ضشٍست ٍ هفبّين داًؾ پظٍّي
مقدمه
اعضبي ّيبت علوي دس هَػؼبت آهَصؽ عبلي دس حيغِ ّبي آهَصؿي ،پظٍّـي ٍ خذهبت دّي ًقؾ داسًذ
ثغَسينِ ثب فعبليت دس ايي حيغِ ّبي هَجت استقبء ًظبم آهَصؽ عبلي ٍ گؼتشؽ داًؾ ٍ علن هي ؿًَذ لزا
ضشٍسي اػت فعبليتْبي آًْب هَسد اسصيبثي قشاس گشفتِ ٍ دس صَست مؼت ؿبيؼتگي ّب ٍ اهتيبصات هشثَعِ استقبء
يبثٌذّ .ش چٌذ دس ػبلْبي اخيش پظٍّؾ دغذغِ اصلي اعضبي ّيبت علوي ثَدُ ٍ توبم تالؽ خَد سا ثشاي
پظٍّؾ صشف هي مٌٌذ ٍ موتش دس استقبء داًؾ آهَصؿي ًقؾ داسًذ ثِ گًَِ اي مِ ايي اهش هَجت افت
ميفيت آهَصؽ ؿذُ اػت  .ثشاي استقبء آهَصؽ الصم اػت اعضبي ّيبت علوي ثب ًگبُ پظٍّـي ثِ اهش آهَصؽ
ثپشداصًذ ٍ دس پيـجشد آى ًقؾ هَثشي داؿتِ ثبؿٌذ

 .دس اٍاخش دِّ  ۱۹۹۰هفَْم جذيذي ثٌبم "داًؾ

پظٍّي( ")Scholrashipتَػظ اسًؼت ثَيش هغشح ؿذ تب آى صهبى داًؾ پظٍّي تٌْب ثش مـف داًؾ ٍ تَليذ
علن ثَ د اهب عجق هفَْم ثَيش حيغِ ّبي داًؾ پظٍّي دس ػِ هفَْم داًؾ پظٍّي مبسثشد ،داًؾ پظٍّي ادغبم ٍ
آهَصؽ ًيض هذًظش اػت  .الجتِ توبم اؿنبل داًؾ پظٍّي ثب ّوذيگش دس تعبهل ّؼتٌذ

 .دس توبم اؿنبل داًؾ

پظٍّي  ،داًـوٌذ ثب تَاًوٌذيْبي رٌّي عشصِ ّبي داًؾ سا ثب خالقبًِ ،آگبّبىُ ٍ هٌظن سا پيؾ هي ثشد ٍ يب آًشا
دچبس تغييش هي مٌذ  .دس داًؾ پظٍّي (ًَآٍساًِ) آهَصؿي تٌْب ثِ ميفيت ٍ مويت آهَصؿي ًگبُ ًوي مٌذ ثلنِ
فعبليت آهَصؿي جْت ثِ مبس ثشدى داًؾ ثشاي حل هـنالت آهَصؿي ٍ سفع آًْب هي ثبؿذ مِ الجتِ ايي فعبليت
ّبي آهَصؿي دس اختيبس صبحجٌظشاى جْت ًقذ ٍ اسصيبثي قشاس هي گيشد  .دس ػبل  ۱۹۹۷هفَْم داًؾ پظٍّي سا
ثش اػبع ؿؾ هعيبس گالػيل ثؼظ دادُ ؿذ ايي هعيبسّب اّذاف هـخص ،آهبدگي مبفي ،سٍؽ هٌبػتً ،تبيج
قبثل تَجِ ،اسائِ هَثش ٍ ثبصتبة ًقبداًِ سا ثشاي اسصيبثي ايي فعبليتْبي ًَآٍساًِ اسائِ داد

 .اهشٍصُ داًؾ پظٍّي

ثشاي استقبء اعضبي ّيبت علوي هَسد اػتفبدُ قشاس هي گيشد.
تعاريف
مقصود از نوآوري (دانص پژوهي ) اًجبم فعبليتي ثذيع دس جْت حل هؼألِ ،گؼتشؽ هشصّبي داًؾ ٍ
ٍسٍد ثِ عشصِّبي جذيذ اػت.
فعاليت هاي آموزضي  :ؿبهل مليِ فعبليت ّبيي اػت مِ دس حَصُ آهَصؽ ٍ دس ػغَح هختلف صَست هي
گيشد ٍ ؿبهل تذسيغ ،ثشًبهِ سيضي آهَصؿي ،ساٌّوبيي ٍ هـبٍسُ ،هذيشيت ٍ سّجشي آهَصؿي ٍ ،اسصيبثي
فشاگيشاى هي ؿَد:

فعبليتْبي داًؾ پظٍّي ٍ ًَآٍسآًِ آهَصؽ پضؿني دس ساػتبي يني اص فعبليتْبي آهَصؿي هي ثبؿذ :
الف -تدريس ()Teaching
هٌظَس اص تذسيغ ّش گًَِ فعبليتي اػت مِ هٌجش ثِ يبدگيشي فشاگيش ؿَد  .ايي فعبليت ّب ؿبهل تذسيغ هؼتقين(اص جولِ ػخٌشاًي ٍ مبس دس گشٍّْبي مَچل) ٍ ًيض تْيِ هَاد آهَصؿي هشتجظ هي گشدد.
ب -برنامه ريس آموزضي ()PlanningCurriculum
-هقصَد تذٍيي هجوَعِ اي عَلي اص فعبليت ّبي آهَصؿي اػت مِ ثِ صَ

ست ػيؼتوبتيل عشاحي ٍ

ػبصهبًذّي ؿذُ اػت مِ دس ّش ػغحي اص آهَصؽ اسائِ هي گشدد ٍ هَسد اسصؿيبثي قشاس هي گيشد هبًٌذ عشاحي
يل دٍسُ آهَصؿي.
ج -راهنمايي و مطاوره ()Advising and/or mentoring
عجبستؼت اص ثشقشاسي يل ساثغِ ػبصًذُ مِ دس آى فشد هـبٍس دػتيبثي فشاگيش سا ثِ اّذاف خَد تؼْيل هي مٌذ.د-مديريت ورهبري آموزضي()Educational leadership and administration
عجبستؼت اص فعبليت ّبي ساّجشدي مِ ػجت ثْجَد ثشًبهِ ّبي آهَصؿي ٍ پيـشفت عشصِ آهَصؽ هي ؿَد.و -ارزيابي فراگيران ()Learner assessment
 هقصَد توبهي فعبليت ّبي هشتجظ ثب اسصيبثي داًؾ ،هْبستً ٍ ،گشؽ فشاگيشاى اػت.راهنماي نحوه ارائه مستندات مربوط به فعاليت هاي دانص پژوهي آموزضي
فعبليتْبي داًؾ پظٍّي آهَصؿي دس صَستي هي تَاًٌذ هَسد اسصؽ گزاسي قشاس گيشًذ مِ ثش اػبع هعيبسّبي

ؿؾ گبًِ گالػيل ( )Glassicاسائِ ؿًَذ  .صيشا هجٌبي اسصيبثي ٍ داٍسي ايي فعبليت ّب هعيبسّبي گالػيل

( )Glassicاػت .ثِ ايي هٌظَس ضشٍسي اػت دس اسائِ هؼتٌذات ٍ هذاسك هشثَط ثِ فعبليت ّبي داًؾ پظٍّي
ثِ ايي هعيبسّب ثِ صَست هـخص اؿبسُ ؿَد تب اسصيبثي مٌٌذگبى ثتَاًٌذ دس هَسد آى ثِ داٍسي ثپشداصًذ  .لزا مليِ
هَاسد هغشح ؿذُ الف ٍ ة ثٌذ  ۶-۱آئيي ًبهِ استقبء (داًؾ پظٍّي دس آهَ صؽ) عجق اهتيبص رمش ؿذُ دس ايي

آييي ًبهِ ٍ ثش هجٌبي هعيبس گالػيل اهتيبص دّي خَاٌّذ ؿذ .
لزا هٌبػت اػت قجل اص اسػبل هؼتٌذات هشثَط ثِ فعبليت داًؾ پظٍّي اص ايي مِ ايي هَاسد دس آى ّب لحبػ ؿذُ
اػت اعويٌبى حبصل فشهبييذ .ايي هعيبسّب ؿبهل هَاسد صيش اػت:
 -۱وجود اه داف واضح )(Clear goals
دس هشحلِ اٍل اّذاف فعبليت آهَصؿي ثبيذ هـخص ثبؿذ دس حقيقت دس پبػخ ثِ چٌذ ػؤال اػبػي ايي فعبليت
آهَصؿي عشاحي ٍ ثشًبهِ سيضي گشديذُ اػت.
 -۲آماده سازي كافي )(adequate preparation
آهبدُ ثَدى تين هجشي يني اص اصَل ضشٍسي اػت داًؾ تين ،تجشثِ قجلي آًْب ٍ دػتشع ثَدى هٌبثع هَسد ًيبص
اػت.
 -۳روش معتبر )(appropriate methods
ثِ عٌَاى اػتبًذاسد ػَم سٍؽ مبس خيلي هْن اػت  .ثِ عٌَاى هثبل اگش دس حيغِ آهَصؽ قشاس اػت اسصؿيبثي
اًجبم ؿَد آيب اص اثضاس دسػت اػتفبدُ ؿذُ اػت؟ اگش قشاس اػت دٍسُ جذيذي عشاحي ؿَد آ يب هشاحل هٌغقي
عشاحي دٍسُ عي ؿذُ اػت؟ دس يل جوع ثٌذي ملي هي تَاى گفت دس ايي قؼوت ثبيؼتي ثِ ايي ػؤال هْن
پبػخ داد مِ آيب هتذ هَسد اػتفبدُ جْت اًجبم ايي پشٍطُ هٌبػت ثَدُ اػت ٍ آيب اسصؿيبثي دسػتي صَست
گشفتِ اػت؟
 -۴نتايج مهم )(Significant results
ّش فعبليت هِم آهَصؿي ٍ ّش ايذُ ًَ دس آهَصؽ ٍ ّش فشآيٌذ ثشتش دس صَستي حبئض اّويت اػت مِ ًتبيج هْوي
سا ثِ ّوشاُ داؿتِ ثبؿذ  .ثِ عٌَاى هثبل آيب عشاحي سٍؽ جذيذ اسصؿيبثي ،ثشگضاسي دٍسُ جذيذ ػجت استقبء
ميفيت آهَصؽ گشديذُ اػت؟ ايي ًتبيج ّن ثصَست موي ٍ ّن ثصَست ميفي حبئض اّويت اػت.
 -۵معرفي نتايج مؤثر برنامه به ديگران )(Effective communication
ثِ عٌَاى اػتبًذاسد پٌجن توبم فشآيٌذّبي ثشتش ثبيؼتي ثِ ديگشاى هعشفي ؿًَذ آيب دس ػغح داًـگبُ ٍ مـَس
فشآيٌذ هعشفي ؿذُ اػت؟ آيب تجشثيبت فشد هٌتقل ؿذُ اػت؟ آيب ثقيِ ّونبساى دس ػغح داًـگبُ يب ٍ صاستخبًِ اص
تجشثِ فشد اػتفبدُ مشدُ اًذ؟ اسائِ ًتبيج دس ػغح ّونبساى ٍ داًـجَيبى ٍ توبم ريٌفعبى اّويت داسد

 .ؿَاّذ

اسائِ ًتبيج هي تَاًذ دس ػغَح هتفبٍت ثبؿذ  :ثشگضاسي مبسگبُ ّبي آهَصؿي يب ايشاد ػخٌشاًي دس هَسد ًتبيج
فعبليت ّبي آهَصؿي صَست گشفتِ ،اسائِ ًتبيج دس مٌگشُ ّبي علوي ،اًتـبس دس هجالت علوي پظٍّـي ،ثجت

فعبليت دس ٍة ػبيت ّبيي ًظيش  AAMC Med Portalيب هَاسد هـبثِ.
 -۶برخورد نقادانه )(Reflective Critique

ثشخَسد ًقبداًِ ثب فشايٌذ ثبيؼتي صَست گشفتِ ثبؿذ ً .قبط قَت ٍ ضعف اص ديذ تين اًجبم دٌّذُ مبس ثبيؼتي
ثبؽ ّوچٌيي ايي ًقبط قَت ٍ ضعف تَػظ ػبيش افشاد ًظيش (ّونبساى ،داًـجَيبى ٍ هؼئَليي ٍ ً )...يض
هـخص د
هـخص ؿذُ ثبؿذ.

