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سردبير محترم مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي  

 يانسان  رويين  تيترب در  ارزشمندي  و   حساس  اريبس نقش   جامعه،  ارزشمند ي ها هيسرما عنوان  به   علمي هيأت اعضاي 
 يآموزش عال يگسترده و برخاسته از كاركردها ،علمي هيأت ياعضا يها قلمرو نقش .)1(ندينما مي  فايا متخصص  

 ييها خوش تالطمهمواره دست علمي هيأت ياعضا يدر ارتقااز آن  هو استفاد يآموزش پژوهي دانش). موضوع 2است(
  . نديموجود اشاره نما يها از چالشاي  حاضر بر آن شدند تا به گوشه سندگانيرو نو نيبوده است، از ا

 يساز كپارچهي ل،ياص يها پژوهش جيكشف، آموزش، كاربرد نتا يها طهيدر ح يبرجسته علم تيهر نوع فعال پژوهي دانش
مختلف، تحقيق و نوآوري در هر يك از موارد فوق، انجام  يها رشته ايرشته  كيبه دست آمده از اجزاء مختلف  العاتاط

ي ها ). فعاليت3هاي جديد است( فعاليتي برجسته در جهت حل مسأله، گسترش مرزهاي دانش و ورود به عرصه
سطوح مختلف صورت مي گيرد و شامل  و در شيي است كه در حوزه آموزها آموزشي شامل كليه فعاليت پژوهي دانش

ي آموزشي، راهنمايي و مشاوره، مديريت و رهبري آموزشي و ارزيابي فراگيران (به شرح آنچه در ريز برنامهتدريس، 
  ).4شود( ارتقا آمده است) مي نامه آيين

ت گرفته، از يك سو صور يها وجه مهم دانش پژوهي آموزشي آن است كه با انتشار و گسترش فرايند و نتايج فعاليت 
امكان نقد و ارزيابي آن توسط سايرين فراهم گردد و اين امكان فراهم شود كه جامعه آموزشي بتواند اقدامات بعدي خود 

شوند اما در نقش پژوهشگر  مي ابتدا به عنوان معلم استخدام علمي هيأت ياگرچه اعضا را بر مبناي اين نتايج به پيش برد.
 تيشود. حاكم مي حاكم بر دانشگاه كم رنگ يپژوهش محور هيدر سا يريادگيو  سيتدر يكاركردهاو  ردندگ مي يابيارز

له سبب أمس ني). ا5وجود دارد( ايدن يها در اغلب دانشگاه علمي هيأت ياعضا يها نقش ريو كم رنگ شدن سا يپژوهش
را در  ها تيفعال نيكرده و ا دهي جهت را ديتاسا تيآن باشند به نحوي فعال يدر پ يآموزش گذاران استيشده است تا س

 نيتر از مهم يكـي علمـي هيـأتي ارتقـاي مرتبـه اعضـاي ها نامه آيينراستاي اهداف نظام علم و فناوري كشور قرار دهند. 
بر آن  هك ييها رغم چالش يدر كشور اجرا شده است، اما عل 1387از سال  نامه آيين نياست. ا يهدف نيابزارهاي تحقق چن

 كيحاضر با توجه به تجربه  سندهيندارند. نو يقيآن اطالع دق دهي و نحوه نمره ارياز مع ديوارد است هنوز هم همه اسات
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شده  مي اجرا يآموزش پژوهي دانش نامه آيينكه  ييها در سال دهه كار در مركز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه،
از  "ما اضافه كرده است يبه حجم كارها يآموزش پژوهي دانش م،يندار وقت" لياز قب ياست همواره با اظهار موارد

در  يآموزش پژوهي دانشبودن  يشدن و حذف شرط يشرط نيو همچن ينيبال دياسات ژهيبه و علمي هيأت يطرف اعضا
 پژوهي دانشبه  علمي هيأت يدال بر آن است ممكن است اعضا يرسمريمواجه بوده است. شواهد غ ارتقا نامه آيين
آن را  ينقش توسعه و بالندگ جاديا يو به جا بنگرند استاد كي فيبر مجموع وظا يليتحم يفيبه مانند تكل يزشآمو
چالش استفاده كرده اند؛  نيمقابله با ا يبرا يمختلف يكردهاياز رو ها دهد دانشگاه مي نشان ها يبدانند. بررس يديتهد

به روز نمودن  يبرا يآموزش يها دوره يتازه كار و برگزار ديخصوص اساته ب دياسات يبرا يهيتوج يها دوره يبرگزار
اقدامات  نياز جمله ا پژوهي دانش يثبت اجرا نديفرا يساز و ساده نينو يو كمك آموزش يمواد آموزش هيجهت ته دياسات

 يبرا يخاص يها از مدل ها هاز دانشگا يدر برخ اند. برخوردار نبوده يچندان مطلوب يرسد از اثرگذار مي است كه به نظر
و  كولوميتوسعه كور نگ،يمشاوره و منتور س،يتدر" يشامل چهار جز اصل EQ2مانند مدل  يآموزش پژوهي دانش
از  تيحكا زين يشواهد شود. مي به كار گرفته زين علمي هيأتعضو  يارتقا استفاده شده است و در )6("ريفراگ يابيارزش

 يه برامؤسس تيو حما ستين يكاف ييو تجربه در آموزش به تنها نهيو داشتن زم يشخص زهيداشتن انگكه آن دارد 
سال است  نيكه چند نيرغم ا يتوان گفت عل مي در مجموع ).7رسد( مي يضرور اريبس يآموزش پژوهي دانشانجام 

 انيدر م وضوعم نيرسد همچنان ا مي مطرح شده است اما به نظر ها در دانشگاه يآموزش يموضوع دانش پژوهش
موفق داخل و خارج كشور  اتيو تجرب يخرد جمع از ديآن با يساز نهيبه ياست و برا بيغر علمي تأيه ياعضا
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