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 و اهمیت موضوع مقدمه

توانند پیشرفت و توسعه پایدار جامعه می دانشگاه ها، یکی از مهمترین نهادهای تخصصی هستند که در راستای

ها و چالش سازی فراگیران برای نیازها،آمادهترین رسالت نظام آموزشی، اولین و مهمنقش مؤثری ایفا نمایند. 

 ت و مسائل آینده را شناساییالکه بتوانند تحو استهایی به دانش و مهارتو مجهز نمودن آنان تقاضاهای آینده 

بر تربیت نیروی انسانی ، ۱۴۰۴ایران انداز سند چشماسناد باالدستی از جمله  در از سوی دیگر،نمایند.  و رصد

در راستای تحقق  و متعهد تأکید شده است.نفس  به اعتماد ،خودباوریروحیه پذیر، دارای متعهد، مسئولیت ،خالق

 در هر حوزه شاید بتوان گفت اساس و بنیان دانشاین مهم، تأکید بسیاری بر پژوهش در حوزه آموزش شده است. 

محسوب آموزش عالی ه پـشتوانبه عنوان  پژوهشبه طوری که . باشددر آن حوزه میوفایی پژوهش ، توسعه و شکای

نیز اثربخشی و وزش آم دارای نـوآوری نباشـد، حـوزهیا و  عمل نمایدپـژوهش ضـعیف ه و اگر حـوز می شود

گذاری در راستای رشد و توسعه علمی و تحول و سرمایهبنابراین، بیشترین . داشتخواهـد ن ی الزم راکارآمـد

حاصل از است که نتایج  بدیهیپژوهش صورت گیرد.  هدر حوز ستیمـوزش عـالی، بنـا بـه ضرورت بایارتقـای آ

 و تأثیرات به کار گرفته خواهند شدحـوزه آموزش گذاری در گیری و سیاستتصمیم در صورت گرفتههای پژوهش

 .گذاشتد ند بر را جای خواهخو

 های پژوهش در آموزشویژگی

های زیر یژگیو اماد، نداشته باش یمتعدد یکردهاید اشکال و رونتوانیآموزش مدر حوزه  هاپژوهشکه  یدر حال

 : نمایند فیرا تعر هاگونه پژوهشاین کردیروند و رو توانندمی

 در حوزه آموزشمشکل خاص  کیحل  تمرکز بر 

 اطالعات  یآورجمع ندیدر فرآ هیثانو یهااطالعات و دادهو دست اول اطالعات منابع  استفاده از 

 یشواهد تجرب تکیه بر  

  دنکنیم یریرا اندازه گ دییاطالعات قابل تأ چرا که دقتو  تینیعتأکید بر. 
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 دنیرس یبرا مناسب لیو تحل هیتجزهای روشو  های مفصلرویه، خاصتحقیق  یهاروش به کارگیری 

 ها پاسخ نیترینیبه ع

 هاآوری دادهپیمایش، مصاحبه و مشاهده در جمع های مختلف ماننداستفاده از روش 

 یهاداده یآورجمع یبرا یافته ساختار ریو غ یافته ساختار مهی، نافتهیسواالت ساختار  استفاده مرکب از 

 دهندگاناز پاسخ دییقابل تأ

 ها روش مرور همکار برای تایید یافتههای مختلف مانند استفاده از روش 

  شوند و روابط یاستخراج م یمختلف یهانهیاز زم رایز یآموزش قاتیتحقدر  یارشتهانیماستفاده از رویکرد

 کنند.یمطالعه م یتیواقعدر ارتبط با را  دهیچیپ

 در مورد مسائل  یبهتر نشیکه ب ییهاهیاصول و نظر نیدر تدو قاتیتحقگونه این یهاافتهبه کارگیری ی

 کنند.یارائه م مهم

 تعاریف

 . عادات ، اعتقادات وقیات، اخالها، ارزشهاکسب دانش، مهارت ایو ، یریادگی لیتسه ندیفرآ از بارت استعآموزش: 

ها چالش ،ازهاین یبرا رانیفراگ یسازآمادهمجموعه ای از اجزا و فرآیندهای به هم پیوسته در راستای  نظام آموزشی:

 باشد.ور توسعه پایدار جامعه میبه منظ ندهیآ یو تقاضاها

 ایمتوسطه  پلمیدارندگان د نیاست که از ب یآموزش یا موسسه ،یمنظور از مراکز آموزش عال مراکز آموزش عالی:

با  ی. مرکز آموزش عالکنداعطاء میتر البا ایو  یآموختگان خود مدرک کاردانبه دانش و رد،یپذیدانشجو متر، البا

مستقل و  یموسسه آموزش عال کی مستقل، دانشکده ای آموزشکده مستقل، کی به تیبه دامنه و حجم فعال هتوج

 . شودیق مالاط ی،بخش خصوص ایآن به دولت  یوابستگ از جدادانشگاه  کی ای
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تعریف و  قیدقعلمی  یندهایاست که از فرآ کیستماتیس قیتحق ینوع پژوهش در آموزش: پژوهش در آموزش

در این  دانش شرفتیو پ آموزش ی حوزههاچالشحل  یها برا-داده لیو تحل هیو تجز یآوربه منظور جمعشده 

 یندهایفراباشد که ای علمی برای مطالعه میزمینه به عبارتی دیگر، پژوهش در آموزش کند.یم استفاده حوزه 

 یبررسمورد را  یآموزش جیدهنده نتاتعامالت، سازمانها و موسسات شکل ،یانسان یهایژگیو ی،ریادگیآموزش و 

 .دهدقرار می

و در حوزه پژوهش در آموزش شناسایی نیازهای مهم  آوری و تحلیل اطالعات به منظور جمع فرآیند نیازسنجی:

 راهم کردن زمینه رفع آن نیازهاف

 به حوزه پژوهش در آموزش ارکان و تشکیالت مربوط

 واحد پژوهش در آموزش

کننده آموزش پزشکی، هدایت توسعه مطالعات و مرکز یکی از زیر مجموعه هایاحد پژوهش در آموزش به عنوان و

موزش، برنامه ریزی و تدوین در توسعه کلی آشود که نقش حیاتی و پژوهش در نظام آموزشی محسوب میتفکر 

 های علمی دارد. -های آموزشی بر اساس یافتهسیاست

 اهداف واحد پژوهش در آموزش

نمودن های موجود در حوزه آموزش به منظور هدفمند سائل و فرصتخود را بر شناسایی م این واحد تمرکز

ای آموزشی، هبخش برای بهبود کمی و کیفی پژوهشاثرهای کارا و ها و برنامهتحقیقات آموزشی، توسعه روش

میان ی و کنکاش علمی در گرسازی و ترویج روحیه پرسشت علمی و دانشجویان، فرهنگأتوانمندسازی اعضای هی

های کاربردی، گذاشته است تا بتواند های پژوهشی و حمایت از طرحعلمی و دانشجویان، ارائه مشاوره تأاعضای هی

نماید و بستری برای ترویج  المللی ایفاش در سطوح مختلف محلی، ملی و بینتولید و انتقال دان نقش مؤثری در

 گذاری بر اساس شواهد علمی در حیطه آموزش، فراهم آورد.  گیری و سیاستتصمیم
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 شرح وظایف واحد پژوهش در آموزش

 ه دارد: تحقق رسالت خویش وظایف زیر را بر عهدواحد پژوهش در آموزش، در راستای 

  تشکیل کمیته پژوهش در آموزش به منظور هماهنگی با سایر واحدهای وابسته بهEDC  و حمایت از

 های پژوهش در آموزشطرح

 های پژوهش در مساله آموزشی برای تعیین اولویت های حلن استراتژی مناسب و مبتنی بر روشتدوی

 آموزش 

 تعیین های مختلف آموزشی به منظور های متعدد بین اعضای گروهجلب مشارکت و برگزاری نشست

 های مختلف پژوهش در آموزشهای پژوهشی در حیطهاولویت

 های تحقیقاتی ارسالی به واحد پژوهش در آموزش ها و فرآیند تصویب طرحها، دستورالعملطراحی رویه

 هارحروند اداری تصویب طتسهیل با هدف 

 پیگیری و نظارت بر نحوه انجام های تحقیقاتی ارسالی به واحد پژوهش در آموزش و بررسی و تصویب طرح

 ها آن

  های مرکز به صورت ادواریفعالیت نتایج ارائه و انتشار برای مناسب استراتژیتدوین 

 آموزش زمینه در ،مقاالت پژوهشیمصوب و  های تحقیقاتیو طرح هانامهپایان از اطالعاتی بانک اندازیراه 

  آینده تحقیقات راهنمای عنوان به پزشکی

 ت علمی و دانشجویان به منظور بهبود مداوم فرآیندهای موجود در أدریافت بازخورد و نظرات اعضای هی

 واحد پژوهش در آموزش

 ت أپژوهشی اعضای هی هایه منظور ارتقاء سطح علمی و مهارتهای آموزشی بها و کارگاهکالبارائه ژورنال

 های مرتبط با پژوهش در آموزشعلمی و دانشجویان در حیطه
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   ارائه مشاوره به دانشجویان در ارتباط با مراحل مختلف پژوهش از انتخاب موضوع و تهیه پروپوزال تا ارائه

 گزارش و نتایج پژوهش

 وآورانههای نلمی و تسهیل فرآیند ارائه فعالیتت عأارائه مشاوره به اعضای هی 

 های مختلف آموزشی جهت سوق دادن و یت طلبی از اعضای هیات علمی گروهجلب مشارکت و حما

 ترغیب دانشجویان به پژوهش در آموزش

 ت علمی و دانشجویان در راستای پژوهش در حیطه أی مناسب به منظور ترغیب اعضای هیهاارائه مشوق

 آموزش

 تحقیقاتی بین رشته ای و بین بخشی در حیطه آموزشهای ها و طرحنامهحمایت از پایان 

 کمیته پژوهش در آموزش

مرکز عبارتند از: معاون آموزشی دانشکده، مدیر امور آموزشی دانشکده، مدیر  عضای کمیته پژوهش در آموزشا

پژوهی مسئول واحد دانش ،پژوهش در آموزش مرکز مطالعاتو توسعه آموزش پزشکی، مسئول واحد  مطالعات

 مرکز مطالعاتنفر از اعضای علمی فرهیخته با معرفی مدیر  ۲ مرکز مطالعات، مدیر امور پژوهشی دانشکده، آموزشی

 و در صورت ضرورتهای آموزشی دانشکده بر حسب مورد ابالغ رئیس دانشکده، مدیران گروهو 

 پژوهش در آموزش مرکز مطالعات یا مدیر مرکز مطالعاتدبیر کمیته: مسئول واحد 

 

 گیریتواتر جلسات و نحوه تصمیم

ها و فرآیندهای واحد پژوهش در گیری در مورد رویهدر صورت نیاز به تصمیمجلسات کمیته پژوهش در آموزش 

آموزش و یا با دریافت طرح های پژوهشی در حوزه آموزش، به درخواست مسئول واحد پژوهش در آموزش و به 

رسمی خواهد بود.  ت. جلسات با حضور نصف به اضافه یک از اعضادعوت مدیر مرکز مطالعات صورت خواهد گرف
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گیری، رأی اکثریت اعضای حاضر در جلسه، مالک عمل خواهد بود و به مراجع مربوط اعالم خواهد و در موارد رأی

 شد. 

 های پژوهش در آموزشنیازسنجی و تعیین اولویت

 در موجود هایمحدودیت .باشدمی کلیدی مرحله یک پژوهشی مدیریت چرخه در پژوهشی های-اولویت عیینت

 تعیین .باشندمی پژوهشی هایاولویت تعیین ضرورت علل ترینمهم از هاسیاست تغییر و مالی و انسانی بعمنا حوزه

 قابل تحقیقاتی، و آموزشی هایبخش و هاگروه مانند خرد سطوح تا ملی و کالن سطوح از پژوهشی هایاولویت

 دانشکده پزشکی آموزش توسعه و مطالعات مرکز آموزش در وهشپژ واحد منظور همین به .است سودمند و انجام

 آموزش حوزه در تحقیقات کردن دارجهت و درساماندهی مهم یگام ،فعالیت این انجام با سیرجان، پزشکی علوم

 دارد.می بر

 پژوهش در آموزشفرآیند تعیین اولویت های 

واحد پژوهش در آموزش و تصویب با روش پیشنهادی  پژوهشی در حوزه آموزشهای تعیین اولویتیازسنجی و ن

های پژوهشی یتاستفاده از اولو. علیرغم گیردصورت می مرکز مطالعاتآن در جلسه کمیته پژوهش در آموزش 

مشارکت نظرات حاصل از  سبر اسااکثریت عناوین پژوهشی های علمی، مراکز تحقیقاتی و انجمنسایر دانشگاه ها، 

های . اولویتها قرار خواهند گرفتدر لیست اولویتدانشکده درون مختلف آموزشی های گروه اعضای هیات علمی

به اجرا درآورد  بایستیهای مصوب های پیشنهادی و پایش پروژه، ایجاد نظام داوری طرحرسانیاطالعمصوب را با 

 .دست آوردها حداکثر بهره را بهع مالی و انسانی در مورد اولویتتوان از صرف منابو می 

 گردد. ر کمیته پژوهش در آموزش تصویب میهای پژوهشی پیشنهادی، د: لیست نهایی تهیه شده از اولویت۱تبصره

در کمیته پژوهش بر اساس فرآیند مصوب  در حوزه آموزش یشنهادیپ یپژوهش یهاطرح یو داور یابیارز: ۲تبصره 

 گیرد. در آموزش صورت می
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های پژوهش در آموزش، واحد پژوهش در آموزش مسئول تأیید یا رد، بررسی : در بخش ارزیابی طرح۳تبصره 

 اشد. بهای ارزیابی به پژوهشگران میزمینههیه پیشابی، تهیه دستور کار، و تمجدد، تنظیم جلسات ارزی

: در صورت اعتراض پژوهشگر در ارتباط با نتایج ارزیابی طرح پیشنهادی خود در کمیته پژوهش در آموزش، ۴تبصره

می تواند اعتراض خود را به صورت مکتوب به دبیر کمیته پژوهش در آموزش تحویل نماید تا در کمیته مذکور 

 مورد بررسی قرار گیرد.

 پژوهش در آموزشهای رسانی در مورد اولویتاطالع

 های زیر صورت خواهد گرفت:هشی در حوزه آموزش از طریق کانالهای مصوب پژورسانی در مورد اولویتطالعا

 رونوشت به معاونت آموزش، تحقیقات و فناوری 

 های آموزشی دانشکدهمکاتبه با مدیران گروه 

 انتشار در سایت مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشکده 

 

 


