
1 
 

 بسمه تعالی

  درخواست ارزشیابی دانش پژوهیفرم 
 

  دانشکده محل خدمت:   :نام خانوادگی درخواست کنندهو نام 

  الکترونیک: پست             شماره تلفن ثابت:  شماره تلفن همراه:

   :عنوان فارسی

 :انگلیسیعنوان 

 کلمه کلیدی:

 سطح نوآوری

  گرفته است.در سطح گروه آموزشی براي اولین بارصورت 

 .در سطح دانشکده براي اولین بارصورت گرفته است 

 .در سطح دانشگاه براي اولین بارصورت گرفته است 

  .در سطح کشور براي اولین بارصورت گرفته است 

 وری: حیطه نوآ

     :حیطه نوآوری را علامت بزنید 

 تدوین و بازنگری برنامه های آموزشی 

 یادگیری یاددهی و  

  (علمی و برنامه آموزشی )دانشجو، هیاتارزشیابی 

 مدیریت و رهبری آموزشی  

 یادگیری الکترونیکی  

 تولید محصولات آموزشی طراحی و 
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عنووان نماينود  ه نام همكاران و نوع و میزان مشارکت هر يك از ايشان در فعالیت مورد نظر را ذکر نمايید. )اولین نفر ب

 رديف قابل افزايش است( –مجريان محسوب می شود 

 نام و نام خانوادگی سمت در این فعالیت درجه دانشگاهی نوع همکاری میزان مشاركت امضاء

      

      

      

      

 

 بخش بالینی مقطع تحصیلی          فاز        بیمارستان                  رشته /گرو        دانشكد                      محل انجام فعالیت: 

   :تاريخ پايان                      تاريخ شروع:                                                مدت زمان اجرا: 

 

 هدف کلی:  

   اختصاصی اهداف/اهداف ويژ: 

 

  

 :بیان مسئله )ضرورت انجام و اهمیت اهداف انتخابی را ذکر کنید(

 

 :نس(ا)با ذکر رفر مرور تجربیات و شواهد خارجی

 

 

نس اطور کامل ذکر و رفره بی اين نوآوری در دانشگا  و کشور يمرور تجربیات و شواهد داخلی )در اين بخش سوابق اجرا

 :ذکر شود(
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آماد  سازی، چگونگی تجزيه و تحلیل موقعیت و تطبیق متدولوژی، فعالیت صورت گرفته را بنويسید ) شرح مختصری از

 :را در اين بخش بنويسید(اجرا و ارزشیابی 

آماد  سازی، چگونگی تجزيه و تحلیل موقعیت و تطبیق صورت گرفته را به انگلیسی بنويسید ) شرح مختصری از فعالیت

 متدولوژی، اجرا و ارزشیابی را در اين بخش بنويسید(:

 قرار گرفته را ذکر کنید. شیو  های تعامل با محیط که در آن فعالیت نوآورانه به محیط معرفی شد  و يا مورد نقد

 برگزاری دوره های آموزشی در جهت انتقال نوآوری 

 پذیرش در كنگره ها و جشنواره ها 

  شیوه های نشر نوآوری اعم ازCDپاورپوینت / مقالات داخلی یا خارجی/تارنما/كتاب/ راهنما / 

 شواهد تعمیم نوآوری در اماكن دیگر و نتایج آنها 

 خبرگان/ همکاران /مشتریان یا فراگیران نقد 
 

 

 .نتايج  حاصل از اين فعالیت و اين که فعالیت ارائه شد  چگونه موفق شد  است به اهداف خود دست يابد را بنويسید

 توجه: در این بخش موارد ذیل را ذكركنید:

  شواهد دستیابی به اهداف  برای هریک از اهداف ویژه به تفکیک 

 ی فراگیران/مشتریانمیزان رضایتمند 

 تقاط قوت و ضعف و پیشنهادات برای آینده 

 

 

 

 

 

 

 

 


