
 شيوه نامه ارزشيابي فعاليت هاي دانش پژوهي آموزشي

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اروميه
۹۹/۰۷/۲۳ 



 :رئوس مطالب

 تعاريف و ساختار ارزيابي فرايندهاي دانش پژوهي آموزشي�.

 فرآيند درخواست ارزيابي فعاليت دانش پژوهي آموزشي توسط عضو هيات علمي�.

 آيين نامه ارتقا 2استفاده از امتياز فعاليت دانش پژوهي آموزشي در ماده �.

 آيين نامه ارتقا 3استفاده از امتياز فعاليت دانش پژوهي آموزشي در ماده �.



 :تعاريف
فعاليت آموزشي نوآورانه اي است كه داراي اهداف شفاف، : آموزش دانشورانه•

و داراي نتايج ) آماده سازي مناسب(متدولوژي مشخص، مبتني بر شواهد موجود 
 مشخص

فعاليت دانشورانه اي است كه عالوه بر چهار معيار فوق به : دانش پژوهي آموزشي•
 .نحو مناسبي منتشر شده و در معرض نقد ديگران قرار گرفته باشد

نو بودن يك فرآيند مي تواند در سطح گروه آموزشي، دانشكده،  : سطح نوآوري•
منظور از نوآوري در سطح كشوري الزاما به معناي اراي  . دانشگاه يا كشوري باشد

حتي در  (فرآيند در مقياس كشوري نيست بلكه اجراي آن براي اولين بار در كشور 
 .نيز مي باشد) سطح دانشگاه



 ساختار ارزيابي فعاليت هاي دانش پژوهي آموزشي

  كميته كشور، در آموزشي پژوهي دانش هاي فعاليت كننده تاييد اصلي مرجع•
  در كه است پزشكي علوم آموزش پژوهي دانش و دانشورانه آموزش ارزيابي كشوري
 .گرد مي تشكيل پزشكي آموزش و درمان بهداشت وزارت آموزشي معاونت



 بررسي فعاليت هاي دانشورانه و دانش پژوهي در سطح كشوري

  نامه آيين 2 ماده از ششم بند هاي فعاليت امتياز تعيين و ارزشيابي اصلي مرجع�.
  علوم آموزش پژهي دانش و دانشورانه هاي فعاليت ارزيابي كشوري كميته ارتقا

 .است پزشكي
  دانشورانه آموزش هاي فعاليت امتياز تعيين و ارزشيابي فرآيند در تسريع منظور به�.

  فرآيند انجام مستقل، مميزه هيات داراي هاي دانشگاه دا آموزشي پژوهي دانش و
 .است شده تفويض پژوهي دانش دانشگاهي هاي كميته به امتياز تعيين و ارزشيابي



 دانشگاه هاي داراي هيات مميزه مستقل
  ارزيابي دانشگاهي كميته مستقل مميزه هيات داراي هاي دانشگاه از يك هر در-

  تخصصي كميته كه شود مي تشكيل آموزشي پژوهي دانش و دانشورانه هاي فعاليت
 .آيد مي حساب به دانشگاه مميزه هيات

  مميزه هيات نماينده مطالعات، مركز مدير دانشگاه، آموزشي معاون :كميته اعضا-
  مركز مدير پيشنهاد به پزشكي آموزش كارشناسان و نظران صاحب از نفر دو دانشگاه،
   .دانشگاه مميزه هيات تاييد و مطالعات

 



 دانشگاه هاي فاقد هيات مميزه مستقل
در دانشگاه هايي كه هيات مميزه مستقل ندارند نيز كميته دانشگاهي دانش پژوهي  •

قرار  نماينده كميته منتخب به جاي نماينده هيات مميزه (آموزشي با تركيب مشابه 
آيين   2جهت كارشناسي اوليه و داوري فعاليت هاي موضوع بند ششم ماده ) مي گيرد

راي اين كميته پس از بررسي و تاييد در كميته كشوري  . نامه ارتقا تشكيل مي شود
 .دانش پژوهي قابل احتساب در پرونده ارتقاي متقاضي خواهد بود



 2ماده  6فرايند ارائه و ارزشيابي فعاليت هاي موضوع بند 

فرد متقاضي بايد مستندات، شواهد و مدارك الزم در خصوص فعاليت هاي مورد نظر  •
 :را در سامانه ملي فعاليت هاي نوآورانه آموزشي به آدرس زير ثبت نمايد

http://meded.behdasht.gov.ir 
 

http://meded.behdasht.gov.ir/


 فرآيند درخواست ارزيابي فعاليت دانش پژوهي آموزشي

درگاه دانشگاه علوم 
 پزشکی اروميه

 معاونت آموزشی

EDC 

 معرفی واحدها

 دانش پژوهی 

 سامانه فعاليت های نوآورانه

http://meded.behdasht.gov.ir/UIL/faPage.htm 















 چه طرح هايي وارد فرآيند داوري  مي شوند؟
Fast Reject 

اعضاي هيات يا فراگيران علوم پزشكي مرتبط با حوزه آموزش يكي از رده هاي �.
 .باشدآموزش مداوم جامعه پزشكي يا  علمي

طرح هايي كه . در عمل به اقدامي براي بهبود كيفيت آموزش منجر شده باشد�.
صرفا ماهيت نظريه پردازي و ارائه پيشنهاد بدون انجام مداخله دارند در اين فرآيند  

 .وارد نمي شوند
پژوهش هاي آموزشي كه صرفا ماهيت توليد علم دارند و همراه با اقدامي براي  �.

 .اصالح روندهاي آموزشي دانشگاه ها نبوده اند نيز قابل بررسي در اين ماده نيستند
 .الزم است در زمان انجام داوري، فرآيند مورد نظر در حال اجرا باشد�.



 چه طرح هايي وارد فرآيند داوري  مي شوند؟
Fast Reject 

 :فرآيند بايد به اندازه كافي در آموزش دانشگاه استقرار پيدا كرده باشد�.
ماه ادامه يافته يا  6فعاليت هايي كه اجراي مستمر دارند حداقل بايد به مدت  -الف

 .ماه مورد استفاده قرار گرفته باشد 6محصول آنها به مدت 
 

فعاليت هايي كه مي تواند به طور مكرر اجرا شود بايد حداقل دو بار انجام شده يا  -ب
 .مورد استفاده قرار گرفته باشد

 
اگر جنس فعاليت بصورت تدوين برنامه يا سند سياست گذاري يا آيين نامه يا   -ج

دستورالعمل است كه يك بار انجام مي شود اما بعد از تصويب تاثير مستمر خواهد  
 .داشت بايد به تصويب مراجع ذيصالح رسيده باشد



 :ورود به مرحله داوري

پس از اطمينان از احراز شرايط ورود، معيارهاي شش گانه دانش پژوهي آموزشي  •
 :توسط كميته دانشگاهي مورد بررسي قرار مي گيرد

 اهداف مشخص�.

 آماده سازي كافي�.

 استفاده از روش مناسب�.

 ارائه نتايج مهم�.

 معرفي موثر برنامه �.

.аبرخورد نقادانه 
 

  شش بند از امتياز كسب براي الزم شرط )دانشورانه آموزش( اول معيار 4 وجود :توجه
  فعاليت امتياز ،)آموزشي پژوهي دانش( معيار 6 تمامي تحقق صورت در .باشد مي 2 ماده

 .شود لحاظ 3 ماده در تواند مي مربوطه



كميته دانشگاهي دانش پژوهي مي تواند نوآوري فعاليت هاي صورت گرفته را حداكثر تا 
 .سطح دانشگاه تعيين و امتيازدهي نمايد



 مروري بر امتيازهاي مورد نياز براي ارتقا



 حداقل امتيازهاي الزم براي ارتقا مرتبه اعضاي هيات علمي آموزشي
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 140 10 5 30 5 ۷۵ - 35 15 15 10 استاديار مربي
 155 10 5 35 7/5 ۸۵ 10 30 16 15 10 دانشيار استاديار
 170 10 5 45 15 ۸۰ 15 20 17 15 10 استاد دانشيار



 
 

 آيين نامه ارتقا 2از امتياز فعاليت دانش پژوهي آموزشي در ماده استفاده 
 
 



 3معادل سازي امتيازات دانش پژوهي آموزشي در ماده 
 آيين نامه ارتقا



تنها در صورتي كه  يك فعاليت نوآورانه تمام معيارهاي گالسيك را داشته باشد، امتياز آن مي تواند 
 .لحاظ شود)  امتياز الزم اعم از شرطي يا غيرشرطي% 50حداكثر تا ( 3در ماده 



 شيوه نامه اجرايي آيين نامه ارتقا اعضاي هيات علمي دانشگاه ها 3ماده  12مروري بر بند 
 )اعضا هيات علمي آموزشي 3شروط الزم جهت ارتقا از ماده  (



 :اعضا هيات علمي 3شروط الزم جهت ارتقا از ماده : 3ماده  12بند 

 ): ب( 12بند •
به ) و در ارتباط با تخصص فرد 3-1بند (حداقل يك مقاله انگليسي اصيل  وجود•

نمايه هاي بين  در مجالت نمايه شده در نويسنده مسئول يا نويسنده اول عنوان 
 دانشياريمرتبه جهت اخذ  1المللي معتبر نوع 

 ):ج( 12بند •
به عنوان  ) فردو در ارتباط با تخصص  3 -1بند (مقاله تحقيقي اصيل  3حداقل وجود -

نمايه هاي بين المللي در مجالت نمايه شده در  نويسنده اول و يا نويسنده مسئول
 استاديجهت اخذ مرتبه  1نوع معتر 

 ):د( 12بند •
مرتبه استادياري  براي  3-1بند اميتاز از مقاالت به زبان خارجي  5حداقل كسب -

 .)مقاالت تهيه شده از پايان نامه فرد متقاضي در اين امتياز منظور نمي شود(
 
 
 
 



 )ادامه: (اعضا هيات علمي 3شروط الزم جهت ارتقا از ماده : 3ماده  12بند 

 :) ه( 12بند •
در مرتبه دانشياري و   3-1مقاله به زبان خارجي بند  3امتياز از  7/5كسب حداقل -

 استاديمقاله به زبان خارجي براي مرتبه  5امتياز از  15كسب حداقل 
 ):و( 12بند •
مقاله براي  8مقاله براي اخذ مرتبه دانشياري و حداقل  6مشاركت در انتشار حداقل -

 استادياخذ مرتبه 
 
 
 
 
 



 )ادامه: (اعضا هيات علمي 3شروط الزم جهت ارتقا از ماده : 3ماده  12بند 

 ):ح( 12بند •
 :الزامي استيكي از شروط زير براي مرتبه استادي داشتن -

در مجالت  ) بعنوان نويسنده اول يا مسئول(فرد متقاضي يكي از سه مقاله شرطي �.
 .چاپ شده باشد 2يا بيشتر از  2با ضريب تاثير 

 .داشته باشد Scopusارجاع در نمايه نامه  20يكي از مقاالت بند شرطي حداقل �.

.�H-index  در نمايه نامه امتياز  6فرد متقاضي حداقلScopus باشد  . 

  IFسه مقاله بند شرطي كه متقاضي نويسنده اول و يا مسئول آن است در مجالت �.
 .چاپ شده باشد 1/5حداقل 

 



 ارتقاآيين نامه  3استفاده از امتياز فعاليت دانش پژوهي آموزشي در ماده 
 استادياري به دانشياري

 

 :  ب 12بند •
به ) و در ارتباط با تخصص فرد 3-1بند (وجود حداقل يك مقاله انگليسي اصيل -

عنوان نويسنده مسئول يا نويسنده اول در مجالت نمايه شده در نمايه هاي بين  
 جهت اخذ مرتبه دانشياري 1المللي معتبر نوع 

 :جايگزين-
صاحب اصلي فرآيند  دانش پژوهي آموزشي به عنوان دو فرآيند كشوري مشاركت در •

 . معادل يك مقاله انگليسي تحقيقي اصيل در نظر گرفته مي شود
 



 آيين نامه ارتقا 3استفاده از امتياز فعاليت دانش پژوهي آموزشي در ماده 
 دانشياري به استادي

 :ج 12بند •
و در ارتباط با تخصص فرد به عنوان  3 -1مقاله تحقيقي اصيل بند  3وجود حداقل -

نويسنده اول و يا نويسنده مسئول در مجالت نمايه شده در نمايه هاي بين المللي 
 جهت اخذ مرتبه استادي   1معتبر نوع 

 :جايگزين•
مشاركت در دو فرآيند كشوري دانش پژوهي آموزشي به عنوان صاحب اصلي فرايند   -

معادل يك مقاله انگليسي اصيل موضوع بند ج شده و مي تواند حداكثر جايگزين يك  
 .مقاله از سه مقاله اين بند گردد



 آيين نامه ارتقا 3استفاده از امتياز فعاليت دانش پژوهي آموزشي در ماده 
 مربي به استادياري

 ):د( 12بند •
براي مرتبه استادياري   3-1اميتاز از مقاالت به زبان خارجي بند  5كسب حداقل -

 .)مقاالت تهيه شده از پايان نامه فرد متقاضي در اين امتياز منظور نمي شود(
 جايگزين•
  دانشگاهيدر هر فرآيند دانش پژوهي آموزشي ) اعم از صاحب يا همكار(مشاركت -

آيين نامه ارتقا بوده و هر هيات علمي مي  12ماده ) د(معادل يك مقاله انگليسي بند 
امتياز دانش پژوهي آموزشي را در اين بند  2/5تواند براي مرتبه استادياري حداكثر تا 

 .كندبه عنوان معادل ارائه 



 آيين نامه ارتقا 3استفاده از امتياز فعاليت دانش پژوهي آموزشي در ماده 
 استادياري به دانشياري و دانشياري به استادي

 ):ه( 12بند •
در مرتبه دانشياري و  3-1امتياز از سه مقاله به زبان خارجي بند  7/5كسب حداقل -

 مقاله به زبان خارجي براي مرتبه استادي 5امتياز از  15كسب 
 :جايگزين•
در هر فرايند دانش پژوهي آموزشي دانشگاهي  ) اعم از صاحب يا همكار(مشاركت  -

شيوه نامه اجرايي آيين نامه ارتقا مي باشد و ) ه(معادل يك مقاله به زبان خارجي بند 
امتياز دانش پژوهي آموزشي براي مرتبه   3/75هر هيات علمي مي تواند حداكثر 

حداكثر تا (امتياز دانش پژوهي آموزشي براي مرتبه استادي  7/5دانشياري و حداكثر 
 .  موضوع اين بند بعنوان معادل ارائه كند) چهار فرآيند دانش پژوهي



 آيين نامه ارتقا 3از امتياز فعاليت دانش پژوهي آموزشي در ماده استفاده 
 استادياري به دانشياري و دانشياري به استادي

 ):و( 12بند •
مقاله براي  7مقاله براي اخذ مرتبه دانشياري و حداقل  6مشاركت در انتشار حداقل -

 اخذ مرتبه استادي
 :جايگزين•
در هر فرآيند دانش پژوهي آموزشي  ) اعم از صاحب يا همكار(مشاركت هيات علمي  -

شيوه نامه اجرايي آيين نامه ارتقا بوده و   12ماده ) و(معادل مشاركت در يك مقاله بند 
فرآيند دانش پژوهي آموزشي را در اين بند براي  3هر هيات علمي مي تواند حداكثر تا 

فرآيند دانش پژوهي آموزشي را براي مرتبه استادي در اين بند به  4مرتبه دانشياري و 
 .عنوان معادل ارائه كند



 آيين نامه ارتقا 3استفاده از امتياز فعاليت دانش پژوهي آموزشي در ماده 
 به استاديدانشياري 

 :شيوه نامه اجرايي آيين نامه ارتقا) ح( 12بند •
 :براي مرتبه استادي داشتن يكي از شروط زير الزامي است-

در مجالت  ) بعنوان نويسنده اول يا مسئول(يكي از سه مقاله شرطي فرد متقاضي �.
 .چاپ شده باشد 2يا بيشتر از  2با ضريب تاثير 

 .داشته باشد Scopusارجاع در نمايه نامه  20يكي از مقاالت بند شرطي حداقل �.

.�H-index  امتياز در نمايه نامه  6فرد متقاضي حداقلScopus باشد  . 

  IFسه مقاله بند شرطي كه متقاضي نويسنده اول و يا مسئول آن است در مجالت �.
 .چاپ شده باشد 1/5حداقل 

 :جايگزين•
)  بعنوان صاحب اصلي فرآيند(يك فرآيند كشوري دانش پژوهي آموزشي فرد متقاضي •

الزم است كشوري بودن فرآيند  . حائز رتبه اول جشنواره شهيد مطهري شده باشد
 .دانش پژوهي به تاييد كميته كشوري دانش پژوهي برسد



 اصلي صاحبان عنوان به را نفر 2 حداكثر آموزشي پژوهي دانش فرآيند هر صاحبان :توجه
 اصلي صاحبان تعدد صورت در و بوده برخوردار يكسان امتياز از كه كنند مي معرفي فرآيند
  مركزي / دانشگاه مميزه هيات تاييد و پژوهي دانش كميته پيشنهاد به گيري تصميم فرآيند

 .باشد مي )مورد به بسته(



هر امتياز در يك ماده محاسبه شده و در صورت استفادده در يك ماده : توجه
 .نمي تواند مجددا مورد محاسبه قرار گيرد




	شیوه نامه ارزشیابی فعالیت های دانش پژوهی آموزشی
	رئوس مطالب:
	تعاریف:
	ساختار ارزیابی فعالیت های دانش پژوهی آموزشی
	بررسی فعالیت های دانشورانه و دانش پژوهی در سطح کشوری
	دانشگاه های دارای هیات ممیزه مستقل
	دانشگاه های فاقد هیات ممیزه مستقل
	فرایند ارائه و ارزشیابی فعالیت های موضوع بند 6 ماده 2
	فرآیند درخواست ارزیابی فعالیت دانش پژوهی آموزشی
	Slide Number 10
	Slide Number 11
	Slide Number 12
	Slide Number 13
	Slide Number 14
	Slide Number 15
	چه طرح هایی وارد فرآیند داوری  می شوند؟�Fast Reject
	چه طرح هایی وارد فرآیند داوری  می شوند؟�Fast Reject
	ورود به مرحله داوری:
	کمیته دانشگاهی دانش پژوهی می تواند نوآوری فعالیت های صورت گرفته را حداکثر تا سطح دانشگاه تعیین و امتیازدهی نماید.
	مروری بر امتیازهای مورد نیاز برای ارتقا
	حداقل امتیازهای لازم برای ارتقا مرتبه اعضای هیات علمی آموزشی
	��استفاده از امتیاز فعالیت دانش پژوهی آموزشی در ماده 2 آیین نامه ارتقا�
	معادل سازی امتیازات دانش پژوهی آموزشی در ماده 3 آیین نامه ارتقا
	تنها در صورتی که  یک فعالیت نوآورانه تمام معیارهای گلاسیک را داشته باشد، امتیاز آن می تواند در ماده 3 (حداکثر تا 50% امتیاز لازم اعم از شرطی یا غیرشرطی)  لحاظ شود.
	مروری بر بند 12 ماده 3 شیوه نامه اجرایی آیین نامه ارتقا اعضای هیات علمی دانشگاه ها�(شروط لازم جهت ارتقا از ماده  3 اعضا هیات علمی آموزشی)
	بند 12 ماده 3: شروط لازم جهت ارتقا از ماده 3 اعضا هیات علمی:
	بند 12 ماده 3: شروط لازم جهت ارتقا از ماده 3 اعضا هیات علمی: (ادامه)
	بند 12 ماده 3: شروط لازم جهت ارتقا از ماده 3 اعضا هیات علمی: (ادامه)
	استفاده از امتیاز فعالیت دانش پژوهی آموزشی در ماده 3 آیین نامه ارتقا�استادیاری به دانشیاری�
	استفاده از امتیاز فعالیت دانش پژوهی آموزشی در ماده 3 آیین نامه ارتقا�دانشیاری به استادی
	استفاده از امتیاز فعالیت دانش پژوهی آموزشی در ماده 3 آیین نامه ارتقا�مربی به استادیاری
	استفاده از امتیاز فعالیت دانش پژوهی آموزشی در ماده 3 آیین نامه ارتقا�استادیاری به دانشیاری و دانشیاری به استادی
	استفاده از امتیاز فعالیت دانش پژوهی آموزشی در ماده 3 آیین نامه ارتقا�استادیاری به دانشیاری و دانشیاری به استادی
	استفاده از امتیاز فعالیت دانش پژوهی آموزشی در ماده 3 آیین نامه ارتقا�دانشیاری به استادی
	توجه: صاحبان هر فرآیند دانش پژوهی آموزشی حداکثر 2 نفر را به عنوان صاحبان اصلی فرآیند معرفی می کنند که از امتیاز یکسان برخوردار بوده و در صورت تعدد صاحبان اصلی فرآیند تصمیم گیری به پیشنهاد کمیته دانش پژوهی و تایید هیات ممیزه دانشگاه / مرکزی (بسته به مورد) می باشد.
	توجه: هر امتیاز در یک ماده محاسبه شده و در صورت استفادده در یک ماده نمی تواند مجددا مورد محاسبه قرار گیرد.
	Slide Number 37

