
 

  
 

 
 

جشنواره چهاردهمین فرایندهای آماده سازی 

 آموزشی شهید مطهری

 1399آبانماه  30 مهلت ارسال فرایندها:

 

 آموزشی فعاليتهای تمامی بهفرایند آموزشی: 

 ميشود گفته)  پژوهی دانش يا و دانشورانه از اعم(نوآورانه 

 آموزشی کارشناسان يا علمی، دانشجويان هيأت اعضای که

 يا فرايند درونداد، کيفيت افزايش به منجر تا ميدهند انجام

 علوم آموزش حيطه های از در يکی آموزشی برونداد

 .گردد پزشکی

 نوآورانه ای آموزشی فرايند فعالیت آموزشی دانشورانه:

 بر مبتنی ،)شفاف اهداف(هدفمند  صورت به که است

 متدولوژی( روشمند ،)سازی مناسب آماده( موجود شواهد

 .باشد مشخص نتايج دارای و )مشخص

 نوآورانه ای آموزشی فرايند آموزشی:دانش پژوهی 

 به گالسيک، اول معيار چهار بودن دارا بر عالوه که است

 قرار ديگران نقد در معرض و شده منتشر مناسبی نحو

 .است گرفته

 

مرکــز مطالعــات و توســعه آمــوزش دبيرخانه دائمی: 

 گروه آموزش پزشکی   - علــوم پزشــکی

     (041)  33373446  :شماره تماس 

 

 حیطه های شش گانه جشنواره: 
صورت  آورده شده است دردر زیر مصادیق هر یک از حیطه ها ) 

ه ب به راهنمای حیطه ها در سایت جشنوارهبیشتر نیاز به توضیح 

 .(مراجعه فرمایید   https://jsm.tbzmed.ac.ir آدرس

 :مصادیق این  تدوین و بازنگری برنامه های آموزشی

 حیطه:

 فرايند  در آن نتايج کارگيریب که گونه ای به (نيازسنجی 

 ) شود داده نشان ريزی برنامه

 آموختگان دانش توانمنديهای جمله از (اهداف تدوين( 

 محتوا سازماندهی و انتخاب 

 برنامه اجرای 

 برنامه ارزشيابی 

 

 :مصادیق این حیطه: یاددهی و یادگیری 

 تدريس های مدل و لگوهاا 

 بزرگ گروههای در يادگيری 

 کوچک گروه در يادگيری 

 بالينی آموزش 

 جامعه عرصه در يادگيری 

 همتايان از يادگيری 

 ياددهنده تعامالت با مرتبط که صورتی بازخورد )در- 

 سبک های - آنها خاص های ويژگی و يادگيرنده

 ياددهی کيفيت بهبود به منجر و باشد -  ... و يادگيری

 ).شود يادگيری و
 

 

 

 

 

 

 :)ارزشیابی آموزشی)دانشجو، هیات علمی و برنامه 

 مصادیق این حیطه:

 علمی هيأت اعضای آموزشی کيفيت يا کميت ارزشيابی 

 آموزشی مختلف های عرصه در فراگيران ارزيابی 

 آزمون تحليل 

 ارائه 

  بازخورد 

 برنامه ارزشيابی 

 آموزشی محيط سنجش 

 آموزشی ( برنامه ای اعتباربخشی( 

 موسسه ای )آموزشی اعتباربخشی( 

 

 :مصادیق این حیطه: مدیریت و رهبری آموزشی 

 علوم آموزش در عملياتی) استراتژيک (راهبردی ريزی برنامه 

 پزشکی

 آموزشی رهبری و مديريت ارتقای راستای در نيازسنجی 

 ،آموزش کيفيت ارتقای فرايندهای ارزشيابی و اجرا طراحی 

 )تغيير مديريت(پزشکی علوم

 پزشکی علوم آموزش در تحول و تغيير رهبری 

 علوم آموزش در اثربخش انسانی نيروی بکارگيری و جذب 

 پزشکی

 رهبری و مديريت راستای در سازمانی و فردی سازی ظرفيت 

  راهنمايی و ارايه مشاوره جمله از آموزشی تغييرات

 علمی، هيأت اعضای انگيزه ارتقای راهکارهای سازی پياده 

 حوزه آموزش در کارکنان و دانشجويان

 بهينه منظور به اطالعات فناوری های زيرساخت بکارگيری 

 مديريت آموزشی با مرتبط امور سازی

 آموزشی خدمات و امکانات فضا، مديريت 

 درسی برنامه مديريت 

 دانشجويان از حمايت نظام استقرار 
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 :مصادیق این حیطه: یادگیری الکترونیکی 

 همزمان  فناوريهای از استفاده با اينترنت طريق از آموزش ارائه

 مجازی صرفا يا از ترکيبی اعم ،)مجازی کالس مانند(

 غير فناوريهای از استفاده با اينترنت طريق از آموزش ارائه 

 مجازی صرفا يا ترکيبی اعم از ،LMS از  استفاده مانند همزمان

 و مجازی واقعيت های فناوری از استفاده با آموزش ارايه 

 افزوده واقعيت

 بيمار مانند رايانه ای شبيه سازهای از استفاده با آموزش ارايه 

 مجازی

 همراه فناوری از استفاده با شده ارائه آموزشهای انواع 

 طراحی و تولید محصوالت آموزشی: مصادیق حیطه: 

 آموزشی فيلم 

 پادکست 

 پويانمايی 

 اينفوگرافی ديجيتال تيزر 

 درسنامه و مطالعه راهنمای 

 ی باز شامل) ديجيتال و فيزيکی های بازی از )اعم سازی بازی

 اوريگامی و های آکادميک بازی و کاربردی يا جدی های

 )الکترونيکی و فيزيکی(

 از )اعم آموزشی موالژ و مدل شامل آموزشی سازهای شبيه 

 ) مجازی و فيزيکی

 افزوده واقعيت (AR ) مجازی واقعيت و (VR)   

  بعدی 3هولوگرام 

 آموزشی افزارهای نرم 

 آموزشی های سامانه طراحی 

 موبايل اپليکيشن 

 گجت 

 آموزشی استفاده قابليت با تشخيصی ی معاينه ابزارهای 

 

 

 

 در موارد زير انجام می گيرد: بررسی اولیه

 از نظر حیطه فرایندها  بررسي .1

 سریع رد معیارهایاز نظر  بررسي .2

 پژوهي دانش معیارهایاز نظر  بررسي .3

 معیارهای رد سریع:

 یا علمي هیات آموزش اعضای حوزه از خارج هایفعالیت .1

 پزشکي علوم فراگیران هایرده از یکي

 آموزش سالمت عمومي  با های مرتبطفعالیت .2

 یا يدانشگاه فرایند عنوان به گذشته هایدوره در که فرایندی .3

 اندگرفته قرار تقدیر مورد و شناسایي کشوری

 دارند پردازی نظریه ماهیت صرفا که هایيطرح .4

پژوهشهای آموزشي که ماهیت تولید علم دارند ونه اصالح  .5

 روندهای آموزشي مستقر در دانشگاهها

 را زیر شرایط از یکي که از نظر تواتر و مدت اجرا فرایندهایي .6

 :دارند

 شش از کمتر اجرای مدت دارند، مستمر اجرای که در فرایندهایی 
 داشته باشند. ماه

 نشده  انجام بار دو حداقل دارند مکرر اجرای که در فرایندهایی
 باشند.

 ندمان دارند مستمر تأثیر ولی باره یک اجرای که در فرایندهایی 
ذی  مرجع مصوب سیاستگذاری، سندهای یا آموزشی هایبرنامه
 نشده باشند. صالح

  گالسيکشش گانه  معيارهای: داوریمعیارهای 

 و روشن مشخص اهداف داشتن 

 و متمرکز بر مداخله کافی مرور بر متون 

 و منطبق با اهداف مناسب مندی روش از استفاده 

و دستيابی به اهداف مهم نتايج ارائه 

 و در اختيار قرار گرفتن فرايند برای ديگران برنامه مؤثر معرفی 

نقادانه برخورد 

 

 

تعیین مشکالت و چالشهای آموزشی موجود در نظام 

 آموزشی

شناسائی فرایندهای جاری مربوط به شیوه های جوابدهی به 

 مشکالت آموزشی مزبور

تعیین فرایندهای مطلوب جهت پاسخ دهی به مشکالت و 

 نیازهای شناسایی شده

 تعیین فاصله بین فرایندهای جاری با فرایندهای مطلوب

شناسایی و تعیین اهداف مورد نظر برای رفع مشکل 

 آموزشی شناسایی شده

بررسی مستندات و شواهد معتبر برای طراحی اقدام موثر 

 جهت حل مشکل آموزشی

 طراحی و انتخاب روشها و شیوه های موثر برای 

 اجرای فرایند

 اجرای فرایند

 نقد و ارزیابی نتایج

 ارتقاء یافتهانتشار نتایج با ذکر موارد 

 مراحل طراحی و تدوین فرایند آموزشی
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