
 "های نواورانهسامانه ملی فعالیت"توافقنامه سطح خدمت 

 مقدمه .1

های نوآورانه آموزشی را در دو سطح دانشگاهی و کشوری ، فعالیت(MEDED) سامانه ملی فعالیتهای نوآورانه آموزشی
 .نمایدبی و شناسائی و بالاخره منتشر میهدایت، ارزیا

 :های سامانه عبارتند ازقابلیت

 یثبت، هدایت و ارزشیابی فرایندهای نوآورانه، دانشورانه و دانش پژوهی آموزش -

 ذخیره، آرشیو، انتشار و به اشتراک گذاری منابع آموزشی ارزشیابی شده در سطح دانشگاهی و ملی -

 قابلیت جستجو و بازیافت و دسترسی به منابع آموزشی در سطح دانشگاهی و ملی -
 

 هدف .2

وهی در های دانشورانه و دانش پژمستتند ساختن، ارزیابی جامع، دقی  و منفاانه و امتیازدهی فعالیتتعیین چگونگی  -

 زمینه آموزش علوم پزشکی 
 

 مسئولیت .3

لازم است  کهخانم نسیم شاه قبادیان می باشد  مستوولیت ادمین این ستامانه به عهده کارشناک کمیته دانش پژوهی -

پس از ارائه طرح های نوآورانه توسط اعضای هیأت علمی در این سامانه امور مربوط به داوری و اصلاحات لازم در مورد 

 طرحها را انجام دهد. 

 

 گیرنده و دستگاه اجرایی تعهدات متقابل خدمت .4

 تعهدات خدمت گیرنده: -الف

 ثبت نام نماید. ( http://meded.behdasht.gov.ir) آدرکخدمت گیرنده با مراجعه به سامانه به ست ا ضروری -

 .نمایدتکمیل را  اطلاعات مربوطه در کادرهاهمه خدمت گیرنده  -

 .نمایدت پیوسرا هر طرح مربوط به مستندات لازم خدمت گیرنده   -

 طرح را در اسرع وقت در سامانه ثبت نماید.خدمت گیرنده اصلاحات درخواستی داوران  -

 تعهدات دستگاه اجرایی:  -ب

 لازم است ادمین سامانه ثبت نام خدمت گیرنده را تأیید نماید. -

 ارسال گردد.ان مربوطه در اسرع وقت به داورطرح ها  -

 نظرات داوری در اسرع وقت به خدمت گیرنده منعکس گردد. -

 توسط خدمت گیرنده موارد جهت برگزاری جلسه تخفیص امتیاز جمع بندی گردد. پس از ارائه طرح اصلاح شده -

 پس از برگزاری جلسه گواهی امتیازات دریافتی توسط دستگاه اجرایی صادر گردد.  -

http://meded.behdasht.gov.ir/


 هاها و پرداختهزینه .5

 ای برای مرکز مطالعات ندارد.این سامانه هزینه -

 

 دوره عملکرد .6

 با توجه به هر طرح متااوت است. -
 

 افقنامهتوخاتمه  .7

های دانش پژوهی آموزشی باید علاوه بر اطلاعات مربوط به کمیت و کیایت فعالیت مستندات ارائه شده در بخش فعالیت
انجام شده دارای شواهدی دال بر تعامل با سطوح مختلف جامعه آموزشی علوم پزشکی در خفوص گزارش نتایج آن 

شوند از نظر وجود معیارهای شش گانه دانش پژوهی آموزشی داوری در این سامانه میهایی که وارد فعالیت باشد. فعالیت
(Glassik:به شرح زیر توسط کمیته دانشگاهی دانش پژوهی بررسی خواهند شد ) 
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