


جشنواره شهید مطهری

عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی اراک



:مقدمه
از آنجا که فعاليت هاي آموزشي بخش مهمي از رسالت مؤسسات

آموزش عالي و قسمت عمده اي از عملکرد اعضاي هيأت علمي را  
تشکيل مي دهند،

ضروري است که تالش و کوشش اساتيد در اين عرصه ثبت، 
.گسترش و به نحو مناسب ارزيابي و امتياز بندي گردد

ي  سبب خلق ارزش هاي بديع و آثار مفيدوجود چنين ساز و کاري
خواهد شد که جوهره آن عرصه هاي آموزشودر حيطه آموزش

ان  ايمان و اخالص، علم و تجربه، ابتکار و خالقيت و تالش صاحب
.خرد و انديشمندان و تالشگران مي باشد



فرايند آموزشي 

به تمامي فعاليتهاي نوآورانه گفته مي شود كه موجب 

.رددافزايش كيفيت و برون داد آموزش علوم پزشکی می گ



ر فرايندها در حيطه هاي گوناگون آموزشي اعم از علوم باليني، پايه، آموزش د
.مي تواند صورت گيرد...عرصه، روشهاي نوين ارزيابي و

:عرصه يا موقعيت آموزشي به كليه موقعيت هاي زير در علوم پزشكي اطالق مي شود

درسيكالسهاي •

آموزشيكارگاههاي •

گوناگون علوم پايه و بالينيآزمايشگاههاي •

يا مراكز مهارتهاي بالينيآزمايشگاه •

صبحگاهيگزارش •

بيمارستان و درون مداوم،هاي آموزشي مانند درون گروهي، دانشگاهي، آموزش كنفرانس •
ژورنال كالب

بخشهاي بالينيراند •

سرپاييآموزش •

در عرصه هاي مختلف نظام ارائه خدمات و جامعه مانند آموزش در فيلدهاي بهداشتي آموزش •
...ومدارس،كارخانه ها ، 

آموزش الكترونيكيفعاليتهاي •



!یک چالش جدید؟



!یک چالش جدید؟

آیا این یک مقوله جدید است؟

چرا ما باید این کار را انجام دهیم؟

آیا تاکنون این کار را نمی کردیم ؟ 



مشکالت و چالش هاي متعدد آموزشي در اطراف ما

جدي تر و فراگيرتر

براي شما مهم تر و مورد عالقه تر

شناسایی مشکل: گام نخست



مار بسياري از دانشجويان پزشکي قادر به برقراري ارتباط مناسب با بي
.نيستند

از دستياران جراحي در بدو ورود به دوره آموزشي فاقد اطالعات اوليه مورد ني
.رشته جراحي هستند

مهارت هاي عملي کارورزان در بخش داخلي مورد ارزيابي واقع نمي شود.

ا با توجه به تنوع بيماري هاي پوستي و محدود بودن سواالت آزمون ارتق
.سنجش دانش دستياران پوست مشکل است

و...

شناسایی مشکل: گام نخست



کداميک

پژوهش در آموزش در مقابل دانش پژوهي آموزشي



مرور متون و تجربيات  : گام  دوم 
قبلي

جستجو در متون و مقاالت آموزش پزشکي

استفاده از تجربيات ساير همکاران

جستجو در ساير مديا هاي اين حوزه

و...



.اساس هر فعاليت علمي بيان هدف از انجام آن کار است

:اين هدف بايد داراي ويژگي هايي باشد
قابل انجام
جالب و جذاب
جديد
اخالقي
  مرتبط

مشخص کردن هدف یا اهداف کار: گام سوم



اهداف

اهداف

اهداف 
کاربردی

اهداف 
اختصاصی

هدف اصلی



:هدف کلی

ان در اکثر تحقيقات هدف کلی همان عنوان تحقيق است که به زم

.حال استمراری يا خبری نوشته می شود

 هدف کلی در طرح های پژوهشی در واقع همان عنوان مطالعه

يين يا تع»است با اين تفاوت که با لغت های قابل اندازه گيری مثل 

که معنی و کاربرد دقيق و واضح تری دارند شروع می« شناخت

.شود



مثال برای هدف اصلی یک طرح توسعه ای 

:عنوان

اه طراحی، اجرا و ارزشيابی برنامه دانشوری آموزش پزشکی در دانشگ

علوم پزشکی تهران

:هدف اصلی

اه طراحی، اجرا و ارزشيابی برنامه دانشوری آموزش پزشکی در دانشگ

علوم پزشکی تهران



مثال برای هدف اصلی یک طرح پژوهشی

:عنوان

عدم شرکت دانشجويان در کالس درس/عوامل موثر بر شرکتبررسی

زشکی از ديدگاه اساتيد و دانشجويان دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پ

تهران

:هدف اصلی

از عدم شرکت دانشجويان در کالس درس/عوامل موثر بر شرکتتعيين

کی ديدگاه اساتيد و دانشجويان دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزش

تهران



:اهداف اختصاصی

شکستن هدف کلي به اهداف جزئي تر: اهداف اختصاصي

نچه اين اهداف بايد واقع بينانه مطرح شود و به آ(: ويژه يا جزئي)اهداف اختصاصي
که مطالعه براي حل آن طرح ريزي شده متمرکز باشند

اهداف جزئي در واقع جزئي از هدف کلي هستند و اگر به خوبي تنظيم شوند، 
اده  محقق را به طراحي روش تحقيق و نحوه گردآوري، تجزيه و تحليل و تفسير د

.ها هدايت خواهند نمود

لعه نبايد از قالب هدف کلي خارج شد و بايد به جنبه هاي اساسي مطا: هدف جزئي
.محدود باشد



ی ویژگیهای اساسی اهداف اختصاص

.هر هدف تحقيق بايد به طور مشخص روشن و صريح عنوان گردد: صراحت

.هر هدف تحقيق بايد درحد يک سطر مطرح شود(: خالصه کردن)ايجاز 

اهداف تحقيق بايد با هم سازگار باشند و در کل نيز مجموعه اي: عدم تناقض

منتظم و به هم پيوسته فراهم آورند  

و تعداد اهداف هر تحقيق بايد در حد اعتبار، زمان، نيروي انساني: تعداد مطلوب

. ساير امکانات باشد

. هدفهاي يک تحقيق بايد قابل پژوهش و عملي باشند: تحقق پذيري



مثال برای اهداف اختصاصی یک طرح توسعه ای

:  عنوان 

 طراحی، اجرا و ارزشيابی برنامه دانشوری آموزش پزشکی در دانشگاه

علوم پزشکی تهران  

: اهداف اختصاصی

طراحی برنامه دانشوری آموزش پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی تهران

اجرای برنامه دانشوری آموزش پزشکی در دانشگاه علوم پزشی تهران

انارزشيابی برنامه دانشوری آموزش پزشکی در دانشگاه علوم پزشی تهر



:اهداف کاربردی

ي  معموال در بعضي از مطالعات هدف ديگري تحت عنوان هدف کاربرد

نيز وجود دارد که در آن نحوه بکار گيري نتايج حاصل از بررسي  

.  تحقيقات را مشخص مي کند و ساختار مشخصي ندارد



مثال برای اهداف کاربردی یک طرح توسعه ای

:  عنوان 

 طراحی، اجرا و ارزشيابی برنامه دانشوری آموزش پزشکی در دانشگاه

علوم پزشکی تهران  

:  هدف کاربردی

رانتربيت و ارتقا توانمندی ليدرهای آموزشی در دانشگاه علوم پزشکی ته

 ارتقا کمی و کيفی طرح های توسعه ای و پژوهش های آموزشی دانشگاه

علوم پزشکی تهران



چند مثال



طراحی، اجرا و ارزشیابی برنامه

:  عنوان 

 طراحی، اجرا و ارزشيابی برنامه دانشجو به عنوان مدرس در دانشکده

پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران  

:  هدف کلی

 طراحی، اجرا و ارزشيابی برنامه دانشجو به عنوان مدرس در دانشکده

پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران



طراحی، اجرا و ارزشیابی برنامه

اهداف اختصاصی

کي طراحي و نهايي سازي برنامه دانشجو به عنوان مدرس در دانشکده پزش
تهران

اجراي برنامه دانشجو به عنوان مدرس در دانشکده پزشکي تهران

هرانارزشيابي جامع برنامه دانشجو به عنوان مدرس در دانشکده پزشکي ت



طراحی، اجرا و ارزشیابی برنامه

اهداف کاربردی

موزش فراهم کردن فرصت يادگيري و ارتقاي توانمندي دانشجويان پزشکي در ا

پزشکي 

استفاده از دانشجويان توانمند و عالقه مند در زمينه اموزش با هدف ارتقاي

يادگيري در دانشکده پزشکي-کيفيت ياددهي

کاهش بارکاري اعضاي هيئت علمي

بهبود جو آموزشي در دانشکده پزشکي

حرکت در راستاي اهداف براساس توانمند سازي دانشگاه



طراحی برنامه آموزشی

:  عنوان 

ندی طراحی برنامه آموزشی تعهد حرفه ای بر اساس رويکرد مبتنی بر توانم

ن در دوره آموزش تخصصی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهرا

:  هدف کلی

ندی طراحی برنامه آموزشی تعهد حرفه ای بر اساس رويکرد مبتنی بر توانم

ندر دوره آموزش تخصصی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهرا



طراحی برنامه آموزشی

اهداف اختصاصی

تعيين نياز هاي آموزشي دست ياران تخصصي از ديدگاه متخصصين . 1

تعيين سطح تعهد دست ياران تخصصي به اصول تعهد حرفه اي از طريق خودارزيابي . 2

تعيين سطح عملکرد دست ياران تخصصي از ديدگاه روساي بخش هاي باليني. 3

تدوين فهرست توانمندي هاي ضروري تعهد حرفه اي. 4

تعيين اهداف اموزشي برنامه آموزشي تعهد حرفه اي دوره ي دستياري . 5

تدوين محتواي آموزشي برنامه تعهد حرفه اي دوره دستياري . 6

تبيين راهبرد هاي آموزشي و سازماندهي محتواي برنامه ي آموزشي تعهد حرفه اي دوره . 7

دستياري 
تعيين روش هاي تدريس برنامه ي آموزشي تعهد حرفه اي دوره دستياري. 8

تعيين روش هاي ارزيابي برنامه آموزشي تعهد حرفه اي دوره دستياري . 9



طراحی برنامه آموزشی

اهداف کاربردی

ابتطبامرملزوماتازايحرفهرفتاربهپايبنديوآشنايي،تسلطکهآنجايياز
نيروتربيتامردرمادردانشگاهعنوانبهتهرانپزشکيعلومدانشگاهميباشد،

زمينهدررادستيارانارزيابيوسازيتوانمندبرنامهکهاستموظفتخصصي،هاي
برنامهتدوينلذا.نمايدلحاظخودآموزشيهايپروتکلدرايحرفهرفتار

جهترامناسبيبسترميتواندايحرفهتعهدهايتوانمنديبرمبتنيآموزشي
ايهتوانمنديرشدوتهرانپزشکيعلومدانشگاهاندازچشمسنداهدافتحقق
.سازدفراهمتخصصيدستيارانايحرفهتعهد



ارزشیابی دوره پزشکی عمومی 

:  عنوان 

 ارزشيابی دوره پزشکی عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران بر اساس

(  WFME)استاندارد های فدراسيون جهانی آموزش پزشکی

:  هدف کلی

 ارزشيابی دوره پزشکی عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران بر اساس

(  WFME)استاندارد های فدراسيون جهانی آموزش پزشکی



ارزشیابی دوره پزشکی عمومی 

اهداف اختصاصی

اسيون تعيين نقاط قوت برنامه پزشکي عمومي بر اساس استاندارد هاي فدر
جهاني آموزش پزشکي از طريق خودارزيابي

 تعيين نقاط ضعف برنامه پزشکي عمومي بر اساس استاندارد هاي
فدراسيون جهاني آموزش پزشکي از طريق خودارزيابي

اندارد ارائه راهکار هاي ارتقاي کيفيت برنامه پزشکي عمومي بر اساس است
هاي فدراسيون جهاني آموزش پزشکي از طريق خودارزيابي



ارزشیابی دوره پزشکی عمومی 

اهداف کاربردی

ارتقای برنامه پزشکی عمومی بر اساس استاندارد های فدراسيون جهانی

آموزش پزشکی



ی طراحی و تدوین بسته ی یادگیری الکترونیک

:  عنوان 

تياریطراحی و تدوين بسته ی يادگيری الکترونيکی  تعهد حرفه ای در دوره دس

:  هدف کلی

تياری طراحی و تدوين بسته ی يادگيری الکترونيکی  تعهد حرفه ای در دوره دس



ی طراحی و تدوین بسته ی یادگیری الکترونیک

اهداف اختصاصی

تحليل نياز، تحليل فراگير و تحليل هدف. يدگاه آموزش تعهد حرفه ای از د( کلی)1

متخصصين 

تعيين اهداف آموزشی دوره آموزشی تعهد حرفه ای. 2

توليد محتوای الکترونيکی بر اساس اهداف و سازماندهی محتوای آموزشی. 3

تعيين تکاليف و سناريوهای مرتبط با حيطه ی تعهد حرفه ای. 4

تعيين نحوه ارزيابی فراگير و دوره آموزشی. 5

بارگزاری بسته آموزشی بر روی سامانه مديريت يادگيری الکترونيکی د. انشکده 6

مجازی



ی طراحی و تدوین بسته ی یادگیری الکترونیک

اهداف کاربردی

 هدف از طراحي و تدوين بسته يادگيري الکترونيکي ، ايجاد مهارت هاي
ل آن شناختي نسبت به موضوعات تعهد حرفه اي و ايجاد نگرش مثبت به اصو

گاه است که با توجه به منابع در دسترس و ويژگيهاي دوره دستياري در دانش
.ميسر به نظر مي رسد

ارتقاي سطح تعهد حرفه اي و به تبع آن سطح سالمت جامعه



:  عنوان 

اس طراحي، اجرا و ارزشيابي دوره آموزشي مبتني برشبيه سازي باليني بر اس
کوريکولوم آموزشي دستياران طب اورژانس

:  هدف کلی

اس طراحي، اجرا و ارزشيابي دوره آموزشي مبتني برشبيه سازي باليني بر اس
کوريکولوم آموزشي دستياران طب اورژانس  

اهداف اختصاصي:
کولوم طراحي کردن دوره آموزشي مبتني برشبيه سازي باليني بر اساس کوري

آموزشي دستياران طب اورژانس
ولوم اجرا کردن دوره آموزشي مبتني برشبيه سازي باليني بر اساس کوريک

آموزشي دستياران طب اورژانس
سنجي از ارزيابي اجراي دوره آموزشي مبتني برشبيه سازي باليني بر اساس نظر

دستياران و اساتيد شرکت کننده در دوره

1مثال 



:  2مثال
يه طراحي، اجرا و ارزشيابي جلسات بحث موردي آناتومي اندام ، در دوره علوم پا

:3مثال 
 طراحي، اجرا و ارزشيابي برنامه آموزش موضوعات اخالقي، روانشناختي و

اجتماعي با استفاده از فيلم به دانشجويان پزشکي



حیطه های جشنواره  

تدوين و بازنگري برنامه هاي آموزشي-1

يادگيري  ياددهي و-2

(دانشجو، هيات علمي و برنامه)ارزشيابي آموزشي -3

مديريت و رهبري آموزشي  -4

يادگيري الکترونيکي  -5

طراحي و توليد محصوالت آموزشي-6



بيان مسئله

.نكنيداستفادهمطالعهيامقالهپژوهش،هايواژهاز

شواهد،وهاتئوريتجارب،اساسبروكردهاجتنابطوالنيمطالبنوشتناز

.نماييدبيانراكاراصليدليل

هاشاركشورهايادانشگاههاديگردرمشابهياشدهانجامكارهايازاينمونهبه
.نماييد

نندهكتاييدشمادانشگاهدركهديگريتحقيقاتومستنداتشواهد،توانيدمي

.بريدبكارنيازسنجيعنوانبهرااستكاراينضرورت

ياگاهدانشسطحدرحداقلحاضر،فراينددهدنشانكهنماييدارائهدليليپاياندر

.استنوآورانهدانشكده

ربناباستموجوددانشبيانپژوهشيدانشهايطرحمسئلهبياندرمهمنكته
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روش مناسب انجام  : گام  چهارم
کار

.بسته به نوع کار متفاوت است



کلیات

نموده گام هايي را كه براي اجراي فرايند برداشته ايد توصيف•

در از فرايند. و همه مراحل كار را به طور شفاف بيان نماييد

.  نيدكنيز تهيه كوتاه و مستندات خود عكس و فيلم حال اجراي 



اصول نگارش روش اجرا

روش اجرا بايد بر اساس شواهد ارائه شده در مرور متون باشد. 1

:  دو جنبه بررسی متون 

 نتايج مطالعات

 روش مندی مطالعات



اصول نگارش روش اجرا

اهداف اصلی و اختصاصی طرح بايد با روش اجرا قابل دسترسی. 2

. باشند



اصول نگارش روش اجرا

جزئيات روش اجرا بايد به خوبی مشخص گردد. 3

ي در اکثر موارد طرح هاي توسعه اي چند مرحله اي هستند که پيچيدگ

. شود بنابر اين هر مرحله بايد به صورت مجزا توصيف. را بيشتر مي کند

خصوصيات شرکت کنندگان توضيح داده شود.

محل اجرای طرح مشخص شود.

 حداقل دو ترم تحصيلی يا شش ماه)بازه زمانی انجام طرح مشخص شود

(.مداوم

شاخص های ارزشيابی متناسب با اهداف و روش اجرا تعريف شوند.



اصول نگارش روش اجرا

دروش های گردآوری داده ها متعدد هستند که هر يک بايد توضيح داده شون

 آزمون ، پرسشنامه ، مصاحبه ، گروه متمرکز ، بررسی مستندات

ن بيا( قبل و بعد از مداخله) چگونگی اندازه گيری شاخص های ارزشيابی

.شود

 ذکر شود( در صورت نياز)آناليز های آماری  .



اصول نگارش روش اجرا



اصول نگارش روش اجرا

(  در صورت نياز)فرم ها و پرسشنامه ها ضميمه شود . 4



اصول نگارش روش اجرا

(  در صورت نياز)فرم رضايت آگاهانه ضميمه شود. 5



استفاده از الگو یا چارچوب مشخص

برنامه ريزی درسی . 1

 ،مدل کرن، ده گام هاردن...



استفاده از الگو یا چارچوب مشخص

برنامه ريزی درسی . 1

مدل کرن

تشخيص مشکل و نياز سنجی کلی. 1

نيازسنجی هدفمند. 2

تعيين کردن اهداف کلی و رفتاری. 3

تعيين کردن استراتژی های آموزشی. 4

اجرای برنامه. 5

ارزشيابی و ارائه بازخورد . 6



استفاده از الگو یا چارچوب مشخص

برنامه ريزی درسی . 1

ده گام هاردن

نياز های جامعه در ارتباط با محصول دوره آموزشی چيست؟ . 1

اهداف آموزشی کلی و اختصاصی دوره چيست؟ . 2

چه محتوايی بايد ارائه شود؟. 3

اين محتوا چگونه بايد سازماندهی شود؟. 4

از چه  استراتژی های آموزشی بايد استفاده شود؟. 5

...



استفاده از الگو یا چارچوب مشخص

ارزشيابی برنامه. 2

...، کرک پاتريک، CIPPمدل 



استفاده از الگو یا چارچوب مشخص

بررسی آزمون ها. 3

...چرخه بارتمن،



استفاده از الگو یا چارچوب مشخص

جزئیات و مراحل روش را به صورت شفاف ذکر کنید. 1.

از یک الگو یا چارچوب متناسب با موضوع استفاده کنید. 2.

قبل از ارسال طرح. ل  یا فرایند خودتان چک لیست داوری را تکمی3

.کنید







تعيين پيامدهاي مورد : گام  پنجم
انتظار

د؟انتظار مي رود پس از انجام اين فعاليت چه تغييري در آموزش ايجاد شو



تعيين روش ارزيابي : گام  ششم
فعاليت مورد نظر

وره  تا چه حد خدمات ارائه شده به بیماران توسط دانشجویانی که این د
را دیده اند بهتر و موثرتر است؟

تا چه حد دوره قادر به ارتقا توانمندی دانشجویان در زمینه مهارتهای
ارتباطی با بیمار شده است؟

قا تا چه حد دانش و نگرش دانشجویان در زمینه مهارت های ارتباطی ارت
یافته است؟

تا چه حد دانشجویان از شرکت در دوره رضایت داشته اند؟
و...



تعيين روش ارزيابي : گام  ششم
فعاليت مورد نظر



نوشتن نتايج: گام  هفتم

 جدول يا نمودار ارائه نماييد3تا 2نتايج را در  .

رعايت تناسب در طراحي نمودارها و جداول مهم است  .

نيدسعي كنيد بيشترين اطالعات را در كمترين تعداد جداول و نمودار خالصه ك.

يك عالوه بر آنكه ميزان اثربخشي و تاثيرگذاري فرايند را نشان مي دهيد در

ل زمان منحني يا نمودار روند يا مقايسه ميزان پيشرفت يا بهبود فرايند در طو

.را هم نشان دهيد

 از تاکيد زياد برP valueخوداري کنيد.



نوشتن نتايج: گام  هفتم

ده است نتايج حاصل از اين فعاليت و اين كه فعاليت ارائه شده چگونه موفق ش

به اهداف خود دست يابد را تشريح کنيد

 جدول يا نمودار ارائه نماييد3تا 2در صورت امکان نتايج را در  .

رعايت تناسب در طراحي نمودارها و جداول مهم است  .

نيدسعي كنيد بيشترين اطالعات را در كمترين تعداد جداول و نمودار خالصه ك.

يك عالوه بر آنكه ميزان اثربخشي و تاثيرگذاري فرايند را نشان مي دهيد در

ل زمان منحني يا نمودار روند يا مقايسه ميزان پيشرفت يا بهبود فرايند در طو

.را هم نشان دهيد

 از تاکيد زياد برP valueخوداري کنيد.



تعامل با محيط يا معرفي

س شواهدی ارائه کنید که نتایج کارتان را قبال به شیوه ای در معرض اطالع و دستر
.قضاوت قرار داده اید

(گواهی ارائه)ارائه در سمینار دانشكده ، دانشگاه -
چاپ در یك مجله-
(صورتجلسه)ارائه گزارش به مسئولین دانشگاه -
قرار دادن در پایگاه های علمی-

ن منافاتی با ممكن است نتایج یك فرایند آموزشی قبال بصورت مقاله منتشر شده باشد ای
ن فرایند ارسال فرایند در جشنواره ندارد ولی سبك نگارش شما باید بر اساس اصول تدوی

.  آموزشی باشد
امات اگر فرایند خود را در دانشكده یا دانشگاه به صورت سمینار یا ارائه گزارش به مق

بعد از شما می توانید. باالدست منتشر کرده اید نامه ای مبنی بر تایید آن ارائه دهید
چاپ ارسال یك فرایند آموزشی نتایج آن را به صورت مقاله در یك مجله علمی پژوهشی

.کنید



تعامل با محيط يا معرفي

س شواهدی ارائه کنید که نتایج کارتان را قبال به شیوه ای در معرض اطالع و دستر
.قضاوت قرار داده اید

(گواهی ارائه)ارائه در سمینار دانشكده ، دانشگاه -
چاپ در یك مجله-
(صورتجلسه)ارائه گزارش به مسئولین دانشگاه -
قرار دادن در پایگاه های علمی-

ن منافاتی با ممكن است نتایج یك فرایند آموزشی قبال بصورت مقاله منتشر شده باشد ای
ن فرایند ارسال فرایند در جشنواره ندارد ولی سبك نگارش شما باید بر اساس اصول تدوی

.  آموزشی باشد
امات اگر فرایند خود را در دانشكده یا دانشگاه به صورت سمینار یا ارائه گزارش به مق

بعد از شما می توانید. باالدست منتشر کرده اید نامه ای مبنی بر تایید آن ارائه دهید
چاپ ارسال یك فرایند آموزشی نتایج آن را به صورت مقاله در یك مجله علمی پژوهشی

.کنید



شيوه هاي نقد فرايند

اي شيوه هاي نقد فرايند انجام شده و نحوه به کارگيري نتايج آن در ارتق-
کيفيت فرايند را تشريح کنيد

نقد در گروه-
نقد در سطح دانشگاه و گروه هاي ديگر-
مستندات و يا توضيحاتي براي بررسي نقدها و اصالح فرايند-



سطح نوآوري

در سطح گروه آموزشي براي اولين بار صورت گرفته است.

در سطح دانشكده براي اولين بار صورت گرفته است.

در سطح دانشگاه براي اولين بار صورت گرفته است.

در سطح كشور براي اولين بار صورت گرفته است.

خط توضيح دهيد كه كار شما يك كار روتين نبوده بعنوان مثال2يا 1در حد 

ه ديگري قبال در دانشگا" يا " انجام شده .... براي اولين بار است كه اين كار در دانشگاه ، دانشكده " 

.....انجام شده اما از جنبه 

."نوآوري دارد




