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حفظ جايگاه نظام آموزشي و پژوهشي پويا و بالنده مستلزم دارا بودن يک 

مؤسسات آموزش عالي در جهت انجام هر سه حيطه فعاليت آنها شامل آموزش، 

آموزشي بخش مهمي از پژوهش و ارائه خدمت است. از آنجا که فعاليت هاي 

رسالت مؤسسات آموزش عالي و قسمت عمده اي از عملکرد اعضاي هيأت علمي 

را تشکيل مي دهند، ضروري است تالش و کوشش ايشان در اين عرصه نيز به 

سبب خلق  نحو مناسب ارزيابي و ارزش گذاري شود. وجود چنين ساز و کاري

واهد شد که جوهره آن ايمان هاي بديع و آثار مفيدي در حيطه آموزش خارزش

و اخالص، علم و تجربه، ابتکار و خالقيت و تالش صاحبان خرد و انديشمندان و 

 هاي آموزش مي باشد. تالشگران عرصه

توسط    "(Scholrashipدانش پژوهي)"مفهوم جديدي بنام  ۰۹۹۱در اواخر دهه 

توليد علطم   ارنست بوير مطرح شد تا آن زمان دانش پژوهي تنها بر کشف دانش و

بود اما طبق مفهوم بوير حيطه هاي دانش پژوهي در سطه مفهطوم دانطش پژوهطي     

کاربرد، دانش پژوهي ادغام و آموزش نيز مدنظر است. البته تمطام اشطکاد دانطش    

پژوهي با همديگر در تعامل هستند. در تمام اشکاد دانش پژوهطي ، دانشطمند بطا    

قانه، آگاهانه و منظم را پطيش مطي   توانمنديهاي ذهني عرصه هاي دانش را با خال

برد و يا آنرا دچار تغيير مي کند. در دانش پژوهطي )نوآورانطه( آموزشطي تنهطا بطه      
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کيفيت و کميت آموزشي نگاه نمي کند بلکه فعاليت آموزشي جهت به کار بطردن  

دانش براي حل مشکالت آموزشي و رفع آنها مي باشد که البته اين فعاليت هطاي  

يار صاحبنظران جهطت ندطد و ارزيطابي قطرار مطي گيطرد. در سطاد        آموزشي در اخت

مفهوم دانش پژوهي را بر اساس شش معيار گالسيک بس  داده شطد ايطن    ۰۹۹۱

معيارها اهداف مشخص، آمادگي کافي، روش مناسب، نتايج قابل توجه، ارائه موثر 

امطروزه دانطش    و بازتاب ندادانه را براي ارزيابي اين فعاليتهطاي نوآورانطه ارائطه داد.   

 پژوهي براي ارتداء اعضاي هيات علمي مورد استفاده قرار مي گيرد.  

مقصود از نوآوری )دانش پژوهی( انجام فعالیتی بدیع در جهت حل 

 های جدید است. مسأله، گسترش مرزهای دانش و ورود به عرصه

شامل کليه فعاليت هايي است که در حوزه آموزش و در فعالیت های آموزشی: 

طوح مختلف صورت مي گيرد و شامل تدريس، برنامه ريزي آموزشي، راهنمايي س

  .و مشاوره، مديريت و رهبري آموزشي، و ارزيابي فراگيران مي شود

فعالیتهای دانش پژوهی و نوآورآنه آموزش پزشكی در راستای یكی از 

 فعالیتهای آموزشی می باشد:

 

 ( Teachingتدریس ) -الف

گونه فعاليتي است که منجر به يادگيري فراگير شود. اين منظور از تدريس هر 

فعاليت ها شامل تدريس مستديم )از جمله سخنراني و کار در گروههاي کوچک( 

 و نيز تهيه مواد آموزشي مرتب  مي گردد.
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 (Planning Curriculumبرنامه ریز آموزشی ) -ب

به صورت  مدصود تدوين مجموعه اي طولي از فعاليت هاي آموزشي است که-

سيستماتيک طراحي و سازماندهي شده است که در هر سطحي از آموزش ارائه 

 . مي گردد و مورد ارزشيابي قرار مي گيرد مانند طراحي يک دوره آموزشي

 (Advising and/or mentoringراهنمایی و مشاوره ) -ج

عبارتست از برقراري يک رابطه سازنده که در آن فرد مشاور دستيابي فراگير را -

 .به اهداف خود تسهيل مي کند

 Educational leadership andمدیریت و رهبری آموزشی ) -د

administration) 

عبارتست از فعاليت هاي راهبردي که سبب بهبود برنامه هاي آموزشي و -

 . پيشرفت عرصه آموزش مي شود

 (Learner assessmentارزیابی فراگیران ) -و

مدصود تمامي فعاليت هاي مرتب  با ارزيابي دانش، مهارت، و نگرش فراگيران  -

 است. 

راهنمای نحوه ارائه مستندات مربوط به فعالیت های دانش پژوهی 

  آموزشی

فعاليتهاي دانش پژوهي آموزشي در صورتي مي توانند مورد ارزش گذاري قرار 

( ارائه شوند. زيرا Glassicيرند که بر اساس معيارهاي شش گانه گالسيک )گ

( است. به Glassicمبناي ارزيابي و داوري اين فعاليت ها معيارهاي گالسيک )

اين منظور ضروري است در ارائه مستندات و مدارک مربوط به فعاليت هاي 
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زيابي کنندگان دانش پژوهي به اين معيارها به صورت مشخص اشاره شود تا ار

بتوانند در مورد آن به داوري بپردازند. لذا کليه موارد مطرح شده الف و ب بند 

آئين نامه ارتداء )دانش پژوهي در آموزش( طبق امتياز ذکر شده در اين  ۶-۰

 .آيين نامه و بر مبناي معيار گالسيک امتياز دهي خواهند شد 

ه فعاليت دانش پژوهي از اين لذا مناسب است قبل از ارساد مستندات مربوط ب

که اين موارد در آن ها لحاظ شده است اطمينان حاصل فرماييد. اين معيارها 

 شامل موارد زير است: 

 (Clear goals)وجود اهداف واضح  -۱

در مرحله اود اهداف فعاليت آموزشي بايد مشخص باشد در حديدت در پاسخ بطه  

 و برنامه ريزي گرديده است.  چند سؤاد اساسي اين فعاليت آموزشي طراحي

 (adequate preparation)آماده سازی كافی  -۲

آماده بودن تيم مجري يکي از اصود ضروري است دانش تيم، تجربه قبلي آنهطا و  

 دسترس بودن منابع مورد نياز است. 

 (appropriate methods)روش معتبر  -۳

عنوان مثاد اگر در حيططه  به عنوان استاندارد سوم روش کار خيلي مهم است. به 

آموزش قرار است ارزشيابي انجام شود آيا از ابزار درست استفاده شده است؟ اگطر  

قرار است دوره جديدي طراحي شود آيا مراحل منطدي طراحطي دوره ططي شطده    

توان گفت در اين قسمت بايستي به اين سؤاد است؟ در يک جمع بندي کلي مي

استفاده جهت انجام اين پروژه مناسب بوده اسطت  مهم پاسخ داد که آيا متد مورد 

 و آيا ارزشيابي درستي صورت گرفته است؟

 (Significant results)نتایج مهم  -۴
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هر فعاليت مهم آموزشي و هر ايده نو در آموزش و هر فرآيند برتر در صورتي 

حائز اهميت است که نتايج مهمي را به همراه داشته باشد. به عنوان مثاد آيا 

راحي روش جديد ارزشيابي، برگزاري دوره جديد سبب ارتداء کيفيت آموزش ط

 گرديده است؟ اين نتايج هم بصورت کمي و هم بصورت کيفي حائز اهميت است. 

 (Effective communication)معرفی نتایج مؤثر برنامه به دیگران  -۵

معرفي شوند  به عنوان استاندارد پنجم تمام فرآيندهاي برتر بايستي به ديگران

آيا در سطح دانشگاه و کشور فرآيند معرفي شده است؟ آيا تجربيات فرد منتدل 

شده است؟ آيا بديه همکاران در سطح دانشگاه يا وزارتخانه از تجربه فرد استفاده 

کرده اند؟ ارائه نتايج در سطح همکاران و دانشجويان و تمام ذينفعان اهميت 

اند در سطوح متفاوت باشد: برگزاري کارگاه هاي دارد. شواهد ارائه نتايج مي تو

آموزشي يا ايراد سخنراني در مورد نتايج فعاليت هاي آموزشي صورت گرفته، 

هاي علمي، انتشار در مجالت علمي پژوهشي، ثبت فعاليت  ارائه نتايج در کنگره

 يا موارد مشابه.  AAMC Med Portalدر وب سايت هايي نظير 

 

 (Reflective Critique)برخورد نقادانه  -۶

برخورد ندادانه با فرايند بايستي صورت گرفته باشد. ندطاط قطوت و ضطعف از ديطد     

تيم انجام دهنده کار بايستي مشخص باشد همچنطين ايطن ندطاط قطوت و ضطعف      

توس  ساير افراد نظير )همکاران، دانشجويان و مسئولين و ...( نيز مشخص شطده  

 باشد.  


