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وه آشنایی با جشنواره شهید مطهری و شی
تدوین فرآیندهای آموزشی

(فعالیت های نوآورانه)

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تربت حیدریه 

مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی
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تدوین و بازنگری برنامه های آموزشی

یاددهی و یادگیری 

(دانشجو، هیات علمی و برنامه)ارزشیابی آموزشی 

مدیریت و رهبری آموزشی 

یادگیری الکترونیکی  

طراحی و تولید محصوالت آموزشی

:    نوآوریحیطه 
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آموزشیتدوین و بازنگری برنامه های حیطه 
تواندمیدرسیریزیبرنامهحیطهفرایندهایمحدوده

یتوانمندسازمانندکوتاهدورهیکازطیفیدربرگیرنده
تامداومآموزشیاکارکنانوعلمیهیاتاعضایآموزشی

.باشدرشتهیکسطح

:مصادیق این حیطه در جشنواره شهید مطهری
 ایند برنامه  ای که به کارگیری نتایج آن در فربه گونه)نیازسنجی

(  ریزی نشان داده شود
 (  از جمله توانمندی های دانش آموختگان)تدوین اهداف
 انتخاب و سازماندهی محتوا
اجرای برنامه
  ارزشیابی برنامه



یادگیرییاددهی و حیطه 
 یابی در راستای دستیادگیرندهو یاد دهندهتعامالتهر آن چه که به

.مرتبط می شوداهداف آموزشی به 

:این حیطه در جشنواره شهید مطهریمصادیق 
الگوها و مدل های تدریس
 بزرگگروه های یادگیری در
یادگیری در گروه کوچک
آموزش بالینی
یادگیری در عرصه جامعه
یادگیری از همتایان
 ه باشد یادگیرند-در صورتی که مرتبط با تعامالت یاددهنده)بازخورد

.(و منجر به بهبود کیفیت یاددهی و یادگیری شود
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ارزشیابیحیطه 
 جهتعلمیروش با هدفمند اطالعات و تحلیل نظام مند و جمع آوری

خورد بازجهت رعایت اصول و سطح علمی و اثربخشی،  کارکردبررسی 
تصمیم گیرییا عملکردبهبود منظور به 

 این حیطه در جشنواره شهید مطهریمصادیق:
 کمیت یا کیفیت آموزشی اعضای هیأت علمی ارزشیابی
 فراگیران در عرصه های مختلف آموزشیارزیابی
 آزمون تحلیل
 بازخوردارائه
 برنامه ارزشیابی
 محیط آموزشیسنجش
 (آموزشی)اعتباربخشی برنامه ای
 (آموزشی)اعتباربخشی موسسه ای
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مدیریت و رهبری آموزشیحیطه 
است که منجر به رهبری آموزشی  و کارکردهای مدیریت و وظایف

رتقای  تعالی و اآموزش علوم پزشکی و تحقق اهداف از پیش تعیین شده 
.رددها می گدر ابعاد مختلف حیات آکادمیک دانشگاه مستمر کیفیت 

 این حیطه در جشنواره شهید مطهریمصادیق:
 و عملیاتی در آموزش علوم  ( استراتژیک)ریزی راهبردی برنامه

پزشکی
 در راستای ارتقای مدیریت و رهبری آموزشینیازسنجی
اجرا و ارزشیابی فرایندهای ارتقای کیفیت آموزش علوم  طراحی ،

(مدیریت تغییر)پزشکی 
 تغییر و تحول در آموزش علوم پزشکیرهبری
 کیو بکارگیری نیروی انسانی اثربخش در آموزش علوم پزشجذب
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(ادامه)آموزشیمدیریت و رهبری حیطه 
 این حیطه در جشنواره شهید مطهریمصادیق:
 یرات  سازی فردی و سازمانی در راستای مدیریت و رهبری تغیظرفیت

آموزشی از جمله ارایه مشاوره، راهنمایی و منتورینگ
 یان و سازی راهکارهای ارتقای انگیزه اعضای هیأت علمی، دانشجوپیاده

کارکنان در حوزه آموزش
 امور  زیرساخت های فناوری اطالعات به منظور بهینه سازیبکارگیری

مرتبط با مدیریت آموزشی
 فضا، امکانات و خدمات آموزشیمدیریت
 برنامه درسیمدیریت
 نظام حمایت از دانشجویاناستقرار
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یادگیری الکترونیکیحیطه 
اوری  فنیادگیرنده با استفاده از فناوری های برخط و –تعامل یاددهنده 

آواتار  از محتواهای متنی تعاملی تا استفاده از)پیشرفته  ITمبتنی بر های 
برای کسب دانش، مهارت و نگرش  ( در دنیاهای مجازی

:این حیطه در جشنواره شهید مطهریمصادیق 
های همزمان ارائه آموزش از طریق اینترنت با استفاده از فناوری

، اعم از ترکیبی یا صرفا مجازی (مانند کالس مجازی)
ان های غیر همزمارائه آموزش از طریق اینترنت با استفاده از فناوری

، اعم از ترکیبی یا صرفا مجازی(LMSمانند استفاده از )
های واقعیت مجازی و واقعیت  ارایه آموزش با استفاده از فناوری

افزوده
ازیای مانند بیمار مجسازهای رایانهارایه آموزش با استفاده از شبیه
های ارائه شده با استفاده از فناوری همراه  انواع آموزش
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طراحی و تولید محصوالت آموزشیحیطه 
و،(media)رسانه،موادابزار،نوعهرازاستعبارتآموزشی،محصول
هایعرصهدرکارگیریبهامکانکهآموزشی(technology)فناوری

در)هشدتولیدینمونهیکحداقلبایدوباشددارارامختلفآموزشی
Business)سازیتجاریطرحو(آزمایشیمقیاس Plan)،باشدداشتهرا.

:این حیطه در جشنواره شهید مطهریمصادیق 
 آموزشیفیلم
پادکست
پویانمایی
 دیجیتال اینفوگرافیتیزر
 مطالعه  و درسنامه  راهنمای
 دی  شامل بازی های ج( اعم از بازی های فیزیکی و دیجیتال)سازی بازی

(  رونیکیفیزیکی و الکت)های آکادمیک  و اوریگامی -یا کاربردی  و بازی
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(ادامه)آموزشیطراحی و تولید محصوالت حیطه 
:این حیطه در جشنواره شهید مطهریمصادیق 

 ی و اعم از فیزیک)سازهای آموزشی شامل مدل و موالژ آموزشی شبیه
(مجازی

 واقعیت افزوده(AR ) و واقعیت مجازی(VR )
 بعدی3هولوگرام
 نرم افزارهای آموزشی
طراحی سامانه های آموزشی
اپلیکیشن موبایل
 گجت
ینه ی تشخیصی با قابلیت استفاده آموزشیابزارهای معا
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با تشکر از توجه شما

12


