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گاه/دانشکده علوم زپشک  سی رئ  شت  یمحترم دانش ی .......ردمان  یو خدمات بهدا

سالم علیکم

همانطور که مستحضرید تربیت نیروی انسانی کارآمد و اثربخش رسالت اصلی نظام آموزش عالی بوده و بر این مبنا 

یهی است اعضای محترم هیات آموزش عالی اصلی ترین رکن توسعه کشورها در حوزه های مختلف می باشد. بد

توسعه و کاربست شیوه های خالقانه در آموزش دانشجویان نقشی علمی در این امر نقشی اساسی داشته و 

یکی  سعه دانش پژوهی آموزشیخواهد داشت. بر این اساس تو اساسی در ارتقای دانش و مهارت نیروی انسانی

مورد توجه قرار گیرد.  از موضوعاتی است که الزم است در حوزه آموزش عالی

مورد توجه ویژه قرار  نامه ارتقای مرتبه اعضای هیأت علمی آییندانش پژوهی آموزشی در آخرین ویرایش بحث 

 برای صرفا  به رسمیت شناخته شده و  برای اولین بار توسط شورایعالی انقالب فرهنگی و گرفته

 نظر گرفته شده است.  در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

ای در جهت گسترش اقدامات گستردهنامه ارتقا،  آیینسال گذشته و در راستای اجرایی سازی  3بر این اساس طی 

از جمله قرار داشته است که متبوع در دستور کار معاونت آموزشی وزارت پژوهی آموزشی  های دانشفعالیت

 نشستدانش پژوهی آموزشی، برگزاری  های دانشگاهی ری و کمیتهاندازی کمیته کشو راهتوان به مهمترین آن می

و توسعه بین مرکز مطالعات  آموزشی نامه حمایت از طرحهای نوآورانه عقد تفاهم، های آموزشی ها و دوره

ارزشیابی و تعیین وضعیت تداوم و  قیقات راهبردی آموزش پزشکی )نصر(و مرکز ملی تحمتبوع وزارت آموزش 

. اشاره کردهای دانشگاهی کمیته اختیار تفویض

)پیوست شماره هشت(  نامه ارزشیابی دانش پژوهی آموزشی شیوهکسب شده در زمینه اجرای  تجارببا عنایت به 

های کارشناسی که با انجام بررسی شیوه نامه مذکورشده بازنگری نسخه ، بازخوردهای ارائه شده در این زمینهو 

دانش پژوهی آموزشی  لوم پزشکی کشور توسط کمیته کشوریهای ع ها/دانشکدههگسترده و نظرخواهی از دانشگا

قرار گرفت. تصویب  ومورد بررسی  هیأت ممیزه مرکزی 9/5/1398در نشست مورخ ، شده تدوین
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گزارش  15جدول شماره و  نسخه بازنگری شده شیوه نامه ارزشیابی دانش پژوهی آموزشی ضمن ارسال

ستور خواهشمند است د ،95سال نامه ارتقای ژوهشی اعضای هیأت علمی بر اساس آیینهای آموزشی و پفعالیت

در اختیار هیأت ممیزه دانشگاه، کمیته دانشگاهی دانش پژوهی آموزشی و مرکز  مستندات مذکورفرمایید 

هی دانش پژو موضوعبا توجه به اهمیت همچنین قرار گیرد.  مطالعات و توسعه آموزش آن دانشگاه/دانشکده

 ،اطالع رسانی گستردهو  جدانهپیگیری مانتظار می رود با تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی،  درآموزشی 

 .   فراهم گردد ی علوم پزشکی کشور/دانشکده هاهادر دانشگاهنامه اجرای دقیق این شیوهبسترهای 

رونوشت

زشی دانشگاه / دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ....معاون محترم آمو-

مدیران و دبیران محترم حوزه معاونت آموزشی-
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