
 

1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شیوه نامه رسیدگی به طرح های نوآورانه آموزشی در مرکز مطالعات و توسعه آموزش  
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 مقدمه 

با توجه به اجرای بسته های تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی ایران، ایجاد تغییر  

برخی روندها و فرآیندهای جاری ضروری به نظر می رسد. برای یافتن روش های مناسب اجرای تغییرات مورد  در  

نظر در سطوح مختلف آموزشی دانشگاه، داشتن نگاه عالمانه )دانشورانه( برای یافتن مشکالت و ارائه راه حل برای  

ی و مالی از طرح های نوآورانه و توسعه ای  آنها ضروری به نظر می رسد، اما وجود ساز و کاری برای حمایت فن

ای برای همکاری بین مرکز  ها، تفاهم نامه تسهیل حمایت مالی و فنی از این گونه طرح برای    ارائه شده الزامی است.

درمان و آموزش    ،ملی تحقیقات راهبردی آموزش پزشکی و مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی وزارت بهداشت

(. این شیوه نامه برای تامین موارد  1397/ 08/05/د مورخ  2401/500ست. )پیوست نامه شماره  پزشکی امضا شده ا

 های مندرج در این تفاهم نامه تدوین شده است.این تفاهم نامه و استفاده از حمایت 4ده  ذکر شده در ما

 . هدف:  1ماده 

از حمایت های مالی برای انجام    اعضا هیات علمی  ستفادهشیوه نامه تعیین چگونگی و مسیر ادوین این  هدف از ت

 طرح های نوآورانه آموزشی در دانشگاه علوم پزشکی ایران می باشد.  

 . تعاریف: 2ماده 

طرحی که مرتبط با حوزه آموزش یکی از رده های فراگیران علوم پزشکی )دانشجویان،    طرح نوآورانه آموزشی:

اعضا هیات علمی است یا  بهبود کیفیت    .دستیاران، آموزش مداوم جامعه پزشکی(  به  این طرح در عمل منجر 

 آموزش خواهد شد. 
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نو بودن موضوع یک طرح نوآورانه آموزشی میتواند در سطح گروه، دانشکده، دانشگاه و کشوری    :سطح نوآوری

بینی اجرای  باشد.   بینی اجرای طرح در سطح ملی نیست. بلکه مهم پیش  لزوما پیش  از طرح کشوری  منظور 

 طرحی است که برای اولین بار در کشور مطرح شده )حتی اگر در سطح یک دانشگاه اجرا شود(. 

کمیته  طرح های نوآورانه آموزشی پس داوری و انجام اصالحات مربوطه در    :طرح های نوآورانه آموزشیکمیته  

   .طرح های نوآورانه آموزشی دانشگاه بررسی خواهد شد 

 علوم پزشکی ایران  دانشگاه:

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی   وزارت:

همکاری امضا شده بین مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش پزشکی و مرکز مطالعات و    تفاهم نامه   تفاهم نامه:

توسعه آموزش پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در راستای حمایت فنی، مالی از طرح های نوآورانه  

 (. 08/05/1397/د مورخ 2401/500دانشگاه های علوم پزشکی کشور )پیوست نامه شماره  

 فعالیت های نوآورانه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ملی سامانه   عالیت های نوآورانه:ف سامانه

http://meded.behdasht.gov 

 سامانه پژوهشی مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش پزشکی :سامانه نصر

rms.nasrme.ac.ir 

 مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی  مرکز مطالعات:

 مرکز تحقیقات راهبردی آموزش پزشکی  مرکز تحقیقات:

 

 . روند رسیدگی به طرح های نوآورانه آموزشی3ماده 

 فراخوان طرح های نوآورانه آموزشی   (1

 و ایمیل مرکز مطالعات دانشگاه دریافت پروپوزال های نوآورانه از طریق سامانه فعالیت های نوآورانه  (2

 

http://rms.nasrme.ac.ir/
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تبصره: در خصوص اعضا هیات علمی که ایراد در سامانه آنها وجود دارد در صورتی که مشکل قابل حل نباشد کلیه  

 مستندات آن ثبت و ضبط میگردد. فیزیک فعالیت های نوآورانه انجام و سامانه  روند  مراحل مانند 

دانش پژوهی جهت موارد رد سریع و اطالع به مجری. موارد ذیل منجر  بررسی پروپوزال ها توسط مدیر   (3

 به رد سریع خواهند شد: 

 مجری طرح عضو هیات علمی علوم پزشکی ایران نباشد. الف( 

 نوآورانه و توسعه ای نباشد. طرح ب( 

 ج( طرح پژوهش در آموزش باشد. 

 د( طرح با تفاهم نامه و آیین نامه / شیوه نامه های ابالغ شده وزارت انطباق نداشته باشد. 

در  ابهام  موارد فوق    تبصره: در صورت وجود  از  اولین جلسه کمیته  هر یک  در  نوآورانه  طرح مذکور  طرح های 

 مطرح می شود و بر اساس نظر کمیته اقدام خواهد شد.   آموزشی

 به داوران تعیین دو داور از طریق سامانه و ارجاع طرح  (4

 انجام داوری و اعالم نظر توسط داوران از طریق سامانه   (5

داوران باید طی دو هفته در خصوص طرح اعالم نظر نمایند. در غیر اینصورت پس از یادآوری به ایشان    :1تبصره 

 ارسال خواهد شد.  توسط مدیر واحد و از طرق سامانه ورت لزوم طرح به داور جدید در ص

 : ارزیابی های اخالقی و کارشناسی هزینه اولیه توسط داوران انجام خواهد شد.2تبصره 

 :جمع بندی نظر داوران توسط مدیر واحد  (6

 حداکثر طی دو هفته ارسال به مجری در صورت نیاز به اصالح و دریافت اصالحات الف( 

 ارسال اصالحات به داوران در صورت نیاز به تایید مجدد داور ب( 

 ج( ارسال به داور سوم در صورت اختالف نظر بین دو داور قبلی 

 ارسال طرح به کمیته در صورت تایید حداقل دو داور  (7
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 :طرح های نوآورانه آموزشیمطرح شدن طرح در اولین کمیته  (8

 تعیین میزان هزینه آن بر اساس نتایج داوری ها تصویب طرح و  ( الف

نوآورانه در صورت درخواست مجری و معرفی  ب( تعیین مشاور   انجام طرح های    افراد متخصص در  در 

 موضوع به مجری برای مراجعه و مشورت در صورت نیاز  

 رد طرح  ( ج

به اجماع نرسد و نیاز به  ص طرحی  بر اساس بررسی طرح و نتایج داوری ها، در خصو   تبصره: در صورتی که کمیته

اطالعات بیشتر از واحد های تخصصی باشد، استعالم در خصوص طرح انجام خواهد شد. به طور مثال در    کسب

 خصوص مجازی سازی از واحد مربوطه استعالم خواهد شد.

 از طریق سامانه ارائه نتیجه کمیته طرح های نوآورانه آموزشی (9

جهت آپلود  مدیر مرکز مطالعات  با امضا  گواهی تایید کمیته    ، یین بودجه طرحطرح و تعدر صورت تصویب    تبصره:  

 در سامانه نصر به مجری از طریق اتوماسیون اداری ارسال خواهد شد. 

آپلود کرده و کد طرح در سامانه را به مدیر    همراه گواهی تایید کمیته  مجری طرح را در سامانه نصر به   (10

 خواهد نمود.  واحد دانش پژوهی ارسال 

 پیگیری روند اجرای طرح توسط کارشناس واحد دانش پژوهی   (11
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