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هشتپیوست شماره 

دانش پژوهی آموزشی ارزشیابی فعالیتهاي شیوه نامه 
)دانشگاههاعلمیهیأتاعضايارتقاينامهآئین2ماده6بند(

:مقدمه
سـه هـر انجـام جهـت درعـالی آموزشمؤسساتجایگاهحفظمستلزمبالندهوپویاپژوهشیوآموزشینظامیکبودندارا

رسـالت ازمهمـی بخـش آموزشـی هـاي فعالیـت کـه آنجااز. استخدمتارائهوپژوهشآموزش،شاملآنهافعالیتحیطه
کوشـش وتالشاستضروريدهند،میتشکیلراعلمیهیأتاعضايعملکردازايعمدهقسمتوعالیآموزشمؤسسات

وبـدیع هـاي ارزشخلقسببکاريوسازچنینوجود. شودگذاريارزشوارزیابیمناسبنحوبهنیزعرصهایندرایشان
خردصاحبانتالشوخالقیتوابتکارتجربه،وعلماخالص،وایمانآنجوهرهکهشدخواهدآموزشحیطهدرمفیديآثار

. باشدمیآموزشهايعرصهتالشگرانواندیشمندانو
هیـأت اعضايارتقاينامهآئین2ماده6بند( آموزشیپژوهیدانشارزشیابی فعالیتهايبهینهاجرايبمنظورنامهشیوهاین

.تدوین شده است) دانشگاههاعلمی

:هدف. 1ماده
ازدسـته آندهـی امتیـاز ومنصـفانه ودقیـق جـامع، ارزیابیساختن،مستندچگونگیتعییننامهشیوهاینتدوینازهدف

انجـام کشـور پزشـکی علـوم دانشـگاههاي درکهاستپزشکیعلومآموزشزمینهدرپژوهیدانشودانشورانه هايفعالیت
. استشده

:تعاریف. 2ماده
بـر مبتنـی مشـخص، متـدولوژي شفاف،اهدافداراي کهاستنوآورانهآموزشیفرایند: آموزشیدانشورانهفعالیتهاي-1

استمشخصنتایجدارايو) مناسبسازيآماده(موجودشواهد
دروشـده منتشـر مناسـبی نحـو بـه فوقمعیارچهاربرعالوهکهاستايدانشورانهفعالیتهاي: آموزشیپژوهیدانش-2

. باشدگرفتهقراردیگراننقدمعرض

: ارزیابیساختار. 3ماده
دانشورانه و دانش هايفعالیتارزیابیمرجع اصلی تأیید کننده فعالیتهاي دانش پژوهی آموزشی در کشور، کمیته کشوري 

. است که در حوزه معاونت آموزشی وزارت بهداشت درمان و اموزش پزشکی تشکیل می گرددپزشکیعلومآموزشپژوهی 
:شودمیسازماندهیزیرشرحه بکشوريودانشگاهیسطحدودرارزیابیساختار

کشوريدر سطح دانشورانه و دانش پژوهی آموزشی فعالیتهاي یبررس:الف
ارزیـابی کشوريکمیته"آیین نامه ارتقا،2د ششم از ماده هاي موضوع بنفعالیتامتیازتعیینوارزشیابیاصلی مرجع)1-الف

"دانش پژوهیکشوريکمیته"اختصاربهپساینازکه(است"پزشکیعلومآموزشدانشورانه و دانش پژوهی هايفعالیت

). شودمینامیده
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مرکـز رئـیس ،)کمیتـه رئـیس (وياالختیارتامنمایندهیامتبوعوزارتآموزشیمعاونازمرکبکمیتهایناعضاي) 2-الف
هیـأت ازنماینـده نفـر دو،)کمیتـه دبیـر (پزشـکی آموزشودرمانبهداشت،وزارتپزشکیعلومآموزشتوسعهومطالعات

وزارتپزشـکی علـوم آموزشتوسعهومطالعاتمرکزرئیسپیشنهادبهپزشکیعلومآموزشصاحبنظرانازنفرسهوممیزه
بـه کمیتـه رئـیس صالحدیدبربناولزومصورتدرتواندمیمذکورکمیته.باشدمیوزارتآموزشیمعاونتائیدوبهداشت،

تـا آوردعمـل بـه دعوتبررسیموردموضوعحسبمربوطهدبیرخانهدبیرجملهازدیگرنظرصاحبیامطلعافرادازتناسب
.نمایندشرکتجلساتدررأيحقبدون
کمیتـه دبیرخانـه عنـوان بهپزشکیآموزشودرمانبهداشت،وزارتپزشکیعلومآموزشتوسعهومطالعاتمرکز)3-الف

. نمایداعالممربوطهدانشگاهبهرامستنداتبررسینتایجاستموظفپژوهیدانشکشوري
به منظور تسریع در فرإیند ارزشیابی و تعیین امتیاز فعالیتهاي دانشورانه و دانش پژوهـی آموزشـی در دانشـگاههاي    )4-الف

شـهریور  تـا پایـان   وهـی دانش پژکمیته هاي دانشگاهی بهفرآیند ارزشیابی و تعیین امتیاز داراي هیات ممیزه مستقل، انجام 
، بر اساس نحـوه عملکـرد   به هر دانشگاهتصمیم گیري در خصوص تمدید مدت تفویض اختیار. می شودتفویض 1397سال 

. و توسط کمیته کشوري دانش پژوهی انجام می شودکمیته دانشگاهی دانش پژوهی 

دانشگاهیسطحدردانشورانه و دانش پژوهی آموزشیفعالیتهاي بررسی: ب
دانشودانشورانههايفعالیتارزیابیدانشگاهیکمیته"،ي داراي هیأت ممیزه مستقلهادانشگاهازیکهردر) 1-ب

بهنامهشیوهاینپساینازوشدهتلقیممیزههیأتتخصصیکمیتهکهتشکیل می شود "پزشکیعلومآموزشپژوهی
محدوده اختیار این کمیته در هر دانشگاه بر اساس اختیارات . شودمینامیده"دانشگاهی دانش پژوهیکمیته"اختصار

.تفویض شده از سوي کمیته کشوري دانش پژوهی تعیین می شود
توسعهومطالعاتمرکزمدیر،)کمیتهرئیس(دانشگاهآموزشیمعاون: ازعبارتنددانشگاهی دانش پژوهی کمیتهاعضاي
ازنفردوودانشگاه،ممیزههیأتنمایندگیبهعلمیهیأتاعضايازنفریک،)کمیتهدبیر(دانشگاهپزشکیعلومآموزش

تائیدودانشگاهپزشکیعلومآموزشتوسعهومطالعاتمدیرپیشنهادبهپزشکیعلومآموزشکارشناسانوصاحبنظران
برصاحبنظرانبرخینیزوذیربطدانشکدهآموزشتوسعهدفترمدیرودانشکدهرئیسازتواندمیکمیته. ممیزههیأت
. کنددعوت) رايحقبدون(جلسهدرشرکتبرايموضوعحسب

: ازاستعبارتکمیتهحقیقیاعضايشرایط:1تبصره
آموزشیبرجستهسابقهداشتن
پزشکیعلومآموزشدانشباآشنایی
داوريدراخالقاصولرعایتبهالتزام
علمیهیأتعضوعنوانبهکارسال5حداقلسابقهترجیحا
ًاستاديیادانشیاريرتبهبودنداراترجیحا

در دانشگاههایی که هیات ممیزه مستقل ندارنـد، نیـز کمیتـه دانشـگاهی دانـش پژوهـی بـا ترکیـب مشـابهی جهـت           :2تبصره
ا راي این کمیته پس از بررسی ام. آیین نامه ارتقا تشکیل می شود2کارشناسی اولیه و داوري فعالیتهاي موضوع بند ششم ماده 

. و تایید در کمیته کشوري دانش پژوهی قابل احتساب در پرونده ارتقاي متقاضی خواهد بود
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: 2فرآیند ارائه و ارزشیابی فعالیتهاي موضوع بند ششم ماده . 4ماده

سامانه ملـی فعالیتهـاي   دررانظرموردهايفعالیتخصوصدرالزممداركوشواهددات،تنمسمتقاضیفرداستالزم.1
. ثبت نماید) http://meded.behdasht.gov.irبه آدرس ( آموزشی نوآورانه 

فعالیـت کیفیتوکمیتبهمربوطاطالعاتبرعالوهبایدآموزشیپژوهیدانشفعالیتهايبخشدرشدهارائهمستندات.2
آننتـایج گـزارش خصـوص درپزشـکی علومآموزشیجامعهمختلفسطوحباتعاملبردالشواهديدارايشده،انجام

فعالیـت نتـایج مـورد درسـخنرانی ایـراد وآموزشـی هـاي کارگـاه برگزاريازعبارتندتعاملاینمصادیق. باشدفعالیت
،)دانشـگاهها / هـا دانشکده/ دپارتمانهاسایر(وسیعترهايحوزهدرمدعوصورتبهآنمحصولیاگرفتهصورتآموزشی

مـرتبط ) website(ي نماهاتاردرهافعالیتثبتپژوهشی،-علمیمجالتدرانتشارعلمی،هايکنگرهدرنتایجارائه
. مشابهمواردیاو،AAMC ،MedEdPORTALجملهازآموزشینوآوريبا

: باشدحائز تمام شرایط زیر کهشودداوريفرآیندواردتواندمیفعالیتی. 4
جامعـه مـداوم آموزشاران،یدستان،یدانشجو(یعلوم پزشکرانیفراگيهاردهازیکیآموزشحوزهبامرتبط-4-1

.باشدیعلمهیأتياعضاای) یپزشک
هیـ نظرتیـ که صـرفا ماه ییطرح هانیبنابرا. آموزش منجر شده باشدتیفیبهبود کيبرایعمل به اقدامدر-4-2

فعالیتهاي دانشـورانه یـا   (آیین نامه ارتقا 2بند ششم ماده بدون انجام مداخله دارند مشمول شنهادیو ارائه پيپرداز
بـا همـراه ودارنـد علـم دیتولتیماهصرفاکهیآموزشيهاپژوهشنیهمچن.نخواهند بود) یآموزشدانش پژوهی

نامـه ارتقـا   نیـی آ2در بند ششم از مـاده  یقابل بررسزینبوده اند نهادانشگاهیآموزشيروندهااصالحيبرایاقدام
. ستندین

:باشدکردهدایپیکافاستقراردانشگاهآموزشدریکافاندازهبهباید -4-3
حد اقل بـه مـدت   محصول آن ایافتهیبه مدت شش ماه ادامه دیمستمر دارند حداقل بايکه اجراییتهایفعال-

. مورد استفاده قرار گرفته باشدشش ماه 
.باشدگرفتهقراراستفادهموردایشدهانجامباردوحداقلدیباشوداجرامکررطوربهتواندیمکهییتهایفعال-
بارکیکهاستدستورالعملونامهنییآایيگذاراستیسسندایبرنامهنیتدوصورتبهت،یفعالجنساگر-

.باشددهیرسصالحیذمراجعبیتصوبهدیباداشت،خواهدمستمرریتاثب،یتصوازبعداماشودیمانجام
یآموزشـ یپژوهـ دانـش گانـه شـش يارهـا یمعوجودیبررسپس از اطمینان در خصوص احراز شرایط ورود به داوري، . 5

)Glassick (شودیانجام می پژوهدانش کشوري/دانشگاهیتهیتوسط کمریبه شرح ز:
مشخصاهداف.1
کافیسازيآماده.2
مناسبهايروشازاستفاده.3
مهمنتایجارائه.4
برنامهموثرمعرفی.5
نقادانهبرخورد.6
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استآیین نامه ارتقا 2ششم ماده بنددرمندرج يهاتیفعالازکیهرازازیامتکسبيبراالزمشرطاول،معیارچهاروجود
گالسیکمعیار6تمامیتحققصورتدر. شودمیمحسوب(Scholarly Education)فعالیت دانشورانه صورتایندرکه
1Educational(آموزشی پژوهیدانشمصداقتیفعالآنفعالیت،یکدر Scholarship)تواندمیآنامتیازواست

. لحاظ شود) حداکثر تا پنجاه درصد امتیاز الزم اعم از شرطی و غیر شرطی(3در ماده 
.ردیگیتعلق نميازیبند امتنیمورد نظر از اتیوجود نداشته باشد، به فعال4تا 1مواردازکیهراگر

را داشـته  یدانـش پژوهـ  يارهـا یتمـام مع دینشده و بایتلقیخود دانش پژوهيبار به خودنیاوليموضوع براسیتدر:تبصره
.باشد

. نمایـد تعیـین دانشـگاه سـطح تاحداکثر راگرفتهصورتهايفعالیتنوآوريتواندمیپژوهیدانشدانشگاهیکمیته.6
درگرفتـه صورتفعالیتنوآوري) آندهندهارائهافرادیافرددرخواستبدونیابا(مزبورکمیتهتشخیصبهبناچنانچه

درمـان بهداشـت، وزارتپژوهیدانشکشوريکمیتهدر مربوطهمستنداتاستالزمباشد،المللیبینیاکشوريسطح
مـرتبط بـا اعضـاي هیـات علمـی متقاضـی از       فعالیتهـاي امتیـاز تایید نهـایی  مسئولیت. گرددبررسیپزشکیآموزشو

. استکمیتهاینعهدهبرنیزممیزههیأتفاقددانشگاههاي
، "تولیـد وسـایل آموزشـی   "بـراي  ) ارتقا شـود 3که می تواند جایگزین امتیازات ماده ( براي کسب امتیاز دانش پژوهی .7

در بخش یادگیري الکترونیک، تایید کمیته کشوري "سایر موارد"و "تولید لوح فشرده آموزشی با رعایت ساختار علمی"
. روري استکشوري ضدانش پژوهی مبنی بر نوآوري فعالیت در سطح

: ارتقاءنامهآئیندوماده6بندامتیازاتمحاسبه. 6ماده
عـالی شـوراي مصـوب ارتقـا نامـه آئیندومادهششبنددرمندرجگانهششبندهايازیکهردرشدهذکرامتیازحداکثر
. اسـت کشوريسطحدر) سهمادهبهانتقالقابل(آموزشی پژوهیدانشیادانشورانهفرایندهايامتیازمعرففرهنگیانقالب

اعـم الزمامتیـاز درصد50تاحداکثر(3مادهدرتواندمیآنامتیازباشد،داشتهراگالسیکمعیارهايتمامفعالیتیچنانچه
سـطح حسـب بـر ارتقـا نامـه آیین2مادهششبنددرمندرجفعالیتهايامتیازحداکثر. شودلحاظ) شرطیغیروشرطیاز

. گرددمیمحاسبهزیرجدولشرحبهنوآوري

scholarship of teachingمعادل  و scholarship of teaching and learning
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کشوري دانشگاه دانشکده گروه حداکثر امتیاز 
موضوع

معیار اول 4به شرط احراز شرایط ورود به فرآیند داوري و وجود حداقل  ( مصداق فعالیتها 
)از معیارهاي ششگانه گالسیک

نوع فعالیت

15 -5 12-5 10-5 9 -5
15

15 -5 مقطعرشتهبازنگريیاودرسیریزيبرنامهدرمشارکت
تدوین و بازنگري 

5/0-5برنامه هاي آموزشی 4-5/0 5/3 -5/0 3-5/0 5-5/0 جدیددرسیاآموزشیدورهبازنگريیاودرسیریزيدربرنامهمشارکت
5-5/0 4-5/0 5/3 -5/0 3-5/0 5-5/0 سالمتحوزهکارکنانخدمتضمنآموزشاساتید،آموزشمداوم،آموزشبرنامهاجرايوطراحی
5-2/0 4-2/0 5/3 -2/0 3-2/0

10

5-2/0 دانشجوارزشیابینوینروشهاياجرايوطراحی

ارزشیابی
5-2/0 4-2/0 5/3 -2/0 3-2/0 5-2/0 استادارزشیابیفرایندوروشهاها،ابزاراجرايوحیطرا

10-1 8 -1 7-1 6-1 10-1
ها،برنامهوگروههابیرونیودرونیارزشیابیمانندبرنامهارزشیابیانجاموطراحیدرمشارکت

واستانداردهاایناساسبرموسسهوبرنامهارزشیابیاعتباربخشی،شاخصهايواستانداردهاتدوین
آزمونهاارزشیابی

4-1 2/3-1 8/2-1 4/2-1 8 4-1 تدریسنوینروشیکاجرايوطراحی
1- 2یادگیريیاددهی و  8/1-1 5/1-1 2/1-1 2 -1 گوناگونهايعرصهدرتدریسجدیدهايروشبکارگیري

7-1 5-1 4-1 3-1 7-1 آموزشیوسایل مشارکت در طراحی 
و تولید محصوالت 

آموزشی
)1تبصره. ك.ر(

7-1 5-1 4-1 3-1 7-1 علمیساختاررعایتباآموزشیفشردهلوح
5-1 4-1 5/3 -1 3-1 5-1 مطالعهراهنماي
7-1 7-1 پژوهیدانشدانشگاهی و تایید کمیته کشوري کمیتهپیشنهادبهمحصوالتسایر

5-2/0 4-2/0 5/3 -2/0 3-2/0 10
5-2/0 کهآموزشیدستورالعملهايوهانامهآئینمقررات،فرایندها،ساختنعملیاتیوطراحیدرمشارکت

باشدآموزشیخدماتوآموزشارتقاءکیفیتجهتدر مدیریت و رهبري 
5/0-10آموزشی 8 -5/0 7-5/0 6-5/0 10-5/0 دانشگاهممیزههیأتتشخیصبهاولویتدارايکلیديودرازمدتهايبرنامهدرتدوینمشارکت

8 -5/0 4/6-5/0 6/5-5/0 8/4-
5/0 8 -5/0

سازيآمادهشاملدانشگاه،درسطحآناجرايوالکترونیکآموزشسیتمطراحیدرمشارکت
) 2تبصره. ك.ر(مرتبطمواردسایرومجازيکالسهايهدایتالکترونیک،آزمونطراحیمحتوا، یادگیري الکترونیک

سیک به عنوان فعالیت دانش تولید وسایل آموزشی، لوح فشرده آموزشی و سایر محصوالت تنها در شرایط نوآوري در سطح کشوري و به شرط احراز تمام شش معیار گال:1تبصره 
. امتیاز دارد، و اخذ این امتیاز منوط به تائید کمیته کشوري دانش پژوهی است) آیین نامه ارتقا شود3که می تواند جایگزین امتیازات ماده (پژوهی 
.در بخش یادگیري الکترونیک نیز تنها در صورت تائید کمیته کشوري دانش پژوهی امتیاز تعلق می گیرد"سایر موارد"به :2تبصره 
.الزامی است) حداقل به مدت دو دوره(براي اخذ امتیاز محصوالت آموزشی، ارائه گواهی مبنی بر استفاده از این محصوالت و ارزشیابی آن توسط گروه هدف آن :3تبصره 
زیع امتیاز براي فعالیتهاي چنانچه در هر یک از موضوعات این بند بیش از یک نفر مشارکت داشته باشند، امتیاز متعلقه پس از اعمال ضریب طبق جدول نحوه محاسبه و تو: 4تبصره 

.محاسبه خواهد شد) این شیوه نامه3پیوست شماره (پژوهشی و آموزشی مشترك 
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: بسترسازي براي انجام فعالیت هاي نوآورانه آموزشی. 7ماده 
مراکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاهها موظفند برنامه هاي مشخصی براي توسعه کمی و کیفی فعالیت هاي نوآورانـه  

منظور الزم است معاونت آموزشی دانشگاهها زمینه و بستر مناسب براي انجام ایـن گونـه فعالیـت    اینداشته باشند که به 
ها، و راهکارهایی را جهت حمایت و رفع موانع موجود در سطوح مختلف مصوب و اجراي آنها را از طریق مرکـز مطالعـات   

.دانشگاه پیگیري نمایند
:موزشیروند نظارت بر فعالیت هاي نوآورانه آ. 8ماده 

علمـی دانشـگاهها بـر عهـده کمیتـه      هیأتمسئولیت نظارت بر روند ارزشیابی فعالیت هاي دانش پژوهی آموزشی اعضاي 
ادواري از نحـوه عملکـرد دانشـگاهها در ارزیـابی     ارزشـیابی گـزارش ضمن بررسی این کمیته . کشوري دانش پژوهی است

ممیـزه  هیـأت ممیزه دانشگاه و هیأتبه رئیس بهبود فرآیند راجهت ، بازخوردهاي الزمفعالیتهاي دانش پژوهی آموزشی
دانـش  اصالحات الزم در عملکرد کمیتـه و گزارشممیزه دانشگاه باید نسبت به اعمالهیأترئیس . مرکزي ارائه می کند

ررسـی و  بدیهی است در صورت عدم مراعات کامـل ضـوابط در ب  . متناسب با بازخوردهاي دریافت شده اقدام نمایدوهی ژپ
اختیارات تفویض شده به کمیتـه  می توانددانش پژوهی تعیین امتیاز فعالیتهاي موضوع این دستورالعمل، کمیته کشوري 

. را سلب نمایددانش پژوهیدانشگاهی


