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  بسمه تعالي
  وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي

  معاونت آموزشي
  

   آئين نامه ارتقاء1 در ماده دستورالعمل معادل سازي و محاسبه امتيازات دانش پژوهي آموزشي
  مصوب هيئت مميزه مركزي وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي

  
 آيـين نامـه ارتقـاي     1-6موضوع بند   ( نش پژوهي آموزشي    به منظور تبيين مصاديق و نحوه امتياز دهي فعاليتهاي دا         

  .دستورالعمل زير ارائه مي گردد) اعضاي هيات علمي دانشگاهها
 Scholarship of teachingپژوهي آموزشي دانش :  آيين نامه ارتقا1-6بند 
 دبيرخانه تاييد   ابمختلف  در دوره هاي آموزشي      كشوري  برنامه هاي آموزشي    استانداردها و  تدوين -الف
  :شامل موارد زير  امتياز15تا بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي   ذيربط معاونت آموزشي وزارتهاي

   برنامه ريزي آموزشي يك رشته تحصيلي-1
   بازنگري برنامه يك رشته تحصيلي-2
   تدوين استاندارد هاي يك رشته تحصيلي-3
   برنامه ريزي راهبردي يك رشته تحصيلي-4
   علوم پزشكي كشور نظام آموزشل در طراحي برنامه تحول و نوسازي مشاركت فعا-5
   مشاركت فعال در طراحي برنامه هاي ملي به منظور ارتقاء جايگاه اخالق و معنويت در علوم پزشكي-6

  . كليه شركت كنندگان بر حسب ميزان مشاركت مي توانند از اين امتياز برخوردار باشند:تبصره يك
  .د را دبيرخانه مربوطه تعيين مي نمايدميزان مشاركت هر فر

 امتياز براي هر نفر به ازاي هر برنامه يا رشـته  5/1 حداكثر امتياز قابل محاسبه از اين بند در زمان ارتقاء          :تبصره دو   
  .مي باشد تحصيلي

  .تصويب برنامه در مراجع ذيربط خواهد بود،  شرط اعطاي امتياز :تبصره سه 
  مـستندات   ارائـه  ين در برنامه ريزي، اجرا، و ارزيابي فعاليت هاي آموزشي با           بكارگيري روش هاي نو    -ب
  : به شرح زير منظور مي گردد امتياز20 سقف تا آن

   امتياز2 امتياز تا سقف 5/0 هر دوره (Course plan) طرح دورهاجراي ارائه و :1-6-1
   امتياز 1امتياز تا سقف  1/0 براي هر درس (Lesson Plan) طرح درس اجراي ارائه و : يكتبصره

رح هاي جديد در دوره هاي آموزشي در دانـشگاه مربوطـه            ط منظور از اجراي برنامه هاي جديد ، اجراي          :دوتبصره  
  .مي باشد

 طرح دوره هاي جديد آموزش مداوم جامعه پزشكي، آمـوزش اسـاتيد، و آمـوزش ضـمن                  اجرايارائه و    :تبصره سه   
   امتياز1 امتياز تا سقف 5/0دوره خدمت كاركنان سالمت به ازاي هر 

   امتياز1 امتياز تا سقف 25/0 هر دوره تا  هاي جديد طرح دورهاجرايبازنگري و طراحي ،  :2-6-1
  .يازت ام1 هر واحد تا  ،دانشگاه در سطح ا مقطع جديدي جديد  رشته يك برنامه آموزشياجراي طراحي و :3-6-1

   امتياز10 سقف 
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ن بر حسب ميزان مشاركت خود امتياز مي گيرند و حداكثر امتياز قابل محاسبه از ايـن                  شركت كنندگا  :تبصره يك   
  . امتياز مي باشد2بند در زمان ارتقاء براي هر فرد 

 امتياز قابل   1 تا سقف    همكاري نمايند  مشاور با كميته هاي تدوين       با عنوان  چنانچه اعضاي هيات علمي      :تبصره دو   
  اعطاء خواهد بود

 ، در سطح دانشگاه در حدود اختيارات و آئين نامه هاي مربوطه              رشته تحصيلي   يك نامه آموزشي برگري   بازن :4-6-1
   براي هر برنامه امتياز5 امتياز تا سقف 5/0هر واحد 

 اعطاء امتياز اين بند مشروط به تصويب برنامه در شوراي آموزشي دانشگاه و براي هر فرد بـه ازاي هـر                      :تبصره يك   
  . امتياز خواهد بود2برنامه حداكثر 

  . ميزان مشاركت با تائيد معاون آموزشي دانشگاه تعيين مي گردد: دو تبصره
 ايـن بنـد     مشمول،  شوراي آموزشي دانشگاه      برنامه هاي آموزشي به شرط تصويب در       اجراي بازنگري و    :تبصره سه   
  .خواهد بود

   امتياز4 امتياز تا سقف 5/0 روش هاي نوين آموزشي هر واحداجراي : 5-6-1
تعيين نحوه ارزشيابي و تاييد     . بند و نحوه امتياز دهي آن بر اساس جدول زير محاسبه مي شود            اين  مصاديق   :تبصره

  : دانشگاه است علوم پزشكي ه مركز مطالعات و توسعه آموزشهاي زير به عهد كيفيت هر يك از فعاليت
  
سقف   امتياز هر مورد  مصاديق 

 امتياز
اعم از نظري، عملي، و عرصه هاي باليني        ( اجراي روش هاي جديد تدريس       

  )    و درون جامعه
  امتياز براي هـر واحـد        5/0

  ساعت آموزش17درسي يا 

از جمله فيلم، محتـواي     ( زشي و كمك آموزشي     توليد و بكارگيري مواد آمو     
الكترونيك، خود آموز، مـولتي مـديا، دسـتورالعمل هـاي عملكـرد بـاليني،               

  در تدريس...)   و  آموزش از راه دور ، جراحي زندهراهنماي مطالعه ،

 يـا   امتياز براي هر مورد   5/0
بر حسب نـوع    (واحد درسي   

  )ماده تهيه شده

4 
 امتياز

هر مورد يـك    فراگيران، اعضاي هيات علمي، و دوره هاي آموزشي         ش هاي نوين ارزيابي      رو اجراي طراحي و    :6-6-1
   امتياز3امتياز تا سقف 

تعيين نحوه ارزشيابي و تاييد     .  بند و نحوه امتياز دهي آن بر اساس جدول زير محاسبه مي شود              اين  مصاديق :تبصره
  : دانشگاه استسعه آموزش علوم پزشكي وهاي زير به عهده مركز مطالعات و ت كيفيت هر يك از فعاليت

  
سقف   امتياز هر مورد  مصاديق 

  امتياز
از جملـه الگ    (تهيه و بكارگيري روشها و ابزارهـاي نـوين ارزيـابي فراگيـران               

ثبــت  درجــه ،OSCE ،DOPS ، Mini CEX ،  360بــوك، پورتفوليــو، 
زيـابي  در ار ) ....و  الكترونيك اعمال جراحي و فعاليـت هـاي مـشابه آموزشـي             

  فراگيران

1  3  
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  1  ارزشيابي و ارتقاي كيفيت آزمونها  
  1   روشهاي نوين ارزشيابي استاداجرايطراحي و  

طراحي و اجراي ارزشـيابي و برنامـه ريـزي بـراي ارتقـاي كيفيـت دوره هـا،                    
از جمله ارزيابي درونـي ، تهيـه برنامـه          ( گروهها، مراكز، و موسسات آموزشي      

ره، ارزيـابي بيرونـي، ارزيـابي و ارتقـاي شـيوه مـشاوره              راهبردي گـروه يـا دو     
  .....) تحصيلي دانشجويان، 

1  

 هـر   EDCو توسـط     ) Glassik معيـار    6( اصول علمي ارزشيابي دانش پژوهي         سارزيابي فعاليت هاي فوق بر اسا     
  .دانشگاه انجام مي گيرد

زات ا امتيـ   %70ياز هر فعاليت حداكثر تـا        در صورت عدم تحقق معيارهاي پنجم و ششم گالسيك، امت          :يك  تبصره  
  .  مندرج در جداول فوق قابل محاسبه است

هر دانشگاه مكلف است ضوابط و فرآيند ارزشيابي هر يـك   علوم پزشكي مركز مطالعات و توسعه آموزش       : دو   تبصره
الع اعـضاي هيـات علمـي       ها و برنامه راهبردي دانشگاه تدوين كند و بـه اطـ            فوق را بر اساس اولويت     هاي از فعاليت 

  .برساند


