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 امتیاز عنوان فعالیت 
 امتیاز( 5)حداکثر  جلسات داخلی دفتر توسعه آموزشمنظم برگزاری  1

  امتیاز( 5) .شودای و منظم و با تدوین صورتجلسه مربوطه برگزار میصورت دورهتمامی جلسات با برنامه قبلی به 

 امتیاز( 3) .شودموردی و با تدوین صورتجلسه مربوطه برگزار میصورت  جلسات به 

  امتیاز( 1) شود.جلسه مربوطه برگزار میصورت موردی و بدون تدوین صورتبهجلسات 

 )عدم تشکیل جلسات )صفر امتیاز 

 

 امتیاز( 4)حداکثر  )بر اساس صورتجلسه( دانشکده آموزشی شورای جلسات در فعال شرکت و عضویت 2

  مدیرEDO ( .4در اغلب جلسات شورای آموزشی شرکت داشته و فعاالنه اعالم نظر می کند )امتیاز 

  مدیرEDO ( .3بصورت موردی در جلسات شورای آموزشی شرکت داشته و فعاالنه اعالم نظر می کند )امتیاز 

  مدیرEDO ( .2در اغلب جلسات شورای آموزشی شرکت داشته ولی مشارکت فعال ندارد )امتیاز 

  مدیرEDO ( .1بصورت موردی در جلسات شورای آموزشی شرکت داشته و مشارکت فعال ندارد )امتیاز 

 )عدم شرکت در جلسات )صفر امتیاز 

 

 امتیاز( 5)حداکثر  آموزش توسعه دفتر عملیاتی و اجرای برنامه تدوین 3

 ( .5برنامه عملیاتی با فرمت صحیح تدوین شده و بطور کامل اجرا می شود )امتیاز 

 ( .4برنامه عملیاتی با فرمت صحیح تدوین نشده ولی بطور کامل اجرا می شود )امتیاز 

 ( .3برنامه عملیاتی با فرمت صحیح تدوین شده ولی موردی اجرا می شود )امتیاز 

 امتیاز( 1با فرمت صحیح تدوین نشده و موردی اجرا می شود. ) برنامه عملیاتی 

 )عدم وجود برنامه عملیاتی )صفر امتیاز 

 

 عال در جلسات هماهنگی دفاتر توسعهاط مناسب با مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه )شامل ارائه گزارشات فصلی و شرکت فارتب 4

 امتیاز( 5)حداکثر  (آموزش

  امتیاز( 3) حداقل بصورت فصلی و با فرمت مورد تأییدارسال گزارش عملکرد 

 ( 2ارسال گزارش عملکرد بصورت موردی ولی با فرمت مورد تأیید )امتیاز 

 ( 2ارسال گزارش عملکرد حداقل بصورت فصلی ولی بدون رعایت فرمت مورد تأیید )امتیاز 

 )عدم ارسال گزارش )صفر امتیاز 

  امتیاز( 2دفاتر توسعه آموزش ) جلسات هماهنگی صدرد 50در حداقل شرکت 

  امتیاز( 1جلسات هماهنگی دفاتر توسعه آموزش ) درصد 50شرکت در کمتر از 

 امتیاز( صفر) عدم شرکت در جلسات 

 
  مجموع امتیاز کسب شده از موارد ذکر شده می باشد.( 4)امتیاز کسب شده در مورد شماره 

 

 امتیاز( 4)حداکثر  علمی هیأت اعضای از آموزشی انجام نیازسنجی 5

 جلسه حضوری با صورتجلسه و یا آنالین با گزارش( و به نیازسنجی بطور کامل انجام شده( EDC ( .4ارسال شده است )امتیاز 

  نیازسنجی بصورت کامل انجام شده ولی بهEDC ( .3ارسال نشده است )امتیاز 

 نیازسنجی بصورت ناقص انجام شده است و بهEDC  ( .1ارسال شده است )امتیاز 

 )نیازسنجی انجام نشده است. )صفر امتیاز 

 

 کارگاه، برگزاری شامل) دانشگاه سازی توانمند جامع برنامه چهارچوب در علمی هیأت اعضای سازی توانمند های برنامه فعال در مشارکت 6

 و مجازی های گروه تشکیل مفید، مطالعاتی منابع معرفی پزشکی، دانشکده آموزش توسعه دفتر و EDC نظارت با آموزشی های پمفلت تولید

 امتیاز( 5)حداکثر  (... و آموزشی مطالب ارائه در مشارکت ترغیب

 امتیاز( 5شود. )برنامه توانمند سازی اعضای هیأت علمی بر اساس نیازسنجی تدوین و کامل اجرا می 

 امتیاز( 3شود. )نجی تدوین ولی موردی  اجرا میبرنامه توانمند سازی اعضای هیأت علمی بر اساس نیازس 

 ( .1برنامه ای برای توانمند سازی اعضای هیأت علمی وجود نداشته و موردی فعالیت هایی انجام شده است )امتیاز 

 )عدم وجود فعالیت در زمینه توانمند سازی اعضای هیأت علمی )صفر امتیاز 

 



 امتیاز( 4)حداکثر  آموزشی های گروه به بازخورد ارائه و EDC همکاری با دانشکده در شده برگزار آموزشی برنامه های ارزشیابی 7

  ارزشیابی برنامه های آموزشی در برنامه عملیاتیEDO ( .1وجود دارد )امتیاز 

 ( .2ارزشیابی برنامه های آموزشی بطور کامل اجرا می شود )امتیاز 

  امتیاز( 1موردی اجرا می شود. )ارزشیابی برنامه های آموزشی بطور 

 ( .1نتایج ارزشیابی به گروه های آموزشی بازخورد داده می شود )امتیاز 

 
  مجموع امتیاز کسب شده از موارد ذکر شده می باشد.( 7)امتیاز کسب شده در مورد شماره 

 

)حداکثر  بازخورد ارائه و شده برگزار های آزمون تحلیل و نظارت ،روش های نوین ارزیابی برگزاری در همکاری شامل فراگیران ابیارزی 8

 امتیاز( 5

  امتیاز( 2می شود. ) و فراگیر استفادهبصورت برنامه ریزی شده  ارزیابی فراگیران *روش های نویناز 

  امتیاز( 1می شود. ) استفادهروش های نوین ارزیابی فراگیران بصورت موردی از 

  امتیاز( 2می شود. )ها انجام  و تحلیل تمام آزمونتجزیه 

  امتیاز( 1ها بصورت موردی انجام می شود. ) و تحلیل آزمونتجزیه 

 ( .1نتایج تجزیه و تحلیل آزمون ها به گروه های آموزشی بازخورد داده می شود )امتیاز 

 
  مجموع امتیاز کسب شده از موارد ذکر شده می باشد.( 8)امتیاز کسب شده در مورد شماره 

 (… ,OSCE, DOPS, mini-CEX, LogBook, PMP, KFP)ارزیابی مانند روش های نوین *

 

)حداکثر  آنها به سازنده بازخورد ارائه واز طریق کلیه منابع )فراگیر، همکار، خود ارزیابی و مافوق(  دانشکده علمی هیأت اعضای یابیارز 9

 امتیاز( 5

 است؟ چقدر طبیب سامانه در( مافوق و ارزیابی دوخ همکار، فراگیر،) مشارکت میزان میانگین 

 (امتیاز 3) درصد 75 از بیش –( امتیاز 2) درصد 75 تا 51 –( امتیاز 1) درصد 50 تا  26 –( امتیاز 0.5) درصد 25 تا

 شود؟ می داده بازخورد علمی هیأت اعضای به ارزیابی نتایج 

 (امتیاز 0.5) شود می داده بازخورد موردی بصورت –( امتیاز 1) شود می داده بازخورد کامل بصورت

 آیا مداخالت اصالحی مستند در سطح دانشکده/مرکز آموزشی انجام شده است؟ 

 (امتیاز صفر) خیر –( امتیاز 1) بلی 

 
  مجموع امتیاز کسب شده از موارد ذکر شده می باشد.( 9)امتیاز کسب شده در مورد شماره 

 

 در آموزشی های گروه و ها بخش توسط شده اجرا های درس طرح و ها دوره طرح تدوین در همکاری) آموزشی ریزی برنامه در مشارکت 10

 امتیاز( 5)حداکثر  و اطالع رسانی به فراگیران (دانشکده

 تدوین شده است؟ ه و طرح درس توسط اساتید دانشکدهچه تعداد طرح دور 

 (امتیاز 3) اساتید درصد 75 از بیش –( امتیاز 2) اساتید درصد 75 تا 51 –( امتیاز 1) اساتید درصد 50 تا  26 –( امتیاز 0.5) اساتید درصد 25 تا

 ؟چه میزان از طرح دوره و طرح درس های تدوین شده فرمت استاندارد دارد 

 (امتیاز 1)درصد  50 از بیش –( امتیاز 0.5)درصد  50 تا

  شده بصورت مناسب به فراگیران اطالع رسانی می شود؟آیا طرح دوره و طرح درس های تدوین 

 ( امتیاز صفر) خیر –( امتیاز 1) بلی

 
  مجموع امتیاز کسب شده از موارد ذکر شده می باشد.( 10)امتیاز کسب شده در مورد شماره 

 

 نیاز بر مبتنی آموزش در پژوهش های طرح الویت تعیین و شامل نیازسنجی) آموزش در پژوهش توسعهبرنامه ریزی و فعالیت در جهت  11

در  علمی هیأت اعضای توانمند سازی – آموزش در پژوهش های طرح اجرای در مشارکت و همکاری - EDCبه  گزارش ارائه و دانشکده

 امتیاز( 4)حداکثر  (و ... حوزه پژوهش در آموزش

 امتیاز( 4شود. )می اجرا کامل طوربه و شده لحاظ دفتر عملیاتی برنامه در 

 امتیاز( 3شود. )در برنامه عملیاتی دفتر لحاظ شده و موردی اجرا می 

 امتیاز( 1. )شوددر برنامه عملیاتی دفتر لحاظ نشده ولی موردی  اجرا می 

 

 امتیاز( 5)حداکثر  آموزشی پژوهی دانش برنامه ریزی و فعالیت در جهت توسعه 12
 
 (می باشد 1ضمیمه شماره  فرمبر اساس  12 )امتیاز کسب شده در مورد شماره. 

 



 توسط الکترونیک آموزشی مدیاهای و محتواهای تولید در حمایت و شامل همکاری)مجازی  آموزش برنامه ریزی و فعالیت در جهت توسعه 13

 در شرکت برای علمی هیأت اعضای ترغیب و رسانی اطالع - شده ارائه آموزشی برنامه های سازی مجازی - دانشکده علمی هیأت اعضای

 امتیاز( 5)حداکثر  (مجازی آموزش های دوره

 امتیاز( 5شود. )می اجرا کامل طوربه و شده لحاظ دفتر عملیاتی برنامه در 

 امتیاز( 3شود. )در برنامه عملیاتی دفتر لحاظ شده و موردی اجرا می 

   امتیاز( 1شود. )اجرا میدر برنامه عملیاتی دفتر لحاظ نشده ولی موردی 

 

 امتیاز( 5)حداکثر  آموزش توسعه دفتر اهداف پیشبرد در( خاص های کمیته قالب در) علمی هیأت اعضای جلب مشارکت 14

  کمیته های مختلف متشکل از اعضای هیأت علمی در ذیلEDO امتیاز( 5. )تشکیل شده و کمیته ها فعال می باشد *بطور رسمی 

  کمیته های مختلف متشکل از اعضای هیأت علمی در ذیلEDO امتیاز( 3. )بطور رسمی تشکیل شده ولی فعالیت کمیته ها محدود می باشد 

  کمیته های متشکل از اعضای هیأت علمی در ذیلEDO امتیاز( 3. )بطور موردی و محدود تشکیل شده و کمیته ها فعال می باشد 

  کمیته های متشکل از اعضای هیأت علمی در ذیلEDO امتیاز( 1. )بطور موردی و محدود تشکیل شده و فعالیت کمیته ها محدود می باشد 

 

 صدور ابالغ رسمی برای اعضای کمیته ها*

 

 امتیاز( 3)حداکثر  آموزش توسعه دفتر اهداف پیشبرد در( خاص های کمیته قالب در) فراگیران جلب مشارکت 15

  کمیته های مختلف متشکل از فراگیران در ذیلEDO امتیاز( 3. )بطور رسمی* تشکیل شده و کمیته ها فعال می باشد 

  کمیته های مختلف متشکل از فراگیران در ذیلEDO امتیاز( 2. )بطور رسمی تشکیل شده ولی فعالیت کمیته ها محدود می باشد 

  کمیته های متشکل از فراگیران در ذیلEDO امتیاز( 2. )بطور موردی و محدود تشکیل شده و کمیته ها فعال می باشد 

  کمیته های متشکل از فراگیران در ذیلEDO امتیاز( 1. )بطور موردی و محدود تشکیل شده و فعالیت کمیته ها محدود می باشد 

 

 صدور ابالغ رسمی برای اعضای کمیته ها*

 

 امتیاز( 5)حداکثر  آموزشبا سایر دفاتر توسعه  همکاریو  EDOاطالع رسانی و نمایش فعالیت های  16

 امتیاز( 2) .با بروز رسانی فعالیت ها و اخبار وجود دارد و محتوای آموزشی مورد نیاز را دارا می باشد صفحه اینترنتی مختص دفتر توسعه آموزش 

 امتیاز( 1) .آموزشی مورد نیاز را دارا نمی باشد صفحه اینترنتی مختص دفتر توسعه آموزش وجود دارد ولی بروز رسانی یا محتوای 

 امتیاز( 3) .نحوه تعامل و مشارکت با سایر دفاتر توسعه آموزش در برنامه عملیاتی وجود دارد و بطور کامل اجرا می شود 

 امتیاز( 2) .ودبصورت موردی اجرا می ش لینحوه تعامل و مشارکت با سایر دفاتر توسعه آموزش در برنامه عملیاتی وجود دارد و 

  امتیاز( 1) .می شود انجامنحوه تعامل و مشارکت با سایر دفاتر توسعه آموزش در برنامه عملیاتی وجود ندارد ولی اقداماتی بصورت موردی 

 
  مجموع امتیاز کسب شده از موارد ذکر شده می باشد.( 16)امتیاز کسب شده در مورد شماره 

 

اعتبار بخشی آموزشی،  خصوصاً) ها حیطه همه در فراگیران و علمی هیأت اعضای مرکز، آموزشی معاون به آموزشی های مشاوره ارائه 17

 (جشنواره و ها یابیارز آموزشی، ریزی برنامه پژوهی، دانش و نوآورانه های طرح آموزش، در پژوهش آموزشی، های ساخت زیر توسعه

 امتیاز( 5)حداکثر 

  امتیاز( 1در هفته در دسترس اعضای هیأت علمی و فراگیران می باشد. ) روز 3مدیر دفتر توسعه آموزش حداقل 

 .امتیاز( 2) ارائه مشاوره های آموزشی توسط مدیر و کارشناسان دفتر توسعه آموزش انجام می شود 

  .امتیاز( 2)مستندات حضور و مشاوره ها موجود می باشد 

 
  شده از موارد ذکر شده می باشد.(مجموع امتیاز کسب  17)امتیاز کسب شده در مورد شماره 

 

 امتیاز( 5)حداکثر  برنامه ریزی و فعالیت در جهت اعتالی اخالق و منش حرفه ای 18

 علمی تأهی اعضای نگرش اصالح و دانش یارتقا برای، کالس حضوری و مجازی، محتوای الکترونیک و ... کارگاه قالب در مدونی آموزشی های دوره آیا 

 شود؟می برگزار آموزشیمرکز /هکددانش

 امتیاز 3 سقف تا حداکثر و امتیاز 1 شدهریزیبرنامه آموزشی دوره هر ازای به-

 است؟ پذیرفته صورت اقداماتی دانشجویان و مرکز آموزشی/کدهدانش علمی تأهی اعضای بین در ایحرفه اخالق پایش برای شده ریزی برنامه صورتب آیا 

 (امتیاز 2د. )انقرارگرفته تذکر یا و تشویق مورد و شناسایی ،اشکال دارای افراد و برتر افراد و شده سازی پیاده که مشخص اجرایی برنامه وجود-

 (امتیاز 1) .اندقرارگرفته تذکر و تشویق مورد و شناسایی ،اشکال دارای افراد و برتر افراد شکل هر به ولی ندارد وجود منسجمی و مشخص برنامه-

 (امتیاز . )صفرندارد وجود خصوص این در ایبرنامه-

 
  مجموع امتیاز کسب شده از موارد ذکر شده می باشد.( 18)امتیاز کسب شده در مورد شماره 

 

 امتیاز( 5)حداکثر  پاسخگویی به نیاز های جامعه جهت برنامه ریزی و فعالیت در 19
  می باشد.( 2بر اساس فرم ضمیمه شماره  19)امتیاز کسب شده در مورد شماره 

 



 امتیاز( 6)حداکثر  مطهری شهید در جشنواره و کسب رتبه در ارائه فرایند مشارکت اعضای هیأت علمیجلب برنامه ریزی و فعالیت در جهت  20

 امتیاز( 3)شود. می اجرا کامل طوربه و شده لحاظ دفتر عملیاتی برنامه در ،توانمندسازی و جلب مشارکت اعضای هیأت علمی جهت ارائه فرایند 

 امتیاز( 2شود. )در برنامه عملیاتی دفتر لحاظ شده و موردی اجرا می ،توانمندسازی و جلب مشارکت اعضای هیأت علمی جهت ارائه فرایند 

 امتیاز( 1شود. )در برنامه عملیاتی دفتر لحاظ نشده ولی موردی  اجرا می 

  (4امتیاز بر اساس فرم ضمیمه شماره  3جشنواره شهید مطهری )حداکثر کسب رتبه توسط اعضای هیأت علمی دانشکده/مرکز آموزشی در 

 
  می باشد.( 3بر اساس فرم ضمیمه شماره  20در مورد شماره  رتبه)امتیاز کسب 

 

 امتیاز( 5)حداکثر  EDCبرنامه ریزی و اجرای فعالیت های نوآورانه آموزشی با تأیید  21

 
  می باشد.( 4بر اساس فرم ضمیمه شماره  21)امتیاز کسب شده در مورد شماره 

 (امتیاز گرفته باشد، در این قسمت امتیازی به آن تعلق نمی گیرد 12ایند دانش پژوهانه و یا دانش پژوهی در مورد شماره در صورتی که فعالیت نوآورانه آموزشی در قالب فر). 

 

  (100)حداکثر  مجموع امتیازات

  (100تا  91عالی ) (          90تا  61(          خوب )60تا  31متوسط )   (        30تا  0ضعیف ) نتیجه نهایی ارزشیابی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 پایش عملکرد دانش پژوهی دفاتر توسعه آموزش:  1فرم 

امتیاز  آیتم ردیف

 کسب شده

 مورد نظر در آن حضور داشته است. دانشکده EDO*تعداد جلسات دانش پژوهی که نماینده  1

 امتیاز( 1درصد جلسات ) 50بیش از  –امتیاز(  0.5) جلسات درصد 50 تا

 

 .ت علمی که پرسشنامه سنجش آگاهی را تکمیل نموده اند**تعداد اعضای هیأ 2

 امتیاز( 1درصد اعضای هیأت علمی ) 50بیش از  –امتیاز(  0.5درصد اعضای هیأت علمی ) 50تا 

 

 ت علمی که از مفاهیم دانش پژوهی آگاهی کافی دارند.***تعداد اعضای هیأ 3

 امتیاز( 1درصد اعضای هیأت علمی ) 50بیش از  –امتیاز(  0.5درصد اعضای هیأت علمی ) 50تا 

 

 مورد مسائل مرتبط با دانش پژوهی ت علمی دری هیأتعداد موارد ارائه مشاوره به اعضا 4

 امتیاز( 1مورد مشاوره با ارائه مستندات ) 10بیش از  –امتیاز(  0.5مورد مشاوره با ارائه مستندات ) 10تا 

 

 ت علمی به مسئولین ذی ربط در مرکز مطالعات در مورد مسائل مرتبط با دانش پژوهیی هیأتعداد موارد ارجاع اعضا 5

 امتیاز( 1مورد ارجاع با ارائه مستندات ) 5ش از بی -امتیاز(  0.5مورد ارجاع با ارائه مستندات ) 5تا 

 

ت علمی و سایر افراد مطلع حسب نیاز( ی هیأ)مدیران، اعضا دانشکده EDOمشکالت آموزشی زیر مجموعه که با همکاری مسئول  لیست 6

 .آماده شده است

 امتیاز( 1در صورت وجود لیست مشکالت آموزشی به همراه صورتجلسه )

 

 بندی شده آموزشی دانشکده اولویتلیست مشکالت  7

 امتیاز( 1در صورت وجود لیست مشکالت آموزشی اولویت بندی شده به همراه صورتجلسه )

 

 .جهت کاهش مشکالت استخراج شده است دانشکده EDOتعداد طرح های نوآورانه آموزشی که با همکاری نماینده   8

 امتیاز( 1عنوان طرح ) 5بیش از  –امتیاز(  0.5عنوان طرح ) 5تا 

 

 تعداد طرح های نوآورانه تبدیل شده به فرایندهای دانش پژوهانه / دانش پژوهی  9

 امتیاز( 2فرایند کامل ) 2بیش از  –امتیاز(  1فرایند کامل ) 2تا 

 

 

 مورد نظر در آن حضور داشته تقسیم بر کل تعداد جلسات  دانشکده EDO*شاخص: تعداد جلسات دانش پژوهی که نماینده 

 ت علمیی هیأت علمی که پرسشنامه سنجش آگاهی را تکمیل نموده اند تقسیم بر کل تعداد اعضا**شاخص: تعداد اعضای هیأ

 ت علمی که پرسشنامه  آنالین را تکمیل کرده اند. اعضای هیأکافی دارند تقسیم بر کل ت علمی که از مفاهیم دانش پژوهی آگاهی *** شاخص: تعداد اعضای هیأ

 شده و امتیاز حاصل در چک لیست ارزیابی دفاتر توسعه آموزش قرار می گیرد.( 2تقسیم بر  1)مجموع امتیازات بدست آمده از فرم شماره 

 

 

 

 



 به نیازهای جامعه:  پاسخگویی 2فرم 

امتیاز  هاشاخص معیار حیطه ردیف

 شده کسب

1 

مه
رنا

ب
ی

یز
ر

 

 و نقش کدهدانش استراتژیک برنامه در آیا

 نیازهای به پاسخگویی برایی خاص جایگاه

 شده دیده کشوری و بومی سطح در جامعه

 است؟

 و مشخص صورتبه لیب

 (امتیاز 2) دقیق

 منسجم غیر و حدودی تا

 (امتیاز 1)

  (امتیاز )صفر وجود عدم

 سالمت مشکالت هایاولویتبر اساس   آیا 2

های ، تغییری در برنامهمنطقه یا استان

 است؟ایجاد شده  درسی دانشکده

 بیش در مشخص صورتهب

 آموزشی گروه 5 از

 آموزشی برنامه در تغییراتی

 منطقه نیازهای بر منطبق

 گرفته صورت پوشش تحت

 آن مستندات و است

 (امتیاز 2) .اشدبمی موجود

 برنامه در محدود صورتبه

 از تعدادی آموزشی

 تغییراتی آموزشی هایگروه

 خوبیبه ولی شده داده

 نشده انجام مستندسازی

 (امتیاز 1) است

 تغییری واضح صورتبه

 یشآموز برنامه در

 نشده داده هاگروه

 )صفر امتیاز( .است

 

3 

را
اج

 

آیا فیلد و محیط آموزشی مناسب برای 

آموزش دانشجویان در جامعه فراهم شده 

 است؟  

 ،ابالغی نامهآیین اساس بر

 جامعی و کل آموزشی فیلد

 به و شده تشکیل شبکه در

 فیلد آن از عملیاتی صورت

 (امتیاز 4) .شودمی استفاده

 ابالغ شدن اجرایی جهت در

 عملی هایفعالیت

 هایآموزش و شدهشروع

 انجام محیط در ایپراکنده

 (امتیاز 2. )شودمی

 و جدی صورتبه

 ،جهت این در عملیاتی

 عملیاتی هایحرکت

 .است نگرفته صورت

 )صفر امتیاز(

 

های آموزشی آن با و گروه آیا بین دانشکده 4

مدیریت سالمت جامعه ارتباط نزدیکی وجود 

دارد؟ مثاًل از طریق ارتباط با سایر 

های بهداشت و درمان ها، معاونتدانشکده

احمر، شهرداری، ها، هاللدانشگاه، بیمه

 انتقال خون، بهزیستی، فدراسیون و ... 

 نامههمچنین انعقاد تفاهم

 دارای بایست مذکور جلسات امتیاز، 3 سقف تا حداکثر و امتیاز. /2 جلسه هر ازای به-

 . دنباش مدون جلسهصورت

 

 3امتیاز و حداکثر  1نامه نامه: به ازای هر تفاهمدر خصوص جلسات منجر به تفاهم-

 (گذشته سال در) امتیاز

 

های آموزشی مرتبط در آیا بین گروه 5

دانشگاه، در این زمینه جلسات مشترک 

 اجتماعی، پزشکی: مثالعنوانبه) وجود دارد؟

 مدیریت، بهداشت، اپیدمیولوژی،

 طب بخشی،توان روانشناسی، پزشکی،روان

 و زنان پزشکی، آموزش کار، طب سالمندان،

 ...( و عفونی اطفال، جراحی، داخلی، زایمان،

 دارای بایست مذکور جلسات امتیاز، 3 سقف تا حداکثر و امتیاز. /2 جلسه هر ازای به

 (گذشته سال در. )دنباش بوده مدون جلسهصورت

 

 

 

6 

مر
ست

ت م
الی

فع
 

در تولید  آیا اعضای هیات علمی دانشکده

دانش و مطالب آموزشی برای عموم مردم و 

صورت کاغذی یا الکترونیکی یا مسئولین، به

 نقش دارند؟

 که الکترونیکی یا و کاغذی صورتبه مردم برای مشخص آموزشی مطالب هر ازای هب

 کهدرصورتی اندداشته اصلی نقش هاآن تولید در مستقیم صورتبه علمی تاهی اعضا

 امتیاز 2 سقف تا حداکثرامتیاز و  2/0باشند  داشته را الزم معیارهای آموزشی ازنظر

 امتیاز مستندات به کیفیت به بسته ارزیاب کمیته که است ذکر به الزم. گیردمی تعلق

 (گذشته سال در) .دهدمی

 

ای آموزشی برای مردم و هآیا سخنرانی 7

 به شکل مستقیم یا از طریق صدامسئولین )

 طریق از یا و مستقیم صورتبه جامعه سطح در شدهریزیبرنامه سخنرانی هر ازای به

 تعلقامتیاز  2 سقف تا حداکثر و امتیاز 1/0 علمی تاهی اعضای توسط سیما و صدا

 (گذشته سال در) .گیردمی

 



منظور سیما( توسط اعضای هیات علمی به و

 های آموزشی وجود دارد؟انتقال پیام

های حامی سالمت مانند ها و تشکلآیا گروه 8

های علمی با فعالیت مستقیم جهت انجمن

ارتقا سالمت جامعه، در بین دانشجویان و 

 اعضای هیات علمی وجود دارد؟

 سالمت ارتقا برای مستقیم که علمی انجمن هر یا و نهاد، مردم تشکل هر ازای به

 هاآن مدیریت در محوری نقش دانشگاه علمی تاهی اعضای و نماید فعالیت جامعه

 سال در. )گیردمی تعلق امتیاز 2 سقف تا کل در و امتیاز 1 حداکثر باشند داشته

 (گذشته

 

 (قرار می گیرد. دفاتر توسعه آموزشارزیابی  چک لیستشده و امتیاز حاصل در  4تقسیم بر  2مجموع امتیازات بدست آمده از فرم شماره )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 : رتبه جشنواره شهید مطهری3فرم 

 ها در بندی دانشکدهرتبه  شاخص یک عنوانبه  کشور سطح رتبه در همچنین کسب و دانشگاه سطح در جشنواره مطهری ها درمشارکت دانشکده مطهری، جشنواره اهمیت به توجه با

  .گرفت خواهد قرار نظر مد دانشکده هر از شده معرفی برتر دانشگاهی و کشوری های رتبه قسمت در این شده است. گرفته نظر

 تاریخ تکمیل فرم: 

 امتیاز ارزیابان
برگزیده 

 کشوری

برگزیده 

 دانشگاهی
 ردیف های ارسالیعنوان طرح

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

  قبل، محاسبه شود در سالشده  های ارسال طرح. 

 گیرد(می تعلق مرکز آموزشی/هکددانش هر به ازیامت 1 ،شده برگزیده برتر ندیفرا هر یازا به) یمطهر دیشه دانشگاهی جشنواره در شده برگزیده برتر یها ندیفرآ

 گیرد(می تعلق مرکز آموزشی/هکددانش هر به ازیامت 2 ،شده برگزیده برتر ندیفرا هر یازا به) یمطهر دیشه یکشور جشنواره در شده برگزیده برتر یها ندیفرآ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 نوآورانههای : فعالیت4فرم 

 .نمایند ارائه را دخوتحولگرایانه  و نوآورانه* اقدام زیر بهترین الگوی اساس بر تا شودمی خواسته آنها از خود، خاص مختصات با متناسب ویژه اقدامات انجام به دانشکده ها ترغیب جهت 

 .شد نخواهد امتیاز این مشمول هادانشگاه سایر کار از برداریکپی یا و کشوری هایبرنامه سازیپیاده  :1 تبصره

 امتیاز حداکثر مشمول کشور آموزش در عمیق و جدی تغییر یک انجام برای قوی مستنداتی تولید مانند کشور کل آموزش بر عمیق تأثیرات با ولی محدود هرچند فعالیت :2 تبصره

 .شد خواهد

 :تکمیل تاریخ                                                                                                                                  :کدهدانش نام

 : پیشنهادی نوآورانه اقدام نام

 :فعالیت بودن نوآورانه دالیل

 است؟ شدهشروع گاهدانشرکز آموزشی/دانشکده/م در فعالیت این بار اولین برای آیا

 است؟ داشته وجود کشور هایدانشگاه سایر در فعالیت این مشابه آیا

 است؟ شده انجام کشور از خارج در فعالیت این مشابه آیا

 :(است شده برگزیده کدهدانش سال فعالیت بهترین عنوان به مذکور فعالیت چرا که گردد بیان خط چند حد در) اضافه توضیحات

 

 کار پیشرفت میزان

 است؟ رسیده اتمام به مطالعاتی فاز

 است؟ سازیپیاده حال در

 است؟ رسیده اتمام به کار سازیپیاده

 است؟ گرفته قرار نیز کشور مراکز سایر استفاده مورد

 (دارند کار به را اشراف بیشترین که پاسخگو و مسئول فرد) مجری نام

 تاریخ ذکر با امضا                                                                                                                  

 ( اندداشته کلیدی نقش فرآیند این در مؤثر صورتبه که افرادی) اصلی همکاران نام

 تاریخ ذکر با امضا                                                                                                                  

 تاریخ  کرذ با                                                                  نشکدهدا آموزش توسعه مسئول دفتر امضای

 تاریخ ذکر با                                                                                 کدهدانش آموزشی معاون امضای

 (نگردد درج چیزی هادانشکده سوی از قسمت این در لطفاً )  انارزیابو امضای  نظر

 

 

 

 

 امضاء                                              تاریخ                                   

 



 و .... نینو هایروش با درس هایکالس یبرگزار*اقدام نوآورانه مانند 

 امتیاز این شاخص توسط تیم ارزیابان در معاونت آموزشی دانشگاه تعیین خواهد شد.  -

 مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت. فرایند نوآورانه از هر دانشکده 3حداکثر  -

 اطالعات این جدول تایپ شود.  -

 آوری گردد. در روز ارزیابی جمع هاشده، توسط ارزیاب از دانشکدهتمامی مستندات فرایند و فرم تایپ -

 

I.  امتیاز  2فعالیت بدیع و مؤثر در سطح گروه آموزشی که با تحول جدی در آموزش دانشجویان  همراه باشد= تا 

II. امتیاز  3که با تحول جدی در آموزش دانشجویان همراه باشد= تا  فعالیت بدیع و مؤثر در سطح دانشکده 

III.  امتیاز  5فعالیت بدیع و مؤثر در سطح دانشگاه یا فراتر از دانشگاه  با تأثیرات عمیق بر آموزش = تا 

 


