و ها دولت براي کارآمدي ابزار کارآفرینی آموزش
. اسـت  شـده  تبـدیل  دانشـگاهی  هـاي  فعالیت ترین گسترده و ترین مهم از یکی به یافته توسعه کشورهاي در کارآفرینی درسی هاي

 تقبـل  را اقتصـادي  فعالیـت  یـک  هاي مخاطره شود متعهد که است کسی کارآفرین ، وبستر دانشگاهی ي نامه واژه مطابق همچنین
 و مشـتري  بـر  تمرکـز  بـا  مبتکرانـه،  اي شیوه به کار و کسب دادن انجام براي است روشی کارآفرینی .کند سازماندهی را آن و کرده

 مـی  بـرداري  بهـره  اختراع از تجاري -تولیدي واحد یک اندازي راه با که هستند مالکانی  کارآفرینان .شده حساب خطرهاي پذیرفتن
 نـه  است خودشان توانایی از ناشی آنها موفقیت و کنند می ایجاد اشتغال دیگران براي و ثروت خود براي براي شوند موفق اگر .کنند

   .است شده تبدیل ها دانشگاه هاي فعالیت ترین گسترده و ترین مهم از یکی به کارآفرینی آموزش امروزه . سرمایه و زمین مالکیت
  

  باذکررفرانس )( مرور تجربیات و شواهد خارجی 
 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)1اند( برداشته در دانشگاه ها کارآفرینی هاي فعالیت از حمایت جهت .

 .شود می داده آموزش کارآفرینی اقتصاد و نوآوري مدیریت
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 ایجاد و اولیه جدید مواد یافتن جدید، بازارهاي تولید، جدید فرآیند و روش ایجاد جدید، خدمات یا محصول ارائه اسچامپتر نظر به
 بنگاههایی تأسیس  بر عالوه کارآفرینان که افزاید می وي .است کارآفرینی از هایی جلوه صنعت در ساختارجدید و سازماندهی

  ).2( گیرند قرار دیگر سازمان استخدام در توانند می اقتصادي
  
  

1.Wilson, K. (2004)., "Entrepreneurship education at European universities and business 
schools" , working paper, European Foundation for Entrepreneurship Research, 
Hilversum. 
2. Schumpeter, J. A. (2001). The theory of economic development. Cambridge, MA: arvard 
University Press. 
 

،  
  )  اجرائی این نوآوري در دانشگاه وکشور بطور کامل با ذکررفرانس ذکر شوددر این بخش سوابق (  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، -1

  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-2

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

در چندین دوره پیاپی با برگزاري این کارگاه به آموزش ایده پردازي،ثبت اختراع وکارآفرینی به کارآموزان بهداشـت محـیط پرداختـه    
شان به دوره کارآموزي را به دنبال داشته اسـت ضـمنا دانشـجویان    که این موضوع افزایش توانمندي هاي دانشجویان وعالقمندی ایم

شرکت کننده در این دوره از مزایایی بنیاد نخبگان وشرکت در جشنواره هاي علمی وهمچنـین دریافـت جـایزه پژوهشـی برخـوردار      
  گردیده اند.

  
تحلیل موقعیت و تطبیق متدولوژي ، ( آماده سازي، چگونگی تجزیه و د یسبنوی شرح مختصري از فعالیت صورت گرفته را

  اجرا  و ارزشیابی را در این بخش بنویسید )
در این برنامه با انجام پیش آزمون اطالعات اولیه دانشجویان شرکت کننده در کارگاه سنجیده شده وپس از پایان کارگاه مجددا با 

درصدي اطالعات دانشجویان در حوزه 98ده افزایش پس آزمون اطالعات دانشجویان مورد بررسی قرار گرفت که نتایح نشان دهن
.در طی یک هفته کارگاه ضمن آشنا نمودن دانشجویان با مفاهیمی نظیر مالکیت فکري ایده پردازي ،ثبت اختراع وکارآفرینی بود

ارگاه به موضوع ومعنوي ،ثبت اختراع وکارآفرینی نحوه نگارش یک اظهارنامه ثبت اختراع به آنان آموزش داده شد.در روز سوم ک
ایده پردازي پرداخته وپس از انتخاب ایده توسط دانشجویان فرایند ثبت اختراع آغاز شده وبا ورود به سامانه اداره مالکیت معنوي 
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وصدور گواهی شرکت در این کارگاه منوط به ارائه شماره اظهارنامه بود.و در دانشجویان اظهارنامه هاي خود را بارگذاري می نمودند 
  .ده ومنتهی به گواهی ثبت اختراع مورد سنجش قرار گرفتایت ارزشیابی با تعداد اختراعات داوري شنه
  
  
  

( 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 )

  
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 98 percent increase of information of participated students in concern of 
making idea, patent and entrepreneurship. During one week workshop some 
concepts such as intellectual property, patent, entrepreneurship, and patent 
declaration writing methods studied to them. In the third day of workshop, making 
idea subject has described and after choosing an idea, process of patent started by 
students and after that, they entered into the website of intellectual property 
organization and they loaded their declarations.  

  
  

تعامل با محیط که در آن فعالیت نوآورانه به محیط معرفی شده و یا مورد نقد قرار گرفته  را ذکر شیوه هاي 
  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 ازCDاالت داخلی یا خارجی/تارنما/کتاب/ راهنما/ پاورپوینت / مق 
 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  
طالعـات دانشـجویان مـورد بررسـی قـرار گرفـت کـه نتـایح نشـان دهنـده افـزایش            کارگاه مجددا با پس آزمون ا

 پایـان کارگـاه  ضـمنا در درصدي اطالعات دانشـجویان در حـوزه ایـده پـردازي ،ثبـت اختـراع وکـارآفرینی بود.       98
ر یکـی از ایـن اختراعـات بـه عنـوان اختـراع برتـر د        دانشجویان اقدام به نوشتن اظهارنامه ثبت اختراع می نمودند

اختراع ثبـت شـده منجـر بـه تاسـیس       این جشنواره بهداشت محیط وزارت بهداشت پذیرفته شده است .همچنین
اولین شرکت دانش بنیان مستقر در مرکز رشـد دانشـگاه علـوم پزشـکی شـاهرود بـا محوریـت مسـائل بهداشـت          

ي کارگـاه ثبـت اختـراع    در ضمن براي تعمیم این نو آوري در سطح دانشگاه اقدام بـه برگـزرار  محیطی شده است.
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وآشنایی با مالکیت معنوي جهت اعضاي هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود نموده ایم که با اسـتقبال بـی   
  نظیر همکاران در این زمینه مواجه شدیم.

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

  بنوییسد 
 توجه: در این بخش موارد ذیل را ذکرکنید:

  شواهد دستیابی به اهداف  براي هریک از اهداف ویژه به تفکیک 
 میزان رضایتمندي فراگیران/مشتریان 
  پیشنهادات براي آیندهتقاط قوت و ضعف و 

  

  سال از اجراي طرح نتایج اجرا در محورهاي ذیل به تفصیل آورده شده است.  2بیش از  گذشت پس از
دانشجویان صرفا از مطالب نظـري ویـا بازدیـد     کارآموزيتا قبل از اجراي طرح جهت  الف) آموزش دانشجویان:

فرآیند آمـوزش دانشـجویان  ارتقـا     ،ایده پردازي وثبت اختراعبرگزاري کارگاه استفاده می شد که پس از  اداراتاز 
  یافت.

تـا قبـل    یکی از مشکالت اساسـی : کارآموزي در عرصه)  افزایش عالقمندي دانشجویان به واحد درسی ب
استفاده از ایـن   کارآموزي درعرصه بود که مورد استفاده در واحد  ومکان هاي عدم تناسب مطالباز اجراي طرح  

  باعث افزایش پذیرش دانشجویان شده و رضایتمندي آنان را بدنبال داشته است.   آموزشی برنامه 
 توسـط  اختراعـات ثبـت شـده   تعـداد   تـا قبـل از اجـرا ي ایـن برنامـه      :افزایش تعداد اختراعات ثبت شده) ج

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

قبل از اجراي این برنامه هرترم در طی دوره کـارآموزي   ها:) بهبود فرآیندهاي کار و صرفه جویی در هزینهد
براي دانشجویان در نظر گرفته مـی شـد کـه هزینـه هـایی نظیـر ماموریـت پرسـنل ومربیـان            صرفا برنامه بازدید

صـرفه جـویی  بـه مبلـغ      داشت که اجراي این برنامـه وهزینه ایاب وذهاب واسکان وتغذیه دانشجویان را به دنبال 
  ریال را در پی داشته است.    000/000/100

  نقاط قوت:
  ي وکارآفرینیمشارکت دانشجویان در ایده پرداز-1
  افزایش اعتماد به نفس در دانشجویان-2
  تقویت روحیه مسئولیت پذیري در دانشجویان-3

  نقاط ضعف:
  فقدان تعداد کافی مربیان آشنا با ثبت اختراع وکارآفرینی-1

  پیشنهادات:
  متناسب سازي ساعات واحد کارآموزي در عرصه دانشجویان بهداشت محیط-1
  تشویقی جهت دانشجویان کارآفرین ومخترعافزایش انگیزه هاي  -2



٦ 
 

  برگزاري دوره هاي آموزشی ثبت اختراع وکارآفرینی جهت اساتید ومربیان-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 
  

ت مجموعه ایی ازمستندات ، فیلم و .....مرتبط با فرایند که ارزیابی واقعی آن را ممکن می کند بصورت الزم اس 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 (اهم نمایدرا توسط سایر افراد در مراکز دیگر فر امکان اجراي این فعالیت
  ).کوریکولوم کامل ضمیمه باشد 

 
 

             
 


