فرم طرح پیشنهادی دانش پژوهی) قبل از اجرا(
-2تاریخ: - -

 -1نام و نام خانوادگی عضو هیئت علمی :

-4مرتبه علمی: - -

 -3رشته تحصیلی :

 -5گروه آموزشی: -

 -6دانشکده: -
 -7نام مجری و همکاران و میزان مشارکت پیشنهادی هریک از ایشان را در فعالیت مورد نظر ذکر نمایید: -
نام و نام

سمت

رتبه دانشگاهی

نوع همکاری

میزان مشارکت**

امضا

خانوادگی*

8برای فعالیت خود یک عنوان انتخاب کنید به گونه ای که بطور مشخص نوع فعالیت مورد نظر را بیان کند ) :مثال: -
ارائه مبحث مشاوره تنظیم خانواده بصورت کار در گروه کوچک و ایفای نقش(

9در صورتی که فعالیت مورد نظر بخشی از یک درس یا دوره رسمی است نام درس را بنویسید u:

)مثال :این فعالیت آموزشی در دوجلسه از  61جلسه درس  2واحدی جمعیت شناسی و تنظیم خانواده انجام می گیرد(

 - 11چه نسبتی از واحد های درس مورد نظر مربوط به این فعالیت دانش پژوهی است؟-

مثال 2 :جلسه از  61جلسه معادل 0/22واحد

 - 11این فعالیت نوآور یا فرآیند دانش پژوهی معادل چند ترم ارائه خواهد شد؟-

12رشته و سطح فراگیران را مشخص نمایید  ) :مثال :دانشجویان کارشناسی بهداشت خانواده( -

 - 13اهداف فعالیت آموزشی را مشخص کنید: -
)مثال :ارتقای مهارت مشاوره در دانشجویان -افزایش دانش فراگیران در مورد اصول مشاوره تنظیم خانواده– (

14شواهدو منابعی که از آنها در تهیه این فعالیت کمک گرفته اید را ذکر نمایید) بررسی متون(l
)راهنما :ذکر منابعی که در آنها از روش های مشابه این فعالیت آموزشی استفاده شده است ،منابع می تواند کتاب ،مقاله ،گزارش  ،خالصه مقاالت ،نمونه
های فعالیت های دانش پژوهی ،فعالیت های آموزشی سایر دانشگاه ها با ذکر نام و مستندات باشد..می توان از مجالت آموزش علوم پزشکی داخلی یا
خارجی و سایت های سایر دانشگاه های داخلی و خارجی و گزارش های مختلف فعالیت های آموزشی استفاده کرد(

 - 15شرح مختصری از فعالیت مورد نظر خود را بیان نمائید -:

 فرآیند آموزشی ارائه شده مربوط به کدامیک از فعالیت های آموزشی زیر می باشد ؟ -1برنامه ریزی آموزشی Curriculum Development
 -2تدریس Teaching



 -3مشاوره و راهنمایی تحصیلی Mentoring and Advising



 -4مدیریت و رهبری آموزشی Educational Leadership and administration
 -5ارزیابی فراگیران Learners' Assessment

مراحل فرآیند آموزشی مورد نظر را بنویسید:





Guide to Educational
 - 16معیارهای نیل فعالیت به اهداف و چگونگی رسیدن به اهداف تعیین شده را مشخص نمایید-

)مثال :چگونه نشان می دهید که به اهداف مورد نظر فرآیند آموزشی تان خواهید رسید به عنوان مثال تعیین درصدی از دانشجویان که حداقل
مهارت های مشاوره را کسب کرده اند)

این قسمت توسط مدیر گروه ) بر اساس مصوبه شورای گروه (تکمیل شود:

طرح پیشنهادی دانش پژوهی آقا /خانم دکتر با عنوان ..........................................................................در تاریخ
...........در جلسه شماره ..............شورای گروه................مطرح و مورد تصویب قرار گرفت .
این طرح در راستای اولویت /های زیر آموزشی گروه  /دانشکده است :
 .1مورد تصویب قرار گرفت
 .2پس از انجام اصالحات ذکر شده مورد تصویب قرار گرفت
 .3بدالیل زیر مورد تصویب قرار نگرفت

طرح پیشنهادی دانش پژوهی با عنوان  ...............................................توسط  ........در تاریخ  ...........در شماره
 .............شورای گروه  ..............مطرح و پیشنهادات زیر ارائه شد :

این قسمت توسط کمیته فنی دانش پژوهی تکمیل شود:

طرح پیشنهادی دانش پژوهی با عنوان  .......................................................توسط ...................در تاریخ
...........در جلسه شماره ..............شورای گروه................مطرح و مورد تصویب قرار گرفت .
این طرح در راستای اولویت /های زیر آموزشی گروه  /دانشکده  /دانشگاه است :

طرح پیشنهادی دانش پژوهی با عنوان  ...............................................توسط  ........در تاریخ  ...........در شماره
 .............شورای گروه  ..............مطرح و پیشنهادات زیر ارائه شد :

