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 بخص مٍمي از از آوجا کً فعاليت ٌاي آمُزضي
مؤسسات آمُزش عالي َ قسمت عمذي  رسالت

اي از عملکرد اعضاي ٌيأت علمي را تطکيل مي 
 دٌىذ، 

 ضرَري است كً تالش َ کُضص اساتيذ در ايه
ثبت ،گسترش َ بً وحُ مىاسب ارزيابي َ عرصً 
 .بىذي گردد امتياز

 وماد فعاليت ٌاي داوص پژٌَي بً طُر َيژي تُليذ
در اختيار  صْرت گستردٍمحصُلي است کً بً 

سايريه قرار دادي مي ضُد َ مُرد وقذ َ ارزيابي 
 .قرار مي گيرد
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تدريس                                  (Teaching)   

برًاهَ ريسي آهْزضي            (Curriculum development) 

 ٍراٌُوايي  ّ هطاّر             (Advising and mentoring) 

ي  هديريت آهْزض (Education leadership and administration) 

ارزيابي فراگيراى                        (Learner assessment) 
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ٌرگُوً فعاليتي کً مىجربً يادگيري فراگيران ضُد؛ 
 
 ارائً سخىراوي          -
 برگساري كارگاي ٌا   -
 آمُزش پرَسيجرٌا    -
 کاردرگرٌٍَاي کُچک -
 تسٍيل دَري ٌاي آمُزش از راي دَر -
براي ارتقا  ضخصاتٍيً مُاد آمُزضي مرتبظ كً  -

 .آمُزش تٍيً کردي باضذ
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 مقصُد تذَيه يك مجمُعً طُلي ازفعاليتٍاي
آمُزضي است کً بيص از يك جلسً آمُزضي 

درٌرسطحي سيستماتيک َ بً صُرت 
ازآمُزش اعم از مقاطع كارضىاسي، 

كً بصُرت .... كارضىاسي ارضذ، دكترا َ
حضُري َ يا الكترَويكي طراحي، سازماوذٌي 

 . َارزضيابي ضُد
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 عبارتست از برقراري يک رابطً سازوذي کً فرد

مطاَر دستيابي فراگير رابً اٌذاف خُد 

تسٍيل مي کىذ َ ضامل طيف َسيعي از 

فعاليتٍايي است كً عضُ ٌيات علمي كمك 

مي كىذ تا فراگيران َ يا ٌمكاران بً اٌذاف 

 .خُد دست يابىذ
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 کَ سبب فعاليت ُاي راُبردي عبارتست از

بِبْد برًاهَ ُاي آهْزضي ّ پيطرفت عرصَ 

    آهْزش هي ضْد؛

1-  تالش براي دستيابي بَ برتري علوي 

2-  ارزيابي هستور فعاليت ُاي آهْزضي خْد

ّ...... 
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مقصود تمامي فعاليت هاي مرتبط با ارزيابي دانش، مهارت، 

 :  و نگرش فراگيران است، از قبيل

 ... ايجاد ابزارها و فرايندهاي ارزيابي و -1

استقرار يك سيستم ارزيابي از طريق گرد آوري اطالعات   -2

 ....و
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فعاليتهاي آموزشي با چه معيارهايي مورد 

 ارزيابي قرار مي گيرد ؟ 

 

 (  معيارهاي گالسيك)

 



  دارا بودن اىذاف مشخص -1

  کسب امادگي كافي -2

  استفاده از روشمنذي مناسب -3

  نتايج قابل توجو -4

  ارائو مؤثر -5

   بازبيني نقادانو -6
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 اعضاي ُيات علوي بايد اُداف خْد را از

 .  فعاليتِاي صْرت گرفتَ بَ ّضْح بياى کٌٌد

 آيا اُداف بَ ّضْح بياى ضدٍ است؟  -1

قابل ّ ّاقع بيٌاًَ آيا اُداف بياى ضدٍ  -2

 ُستٌد؟ دسترسي 

آيا اُداف هْرد ًظردر زهيٌَ هربْطَ هِن  -3

 ُستٌد؟ 
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 آگاُي از فعاليت ُاي قبلي صْرت گرفتَ در

 زهيٌَ هْرد ًظر 

-  داضتي هِارت ُاي الزم براي اًجام فعاليت 

-  هْرد ًياز آى فعاليت هٌابع از پيص فراُن کردى 
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      از روش مناسب براي انجام فعاليت خود بهره بگيرد 

   آنها را به صورت مؤثري به كار ببندد 

 درموارد لسوم بر حسب نياز آنها را تغييردهد  . 
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 نتايج حاصل از فعاليت دانص آن حوزه را افسايص دهد 

 فعاليت دانص پژوهي موجب تحريک يادگيري در

 ديگران ضود

كند  حلرا درداخل و يا خارج از حوزه دانطگاه  مطکلي 
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  آيا عضو هيات علمي به اهداف خود دست يافته است؟ 

 آيا فعاليت صورت گرفته در نهايت منجر به افسودن مطلبي به دانص موجود
 در آن زمينه ضده است؟  

 آيا فعاليت صورت گرفته افق هاي جديدي براي بررسي و مطالعه بيطتر
 ايجاد نموده است؟  
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  ٍ ِيک فعاليت عضَ ّيات علوی ّز قذر ّن كِ بزجست
درخطاى باضذ در صَرتی كِ بِ ديگزاى ارائِ ًطَد  يک 

 فعاليت داًص پژٍّی هحسَب ًخَاّذ ضذ،سيزا  
  يک اصل در داًص پژٍّی ايي است كِ فعاليت ّاي

اًجام ضذُ  عالٍُ بز داضتي ابُعاد كوّی ٍ يا كيفی، بايذ  
تعامل مجري و يا مجريان آن فعاليت با دربز گيزًذُ 

 باضذ ٍ  جامعه آموزش علوم پسضکي 
 ٍِيژگی بارس فعاليت ّاي داًص پژٍّی، ارائِ آى ب

سايزيي است ٍ السم است كِ با ديگزاى در هياى گذاضتِ  
 . ضَد ٍ تَسط آى ّا هَرد ًقذ قزار گيزد
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 هَجَد در هتَى آهَسش هٌابع ٍ هستٌذات بزاي اجزاي آى اس
 پشضکی بْزُ بزدُ اًذ علَم 

 اختيار  هحصَل ٍ ًتيجِ فعاليت آهَسضی آًْا بِ ًحَ هٌاسبی در
آهَسش علَم پشضکی قزار گزفتِ است بِ سايز اعضاي جاهعِ 

گًَِ اي كِ سايز افزاد هی تَاًٌذ بز پايِ آى ، اقذاهات ٍ 
 فعاليت ّاي بعذي را اًجام دٌّذ 

  ،گستزدگی ٍ حَسُ ايي تعاهل هی تَاًذ در سطح داًطگاّی
 .بيي الوللی باضذ هلی، يا 
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برگزاري کارگاه هاي آموزشي و ايراد سخنراني در مورد نتايج  -1

 فعاليت آموزشي صورت گرفته

ساير )محصول آن به صورت مدعو در حوزه هاي وسيعتر  -2 

 (دانشگاهها/ دانشکده ها/ دپارتمانها

 -ارائه نتايج در کنگره هاي علمي، انتشار در مجالت علمي -3 

 پژوهشي، 

 .........و( website)ثبت فعاليت ها در تار نماها  -4

 مصاديق اين تعامل عبارتند از 

 



 آيا عضَ ّيات علوی تعوق ٍ تفکز در هَرد فعاليت خَد
 داضتِ است  

 آيا اس ديذگاُ ّا ٍ ًظزات ديگزاى در سهيٌِ فعاليت خَد
 استفادُ ًوَدُ است

 بْزُ بزدُ  آيا اس ًتايج ارسيابی ّا بزاي بْبَد فعاليتْاي آتی
 است   
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 به  نمونه فرمهاي مربوطه

 ارائه مستندات فعاليت هاي  

 دانش پژوهي
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به نام خدا   

 فرم ارائه مستندات مربوط به فعاليت هاي دانش پژوهي آموزشي

انتخاب کنيد به گونه اي که به طور مشخص نوع فعاليت مورد ( به زبان فارسي)براي فعاليت خود يک عنوان 

.نظر را بيان کند  

 

 

 

 

 
  .ايشان را در فعاليت مورد نظر ذکر نماييد  نام همکاران و نوع و ميزان مشارکت هر يک از

 امضاء ميسان مشارکت نوع ىمکاري رتبو دانشگاىي سمت نام و نام خانوادگي

 .اهداف فعاليت خود را مشخص کنيد

 :هدف کلي
  :اهداف ويژه
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  .ضمن بيان مسئله، خالصه اي از پيشينه اقداماتي که تا کنون در اين زمينه صورت گرفته است بيان کنيد

  .رشته و سطح فراگيران را در برنامه آموزشي مورد نظر مشخص نماييد

  :شرح مختصري از فعاليت صورت گرفته را ارائه نماييد

 

 

 نتايج حاصل از اين فعاليت و اين که فعاليت ارائه شده چگونه موفق شده است به اهداف خود دست يابد؟



6/2/2014 24 

     

 . اين رويکرد يا فعاليت جديد چه مدت و در چه تاريخ هايي مورد استفاده قرار گرفته است؟

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

با توجه به ارزيابي شما از اقداماتي که تا کنون در اين زمينه صورت گرفته است، 

 اين فعاليت در چه سطحي از نوآوري قرار دارد؟ 

 در سطح گروه آموزشي براي اولين بار صورت گرفته است 

 در سطح دانشکده  براي اولين بار صورت گرفته است 

 در سطح دانشگاه  براي اولين بار صورت گرفته است 

 در سطح کشور براي اولين بار صورت گرفته است 

 در دنيا براي اولين بار صورت گرفته است  . 

چنانچه افرادي وجود دارند که نمي خواهيد فعاليت ارائه شده شما مورد داوري قرار 

 :  دهند نام حداکثر دو نفر را ذکر کنيد

 ....آقاي دکتر . 1

 ....خانم دکتر . 2
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