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 شده دیخدمت تول
های دانش پژوهی در ثبت فعالیت

امتیاز دانش  تخصیصسامانه مدد و 
 پژوهی به عضو هیات علمی

  شده دیشناسه خدمت تول

 هدف فرایند
 )نیازها و انتظارات مشتری فرایند(

 علمی هیأت پژوهی اعضای دانش های پروژه شدن عملیاتی

 

 مدیریتی پشتیبانی               اصلی )تحقق محصول یا خدمت(          ▄ نوع فرایند

 اهداف استراتژیک مرتبط
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 )عنوان و شناسه( فرایند باال دستی
 
- 

 مرتبط زیرفرایندهای
- 
 
 

 دامنه کاربرد
 زمان بکارگیری: ابالغ از سوی وزارت محل استفاده: دانشکده ها 

 گستره استفاده )سایر مناطق(: درون دانشگاهی

 متولی و پاسخگوی نتایج فرایند
 )صاحب فرایند(

 سمت: مسئول کمیته دانش پژوهی
واحدمربوطه: مدیریت مطالعات و توسعه آموزش علوم 

 پزشکی

 سمت: مدیر مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی ناظر )ناظرین( فرایند
واحدمربوطه: مدیریت مطالعات و توسعه آموزش علوم 

 پزشکی

 ذینفعان فرایند
 اعضای هیات علمی دانشگاه

 
 

 محرک )های( فرایند
 ارائه برنامه عملیاتی از سوی وزارت متبوع
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قوانین و آیین نامه های مرتبط 

 با فرایند

 آیین نامه ارتقا اعضای هیات علمی

 شیوه نامه دانش پژوهی دانشگاه علوم پزشکی قزوین

 

 

سیستم ها و منابع اطالعاتی 

 مرتبط

 اتوماسیون اداری

 (MEDEDسامانه فعالیتهای نوآورانه ) 

 تعاریف و اصطالحات 

 معیار گالسیک زیر را دارا باشد: 6فرایند آموزشی است که  فرایند دانش پژوهی:

مشخص  نتایج دارای و( مناسب سازی آماده) موجود شواهد بر مبتنی مشخص، متدولوژی شفاف، دارای اهداف

 دیگران قرار گرفته باشند. نقد معرض شده و در منتشراست به نحو مناسبی 

 دریافتی ها / تامین کنندگان
طرح های دانش پژوهی ثبت شده در سامانه 

 (MEDED)فعالیتهای نوآورانه
 خروجی ها / مشتریان

امتیاز دانش پژوهی جهت ارتقا 

 اساتید

 شرح فرایند و فعالیت های اصلی آن

ثبت شده در سامانه فعالیتهای نوآورانه، ارسال داوری فعالیتهای ارسالی، درخواست اصالحات الزم از صاحب فرایند بر اساس دریافت فعالیتهای نوآورانه 

 داوری صورت گرفته، مطرح شدن فعالیت در جلسه کمیته دانشگاهی دانش پژوهی، محاسبه امتیاز دانش پژوهی

 نقاط نظارتی و کنترلی فرایند

 داوری، میزان امتیاز تعلق گرفتهاختالل در روند 

شاخصهای پایش و اندازه 

 گیری
 دوره پایش و اندازه گیری مسئول پایش و اندازه گیری معیارهای پذیرش

 امتیاز دانش پژوهی
معیار گالسیک دانش  6

 پژوهی 

-و کمیته دانش EDCمدیر 

 پژوهی دانشگاهی

همزمان با ارسال طرح در 

 سامانه فعالیتهای نوآورانه

 ( BPMNنمودار فرایند )بر اساس 



 

 



 

 

 


