بسمه تعالی
وزارت بهداشت  ،درمان و آموزش پزشکی
معاونت آموزشی
دستورالعمل معادل سازی و محاسبه امتیازات دانش پژوهی آموزشی در ماده  1آئین نامه ارتقاء
مصوب هیئت ممیزه مركزی وزارت بهداشت  ،درمان و آموزش پزشكی

به منظور تبیین مصادیق و نحوه امتیاز دهی فعالیتهای دانش پژوهی آموزشی ( موضوع بند  1-6آیین نامهه ارتاهای
اعضای هیات علمی دانشگاهها) دستورالعمل زیر ارائه می گردد.
بند  1-6آیین نامه ارتاا :دانش پژوهی آموزشی Scholarship of teaching
الف -تدوین استانداردها و برنامه های آموزشی كشوری در دوره های آموزشی مختلف با تایید دبیرخانه
های ذیربط معاونت آموزشی وزارت بهداشت  ،درمان و آموزش پزشكی تا  51امتیاز شامل موارد زیر:
 -1برنامه ریزی آموزشی یك رشته تحصیلی
 -2بازنگری برنامه یك رشته تحصیلی
 -3تدوین استاندارد های یك رشته تحصیلی
 -4برنامه ریزی راهبردی یك رشته تحصیلی
 -5مشاركت فعال در طراحی برنامه تحول و نوسازی نظام آموزش علوم پزشکی كشور
 -6مشاركت فعال در طراحی برنامه های ملی به منظور ارتااء جایگاه اخالق و معنویت در علوم پزشکی
تبصره یك :كلیه شركت كنندگان بر حسب میزان مشاركت می توانند از این امتیاز برخوردار باشند.
میزان مشاركت هر فرد را دبیرخانه مربوطه تعیین می نماید.
تبصره دو  :حداكثر امتیاز قابل محاسبه از این بند در زمان ارتااء  1/5امتیاز برای هر نفر به ازای هر برنامه یا رشته
تحصیلی می باشد.
تبصره سه  :شرط اعطای امتیاز  ،تصویب برنامه در مراجع ذیربط خواهد بود.
ب -بكارگیری روش های نوین در برنامه ریزی ،اجرا ،و ارزیابی فعالیت های آموزشی با ارائهه مسهتددات
آن تا سقف 02امتیاز به شرح زیر مدظور می گردد:
 :5-6-5ارائه و اجرای طرح دوره) (Course planهر دوره  0/5امتیاز تا ساف  2امتیاز
تبصره یك :ارائه و اجرای طرح درس ) (Lesson Planبرای هر درس  0/1امتیاز تا ساف  1امتیاز
تبصره دو :منظور از اجرای برنامه های جدید  ،اجرای طرح های جدید در دوره های آموزشی در دانشهگاه مربوطهه
می باشد.
تبصره سه  :ارائه و اجرای طرح دوره های جدید آموزش مداوم جامعه پزشکی ،آمهوزش اسهاتید ،و آمهوزش ضهمن
خدمت كاركنان سالمت به ازای هر دوره  0/5امتیاز تا ساف  1امتیاز
 :5-6-0طراحی  ،بازنگری و اجرای طرح دوره های جدید هر دوره تا  0/25امتیاز تا ساف  1امتیاز
 :5-6-3طراحی و اجرای برنامه آموزشی یك رشته جدید یا ماطع جدید در سطح دانشگاه  ،هر واحد تا  1امتیاز.
ساف  10امتیاز
1

تبصره یك  :شركت كنندگان بر حسب میزان مشاركت خود امتیاز می گیرند و حداكثر امتیاز قابل محاسبه از این
بند در زمان ارتااء برای هر فرد  2امتیاز می باشد.
تبصره دو  :چنانچه اعضای هیات علمی با عنوان مشاور با كمیته های تدوین همکاری نمایند تا ساف  1امتیاز قابل
اعطاء خواهد بود
 :5-6-4بازنگری برنامه آموزشی یك رشته تحصیلی در سطح دانشگاه در حدود اختیارات و آئین نامه های مربوطه ،
هر واحد  0/5امتیاز تا ساف  5امتیاز برای هر برنامه
تبصره یك  :اعطاء امتیاز این بند مشروط به تصویب برنامه در شورای آموزشی دانشگاه و برای هر فرد به ازای ههر
برنامه حداكثر  2امتیاز خواهد بود.
تبصره دو  :میزان مشاركت با تائید معاون آموزشی دانشگاه تعیین می گردد.
تبصره سه  :بازنگری و اجرای برنامه های آموزشی به شرط تصویب در شورای آموزشی دانشگاه  ،مشمول این بنهد
خواهد بود.
 :5-6-1اجرای روش های نوین آموزشی هر واحد  0/5امتیاز تا ساف  4امتیاز
تبصره :مصادیق این بند و نحوه امتیاز دهی آن بر اساس جدول زیر محاسبه می شود .تعیین نحوه ارزشیابی و تایید
كیفیت هر یك از فعالیت های زیر به عهده مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه است:

امتیاز هر مورد

مصادیق

ساف
امتیاز

اجرای روش های جدید تدریس ( اعم از نظری ،عملی ،و عرصه های بالینی  0/5امتیاز برای ههر واحهد
درسی یا  11ساعت آموزش
و درون جامعه)
4
تولید و بکارگیری مواد آموزشی و كمك آموزشی ( از جمله فیلم ،محتهوای  0/5امتیاز برای هر مورد یا امتیاز
الکترونیك ،خود آموز ،مهولتی مهدیا ،دسهتورالعمل ههای عملکهرد بهالینی ،واحد درسی (بر حسب نهوع
ماده تهیه شده)
راهنمای مطالعه  ،آموزش از راه دور  ،جراحی زنده و  )...در تدریس
 :5-6-6طراحی و اجرای روش های نوین ارزیابی فراگیران ،اعضای هیات علمی ،و دوره های آموزشی هر مورد یك
امتیاز تا ساف  3امتیاز
تبصره :مصادیق این بند و نحوه امتیاز دهی آن بر اساس جدول زیر محاسبه می شود .تعیین نحوه ارزشیابی و تایید
كیفیت هر یك از فعالیت های زیر به عهده مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه است:

مصادیق

امتیاز هر مورد

تهیه و بکارگیری روشها و ابزارههای نهوین ارزیهابی فراگیهران (از جملهه گ
بههو  ،پورتفولیههو 360 ، Mini CEX ، DOPS ،OSCE ،درجههه ،ثبههت
الکترونیك اعمال جراحی و فعالیت ههای مشهابه آموزشهی و  )....در ارزیهابی
فراگیران

1

2

ساف
امتیاز

3

ارزشیابی و ارتاای كیفیت آزمونها

1

طراحی و اجرای روشهای نوین ارزشیابی استاد

1

طراحی و اجرای ارزشهیابی و برنامهه ریهزی بهرای ارتاهای كیفیهت دوره هها،
گروهها ،مراكز ،و موسسات آموزشی ( از جمله ارزیابی درونهی  ،تهیهه برنامهه
راهبردی گروه یها دوره ،ارزیهابی بیرونهی ،ارزیهابی و ارتاهای شهیوه مشهاوره
تحصیلی دانشجویان)..... ،

1

ارزیابی فعالیت های فوق بر اساس اصول علمی ارزشیابی دانش پژوهی ( 6معیهار  ) Glassikو توسهط  EDCههر
دانشگاه انجام می گیرد.
تبصره یك  :در صورت عدم تحاق معیارهای پنجم و ششم گالسیك ،امتیاز هر فعالیت حداكثر تا  %10امتیهازات
مندرج در جداول فوق قابل محاسبه است.
تبصره دو  :مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی هر دانشگاه مکلف است ضوابط و فرآیند ارزشیابی هر یك
از فعالیت های فوق را بر اساس اولویت ها و برنامه راهبردی دانشگاه تدوین كند و بهه اطهالع اعضهای هیهات علمهی
برساند.
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