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  1399 ماه فروردين 29لغايت  27مورخ  آموزشي نوآورانه هايايده دانشجويي جشنواره دوره دومين

 هدف با و پزشكي علوم آموزش در نوآوري و تحول در دانشجويان مشاركت و حضور تقويت به منظوررساند  به اطالع مي

 دوره دومين پزشكي، علوم و تعالي آموزش توسعه زمينه در مندروش و آگاهانه هدفمند، هايفعاليت سازي نهادينه

 و پزشكي علوم آموزش كشوري و يكمين همايش بيست با همزمان آموزشي نوآورانه هايايده دانشجويي جشنواره

هاي رازي در مركز همايش 1399 ماه فروردين 29 لغايت 27 روزهاي در مطهري شهيد كشوري جشنواره سيزدهمين

   شود.مي برگزار م پزشكي ايراندانشگاه علو

  هاي مهم جشنواره عبارتند از:تاريخ

  1398اول مهر ماه  ها در سامانه جشنواره:شروع ثبت ايده •

 1398بيستم دي ماه  ها:اتمام مهلت ثبت ايده •

  م:يمندان به ارسال فرايند به جشنواره را به موارد زير جلب مي نماي عالقهتوجه 

  باشند:شش گانه جشنواره به شرح زير مي هايحيطه )1

 برنامه ريزي درسي •

 يادگيري و ياددهي •

 ارزشيابي آموزشي •

 مشاوره و حمايت دانشجويي •

 يادگيري الكترونيكي •

  مديريت و رهبري آموزشي •

علوم پزشكي آموزش و نوآوري هاي تحول بسته در راستاي پياده سازيهايي كه به ايده جشنواره،در دومين دوره  )2

 گيرد. اي تعلق ميائه شده باشند امتياز ويژهار

شود. لذا هر گونه فايل ارسالي خارج از سامانه مورد بررسي هاي نوآورانه صرفا از طريق سامانه انجام ميدريافت ايده )3

 گيرد. قرار نمي

 شود. مي اعالمها متعاقبا اطالعات تكميلي در خصوص سامانه ثبت ايده )4

  در صفحات بعد مي باشد.فرم دريافت ايده و راهنماي تكميل قابل ذكر است 
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  بسمه تعالي

  هاي نوآورانه آموزشيتدوين ايدهراهنماي 

  پيشنهادات  اجزا  بخش  رديف

  عنوان ايده  1

تواند عبارتي كامال خالقانه باشد و بايد عنوان ايده شما مي

اثربخشي آن براي افراد مختلف در هنگام شنيدن را مد نظر 

قرار داشته باشيد اما بهتر است در عين حال به يك سري 

لي كه در بخش پيشنهادات به آن اشاره شده توجه قواعد ك

  كنيد.

عنواني داشته  است در صورت امكان همانند هر محتواي علمي، ايده شما بهتر

(البته  اي را در برداشته باشد:االت روشنگر هر مطالعهؤباشد كه پاسخ به س

 تواند با توجه به عملي نشدن بسياري ازعبارت چه زماني و در چه مكاني مي

  ها بنا به محتواي كلي ذكر نشوند)ايده

  )what( ؟و چگونه چه كاري مي خواهيد انجام دهيد )1

  )who( گروه هدف شما كيست؟ )2

  )why( چرا مي خواهيد اين كار را انجام دهيد؟ )3

  )where( كجا مي خواهيد اين كار را انجام دهيد؟ )4

  )when( چه زماني مي خواهيد اين كار را انجام دهيد؟ )5

عنوان مثال اگر ه ب شما بايد به نوعي براي مخاطبين جذاب باشد.عنوان ايده 

دهيد شايد جالب باشد كه يك آماده سازي يك بسته آموزشي را پيشنهاد مي

  اسم تجاري براي آن انتخاب كنيد و آن را در عنوان ذكر كنيد!

لي هاي كبيانگر ويژگي بايدجذاب باشد، و ثانيا  بايددر هر صورت عنوان ايده اوال 

  محتواي ايده شما باشد

  

2  

نياز آموزشي مورد 

نظر و اهداف 

  كاربردي ايده

  

  

  

فرآيند آموزش،  دربيان كنيد كه چطور ايده شما به يك نياز 

همچنين فاصله بين عملكرد فعلي و ايده آل  پاسخ مي دهد.

فراگير را بيان كنيد و در نهايت در يك جمله دليل خود را 

 يان كنيدپيشنهادي ب تغييربراي 

  

كنيد و با چه صورت شفاف بيان كنيد كه چرا نياز به تغيير را احساس ميه ب

  دانيد.را ضروري مي آن استداللي بروز

به شواهد مختلف (ترجيحا از عمومي بودن مشكل هدف را بيان كنيد؛ درجه 

افراد درگير در فرآيند منابع چاپ شده) اشاره كنيد كه اين مشكل توسط 

  .شده است تجربه آموزش

و نتايج مطلوب را حاصل از فرآيند آموزشي هدف فاصله بين نتايج فعلي 

  بنويسيد.

ل عملي شدن ايده انتظار داريد به نبااهداف كاربردي كه بد

  آنها دست پيدا كنيد را بيان كنيد

 در توضيح دهيد نتايج حاصل از عملي شدن ايده شما خود را به چه شكلي

  دهند.آموزش نشان مي فرآيند

هاي تشخيص افتراقي دانشجويان عنوان مثال اگر ايده شما در خصوص مهارته ب

پزشكي در مقطع اينترني است، ممكن است ايده شما موجب بهبود عملكرد 

و  هاي آموزشي شودو عملكرد بهتر در بخش OSCEدانشجويان در آزمون هاي 

  ارتقاي ارايه خدمات به بيماران شود.

ه ب، تاي معين شوند كه پس از انجام مداخالگونهه ما بايد باهداف كاربردي ش

ها قابل غيرمستقيم، دستيابي به آن  چه مستقيم و چهگيري هقابل انداز صورت

  بررسي باشد.
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مرور تجربيات 

  مشابه

هاي  با استفاده از روش هاي اصولي جست و جو در پايگاه

تواند به نوعي  ي معتبر، مطالعاتي را مرور كنيد كه مي داده

  با ايده شما داراي اشتراكاتي باشد.

منابع را مرور كنيد و بدنبال تجربيات مشابه با آن چه بنوعي در ارتباط با ايده 

شما، چه از لحاظ نياز هدف و چه فرآيند اجرايي هست باشيد. فرقي نمي كند 

موزش اين تجربه مربوط به داخل يا خارج كشور باشد و يا حتي خارج از حوزه آ

  علوم پزشكي، اگر با ايده شما مرتبط است آن را بررسي كنيد!

اين كار به شما فرصت مي دهد تا نسبت به برخي مسائل كه در ذهن داريد ديد 

بهتري داشته باشيد، نتيجه برخي مداخالت را تا حدي واقع بينانه پيش بيني 
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ر شويد آشنا كنيد و با اشتاباهات رايجي كه ممكن است شما هم به آن ها دچا

  شويد.

ايد و آينده را بهتر  هاي غول ايستاده در واقعي با اين كار به قول نيوتون بر شانه

  ديده ايد!
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وجه تمايز و 

  نوآوري ايده حاضر

در قياس  با 

  تجربيات مشابه

در اين بخش بطور مختصر بيان كنيد نوآوري و خالقيت 

ست و بطور ايده شما در قياس با فرآيندهاي مشابه در چي

  مشخص به چه دليلي ايده خود را نوآورانه مي دانيد؟

  

به ساده ترين زبان ممكن، چرا فكر مي كنيد ايده شما نوآورانه است؟ اين مساله 

به اين معنا نيست كه ايده شما نبايد تاكنون هيچ جا و هيچ مكاني فرآيند مشابه 

با فرآيندهاي مشابه ديگر داشته باشد. بلكه ايده شما مي تواند در ابعاد مختلف 

واند شباهت هايي  نيز داشته باشد اما تغييراتي در آن شكل گرفته كه مي ت

با تمركز بر محيط و امكاناتي كه ايده موجب افزايش بهره وري در آن، بخصوص 

  شده باشد.را براساس آن طراحي كرده ايد 

د وجود داشته باشد. اين تفاوت ها و نوآوري هاي عمدتا در فرآيند اجراي ايده باي

ع انساني و مادي، زمانبندي هاي اباعم از نوآوري در استفاده بهينه از من

  زارهاي نوآورانه در فرآيند آموزش و...استفاده از اب ،كارآمدتر
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گروه مخاطب و 

سطح آموزشي 

  اجراي ايده

-مي قرار مداخالت انجام هدف مورد كه اصلي مخاطب گروه

 فرآيند در را مختلف هايگروه نقش كنيد، مشخص را گيرند

 و مستقيم بطور كه افرادي كنيد، بيان ايده شدن اجرايي

 سطح و پذيرند مي ثيرأت ايده شدن عملي از غيرمستقيم

 از اعم ايده اجراي جهت هدف مورد آموزشي ساختاري

 را.... و دانشگاه دانشكده، آموزشي، گروه درس، كالس

  .كنيد مشخص

؟ شوداجرا مي نفعان فرآيند آموزش ذيشما بر كدام گروه ايده مداخله اصلي 

گذاريد يا دانشجويان؟ چه افرادي ثير ميور مستقيم بر عملكرد آموزشگران تأبط

هاي آموزشي يا با چه جايگاه آكادميكي بايد با شما همكاري كنند؟ مدير گروه

ح مختلف هاي ديگر در سطومعاونين آموزشي؟ آيا در اثر اجراي ايده معاونت

  با شما همكاري كنند؟ بايدآكادميك هم 

سطح اجراي ايده شما به چه شكل است؟ هدف يك كالس درس در يك 

  وروديست يا بطور كلي يك مقطع از يك رشته تحصيلي در يك دانشكده؟
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  فرآيند اجراي ايده

  

  

 همچنين جزييات مراحل اجراي ايده به صورت گام به گام،

منابع و امكانات الزم براي فاز اجرايي اعم از منابع مالي، 

محل  و و نيز ارايه زمانبندي پيش بيني شده ...انساني

، آزمايشگاه، بخش هاي درس كالس( اجرايي شدن ايده

از مواردي است كه در اين بخش ، ...) وآموزشي بيمارستان 

 بايد به آن پرداخته شود.

  

  

مكن توضيح م بيان كنيد! به قابل فهم ترين شكلرا در اين بخش بايد ايده خود 

- خواهيد چه كاري انجام دهيد؟ به چه شكلي و با چه ابزاري ميدهيد كه مي

  ؟كنيدخواهيد فرآيند آموزش را دستخوش تغيير 

  (اعم از انساني، مالي و ..) و چه امكاناتي نياز داريد؟ به چه منابع

ديد آموزشي در برنامه درسي هستيد، مثال اگر به فكر اضافه كردن يك واحد ج

آيا نياز به جذب نيروي انساني جديد هست؟ يا نيروي فعلي با همين وضعيت 

تواند نياز شما را برطرف هاي آموزشي ميفعلي و يا كسب مهارت از طريق دوره

  كند؟

عنوان مثال اگر ايده در ه كنيد؟ باستفاده مي ايدهاز چه ابزارهايي براي اجراي 

است آيا از ابزارهاي نوين آموزشي و امكانات ديجيتال  يادگيري ياددهيحيطه 

  كنيد؟استفاده مي

است  (بهتر زمانبندي شما براي فازهاي مختلف اجراي ايده به چه شكل است؟

هاي رايج در زبان نظام آموزشي يعني نيمسال در صورت امكان از زمانبندي

شود كه ايده شما در آن عملي مي همچنين مكاني ،تحصيلي و ... استفاده كنيد)

ماه در يك كلينيك بيماران سرپايي، يا  3را در اين بخش ذكر كنيد. براي مثال 

جلسه يك ساعته  10برنامه آموزشي، يا قالب هاي متعدد در يك سال در محل

  در آزمايشگاه و...
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 ارزيابي فرآيند

  ايده موفقيت

  

  

 شوند ارزيابي بايد ايده تموفقي ارزيابي براي كه پارامترهايي

 مشخص قسمت اين در را ارزيابي ابزارهاي و روش همراه به

  .كنيد

  

  

در اين بخش توضيح دهيد چگونه مي خواهيد بفهميد شما موفق به اجراي يك 

ايد؟ چه چيزي را اندازه گيري يا ارزيابي مي كنيد تا به درك فرآيند موفق شده

اي، با چه ابزاري و طي چه ه وسيلهبه چ موفقيت يا عدم موفقيت برسيد؟

  كنيد؟فرآيندي اين پارامترها را ارزيابي مي

آيا به آنچه متعهد شده ايد خودتان متوجه شويد بايد راهي مشخص كنيد تا 

  ايد؟براي اجراي فرآيند پايبند بوده

طور ه مثال اگر براي اجراي ايده خود تعداد جلساتي را پيش بيني كرده ايد، ب

اند و تعداد حاضرين در جلسات به ميزان ايده آل بوده است؟ گزار شدهمنظمي بر

  آيا زمانبندي مورد انتظار محقق شده است؟

وران از فرآيند را ارزيابي كنيد، مثال  در نگاهي ديگر شايد بهتر باشد واكنش بهره

مندي بسنجيد و يا روش هاي هاي رضايت توانيد اين كار را بوسيله فرم مي

  يگر.خالقانه د

خواهيد ارزيابي كنيد اهداف كاربردي كه براي تر از همه اينكه چگونه ميو مهم

توانيد بگوييد ايده شما  اند يا خير؟ چگونه ميايد محقق شدهخود مشخص كرده

  به نتيجه مورد انتظار و ايده آل رسيده است؟

باشد عنوان مثال اگر ايده شما در حيطه يادگيري ياددهي است، شايد الزم ه ب

پارامترهايي را در نظر بگيرد و متعاقبا ابزارهايي را معين كنيد كه بوسيله آن ها 

به افزايش توانمندي و يادگيري دانشجويان بپردازيد و يا اينكه تغيير در رفتار و 

  عملكرد گروه هاي ذي نفع مختلف را در اثر اجراي فرآيند ايده ارزيابي كنيد.

ه كنيد كه زمانبندي فازهاي مختلف ارزيابي در اين بين، به اين نكته توج

عنوان مثال در يك نيمسال دوبار ه ب موفقيت را نيز بايد در ذهن داشته باشيد.

ارزيابي انجام مي دهيد؟ مكانيسمي طراحي مي كنيد كه بطور مداوم به ارزيابي 

  ايده بپردازد؟

  

8  

 نهايي انداز چشم

 قابليت و ايده

  پذيري تعميم

 چه ايده اين موفقيت صورت در كه كنيد يانب بخش اين در

 و شودمي تغيير دچار پزشكي علوم آموزشي روند در چيزي

 چه به آموزش امر در دخيل مختلف هايگروه بر آن ثيرتأ

  .بود خواهد صورتي

 دانشجويان ايحرفه آينده بر ايده شدن عملي كه ثيراتيتأ

 دماتخ ارايه فرآيند بر كه ثيريأت نهايتا و گذاردمي

 را گذارد مي بجاي بيماران و جامعه به درماني بهداشتي

  .كنيد بيان

 در ايده اين از حاصل فرآيند تكرارپذيري قابليت همچنين

 مختصر طور به قسمت اين در را مختلف آموزشي مراكز

  .دهيد توضيح

د ادر اين بخش به اين موضوع بپردازيد كه نتيجه نهايي حاصل از ايده شما در ابع

تر اعم از فرآيندهاي آموزشي، توانمندسازي فراگيران و در نگاهي جامع اگونگون

  ارتقاي ارايه خدمات سالمت به جامعه به چه شكل است.

سعي كنيد در صورت امكان ايده خود را در برطرف كردن معضالت حوزه 

آيا ايده شما  كنيد. مواجهسالمت كه به نوعي با آموزش فراگيران مرتبط است 

  ند اين مسايل را پوشش دهد؟توامي

آيا ايده شما موجب تغيير نگرش ذي نفعان مختلف در امر آموزش و تغيير 

  شود؟اساسي در عملكرد آنها مي

بعنوان مثال مي توانيم بگوييم اگر ايده شما مرتبط با بهبود مهارت هاي 

فراگيران پزشكي در امر تشخيص باشد، در آينده توانمندي پزشكان عمومي در 

اين حيطه بهبود مي يابد و متعاقبا نظام ارجاع به اين وسيله به صورت 

  تري استقرار مي يابد. اثربخش

توضيح دهيد  در خصوص تعميم پذيري ايده و تكرار پذيري آن صحبت كنيد.

آيا ايده شما انعطاف پذيري الزم براي اجرا در شرايط مختلف از نظر امكانات را 

  ؟بومي سازي ايده شما امكان پذير است آيا نيد كه دارد؟ به اين نكته اشاره ك

  

  



   
  دفتر استعدادهاي درخشان دانشگاه علوم پزشكي بوشهر

  
  يپزشك آموزش و درمان بهداشت، وزارت

  يآموزش معاونت

  يپزشك علوم آموزش توسعه و مطالعات مركز

  كميته دانشجويي توسعه آموزش
  

   يعلوم پزشك ينوآورانه آموزش يهادهيا ييدانشجو جشنواره دومين
  

  يپزشك علوم آموزش نوآورانهي دهيا هئارا فرم

  

     )B Nazanin Bold 12 pt(فونت  :نوآورانه عنوان ايده )1

  

   

    نوآورانه:  حيطه ايده )2

 هاي آموزشيتدوين و بازنگري برنامه ◯

 ياددهي و يادگيري  ◯

  ارزشيابي آموزشي (دانشجو، هيأت علمي و برنامه) ◯

 مديريت و راهبري آموزشي ◯

  يادگيري الكترونيكي ◯

  طراحي و توليد محصوالت آموزشي ◯

  

    باشد:هاي تحول نظام آموزش علوم پزشكي ميبسته ي شما در راستاي كدام يك ازايده )3

 مرجعيت علمي در آموزش پزشكي سته آينده نگاري وب ◯

  هاي نسل سومبسته حركت به سوي دانشگاه ◯

 بسته آموزش پاسخگو و عدالت محور ◯

 گراي برنامه هاي آموزش عالي سالمتبسته توسعه راهبردي، هدفمند و مأموريت ◯

 هاگرايي، تمركززدايي و ارتقاي توانمندي دانشگاهموريتأني، مبسته آمايش سرزمي ◯

 ق حرفه ايالي اخالبسته اعت ◯

  بسته بين المللي سازي آموزش علوم پزشكي ◯

  بسته توسعه آموزش مجازي در علوم پزشكي  ◯

  نظام ارزيابي و آزمون هاي علوم پزشكي يبسته ارتقا ◯

  آموزشي سسات و بيمارستانهايؤبسته اعتباربخشي م ◯

 هاي آموزش علوم پزشكيبسته توسعه و ارتقاي زيرساخت ◯



   
  دفتر استعدادهاي درخشان دانشگاه علوم پزشكي بوشهر

  

 

     )B Nazanin 12 pt(فونت  مشخصات فردي نماينده ارايه دهندگان: )4

 

  يك نفر از ارايه دهندگان ايده به عنوان نماينده ايشان)(

  دانشگاه محل تحصيل  رشته تحصيلي  شماره دانشجويي  كد ملي  نام و نام خانوادگي

          

  

  

 

     )B Nazanin 12 pt(فونت  ايده: دهندگانمشخصات فردي ارايه  )5

 

  )ارايه دهندگان ايده ساير(

  دانشگاه محل تحصيل  رشته تحصيلي  شماره دانشجويي  كد ملي  نام و نام خانوادگي

          

          

  

 

  د بودكلمه خواه 1000بدون در نظر گرفتن عنوان بخش ها،  11تا  5حداكثر تعداد كلمات بخش هاي 

 

    )B Nazanin 12 pt(فونت  :نياز آموزشي مورد نظر و اهداف كاربردي ايده )6

اهدافي كه بدنبال اجرايي شدن ايده  و (بيان ضرورت اجراي ايده) نياز و مشكل آموزشي كه منجر به ارايه ايده شده و علت اهميت آن مشكل در فرآيند آموزش

   .انتظار مي رود به آن ها دست پيدا كرد
  

  

  

    )B Nazanin 12 pt(فونت  :مرور تجربيات مشابه )7

يا هر فرآيندي كه به نوعي براي برطرف كردن نياز آموزشي مطرح شده تاكنون  انجام شدهمشابه با ايده حاضر در گذشته يا زمان حاضر  ينديفرآكه  در صورتي

  .مورد استفاده قرار گرفته است، چه در داخل و چه در خارج كشور، در اين قسمت به طور مختصر آن را شرح دهيد

  

  

  

  

  

    )B Nazanin 12 pt(فونت  :وجه تمايز و نوآوري ايده حاضر با تجربيات مشابه )8

با فرآيندهاي مشابه در چيست و بطور مشخص به چه دليلي ايده خود را نوآورانه مي  در قياس ين بخش بطور مختصر بيان كنيد نوآوري و خالقيت ايده شمادر ا

  دانيد؟

  

  

  



   
  دفتر استعدادهاي درخشان دانشگاه علوم پزشكي بوشهر

  

    )B Nazanin 12 pt(فونت  :گروه مخاطب و سطح آموزشي اجراي ايده )9

اجرايي شدن ايده بيان كنيد، افرادي كه  فرآيندقرار مي گيرند را مشخص كنيد، نقش گروه هاي مختلف را در گروه مخاطب اصلي كه مورد هدف انجام مداخالت 

ثير مي پذيرند و سطح ساختاري آموزشي مورد هدف جهت اجراي ايده اعم از كالس درس، گروه آموزشي، و غيرمستقيم از عملي شدن ايده تأ بطور مستقيم

  شخص كنيد.دانشكده، دانشگاه و.... را م

  

  

  

  

  

    )B Nazanin 12 pt(فونت  :اجراي ايده فرآيند )10

ارايه زمانبندي پيش بيني نيز و  …منابع و امكانات الزم براي فاز اجرايي اعم از منابع مالي، انساني همچنين ،گام به گامجزييات مراحل اجراي ايده به صورت 

  خش بايد به آن پرداخته شود.شده براي دريافت نتايج از مواردي است كه در اين ب

  

  

  
 

    )B Nazanin 12 pt(فونت  :ارزيابي موفقيت ايده فرآيند )11

  .را در اين قسمت مشخص كنيدپارامترهايي كه براي ارزيابي هاي موفقيت ايده بايد ارزيابي شوند به همراه روش و ابزارهاي ارزيابي آنها 

  

  

  

  

  

    )B Nazanin 12 pt(فونت  ذيري:چشم انداز نهايي ايده و قابليت تعميم پ )12

از نگرش و  ،تلفدر اين بخش بيان كنيد كه در صورت موفقيت اين ايده چه چيزي در روند آموزشي علوم پزشكي دچار تغيير مي شود و تاثير آن بر گروه هاي مخ

تاثيراتي كه عملي شدن ايده بر آينده حرفه اي دانشجويان مي  ود.عملكرد گروه هاي مختلف مانند آموزگار و آموزش گيرنده در اين فرآيند به چه صورتي خواهد ب

همچنين قابليت تكرارپذيري فرآيند حاصل از اين ايده  گذارد و نهايتا تاثيري كه بر فرآيند ارايه خدمات بهداشتي درماني به جامعه بجاي مي گذارد را بيان كنيد.

 ر اين قسمت به طور مختصر توضيح دهيد.در مراكز آموزشي غير از مركز مورد نظر خودتان را د

  

  

  

  

  

  

  

  موفق باشيد

  


