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موضوعات مورد بحث

پژوهی در آیین نامه ارتقا و جایگاه دانش اهمیت 

؟هایی امتیاز دانش پژوهی تعلق می گیرد- به چه فعالیت

؟چه کسی به دانش پژوهی امتیاز می دهد

پژوهی چگونه است؟فرایند امتیازدهی دانش 

پژوهی، چه زمانی است؟زمان مناسب محاسبه امتیاز دانش 

ارتقاء 3و ماده آموزشی امتیازدهی دانش پژوهی 

ثبت در سامانه فعالیت هاي نوآورانه آموزشی
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اهمیت دانش پژوهی در آیین نامه ارتقا ؟

معیارهاي گالسیک را داشته باشد، امتیاز آن فعالیتی تمام چنانچه •

درصد امتیاز الزم اعم از شرطی و  50حداکثر تا ( 3تواند در ماده -می

. لحاظ شود) غیرشرطی
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کشوري  به براي امتیازدهی براي محصوالت آموزشی چگونه است؟ آیا همه باید امتیازدهی •

؟ارسال شوند

پاسخ•

  تولید" براي )شود ارتقا 3 ماده امتیازات جایگزین تواند-می که( پژوهی دانش امتیاز کسب براي•

  بخش در "موارد سایر" و "علمی ساختار رعایت با آموزشی فشرده لوح تولید" ،"آموزشی وسایل

  کشوري سطح در فعالیت نوآوري بر مبنی پژوهی دانش کشوري کمیته تأیید الکترونیک، یادگیري

  .است ضروري

سواالت متداول
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6ماده  2و  1تبصره 

فشرده آموزشی و سایر محصوالت تنها در شرایط نوآوري در سطح آموزشی، لوح تولید وسایل  :1تبصره •

تواند جایگزین  - که می(ژوهی کشوري و به شرط احراز تمام شش معیار گالسیک به عنوان فعالیت دانش پ

هی امتیاز دارد، و اخذ این امتیاز منوط به تأیید کمیته کشوري دانش پژو) آیین نامه ارتقا شود 3امتیازات ماده 

.  است

ش در بخش یادگیري الکترونیکی نیز تنها در صورت تأیید کمیته کشوري دان "سایر موارد"به  :2تبصره •

.گیرد- پژوهی امتیاز تعلق می

نامه جدید  ین یآ دراست ولی  همکاري با واحدهاي مختلف مراکز توسعه قبال امتیاز دانش پژوهی داشته •

؟دهید-چه راهکاري پیشنهاد می. امتیاز ندارد

؟عضویت در بورد و شرکت در جلسات امتیاز دانش پژوهی دارد•

:پاسخ •

.هد بودمعیارهاي گالسیک را تامین کند مشمول دانش پژوهی در حیطه مربوطه خوافعالیت ها در صورتی که این •

طراحی، تدوین و (اجرائی  4ماده  13 این فعالیتها در صورتی که شکل گالسیک نداشته باشند می تواند از بند•

.  استفاده نمایند) ها و فعالیت با هدف افزایش کارائی و اثربخشی نظام آموزش عالی- اجراي برنامه

سواالت متداول
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؟چطور به فرایندهاي قبلی در جشنواره کشوري شهید مطهري امتیاز بدهیم •

؟هاي قدیمی را چکار کنیم-گواهی•

:پاسخ•

 در .کند استفاده دو ماده در امتیاز این از تواند-می است، شده گواهی قبال امتیاز که صورتی در•

  بر امتیازدهی فرایند است الزم کند، استفاده سه ماده در امتیاز این از بخواهد متقاضی که صورتی

  .شود ثبت سامانه در و شده انجام جدید نامه نییآ اساس

سواالت متداول

طرح تحول نظام آموزش در شیوه نامه ارتقاء جدید موردتوجه قرار هاي - کارگروه دراعضاي هیات علمی هاي  فعالیت •

.شود امتیاز دانش پژوهی براي کلیه حیطه ها در نظر گرفته شود- مینهاد شپی.استنگرفته 

:پاسخ•

 دانش مشمول کند تامین را گالسیک معیارهاي و بگنجد خاص اي- حیطه تعریف در فعالیتها این که صورتی رد١.

.بود خواهد مربوطه حیطه در پژوهی

 پیش نامه آئین در که اجرائی و پژوهشی آموزشی، فرهنگی، فعالیتهاي از مواردي به تواند می دانشگاه ممیزه هیات٢.

 رعایت با و شرطی بندهاي در احتساب بدون بندها، و قوانین دیگر با مغایرت عدم صورت در است، نشده بینی

نماید امتیازدهی مرتبط، بند در مشابه موارد سقف

سواالت متداول
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دانش پژوهیمرجع اصلی ارزشیابی و تعیین امتیاز 

آیین نامه  2ه مرجع اصلی ارزشیابی و تعیین امتیاز فعالیتهاي موضوع بند ششم از ماد•

کشوري ارزیابی فعالیت هاي دانشورانه و دانش پژوهی آموزش علوم کمیته «ارتقا، 

است  » پزشکی
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کمیته دانشگاهی دانش پژوهی

)رئیس کمیته(آموزشی دانشگاه معاون •

)دبیر کمیته(مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه  •

دانشگاهیک نفر از اعضاي هیأت علمی به نمایندگی هیأت ممیزه  •

مطالعات و توسعه   دو نفر از صاحبنظران و کارشناسان آموزش علوم پزشکی به پیشنهاد مدیر •

.آموزش علوم پزشکی دانشگاه و تأیید هیأت ممیزه

 صاحبنظران برخی نیز و ذیربط دانشکده آموزش توسعه دفتر مدیر و دانشکده رئیس از تواند می کمیته •

  .کند دعوت )راي حق بدون( جلسه در شرکت براي موضوع حسب بر

کمیته دانشگاهی دانش پژوهیشرایط اعضاي حقیقی 

سابقه برجسته آموزشی داشتن •

آشنایی با دانش آموزش علوم پزشکی •

التزام به رعایت اصول اخالق در داوري•

سال کار به عنوان عضو هیأت علمی  5ترجیحا سابقه حداقل •

ترجیحاً دارا بودن رتبه دانشیاري یا استادي •
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است دانشگاه برنامه مشخصی براي حمایت و توسعه الزم •

. فرایندهاي دانش پژوهی آموزشی داشته باشد



8/3/2019

11

شود؟- فاقد هیات ممیزه چگونه فرایند امتیازدهی انجام میهاي - در دانشگاه•

شوند؟ یک بار در کمیته دانش - هایی که هیات ممیزه مرکزي ندارند چرا دو بار داوري می-دانشگاه•

؟در کمیته دانش پژوهی کشوريیک بار پژوهی دانشگاه و 

سواالت متداول

فاقد هیات هاي - پژوهی در دانشگاهامتیاز دهی دانش 
ممیزه

  ترکیب با پژوهی دانش دانشگاهی کمیته نیز ندارند، مستقل ممیزه هیأت که هایی- دانشگاه در•

 ارتقا نامه-آیین 2 ماده ششم بند موضوع هاي-فعالیت داوري و اولیه کارشناسی جهت مشابهی

 پژوهی دانش کشوري کمیته در تأیید و بررسی از پس کمیته این رأي اما .شود-می تشکیل

 )ارتقاء نامه شیوه 8 پیوست( .بود خواهد متقاضی ارتقاي پرونده در احتساب قابل
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امتیازات هر فرایند بر چه اساسی محاسبه شود؟•

تقسیم امتیاز بین افراد چگونه است؟•

سواالت متداول
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سواالت متداول

براي کسب امتیاز دانش پژوهی چه زمانی است؟ مناسب اقدام زمان •

شود امتیازدهی انجام شود؟ --آیا الزاما باید وقتی پرونده در هیات ممیزه تشکیل می•

ی این مسیر در زمان ارتقا روند امتیازدهی دانش پژوهی طوالنی است و خیلی از مواقع اساتید از ط•

چگونه می توان این روند را تسریع کرد؟. منصرف می شوند
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زمان مناسب محاسبه امتیاز دانش پژوهی 

:در زمینه زمان مناسب براي اقدام، رویکردهاي متفاوتی وجود داردکشور در دانشگاه هاي •

.ست دانش پژوهی بررسی می شوددر برخی از دانشگاه ها با شروع بررسی پرونده در کمیته منتخب، درخوا•

و در زمان بررسی پرونده ارتقاء فرد، مجموع در برخی از دانشگاه ها بررسی دانش پژوهی در طول زمان اتفاق افتاده •

.امتیازات جمع آوري شده قبلی را ارائه می کند
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یا می تواند مقاله خود را در  طرحی که در جشنواره شهید مطهري شش معیار را دارد و مقاله هم دارد آ•

؟هم شرکت دهد 3ماده 

:پاسخ•

، محاسبه مقاالت انتشار یافته از فرایندهاي دانش پژوهی  3داشتن معیارهاي مندرج در ماده صورت در  •

.در این ماده بالمانع است

سواالت متداول

؟به وازرتخانه ارسال شود 3ماده آیا کلیه کارهایی که در دانشگاه انجام می شود باید براي امتیاز در •

:پاسخ•

  6ماده  2. 1تبصره هاي  تنها امتیازات فرایندهاي دانش پژوهی که مصداق کشوري دارند و همچنین. خیر•

.در کمیته کشوري امتیاز دهی می شود) 8پیوست (شیوه نامه ارتقاء 

سواالت متداول
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هاي نوآورانه می شود از سامانه سمات استفاده کرد؟-بجاي سامانه فعالیت•

داشتن سامانه منوط به پرداخت هزینه است؟آیا •

و ثبت در سامانه هم مانع  ندارند اعضاي هیات علمی تمایلی به فعالیت در دانش پژوهی آموزشی •

.بیشتري در این مسیر ایجاد می کند

سواالت متداول
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استفاده فعلی داده شود که در حد امکان از سامانه فعالیتهاي نوآورانه ترتیبی الزم است •

.شود

•MEDED.BEHDASHT.GOV.IR

سامانه فعالیت هاي نوآورانه

  با مطابق مدارك بایگانی و ثبت است الزم سامانه، این در ها-نارسایی برخی به توجه با •

 هاي-ارزشیابی نامه شیوه( دانشگاهها علمی هیات اعضاي ارتقاي نامه آیین 8 پیوست

 فعالیتهاي سامانه راهنماي در شده اعالم فرایند و )آموزشی پژوهی دانش فعالیتهاي

.گیرد انجام باشد،-می دسترس در سایت این در که نوآورانه

نوآورانهفعالیت هاي سامانه 
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با تشکر و در پناه حق 


