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سردبیر محترم مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی  

 یانسان  رويین  تیترب در  ارزشمندي  و   حساس  اریبس نقش   جامعه،  ارزشمند ي ها هیسرما عنوان  به   علمی هیأت اعضاي 

 یآموزش عال يگسترده و برخاسته از کارکردها ،علمی هیأت ياعضا يها قلمرو نقش .)1(ندینما می  فایا متخصص  

 ییها خوش تالطمهمواره دست علمی هیأت ياعضا يدر ارتقااز آن  هو استفاد یآموزش پژوهی دانشموضوع ). 2(است

  . ندیموجود اشاره نما يها از چالشاي  حاضر بر آن شدند تا به گوشه سندگانیرو نو نیبوده است، از ا

 يساز کپارچهی ل،یاص يها پژوهش جیکشف، آموزش، کاربرد نتا يها طهیدر ح یبرجسته علم تیهر نوع فعال پژوهی دانش

مختلف، تحقیق و نوآوري در هر یک از موارد فوق، انجام  يها رشته ایرشته  کیبه دست آمده از اجزاء مختلف  العاتاط

ي ها فعالیت). 3(هاي جدید است فعالیتی برجسته در جهت حل مسأله، گسترش مرزهاي دانش و ورود به عرصه

سطوح مختلف صورت می گیرد و شامل  و در شیی است که در حوزه آموزها آموزشی شامل کلیه فعالیت پژوهی دانش

به شرح آنچه در (ي آموزشی، راهنمایی و مشاوره، مدیریت و رهبري آموزشی و ارزیابی فراگیران ریز برنامهتدریس، 

  ).4(شود می) ارتقا آمده است نامه آیین

ت گرفته، از یک سو صور يها وجه مهم دانش پژوهی آموزشی آن است که با انتشار و گسترش فرایند و نتایج فعالیت 

امکان نقد و ارزیابی آن توسط سایرین فراهم گردد و این امکان فراهم شود که جامعه آموزشی بتواند اقدامات بعدي خود 

شوند اما در نقش پژوهشگر  می ابتدا به عنوان معلم استخدام علمی هیأت ياگرچه اعضا .را بر مبناي این نتایج به پیش برد

 تیحاکم. شود می حاکم بر دانشگاه کم رنگ يپژوهش محور هیدر سا يریادگیو  سیتدر يکارکردهاو  ردندگ می یابیارز

له سبب أمس نیا). 5(وجود دارد ایدن يها در اغلب دانشگاه علمی هیأت ياعضا يها نقش ریو کم رنگ شدن سا یپژوهش

را در  ها تیفعال نیکرده و ا دهی جهت را دیتاسا تیآن باشند به نحوي فعال یدر پ یآموزش گذاران استیشده است تا س

 نیتر از مهم یکـی علمـی هیـأتي ارتقـاي مرتبـه اعضـاي ها نامه آیین. راستاي اهداف نظام علم و فناوري کشور قرار دهند

بر آن  هک ییها رغم چالش یدر کشور اجرا شده است، اما عل 1387از سال  نامه آیین نیا. است یهدف نیابزارهاي تحقق چن
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  و همکاران مجرد انیفرشته عراق  نامه به سردبیر
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 کیحاضر با توجه به تجربه  سندهینو. ندارند یقیآن اطالع دق دهی و نحوه نمره اریاز مع دیوارد است هنوز هم همه اسات

شده  می اجرا یآموزش پژوهی دانش نامه آیینکه  ییها در سال دهه کار در مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه،

از  "ما اضافه کرده است يبه حجم کارها یآموزش پژوهی دانش م،یندار وقت" لیاز قب ياست همواره با اظهار موارد

در  یآموزش پژوهی دانشبودن  یشدن و حذف شرط یشرط نیو همچن ینیبال دیاسات ژهیبه و علمی هیأت يطرف اعضا

 پژوهی دانشبه  علمی هیأت يدال بر آن است ممکن است اعضا یرسمریشواهد غ. مواجه بوده است ارتقا نامه آیین

آن را  ینقش توسعه و بالندگ جادیا يو به جا بنگرند استاد کی فیبر مجموع وظا یلیتحم یفیبه مانند تکل یزشآمو

چالش استفاده کرده اند؛  نیمقابله با ا يبرا یمختلف يکردهایاز رو ها دهد دانشگاه می نشان ها یبررس. بدانند يدیتهد

به روز نمودن  يبرا یآموزش يها دوره يتازه کار و برگزار دیخصوص اساته ب دیاسات يبرا یهیتوج يها دوره يبرگزار

اقدامات  نیاز جمله ا پژوهی دانش يثبت اجرا ندیفرا يساز و ساده نینو یو کمک آموزش یمواد آموزش هیجهت ته دیاسات

 يبرا یخاص يها از مدل ها هاز دانشگا یدر برخ .اند برخوردار نبوده یچندان مطلوب يرسد از اثرگذار می است که به نظر

و  کولومیتوسعه کور نگ،یمشاوره و منتور س،یتدر" یشامل چهار جز اصل EQ2مانند مدل  یآموزش پژوهی دانش

از  تیحکا زین يشواهد .شود می به کار گرفته زین علمی هیأتعضو  يارتقا استفاده شده است و در )6("ریفراگ یابیارزش

 يه برامؤسس تیو حما ستین یکاف ییو تجربه در آموزش به تنها نهیو داشتن زم یشخص زهیداشتن انگکه آن دارد 

سال است  نیکه چند نیرغم ا یتوان گفت عل می در مجموع ).7(رسد می يضرور اریبس یآموزش پژوهی دانشانجام 

 انیدر م وضوعم نیرسد همچنان ا می مطرح شده است اما به نظر ها در دانشگاه یآموزش یموضوع دانش پژوهش

موفق داخل و خارج کشور  اتیو تجرب یخرد جمع از دیآن با يساز نهیبه ياست و برا بیغر علمی تأیه ياعضا
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