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 ام خدابه ن

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا 

 معاون آموزشی دانشگاه

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه

 شیوه نامه داوری و تصویب طرح های نوآورانه آموزشی 

 مقدمه

نظام در  نوآوریتحول و مستلزم  جامعهبه نیازهای سالمت  و پاسخگوییعلوم پزشکی  ارتقاء کیفیت آموزش

 یدیجد مرحله پزشکی علوم و نوآوری درآموزش تحول های برنامه است.  تدوینکشور آموزش علوم پزشکی 

 این سازی اجرایی راستای در کهبه منظور ارتقای کیفیت آموزش علوم پزشکی است سالمت  نظام تحول طرح از

 را آموزش حوزه اهداف های توسعه آموزشیطرح حرکت علمی و  از طریق دانشگاهها است ضروری ها برنامه

آموزش تفاهم نامه ای برای همکاری ای تسهیل حمایت مالی و فنی از طرح های نوآورانه حوزه بر نمایند. دنبال

بین مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش پزشکی و مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی وزارت 

(.  8/5/1397د مورخ  500/2401/شده است )پیوست نامه شماره بهداشت درمان و آموزش پزشکی امضاء 

این تفاهم نامه و استفاده از حمایت های مندرج در این تفاهم  4این شیوه نامه برای تأمین موارد ذکر شده در ماده 

 نامه تدوین شده است. 
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 تعاریف

 وزارت: وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش وزارتمرکز مطالعات وزارت: 

 مرکز تحقیقات: مرکز تحققات راهبردی آموزش پزشکی

 فسادانشگاه: دانشگاه علوم پزشکی 

 علوم پزشکی فسا مرکز: مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه

اه دانشگمرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی  آموزشی توسعهطرح های  پژوهش در آموزش وشورا: شورای 

 توسعه ای پژوهش در آموزش و طرح های که جهت تصمیم گیری نهایی در مورد طرح هایفساعلوم پزشکی 

 دانشگاه شکل گرفته و ترکیب آن عبارت است از:

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه -1

 مور تحقیقات و فناوری معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاهامدیر  -2

شورای پژوهش در آموزش وطرح های نوآورانه آموزشی مرکز مطالعات و توسعه آموزش مسئول  -3

 پزشکی دانشگاه 

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه تاییداعضاء هیئت علمی حقیقی، به  -4

    http://meded.behdasht.gov.ir : بهداشت فعالیت های نوآورانه وزارت سامانه 

 http://pajohan.fums.ac.irسامانه پژوهان دانشگاه علوم پزشکی فسا:    
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تفاهم نامه: تفاهم نامه همکاری امضاء شده بین مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش پزشکی و مرکز مطالعات و 

توسعه آموزش علوم پزشکی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی در راستای حمایت فنی و مالی از طرح 

 (8/5/1331د   مورخ  500/2410/های نوآورانه دانشگاه های علوم پزشکی کشور )پیوست نامه شماره 

 طرح های نوآورانه حیطه های 

پزشکی، موارد کلی زیر به عنوان  حیطه های  با توجه به ماهیت بسته های تحول و نوآوری در آموزش علوم

مورد توجه مرکز می باشند که ساالنه بر اساس برنامه های کالن دانشگاه و نیاز سنجی های انجام شده به روز 

 اطالع رسانی می گردد. یت مرکز شده و از طریق سا

 برنامه ریزی آموزشی -1

 برنامه آموزشی و بازنگری ارزشیابی -2

 ارزیابی دانشجوروشهای نوین  -3

 هیأت علمی یتوانمند سازی اعضا -4

، سألهآموزش مبتنی بر م، آموزش مبتنی بر پیامدآموزش مبتنی بر توانمندی، : آموزشیروش های نوین  -5

 و ... آموزش مبتنی بر جامعه

 آموزش الکترونیک -6

 آموزش بالینی -1

 آموزش بین حرفه ای -8

 یاددهی و یادگیری شیوه های -3

 نظام انگیزش و تشویق در آموزش -11
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 آموزش و ارزیابی مهارت های برقراری ارتباط -11

 آموزش و ارزیابی تفکر نقادانه -12

 حمایت از فراگیران منظا -13

 آموزش مداوم و ارتقای مداوم حرفه ای -14

 مدیریت و رهبری در آموزش -15

 در آموزش علوم پزشکی  ادغام  -16

 نوآورانه آموزشیفرایند داوری و تصویب طرح های 

دوین فسا تبررسی طرح های توسعه ای در دانشگاه علوم پزشکی  روند جاریزیر، بر اساس  فرایند داوری

 تمام دانشگاه علوم پزشکی فساآموزشی  توسعهشورای پژوهش در آموزش و طرح های گردیده است . 

عهده دارد و طرح های  رطرح های پژوهش در آموزش و طرح های توسعه ای را بمراحل داوری و تصویب 

وهش ی پژدر الیه فعالیت های نوآورانه آموزشی وزارت بهداشت، همزمان با ثبت در سامانه نوآورانه آموزشی

 صویب تاز طی مراحل داوری  نیز ثبت می گردد و پس دانشگاه علوم پزشکی فسا در آموزش سامانه پژوهان

 . این مراحل به شرح ذیل است. می گردد

 و سامانه پژوهان دانشگاه  وزارتدریافت پروپوزال طرح ثبت شده در سامانه طرح های نوآورانه -1

موظف است در اسرع وقت طرح را  دبیر شورابررسی از نظر شرایطی که منجر به رد سریع می شوند:  -2

بررسی کرده و در صورت وجود شرایط منجر به رد سریع ، آن را از طریق سامانه به اطالع مجری برای اصالح 

 طرح برساند. موارد زیر منجر به رد سریع خواهند شد:
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a.  نباشد. فسادانشگاه علوم پزشکی  از مجری طرح 

b. طرح پژوهش در آموزش فقط در سامانه پژوهان ثبت پژوهش در آموزش باشد. عنوان طرح مربوط به (

 .د(نو داوری می گرد

c. .طرح با سیاست های کلی اعالم شده دانشگاه و مرکز انطباق نداشته باشد 

d. شد.انطباق نداشته با متبوع طرح با تفاهم نامه و یا آئین نامه/ شیوه نامه های ابالغ شده توسط وزارت 

را در اولین  مورد نظرموظف است طرح ابهام در هر کدام از موارد فوق، دبیر شورا تبصره: در صورت وجود 

 جلسه شورا، برای تعیین تکلیف مطرح نموده و بر اساس نظر شورا اقدام نماید.

از قبل به تأیید مدیر مرکز رسیده و در سامانه ثبت شده باید  داوران اسامی )دبیر شوراتعیین دو داور توسط  -3

 . (باشد

 ارسال طرح برای داوران از طریق سامانه و انجام داوری توسط ایشان. -4

تبصره: داوران باید طی دو هفته نظر خود را اعالم نمایند در غیر این صورت پس از یادآوری به ایشان در 

 .تعیین خواهد شد( دبیر شوراصورت لزوم داور جدید توسط 

 بندی می تواند شامل موارد زیر باشد.  دبیر شورا. جمعجمع بندی نظر داوران توسط -5

 شورا به نتیجه ارسال و طرح با داور دو هر مخالفت یا موافقت -الف

 ارسال شورا به نتیجه سپس و شده ارسال سوم داور به طرح صورت این در که داوران نظر اختالف-ب

 .گردد می
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 برگزاری شورا و بررسی طرح  

الزم در صورت تصویب طرح از طریق پس از ارزیابی های  با حضور اعضا بررسی می شود. طرح در شورا

ز در شورای پژوهشی نی سامانه پژوهان برای تصویب نهایی به شورای پژوهشی دانشگاه ارسال می گردد. 

مراحل تصویب طرح طی شده سپس کد اخالقی جهت طرح صادر می شود . همچنین در سامانه فعالیت های 

خواهد  انجام شورا نظارت بر حسن انجام طرح ها در نوآورانه وزارت نیز نتیجه تصویب طرح ثبت می گردد. 

  شد.

ه مرکز تحقیقات ارسال می شوند، سایر الزاماتی از آنجا که طرح های توسعه ای پس از تصویب در شورا ب

 که در این مورد توسط مرکز تحقیقات اعالم شوند نیز پس از تاریخ ابالغ در این قسمت لحاظ خواهند شد.
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 طرح توسط مجریتدوین 

 مشاورهدرخواست 
معرفی مشاور توسط واحد دانش پژوهی به 

 مجری

 اصالح توسط مشاور

فعالیت های نوآورانه وزارت و سامانه پژوهان  ثبت طرح توسط مجری در سامانه

 دانشگاه 

 سامانه ازدبیر شورا دریافت طرح توسط 

 دبیر شورا توسط از بررسی اولیه 

 معیارهای رد سریع را دارد؟

 

 بازخورد به مجری جهت اصالح

نتیجه 

 داوری

موافقت 

 دو داور

 بلی

 خیر

 خیر

 ارسال طرح به دو داور

 شورا

 بلی

 رخی
ارسال به 

 داور  سوم

مخالفت 

 دو داور

موافقت دو 

 داور 

 فرایند تصویب و داوری طرح های نوآورانه آموزشی دانشگاه علوم پزشکی فسا 


