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جطٌَاسُ کطَسی ضْیذ هطْشی تِ هٌظَس تجلیل ٍ تکشین اساتیذ عشصِ آهَصش پضضکی ٍ تشای ضٌاسایی ٍ
هعشفی فشایٌذّای آهَصضی هطلَب داًطگاّی تِ هٌطَس استقای آهَصش پضضکی تشگضاس هی گشدد.
ضیَُ ًاهِ حاضش تِ هٌظَس ضفاف ساصی سًٍذ داٍسی فشایٌذّای آهَصضی دس دّویي جطٌَاسُ کطَسی ضْیذ
هطْشی تذٍیي ضذُ است.
روند داوری:
تشسسی فشایٌذّای اسسالی تِ جطٌَاسُ کطَسی ضْیذ هطْشی تش اساس سًٍذ صیش صَست هیگیشد:
مرحله اول :بررسی اولیه فراینذها
 .1ایي تشسسی اص ًظش سعایت چاسچَبّای اٍلیِ فشایٌذّای آهَصضی دس دتیشخاًِ جطٌَاسُ صَست هییگییشد.
دس صَستی کِ فشایٌذی ٍاجذ ضشایط اٍلیِ یک فشایٌذ آهَصضی ًثاضذ دس ّویي هشحلِ سد هیضَد ٍ تشای
 .2هَاسدی کِ هٌجش تِ سد سشیع فشایٌذّا هیضًَذ عثاستٌذ اص:
الف .فعالیتّای خاسج اص حَصُ آهَصش اعضای ّیات علوی یا یکی اص سدُّای فشاگیشاى علَم
پضضکی

1

ب .فعالیتّای هشتثط تا آهَصش سالهت عوَهی

2

ج .فشایٌذی کِ دس دٍسُّای گزضتِ تِ عٌَاى فشایٌذ داًطگاّی یا کطَسی ضٌاسایی ٍ هَسد تقذیش
قشاس گشفتِ اًذ
undergraduate ،postgraduate and CME/CPD
Public education
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1
2

ت .طشحّایی کِ صشفا هاّیت ًظشیِ پشداصی داسًذ
ث .پژٍّصّای آهَصضی کِ هاّیت تَلیذ علن داسًذ ٍ ًِ اصالح سًٍذّای آهَصضی هستقش دس داًطگاُّا

ج .فشایٌذّایی کِ اص ًظش تَاتش ٍ هذت اجشا یکی اص ضشایط صیش سا داسًذ:
 .iدس هَسد فشایٌذّایی کِ اجشای هستوش داسًذ ،هذت اجشای کوتش اص ضص هاُ داضتِ تاضٌذ.
 .iiدس هَسد فشایٌذّایی کِ اجشای هکشس داسًذ حذاقل دٍ تاس اًجام ًطذُ تاضٌذ.
 .iiiدس هَسد فشایٌذّایی کِ هاّیتا اجشای یک تاسُ داسًذ ٍلی تاثیش هستوش داسًذ هاًٌذ تشًاهِّای
آهَصضی یا سٌذّای سیاست گزاسی ،هصَب هشجع ری صالح ًطذُ تاضٌذ.
مرحله دوم :احراز تحقق معیارهای دانش پژوهی
دس صَستی کِ فشایٌذی دس هشحلِ تشسسی اٍلیِ فاقذ هعیاسّای حزف سشیع تاضذ ٍاسد ایي هشحلِ هیضَدّ .ذف
اص ایي هشحلِ احشاص اطویٌاى اص ایي است کِ فشایٌذ هَسد تشسسی حذاقلّای یک فشایٌذ داًص پژٍّی آهَصضی سا
تش اساس هعیاسّای گالسیک 3تِ ضشح صیش داسا است:
معيارهاي ارزيابی فعاليت هاي دانش پژوهی:
ّ .1ذف هطخص ٍ سٍضي داسد.
 تلی

 خیش

 .2تشای اًجام فشایٌذ هشٍس تش هتَى اًجام ضذُ است.
 تلی

 خیش

 .3اص سٍش هٌذی هٌاسة ٍ هٌطثق تا اّذاف استفادُ ضذُ است.
 تلی

 خیش

 .4اّذاف هَسد ًظش تِ دست آهذُ اًذ؟

Glassick
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 تلی

 خیش

 .5فشایٌذ تِ ضکل هٌاسثی دس اختیاس دیگشاى قشاس گشفتِ است.
 تلی

 خیش

 .6فشایٌذ هَسد ًقذ تَسط هجشیاى قشاس گشفتِ است.
 تلی

 خیش

تثصشُ:

ّ .1ش فشایٌذ تشای دٍ داٍس اسسال هیضَد ٍ دس صَستی کِ تش اساس قضاٍت ّش دٍ داٍس فاقذ هر يک

اص

اجضای اصلی هعیاسّای داًص پژٍّی آهَصضی تاضذ ،سد هیضَد.
 .2دس صَستی کِ ًظشات دٍ داٍس دس هَسد یک فشایٌذ هتفاٍت تاضذ فشایٌذ تشای داٍس سَم فشستادُ هیضَد
ٍ تش اساس ًظش دٍ داٍس اص سِ داٍس ،دس هَسد سد یا اداهِ تشسسی فشایٌذ تصوین گیشی هیضَد.
مرحله سوم :داوری و نمره دهی فراینذهای دانش پژوهی بر اساس شاخص ارزیابی
فشایٌذّایی کِ ٍاجذ حذاقلّای داًص پژٍّی آهَصضی تاضٌذ تش اساس ضاخص ّای جذٍل صیش تِ صَست
غیش حضَسی هَسد داٍسی ٍ ًوشُ دّی اًجام هی گیشد .دتیشخاًِ تا جوع تٌیذی ًویشات داٍساى ستثیِ تٌیذی
فشایٌذّا سا تِ تفکیک ّش یک اص حیطِ ّای ضص گاًِ جطٌَاسُ اًجام هی دّذ.
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چاسچَب اهتیاصدّی فشایٌذّای دٍاصدّویي جطٌَاسُ داًطگاّی ضْیذ هطْشی

ردیف

امتیبزات

محورهب
7

1

2

اهمیت مسئله
مرور تجربیبت و
شواهذ

3

4

5

6
7

میسان اثربخشی
نوآوری
استفبده از نقذ و
ببزخورد
سطح نوآوری
گستره ارایه

7

اّویت هَضَع ًاهشخص است.

3

5

3

5

رٍش هٌاسة اًتخاب شذُ ٍ در حیي اجزا
اًؼطاف پذیزی هٌاسة تاػث ارتقاء اجزاء
گزدیذُ است.

7

3

5

3

5

3

5

1
ًَآٍری در سطح گزٍُ یا دپارتواى

3

5

ارائِ هٌاسة ٍ اًتشار تیي الوللی

وسعت و حجم کبر

1
ًقذ ٍ تاسخَرد ًاهشخص است.

ًَآٍری جْاًی

7

1
دستیاتی تِ اّذاف ًاهشخص است.

ًقذ در سطح خارج اس داًشگاُ اًجام شذُ
است ٍ تاسخَرد آى در تزًاهِ هَثز تَدُ
است.

7

1
رٍش هٌاسة اًتخاب شذُ ٍلی اجزا تسیار
ضؼیف تَدُ است.

افقْای جذیذی تزای تزرسی ٍ هطالؼِ
تیشتز ایجاد ًوَدُ است.

7

1
ٍضؼیت هزٍر ًاهشخص است.

هزٍر هستٌذ ٍ ًظام هٌذ

7
8

5

اّذاف هَضَع شفافٍ ،اقغ تیٌاًِ ٍ تسیار
تا اّویت است.

7
متذولوشی

3

1

1
ارائِ ٍ اًتشار ًاهشخص

3

5

حجن کار در گزٍُ فزایٌذی خَد تسیار
تشرگ است.

1
حجن کار در گزٍُ فزایٌذی خَد کَچک
است.

امتیبز کل:
4

مرحله چهارم :انتخاب نهایی فراینذها برتر
دس ایي هشحلِ فشایٌذّایی کِ تاالتشیي ستثِ سا کسة کشدُ تاضٌذ طی جلسِ حضَسی تَسیط داٍساى دس
ضص کاس گشٍُ تشاساس حیطِ ّای ضص گاًِ جطٌَاسُ داٍسی هی ضًَذ ٍ تشتشیي ّا دس قالة ستثیِ ّیای اٍل،
دٍم ٍ سَم اص ّش یک اص حیطِ ّای ضص گاًِ جطٌَاسُ اًتخاب هی گشدد.
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