
  بسمه تعالي

  هاي نوآورانه آموزشيتدوين ايدهراهنماي 

  پيشنهادات  اجزا  بخش رديف

  عنوان ايده  1

تواند عبارتي كامال خالقانه باشد عنوان ايده شما مي
و بايد اثربخشي آن براي افراد مختلف در هنگام 
شنيدن را مد نظر قرار داشته باشيد اما بهتر است در 
عين حال به يك سري قواعد كلي كه در بخش 

  پيشنهادات به آن اشاره شده توجه كنيد.

 است در صورت امكان همانند هر محتواي علمي، ايده شما بهتر
اي را االت روشنگر هر مطالعهؤعنواني داشته باشد كه پاسخ به س

تواند البته عبارت چه زماني و در چه مكاني مي( در برداشته باشد:
ها بنا به محتواي كلي ذكر با توجه به عملي نشدن بسياري از ايده

  نشوند)
  )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( دهيد؟كجا مي خواهيد اين كار را انجام  )4
  )when( چه زماني مي خواهيد اين كار را انجام دهيد؟ )5

عنوان ه ب عنوان ايده شما بايد به نوعي براي مخاطبين جذاب باشد.
دهيد شايد مثال اگر آماده سازي يك بسته آموزشي را پيشنهاد مي

جالب باشد كه يك اسم تجاري براي آن انتخاب كنيد و آن را در 
  عنوان ذكر كنيد!

بيانگر  بايدجذاب باشد، و ثانيا  بايددر هر صورت عنوان ايده اوال 
  هاي كلي محتواي ايده شما باشدويژگي

  

2  

نياز آموزشي 
مورد نظر و 

اهداف 
  كاربردي ايده

  
  
  

فرآيند  دربيان كنيد كه چطور ايده شما به يك نياز 
همچنين فاصله بين  پاسخ مي دهد.آموزش، 

عملكرد فعلي و ايده آل فراگير را بيان كنيد و در 
 تغييرنهايت در يك جمله دليل خود را براي 

 پيشنهادي بيان كنيد

  

- صورت شفاف بيان كنيد كه چرا نياز به تغيير را احساس ميه ب

  دانيد.را ضروري مي آن كنيد و با چه استداللي بروز
به شواهد مختلف عمومي بودن مشكل هدف را بيان كنيد؛ درجه 

(ترجيحا از منابع چاپ شده) اشاره كنيد كه اين مشكل توسط 
  .تجربه شده است افراد درگير در فرآيند آموزش

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

ايده انتظار ل عملي شدن نبااهداف كاربردي كه بد
  داريد به آنها دست پيدا كنيد را بيان كنيد

توضيح دهيد نتايج حاصل از عملي شدن ايده شما خود را به چه 
   دهند.آموزش نشان مي فرآيند در شكلي

هاي تشخيص عنوان مثال اگر ايده شما در خصوص مهارته ب
افتراقي دانشجويان پزشكي در مقطع اينترني است، ممكن است 

ما موجب بهبود عملكرد دانشجويان در آزمون هاي ايده ش
OSCE و ارتقاي  هاي آموزشي شودو عملكرد بهتر در بخش

  ارايه خدمات به بيماران شود.



اي معين شوند كه پس از انجام گونهه اهداف كاربردي شما بايد ب
 چه مستقيم و چهگيري هقابل انداز صورته ب، تمداخال

  ها قابل بررسي باشد.غيرمستقيم، دستيابي به آن
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مرور 

تجربيات 
  مشابه

با استفاده از روش هاي اصولي جست و جو در 
ي معتبر، مطالعاتي را مرور كنيد هاي دادهپايگاه
تواند به نوعي با ايده شما داراي اشتراكاتي كه مي
  باشد.

منابع را مرور كنيد و بدنبال تجربيات مشابه با آن چه بنوعي در 
ايده شما، چه از لحاظ نياز هدف و چه فرآيند اجرايي ارتباط با 

هست باشيد. فرقي نمي كند اين تجربه مربوط به داخل يا خارج 
كشور باشد و يا حتي خارج از حوزه آموزش 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 

ن داريد ديد بهتري داشته باشيد، نتيجه برخي مداخالت را تا ذه
حدي واقع بينانه پيش بيني كنيد و با اشتاباهات رايجي كه ممكن 

  است شما هم به آن ها دچار شويد آشنا شويد.
ايد و هاي غول ايستادهدر واقعي با اين كار به قول نيوتون بر شانه

  آينده را بهتر ديده ايد!
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تمايز و وجه 
نوآوري ايده 

در   حاضر
قياس  با 
تجربيات 
  مشابه

در اين بخش بطور مختصر بيان كنيد نوآوري و 
خالقيت ايده شما در قياس با فرآيندهاي مشابه 
در چيست و بطور مشخص به چه دليلي ايده 

  خود را نوآورانه مي دانيد؟
  

نوآورانه به ساده ترين زبان ممكن، چرا فكر مي كنيد ايده شما 
است؟ اين مساله به اين معنا نيست كه ايده شما نبايد تاكنون هيچ 
جا و هيچ مكاني فرآيند مشابه داشته باشد. بلكه ايده شما مي 
تواند در ابعاد مختلف با فرآيندهاي مشابه ديگر شباهت هايي  نيز 

واند موجب داشته باشد اما تغييراتي در آن شكل گرفته كه مي ت
با تمركز بر محيط و امكاناتي وري در آن، بخصوص  افزايش بهره

  شده باشد.كه ايده را براساس آن طراحي كرده ايد 
اين تفاوت ها و نوآوري هاي عمدتا در فرآيند اجراي ايده بايد 

ع انساني ابوجود داشته باشد. اعم از نوآوري در استفاده بهينه از من
زارهاي نوآورانه در اباستفاده از  ،و مادي، زمانبندي هاي كارآمدتر

  فرآيند آموزش و...
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گروه 
مخاطب و 

سطح 
آموزشي 
  اجراي ايده

 انجام هدف مورد كه اصلي مخاطب گروه
 نقش كنيد، مشخص را گيرندمي قرار مداخالت

 ايده شدن اجرايي فرآيند در را مختلف هايگروه
 غيرمستقيم و مستقيم بطور كه افرادي كنيد، بيان
 سطح و پذيرند مي ثيرأت ايده شدن عملي از

 ايده اجراي جهت هدف مورد آموزشي ساختاري

نفعان فرآيند آموزش ذيايده شما بر كدام گروه مداخله اصلي 
-ثير ميور مستقيم بر عملكرد آموزشگران تأ؟ بطشوداجرا مي

دانشجويان؟ چه افرادي با چه جايگاه آكادميكي بايد با گذاريد يا 
هاي آموزشي يا معاونين آموزشي؟ شما همكاري كنند؟ مدير گروه

هاي ديگر در سطوح مختلف آيا در اثر اجراي ايده معاونت
  با شما همكاري كنند؟ بايدآكادميك هم 



 دانشكده، آموزشي، گروه درس، كالس از اعم
  .كنيد مشخص را.... و دانشگاه

سطح اجراي ايده شما به چه شكل است؟ هدف يك كالس درس 
وروديست يا بطور كلي يك مقطع از يك رشته تحصيلي در يك 

  در يك دانشكده؟
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فرآيند اجراي 
  ايده
  

  

جزييات مراحل اجراي ايده به صورت گام به 
منابع و امكانات الزم براي فاز  همچنين گام،

و نيز ارايه  ...اجرايي اعم از منابع مالي، انساني
محل اجرايي شدن  و زمانبندي پيش بيني شده

، آزمايشگاه، بخش هاي درس كالس( ايده
از مواردي است كه در ، ...) وآموزشي بيمارستان 

 اين بخش بايد به آن پرداخته شود.

  

  

 بيان كنيد! به قابل فهم ترين شكلدر اين بخش بايد ايده خود را 

خواهيد چه كاري انجام دهيد؟ به چه مكن توضيح دهيد كه ميم
خواهيد فرآيند آموزش را دستخوش شكلي و با چه ابزاري مي

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

مثال اگر به فكر اضافه كردن يك واحد جديد آموزشي در برنامه 
درسي هستيد، آيا نياز به جذب نيروي انساني جديد هست؟ يا 

مهارت از طريق  نيروي فعلي با همين وضعيت فعلي و يا كسب
  تواند نياز شما را برطرف كند؟هاي آموزشي ميدوره

عنوان مثال ه كنيد؟ باستفاده مي ايدهاز چه ابزارهايي براي اجراي 
است آيا از ابزارهاي نوين  يادگيري ياددهياگر ايده در حيطه 

  كنيد؟آموزشي و امكانات ديجيتال استفاده مي
اجراي ايده به چه شكل زمانبندي شما براي فازهاي مختلف 

هاي رايج در است در صورت امكان از زمانبندي (بهتر است؟
 ،زبان نظام آموزشي يعني نيمسال تحصيلي و ... استفاده كنيد)

شود را در اين بخش همچنين مكاني كه ايده شما در آن عملي مي
ماه در يك كلينيك بيماران سرپايي، يا يك  3ذكر كنيد. براي مثال 

جلسه  10برنامه آموزشي، يا قالب هاي متعدد در محلسال در 
  در آزمايشگاه و...يك ساعته 
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 فرآيند
 ارزيابي
  ايده موفقيت
  
  

 بايد ايده موفقيت ارزيابي براي كه پارامترهايي
 ارزيابي ابزارهاي و روش همراه به شوند ارزيابي

  .كنيد مشخص قسمت اين در را
  
  

مي خواهيد بفهميد شما موفق در اين بخش توضيح دهيد چگونه 
ايد؟ چه چيزي را اندازه گيري يا به اجراي يك فرآيند موفق شده

به  ارزيابي مي كنيد تا به درك موفقيت يا عدم موفقيت برسيد؟
اي، با چه ابزاري و طي چه فرآيندي اين پارامترها را چه وسيله
  كنيد؟ارزيابي مي

آيا به آنچه متعهد خودتان متوجه شويد بايد راهي مشخص كنيد تا 
  ايد؟شده ايد براي اجراي فرآيند پايبند بوده

مثال اگر براي اجراي ايده خود تعداد جلساتي را پيش بيني كرده 
اند و تعداد حاضرين در جلسات طور منظمي برگزار شدهه ايد، ب

به ميزان ايده آل بوده است؟ آيا زمانبندي مورد انتظار محقق شده 
  است؟



وران از فرآيند را در نگاهي ديگر شايد بهتر باشد واكنش بهره
- هاي رضايتتوانيد اين كار را بوسيله فرمارزيابي كنيد، مثال مي

  مندي بسنجيد و يا روش هاي خالقانه ديگر.
خواهيد ارزيابي كنيد اهداف تر از همه اينكه چگونه ميو مهم

اند يا خير؟ محقق شدهايد كاربردي كه براي خود مشخص كرده
توانيد بگوييد ايده شما به نتيجه مورد انتظار و ايده آل چگونه مي

  رسيده است؟
عنوان مثال اگر ايده شما در حيطه يادگيري ياددهي است، شايد ه ب

الزم باشد پارامترهايي را در نظر بگيرد و متعاقبا ابزارهايي را معين 
مندي و يادگيري دانشجويان كنيد كه بوسيله آن ها به افزايش توان

بپردازيد و يا اينكه تغيير در رفتار و عملكرد گروه هاي ذي نفع 
  مختلف را در اثر اجراي فرآيند ايده ارزيابي كنيد.

در اين بين، به اين نكته توجه كنيد كه زمانبندي فازهاي مختلف 
عنوان مثال ه ب ارزيابي موفقيت را نيز بايد در ذهن داشته باشيد.

يك نيمسال دوبار ارزيابي انجام مي دهيد؟ مكانيسمي طراحي در 
  مي كنيد كه بطور مداوم به ارزيابي ايده بپردازد؟
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 انداز چشم
 و ايده نهايي
 تعميم قابليت

  پذيري

 موفقيت صورت در كه كنيد بيان بخش اين در
 علوم آموزشي روند در چيزي چه ايده اين

-گروه بر آن ثيرتأ و شودمي تغيير دچار پزشكي

 صورتي چه به آموزش امر در دخيل مختلف هاي
  .بود خواهد

 ايحرفه آينده بر ايده شدن عملي كه ثيراتيتأ
 فرآيند بر كه ثيريأت نهايتا و گذاردمي دانشجويان

 بيماران و جامعه به درماني بهداشتي خدمات ارايه
   .كنيد بيان را گذارد مي بجاي

 از حاصل فرآيند تكرارپذيري قابليت همچنين
 اين در را مختلف آموزشي مراكز در ايده اين

  .دهيد توضيح مختصر طور به قسمت

در اين بخش به اين موضوع بپردازيد كه نتيجه نهايي حاصل از 
اعم از فرآيندهاي آموزشي،  د گوناگوناايده شما در ابع

تر ارتقاي ارايه خدمات توانمندسازي فراگيران و در نگاهي جامع
  سالمت به جامعه به چه شكل است.

سعي كنيد در صورت امكان ايده خود را در برطرف كردن 
معضالت حوزه سالمت كه به نوعي با آموزش فراگيران مرتبط 

تواند اين مسايل را پوشش آيا ايده شما مي كنيد. مواجهاست 
  دهد؟ 

آيا ايده شما موجب تغيير نگرش ذي نفعان مختلف در امر 
  شود؟ير اساسي در عملكرد آنها ميآموزش و تغي

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 

  بد.تري استقرار مي يابه اين وسيله به صورت اثربخش
 در خصوص تعميم پذيري ايده و تكرار پذيري آن صحبت كنيد.
توضيح دهيد آيا ايده شما انعطاف پذيري الزم براي اجرا در 
شرايط مختلف از نظر امكانات را دارد؟ به اين نكته اشاره كنيد 

  ؟بومي سازي ايده شما امكان پذير است آيا كه 
  



  


