بسمه تعالی
ٍصاست تْذاؿت ،دسهاى ٍ آهَصؽ پضؿکی
هؼاًٍت آهَصؿی

مرکس مطالعات و توسعه آموزش علوم پسشکی

راهنمای حیطههای دوازدهمین جشنواره شهید مطهری

حیطه تدوین و بازنگری برنامههای آموزشی
تعریف:
تشًاهِ دسػی عشح یا ًقـِ ای اػت کِ دس تشگیشًذُ فشكت ّای یادگیشی ٍ تجاسب آهَصؿی تشًاهِ سیضی
ؿذُ تشای هحذٍدُ صهاًی ٍ هکاًی هـخق هی تاؿذ .تِ ػثاست دیگش اتضاسی اػت کِ تِ ٍاػغِ فؼالیت
ّای تشًاهِ سیضی ؿذُ ٍ ّذفوٌذ ،هَجثات یادگیشی دس یادگیشًذگاى سا فشاّن هی آٍسد .هحذٍدُ فشایٌذّای
حیغِ تشًاهِ سیضی دسػی هی تَاًذ دستشگیشًذُ عیفی اص یک دٍسُ کَتاُ هاًٌذ تَاًوٌذػاصی آهَصؿی اػضای
ّیات ػلوی ٍ کاسکٌاى یا آهَصؽ هذاٍم تا ػغح یک سؿتِ تاؿذّ .وچٌیي گشٍُ ّذف آى هی تَاًذ اػضای
ّیات ػلوی ،داًـجَیاى هقاعغ هختلف تحلیلی ٍ یا داًؾ آهَختگاى تاؿٌذ .فشایٌذّای ایي حیغِ هی
تَاًذ دس قالة توام گامّای تشًاهِ سیضی دسػی عشاحی ٍ اجشا گشدد یا فقظ ؿاهل یکی اص هشاحل آى تاؿذ
تِ ؿشط آى کِ ًقؾ آى هشحلِ دس کل فشایٌذ تشًاهِ سیضی دسػی هـخق تاؿذ.
در جشنواره شهید مطهری ،این حیطه مصادیق زیر را دربرمیگیرد:
ً یاصػٌجی (تِ گًَِای کِ تِ کاسگیشی ًتایج آى دس فشایٌذ تشًاهِ سیضی ًـاى دادُ ؿَد)
 تذٍیي اّذاف (اص جولِ تَاًوٌذی ّای داًؾ آهَختگاى)
 اًتخاب ٍ ػاصهاًذّی هحتَا
 اجشای تشًاهِ
 اسصؿیاتی تشًاهِ
در جشنواره شهید مطهری ،این حیطه موارد زیر را در برنمیگیرد:
ًَ آٍسی دس حیغِ سٍؽ تذسیغ یا اسصؿیاتی تشًاهِ دسػی کِ تِ عَس هؼتقل اص تشًاهِ دسػی تاؿذ.
ایي هَاسد حؼة هَسد دس حیغِ ّای یاددّی ٍ یادگیشی یا اسصؿیاتی آهَصؿی قشاس هی گیشًذ.
 هذیشیت تشًاهِ دسػی .ایي هَسد ًیض دس حیغِ هذیشیت ٍ سّثشی آهَصؿی قشاس هی گیشد.

حیطه یاددهی و یادگیری
تعریف:
ّش آى چِ کِ تِ تؼاهالت یاددٌّذُ ٍ یادگیشًذُ دس ساػتای دػتیاتی تِ اّذاف آهَصؿی هشتثظ هی ؿَد.

در جشنواره شهید مطهری ،این حیطه مصادیق زیر را دربر میگیرد:
 الگَّا ٍ هذل ّای تذسیغ
 یادگیشی دس گشٍُّای تضسگ
 یادگیشی دس گشٍُ کَچک
 آهَصؽ تالیٌی
 یادگیشی دس ػشكِ جاهؼِ
 یادگیشی اص ّوتایاى
 تاصخَسد (دس كَستی کِ هشتثظ تا تؼاهالت یاددٌّذُ -یادگیشًذُ ٍ ٍیظگی ّای خاف آًْا  -ػثک
ّای یادگیشی ٍ  - ...تاؿذ ٍ هٌجش تِ تْثَد کیفیت یاددّی ٍ یادگیشی ؿَد).
در جشنواره شهید مطهری ،این حیطه موارد زیر را در بر نمیگیرد:
 چٌاًچِ فشد اتضاس یا هحلَل آهَصؿی سا تْیِ کشدُ تاؿذ ٍ اص آى دس فشایٌذ یاددّی ٍ یادگیشی
اػتفادُ کٌذ ،چَى توشکض تش ػاخت اتضاس اػت ،دس ایي حیغِ قشاس ًوی گیشد .ایي هَاسد دس حیغِ
هحلَالت آهَصؿی قشاس هیگیشًذ.
 هَاسدی کِ تشًاهِ دسػی تذٍیي ؿذُ ٍ تخـی اص آى ًیض تِ سٍؽ ّای تذسیغ ،اختلاف داسد،
چَى تاکیذ اكلی تش تذٍیي تشًاهِ اػت ،دس ایي حیغِ قشاس ًوی گیشد .ایي هَاسد دس حیغِ تذٍیي ٍ
تاصًگشی تشًاهِّای آهَصؿی قشاس هیگیشًذ.
 هَاسدی کِ سٍؽ آهَصؽ یا تذسیغ تِ کاس سفتِ هثتٌی تش اػتفادُ اص فضاّای هجاصی اػت ٍ
قؼوت ػوذُ استثاط دس فضای هجاصی ؿکل هی گیشد دس ایي حیغِ قشاس ًوی گیشًذ .ایي هَاسد دس
حیغِ یادگیشی الکتشًٍیکی قشاس هیگیشد.
 تاصخَسد چٌاًچِ تِ ػٌَاى یکی اص گام ّای فشایٌذ اسصؿیاتی تاؿذ ،دس ایي حیغِ قشاس ًوی گیشد .ایي
هَاسد دس حیغِ اسصؿیاتی قشاس هیگیشد.
حیطه ارزشیابی
تعریف:
جوغ آٍسی ٍ تحلیل ًظام هٌذ ٍ ّذفوٌذ اعالػات تا سٍؽ ػلوی (سٍا ٍ پایا) جْت تشسػی کاسکشد،
اثشتخـی ٍ ػغح ػلوی ٍ سػایت اكَل ،دس هَسد اػضای ّیأت ػلوی ،فشاگیشاى ،یا تشًاهِ دسػی جْت
تاصخَسد (تِ هٌظَس تْثَد ػولکشد) یا تلوینگیشی

در جشنواره شهید مطهری ،این حیطه مصادیق زیر را دربر میگیرد:
ّش اسصؿیاتی اػن اص  low-stakeیا  ،high-stakeتکَیٌی یا تشاکوی ،تِ سٍؽ کاغزی یا الکتشًٍیک دس صیش
حیغِ ّای صیش:
 اسصؿیاتی کویت یا کیفیت آهَصؿی اػضای ّیأت ػلوی
 اسصیاتی فشاگیشاى دس ػشكِ ّای هختلف آهَصؿی
 تحلیل آصهَى
 اسائِ تاصخَسد
 اسصؿیاتی تشًاهِ
 ػٌجؾ هحیظ آهَصؿی
 اػتثاستخـی تشًاهِای (آهَصؿی)
 اػتثاستخـی هَػؼِای (آهَصؿی)
در جشنواره شهید مطهری،این حیطه موارد زیر را در بر نمیگیرد:
 عشاحی ػاهاًِ ّای خذهات آهَصؿی
 عشاحی ػاهاًِ ّایی کِ دس ساػتای اسصؿیاتی تِ کاس سٍد دس كَستی کِ تاکیذ ٍ توشکض تش
عشاحی ػاهاًِ تاؿذ
 اسصیاتی کیفیت ٍ اثشتخـی هـاٍسُ داًـجَیی
ً یاصػٌجی آهَصؿی
 تشًاهِ سیضی ساّثشدی
 هذیشیت فضاّا ٍ اهکاًات ٍ خذهات آهَسؿی .ایي هَاسد دس حیغِ هذیشیت ٍ سّثشی قشاس هی
گیشد.
 اتَهاػیَى فشایٌذّا .ایي هَاسد اگش جٌثِ عشاحی ػاهاًِ داؿتِ تاؿذ دس حیغِ هحلَالت
آهَصؿی ٍ اگش کاستشد آى تِ هٌظَس اػتفادُ تْیٌِ دس هذیشیت سًٍذ تاؿذ دس حیغِ هذیشیت ٍ
سّثشی قشاس هی گیشد.
 اسصؿیاتی فشآیٌذّای آهَصؿی تِ ػٌَاى جضئی اص عشاحی ٍ اجشای فشآیٌذ

حیطه مدیریت و رهبری آموزشی
تعریف:
ایي حیغِ دستشگیشًذُ ٍظایف ٍ کاسکشدّای هذیشیت ٍ سّثشی آهَصؿی 1اػت کِ هٌجش تِ تحقق اّذاف اص
پیؾ تؼییي ؿذُ آهَصؽ ػلَم پضؿکی ٍ تؼالی ٍ استقای هؼتوش کیفیت دس اتؼاد هختلف حیات آکادهیک
داًـگاُ ّا ٍ هَػؼات آهَصؽ ػالی ػلَم پضؿکی هیگشدد.
در جشنواره شهید مطهری ،این حیطه مصادیق زیر را دربر میگیرد:
 تشًاهِ سیضی ساّثشدی (اػتشاتظیک) ٍ ػولیاتی دس آهَصؽ ػلَم پضؿکی
ً یاصػٌجی دس ساػتای استقای هذیشیت ٍ سّثشی آهَصؿی
 عشاحی ،اجشا ٍ اسصؿیاتی فشایٌذّای استقای کیفیت آهَصؽ ػلَم پضؿکی (هذیشیت تغییش)
 سّثشی تغییش ٍ تحَل دس آهَصؽ ػلَم پضؿکی
 جزب ٍ تکاسگیشی ًیشٍی اًؼاًی اثشتخؾ دس آهَصؽ ػلَم پضؿکی
 ظشفیت ػاصی فشدی ٍ ػاصهاًی دس ساػتای هذیشیت ٍ سّثشی تغییشات آهَصؿی اص جولِ اسایِ
هـاٍسُ ،ساٌّوایی ٍ هٌتَسیٌگ
 پیادُ ػاصی ساّکاسّای استقای اًگیضُ اػضای ّیأت ػلوی ،داًـجَیاى ٍ کاسکٌاى دس حَصُ
آهَصؽ
 تکاسگیشی صیشػاخت ّای فٌاٍسی اعالػات تِ هٌظَس تْیٌِ ػاصی اهَس هشتثظ تا هذیشیت
آهَصؿی
 هذیشیت فضا ،اهکاًات ٍ خذهات آهَصؿی
 هذیشیت تشًاهِ دسػی
 اػتقشاس ًظام حوایت اص داًـجَیاى
در جشنواره شهید مطهری ،این حیطه موارد زیر را در بر نمیگیرد:
 هذیشیت اهَس اداسی ٍ هالی تخؾ آهَصؽ
 هذیشیت فضای هجاصی ٍ ًشم افضاسّای هشتثظ تا آهَصؽ ػلَم پضؿکی
 عشاحی ،ػاخت ٍ تکاسگیشی تجْیضات آهَصؿی
 هذیشیت کالع دسع
 تَاًوٌذػاصی داًـجَیاى
Educational Administration
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حیطه یادگیری الکترونیکی
تعریف:
تؼاهل یاددٌّذُ – یادگیشًذُ تا اػتفادُ اص فٌاٍسی ّای تشخظ ٍ فٌاٍسیّای هثتٌی تش  ITپیـشفتِ (اص
هحتَاّای هتٌی تؼاهلی تا اػتفادُ اص آٍاتاس دس دًیاّای هجاصی) تشای کؼة داًؾ ،هْاست ٍ ًگشؽ
در جشنواره شهید مطهری ،این حیطه مصادیق زیر را دربر میگیرد:
 اسائِ آهَصؽ اص عشیق ایٌتشًت تا اػتفادُ اص فٌاٍسیّای ّوضهاى ( 2هاًٌذ کالع هجاصی) ،اػن اص
تشکیثی یا كشفا هجاصی
 اسائِ آهَصؽ اص عشیق ایٌتشًت تا اػتفادُ اص فٌاٍسیّای غیش ّوضهاى ( 3هاًٌذ اػتفادُ اص  ،)LMSاػن
اص تشکیثی یا كشفا هجاصی
 اسایِ آهَصؽ تا اػتفادُ اص فٌاٍسیّای ٍاقؼیت هجاصی ٍ ٍاقؼیت افضٍدُ
 اسایِ آهَصؽ تا اػتفادُ اص ؿثیِػاصّای 4سایاًِای هاًٌذ تیواس هجاصی
 اًَاع آهَصؽّای اسائِ ؿذُ تا اػتفادُ اص فٌاٍسی ّوشاُ
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تَضیح اٍل :فشآیٌذ یادگیشی الکتشًٍیکی تایذ ؿاهل کلیِ هشاحل عشاحی آهَصؿی (ؿاهل :تحلیل ،عشاحی،
تَػؼِ ،اجشا ٍ اسصؿیاتی) تاؿذ.
تَضیح دٍم :لضٍهی ًذاسد کِ کلیِ فؼالیتّای عشاحی آهَصؿی دس هحیظ ایٌتشًت كَست گیشد ٍ اقذاهاتی
اص ایي سًٍذ هیتَاًذ تِ كَست حضَسی تشگضاس ؿذُ تاؿذ.
در جشنواره شهید مطهری ،این حیطه موارد زیر را در برنمیگیرد:
 تَلیذ اًَاع هحتَاّای الکتشًٍیکی هاًٌذ تؼتِّای هَلتی هذیا ،کتاب الکتشًٍیکی ... ٍ ،تذٍى اػتفادُ
دس ػیؼتن آهَصؽ هجاصی .ایي هَاسد دس حیغِ هحلَالت آهَصؿی قشاس هی گیشًذ.
 هجاصی کشدى فشایٌذّای اداسی یا اجشایی هاًٌذ اػتفادُ اص صیشػاخت ّای فٌاٍسی اعالػات هاًٌذ
اسصؿیاتی هثتٌی تش ؿثکِ (هاًٌذ ًشم افضاسّای اسصؿیاتی ّیات ػلوی) یا ًشم افضاسّای هذیشیت
آهَصؽ.
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Synchronized
Asynchronized
4
Simulation
5
Mobile Learning
3

 فؼالیت ّای کِ كشفا هشتَط تِ تشًاهِ سیضی یا اسصؿیاتی دٍسُ ّای یادگیشی الکتشًٍیکی تاؿذ
هشتَط تِ ایي حیغِ ًیؼت .ایي هَاسد حؼة هَضَع دس حیغِ تشًاهِ سیضی دسػی ٍ اسصؿیاتی
آهَصؿی قشاس هی گیشًذ.
حیطه طراحی و تولید محصوالت آموزشی
تعریف:
هحلَل آهَصؿی ،ػثاست اػت اص ّش ًَع اتضاس ،هَاد ،6سػاًِ ( ٍ ،)mediaفٌاٍسی ( )technologyآهَصؿی
کِ اهکاى تِ کاسگیشی دس ػشكِ ّای آهَصؿی هختلف سا داسا تاؿذ ٍ تایذ حذاقل یک ًوًَِ ی تَلیذ ؿذُ
(دس هقیاع آصهایـی) ٍ عشح تجاسی ػاصی ( ،)Business Planسا داؿتِ تاؿذ.
در جشنواره شهید مطهری ،این حیطه مصادیق زیر را دربر میگیرد:
 فیلن آهَصؿی
 پادکؼت
 پَیاًوایی
 تیضس دیجیتال ایٌفَگشافی
 ساٌّوای هغالؼِ ٍ 7دسػٌاهِ

8

 تاصی ػاصی (اػن اص تاصی ّای فیضیکی ٍ دیجیتال) ؿاهل تاصی ّای جذی یا کاستشدی ٍ 9تاصیّای
آکادهیک ٍ 10اٍسیگاهی (فیضیکی ٍ الکتشًٍیکی)
 ؿثیِ ػاصّای آهَصؿی ؿاهل هذل ٍ هَالط آهَصؿی (اػن اص فیضیکی ٍ هجاصی)
ٍ اقؼیت افضٍدُ (ٍ ٍ )ARاقؼیت هجاصی ()VR
َّ لَگشام  3تؼذی–
ً شم افضاسّای آهَصؿی
 عشاحی ػاهاًِ ّای آهَصؿی
 اپلیکیـي هَتایل
 گجت
 اتضاسّای هؼایٌِ ی تـخیلی تا قاتلیت اػتفادُ آهَصؿی
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Material
Study Guide
8
Student text book
9
Applied or Serious Games
10
Academic Games
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تَضیح اٍل :سػایت هؼیاسّای گالػیک جْت اسصیاتی هحلَالت تَلیذ ؿذُ ،الضاهی اػت .دس ایي
چاسچَب ،ثثت پتٌت 11هحلَل ،ثثت هحلَل دس هشکض هالکیت هؼٌَی ،ثثت تِ ػٌَاى هحلَل داًؾ تٌیاى،
دفاع هَفق هحلَل دس هشاکض سؿذ داًـگاُ ّای ػلَم پضؿکی یا هشاکض سؿذ ٍ پاسک ّای فٌاٍسی ٍاتؼتِ تِ
ٍص است ػلَم ،تحقیقات ٍ فٌاٍسی ،ثثت اختشاع یا ثثت پتٌت دس هشاکض هؼتثش تیي الوللی ٍ ،کؼة هجَص تَلیذ
اًثَُ اص هشاجغ ریلالح (هاًٌذ اداسُ ی تجْیضات پضؿکی) ٍ  ،...هؼادل هؼیاسّای گالػیک  6 ٍ 5 ،4دس ًظش
گشفتِ خَاٌّذ ؿذ.
تَضیح دٍم :سػایت الضاهات تجاسی ػاصی تِ هٌضلِ ػغح هلی ٍ تیي الوللی تَدُ ٍ هٌجش تِ کؼة اهتیاص
افضٍدُ دس ایي ػغح خَاّذ خَاّذ ؿذ.
در جشنواره شهید مطهری ،این حیطه موارد زیر را در برنمیگیرد:
 هحلَالتی کِ هجشی فشایٌذ عشاحی یا تَلیذ هحلَالت هزکَس سا اًجام ًذادُ ٍ كشفاً تِ اػتفادُ،
اسصؿیاتی ٍ  ...هحلَالت ًاهثشدُ هثادست ٍسصیذُ تاؿذ .ایي هَاسد حؼة هَضَع دس ػایش حیغِ
ّا ،قشاس خَاٌّذ گشفت.
 هحلَالتی ّوچَى اتضاسّا ،تجْیضات ٍ هلضٍهات پضؿکی کِ كشفاً یا ػوذتاً کاسکشد 12تْذاؿتی ٍ
دسهاًی داسًذ.

Patent
Blended
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