
١ 
 

  

ی ش وم  ه ع ی دا ما ی  ھدا دمات  ود و    شا

ی وز   عاو آ
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  پروپوزال ها و طرح هاي نوآورانه و ثبت انجامشیوه نامه 
  

  مقدمه:

آموزش یکی از  و نظام سالمت کشور در راستاي سه حیطه آموزش و پژوهش و ارائه خدمت فعالیت می نماید

قسمت عمده عملکرد اعضاي هیأت علمی را  یفعالیت ها و رسالت هاي اساسی نظام سالمت میباشد و از سوی

آموزش تشکیل می دهد لذا تدوین ساز و کار مناسب براي ارائه فعالیت هاي آموزشی و چگونگی ارزیابی این فعالیت 

  عات و توسعه آموزش علوم پزشکی می باشد.ها و نحوه محاسبه و اختصاص امتیاز وظایف مرکز مطال

لذا این مرکز با بهره گیري از دستورالعمل وزارت بهداشت و درمان با تشکیل کمیته نوآورانه در مرکز مطالعات و 

  توسعه آموزش علوم پزشکی مفاد ذیل را تدوین و تصویب نموده است.

  اهداف :1ماده 

  هاي نوآورانهتسهیل در مستندسازي پروپوزال ها و طرح  )1

  و طرح هاي نوآورانه منصفانه و امتیازدهی پروپوزال هاارزیابی جامع و دقیق و ) 2

  تعاریف: 2ماده 

طرح هاي نوآورانه آموزشی رویکردي دانش پژوهانه به حل مشکالت آموزشی در قالب  آموزشی: طرح هاي نوآورانه

  ن منابع مالی و فرآیند مشاوره و داوري می باشد.یک پروپوزال ساختارمند براي اجراي یک پروژه مشخص با تأمی

شامل کلیه فعالیت هایی است که در حیطه هاي تدوین، برنامه ریزي آموزشی، مشاوره فعالیت هاي آموزشی  -2- 1

  و راهنمایی، مدیریت و رهبري آموزشی و ارزیابی فراگیران می شود.
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  شود. تهیه مواد آموزشی نیز در این محور قرار می گیرد.تدوین: هرگونه فعالیتی که منجر به یادگیري می  -1- 1-2

برنامه ریزي آموزشی: تدوین و طراحی فعالیت هاي آموزشی که به صورت سازماندهی شده در راستاي  -2- 1-2

  انجام فعالیت هاي آموزش و ارزشیابی قرار می گیرد.

که به فراگیر جهت دستیابی به اهداف خود  و مشاوره: عبارت است از برقراري یک رابطه سازنده راهنمایی -3- 1-2

  یادگیري و ارتقاء تحصیلی کمک می نماید.

مدیریت و رهبري: شامل فعالیت هاي راهبردي است که سبب ارتقاء و پیشرفت برنامه هاي آموزشی و  -4- 1-2

  آموزش می گردد.

شی، مهارتی و حرفه اي فراگیران ارزیابی فراگیران: منظور کلیه فعالیت هاي ارزیابی سطح شناختی، نگر -5- 1-2

  می باشد.

منظور از نوآورانه انجام فعالیت بدیع در جهت حل مساله و گسترش مرزهاي دانش به عرصه هاي  نوآورانه: -2-2

  جدید است و بدیع بودن فعالیت و طرح می تواند در سطح دانشگاه، کشور یا بین المللی باشد.

   هاي نوآورانهفرآیند ثبت پروپوزال طرح  :3ماده 

   http://meded.behdasht.gov.irآدرس سامانه جهت ثبت پروپوزال نوآورانه از سامانه 
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طرح نوآورانه قرار گرفتن 
  دانشگاهی  در سطح

تعیین امتیاز توسط کمیته 
به فرد  دانشگاهی نوآورانه

 متقاضی

و اعالم راي کمیته کشوري  
 مربوطهارائه امتیازات 

 
ارسال به داوران و تأیید 

داوران براي سطح 
 کشوري

 

 
پروپوزال نوآورانه 

در سطح دانشگاهی 
 مورد تأیید است؟

 
تأیید نوآوري در سطح 

کشور یا بین المللی توسط 
 بلی بلی کمیته کشوري

 خیر بلی

ثبت پروپوزال و مدارك و 
مستندات در سامانه ملی 

 نوآوري 

قرار گرفتن درخواست 
در نوبت بررسی مرکز 

دانشگاه  توسعه  

رد درخواست و عودت به 
 متقاضی با ذکر دلیل رد

 
به طرح آیا وجود شرایط 

؟می شود دتاییفرآیند داوري   

 بلی

 خیر

 خیر

 خیر
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  کمیته نوآورانه: 4ماده 

کمیته نوآورانه دانشگاهی در مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه طبق دستورالعمل تشکیل  - 1-4

  گردید.

  الف) معاون آموزشی دانشگاه (رئیس کمیته)

  ب) مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی (دبیر کمیته)

  ج) یک نفر از اعضاي هیأت علمی به نمایندگی هیأت ممیزه دانشگاه

نفر از صاحب نظران و کارشناسان آموزش علوم پزشکی به پیشنهاد مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش سه د) 

  علوم پزشکی دانشگاه و تأیید هیأت ممیزه

بر حسب و زمان بندي جلسات این کمیته بر اساس ورودي ثبت فعالیت هاي نوآورانه در سامانه ملی نوآورانه  - 2-4

  ضرورت 

  ارزیابی پروپوزال ها و طرح هاي نوآورانه: 5ماده 

بعد از بازنگري پروپوزال طرح نوآورانه، نمانیده مرکز مطالعات به داوران ذیربط ارجاع، پس از بررسی و حصول نتایج 

داوري در کمیته نوآورانه مرکز مطالعات دانشگاه با یکی از روشهاي ارزیابی مناسب مورد بررسی قرار گرفته و در 

  ه پروپوزال دریافتی مناسب در سطح ملی باشد به کمیته کشوري ارجاع می گردد.صورتی ک

  

  دانشگاهی مطرح و مورد تأیید قرار گرفت. نوآورانهتدوین و در کمیته ماده  5این آیین نامه با بیان مقدمه و 

  

  

  مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی
  دانشگاه علوم پزشکی شاهرود


