


  

 

 

 

     

      

      

      

       

      

      

      





 

 

 

  

سیاستیگزارش   

  

  

  یارتقا ۀنام نیآئ یابیسنجش و ارز 

   ها دانشگاه یعلم ئتیه یاعضا 

  یمراکز آموزش عال و

  های پیشنهادی) ها، راهکارها و داللت (آسیب
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  یارتقا ۀنام نیآئ یابیسنجش و ارز 

  یها و مراکز آموزش عال دانشگاه یعلم ئتیه یاعضا 

 ،دانشـگاهیتوسـعه آمـوزش عال یزیبرنامه ر  یدانش آموخته دکتر( این یفاطمه نصرالله

مؤسســه  یعلم ئــتیعضــو ه (دبیــر علمــی نشســت و  یو رضــا مــاحوز ی)بهشــت دیشــه

  ی )و اجتماع یمطالعات فرهنگ

  مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی ناشر:

 علی قربی آرا: طراح جلد و صفحه

  ۱۴۰۱ بهار تاریخ انتشار:

  رضا ماحوزی های پژوهشی و سیاستی: دبیر مجموعه گزارش

  ۱/  یآموزش عال یبازساز

  نژاد (گلـستان یکم) منؤشهید مـتهران، خیابان پاسداران، خیابان  نشانی:

 ۲۲۷۶۷۴۹۳ تلفن:، ۱۲۴شـماره 

  info@iscs.ac.ir پست الکترونیکی:

  www.iscs.ac.ir سایت:



  

 

  مقدمه

بـیش از  ،تا کنـون ۱۳۴۷استادان دانشگاه در سال  یارتقا ۀنام از اولین نظام

 ،بـه دالیـل متعـددو بـار  ، حـدود دهقرن ین نیماما در هم ؛گذرد قرن می نیم

های پیشین یا کنار نهاده شده و  نامه ینشده و آئمتعدد نگاشته های  نامه ینئآ

ای که مانع از ایجاد سنتی  ؛ رویهاند یا مورد جرح و تعدیل جدی قرار گرفته

منقطع و شکسته را از خالل  ۀده است. شاید بتوان چرایی این رویشمستمر 

علمـی در  اعضـای هیئـت یارتقـا ۀنامـ ینآیا آئـ« یافت:این پرسش تأمل بر 

یـا بـیش از  ،شتیبان دانشگاه و مراکز آموزش عالی بـوده اسـتکشور ما، پ

بیـرون از  یکه خود را متعهـد بـه دانشـگاه بدانـد، ابـزاری بـرای اهـداف آن

 های متعدد نامه ینآئتدوین  ۀدر لحظ  عبارت دیگر، به »دانشگاه بوده است؟

در  ها نامه ینکردیم که این آئ آیا چنین تدبیر می ،علمی اعضای هیئت یارتقا

ها کمـک  نهایت به تقویت علم و فناوری و آموزش و پژوهش در دانشگاه

ی ها، به اهدافی چون افزایش کمـ نامه ینبه کمک این آئیا برعکس،  ،دننک
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تولیدات علمی در قالب کتاب و مقاله، سیاستگذاری نظام دانش و علـم و 

  ؟یمدانشگاهی و غیره نظر داشت های درون فناوری، کنترل افراد و جریان

ـانامـ ینۀ آئـاز جملـه رابطـ( هایی دیگـر ها در کنار پرسـش این پرسش ـا  ۀ ارتق ب

ـارم و تحـوالت  ،تحوالت علم و فناوری در دنیای امروز خاصه انقالب صنعتی چه

ـات  ، الگوهای دانشگاههوش مصنوعی داری، نسبت جامعه و دانشگاه ذیـل مطالع

ـال فـرد، های دانشگاهی و مأموریت  اتحادیهپسادانشگاهی،  اخالقی دانشـگاه در قب

ی، از درون و بیـرون، صورت جـد که به کند میهمگی اقتضا  )بوم جامعه و زیست

  علمی در کشور را مورد بررسی قرار دهیم. اعضای هیئت یارتقا ۀنام ینرخداد مهم آئ

 ،اخیـر ۀعلمی در دو دهـ اعضای هیئت یارتقا ۀنام ینان متولیان امور، آئبه اذع

و لذا با است، های دانشگاهی در کشور بوده  ی پژوهشافزایش کم املترین ع اصلی

زدن معیشــت و حیثیــت علمــی و کــاری اســتادان و دانشــجویان دکتــری بــه  گــره

ـایی  نهاست نامه، توانسته  ینۀ آئترین ماد عنوان اصلی به ،»پژوهش« تنها تحـرک و پوی

 ۀکنندهای موفق تولید ۀ کشور بلکه ایران را در زمر  ،علمی کشور را سبب شود ۀجامع

 خالص است ،ای که به باور مخالفان و منتقدان علم قرار دهد؛ مقوله
ً
و نه در  ،نه تماما

های  به صالح نظام علم و آموزش عالی و اجتماعات علمی و همکاریخود کلیت 

  مرزی و فرامرزی پیش رفته است. جمعی درون

ـائلی کـه  ،تنوع مراکز آموزش عالی در ایران ـار تنـوع موضـوعات و مس در کن

آموزش عالی،  ۀگیرند و همچنین تنوع مراکز تصمیمها درگیر است،  ایران با آنۀ جامع

ـاوری کشـور  نظام انتظارات متنوعی را معطوف به دانشگاه ها و مراکز پژوهشی و فن

ـبهم و پیچیـدهدر وضعیتی است؛ نظام انتظاراتی که   شکل داده شـود و  طـرح می م

گرفتن  نادیده .رده استکدردسر و ابهام مضاعف گرفتار  درشگران دانشگاهی را کن

ـا دانشـگاه تفاوت سطح و عملکرد دانشگاه های  های پایتخت و شـهرهای بـزرگ ب

 مراکز آموزش عالیبر های متعدد  مأموریتتحمیل ها،  متوسط و ضعیف شهرستان

ـات بـر اها بدون التفات به چرایی وجود آن ـاختار، بودجـه و ، تنـوع مؤسس ـاس س س
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ـالی بـرای تولیـدات پژوهشـی  مدیریت امور انسانی، فشار بر تمامی مراکز آموزش ع

ـاس  فراوان بر اساس فرم و ریخت یکسان و تخصیص منابع و امتیازات ساالنه بر اس

سازی  عمومی و عمومی ۀغفلت از حوز تمرکز بر انتشارات رسمی و همین شاخص، 

تعهد علمی  های علمی و عدم کردن افراد و گروه عمل ای ، و در نهایت جزیرهدانش

ـاد گونـه به اجتماعات علمی ملی و بین ـالی  المللی، همگی به ایج ای از آمـوزش ع

 به رهاسازی و درمان نیازمنـد اسـت. 
ً
ـا ۀنامـ ینآئـمنجر شده است که شدیدا  یارتق

ـین  تـوجهی از سیاسـت علمی سازوکار اجـرای بخـش قابـل اعضای هیئت های هم

  وزش عالی در ایران است. آم

نظـران و  صـاحبای از دیـدگاه  خالصـهگزارش سیاسـتی حاضـر، در 

ــین  ــابی « تخصصــینشســت سیاســتگذاران حاضــر در اول ســنجش و ارزی

مـاه در سـوم خردادکـه  ،»ها دانشـگاه علمی هیئـت یاعضا یارتقا ۀنام ینآئ

ذیــل  ،برگــزار شــد مطالعــات فرهنگــی و اجتمــاعی ۀمؤسســدر  ۱۴۰۱سـال 

محورهایی چنـد آورده شـده اسـت. هـدف مـا در ایـن گـزارش مختصـر، 

 هـای ها، راهکارها و داللت چالشموضوعات و مسائل، ترین  شناسایی مهم

  .استعلمی  ارتقای اعضای هیئت ۀنام ینسیاستی در خصوص آئ

  

  رضا ماحوزی

    دبیر علمی نشست
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 نامۀ ارتقا ینشناسی آئ آسیب .۱

 کنندگان و سخنرانان حاضر در همـایش تخصصـی دیدگاه شرکتاساس  بر

، »ها دانشـگاه علمی هیئـت یاعضـا یارتقـا ۀنامـ ینسنجش و ارزیـابی آئـ«

علمـی  روی نظام ارتقای اعضای هیئت های پیش ترین چالش عمدهتوان  می

 ،تربیتـی و اجتمـاعی هـای فرهنگـی، فعالیـت ی چنـد شـاملمقوالت ذیل را

و  های علمی فعالیت ،فناوریو  ژوهشیهای پ فعالیت ،های آموزشی فعالیت

 در نهایـت و ،نامـه ینیند سیاسـتگذاری، تـدوین و تصـویب آئـفرا ،اجرایی

، ۱ ۀبنـدی نمـود. در ادامـه و در جـدول شـمار  فرایند ارزیابی علمی تقسیم

ۀ ارتقـا مـورد بررسـی و نام ینشناسی آئ های مرتبط با آسیب مقوالت و مؤلفه

  گیرد. می تحلیل قرار

  

  علمی ارتقای اعضای هیئت ۀنام ینشناسی آئ ): آسیب۱(جدول 

  علمی ارتقای اعضای هیئت ۀنام ینشناسی آئ آسیب

  های اصلی مقوله  مفاهیم  واحدهای معنایی

هـای فرهنگـی و اجتمـاعی  حمایت از سایر فعالیت عدم

هـای  ها، خدمات اجتمـاعی، فعالیـت همچون سخنرانی

  های خیریه بشردوستانه و فعالیت

ــوجهی بــه اثرگــذاری  کــم ت

اجتمــــاعی و مســـــئولیت 

اجتماعی در مقایسه با شأن 

  فرهنگی

  ۱ ۀماد

هـــــــای  (فعالیـــــــت

فرهنگــی، تربیتــی و 

  اجتماعی)

ن بـه موضـوع های محـدود بـرای پـرداخت تعیین شاخص

  ۀ ارتقانام ینمسئولیت اجتماعی در آئ

  نوآوری و ارتباط با جامعه ۀنامه به حوز  ینتوجهی آئ کم

هــای فکــری و فرهنگــی الزم  نشــدن زیرســاخت فــراهم

 برای تقویت و ترویج زبان فارسی در دنیا

بـــه جایگـــاه  یتـــوجه بـــی

  المللی بین های فعالیت

 ملــی مــاد
ً
و بنــدهای  ۀ ارتقــانامــ ینآئــ ۱ۀ رویکـرد صــرفا

 های فرهنگی، تربیتی و اجتماعی)، بـا (حوزه آن ۀگان ده

انقــالب عنــوان یــک  وجــود نیــاز انقــالب اســالمی بــه

 المللی های بین فرهنگی به فعالیت

وجود بوروکراسی در خصوص اختصـاص امتیـاز بـرای 

  المللی های بین ها و فستیوال حضور در جشنواره
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  علمی ارتقای اعضای هیئت ۀنام ینشناسی آئ آسیب

  های اصلی مقوله  مفاهیم  واحدهای معنایی

پـردازی  های نقـد و نظریـه به برگزاری کرسی یتوجه بی

هـای علمـی در سـطح  هـا و نشسـت و برگزاری کارگـاه

 ملـی جـداول  المللـی، ای و بین منطقه
ً
و رویکـرد صـرفا

  امتیازهای فرهنگی، اجتماعی و تربیتی

اختصاص امتیاز ویژه برای اساتیدی کـه در شـرایط  عدم

ــدون  ــورد اســتعمار و ب ــخت (کشــورهای م محیطــی س

هـای علمـی  های نظامی) فعالیـت امنیت و شامل جنگ

  دهند. المللی انجام می بین

  
 علمی ارتقای اعضای هیئت ۀنام ینشناسی آئ آسیب

 مفاهیم واحدهای معنایی
های  مقوله

 اصلی

بــودن دســتورالعمل ارزیــابی دانشــجویان در  نــاقص

 ۲ ۀماد

ــدم ــوع و  ع ــای متن ــین زیرمعیاره تعی

های دقیق برای ارزیابی  دستورالعمل

  ۲ ۀماد کیفیت تدریس

ـــت ـــای  (فعالی ه

 آموزشی)

ارزیـابی ی همتایـان علمـی در توجهی بـه ارزیـاب بی

 تدریس کیفیت

ـــبهم ـــودن  م دســـتورالعمل شـــئونات آموزشـــی و ب

 ۲ ۀنشدن آن در ماداجرا

ـــارت ـــه مه ـــافی ب ـــه ناک ـــاتید و  توج ـــوزی اس آم

 پروری دانشجویان توسط آنان مهارت

هـای مـرتبط بـا  پوشش جامع به تمامی فعالیـت عدم

های آموزشـی، ایفـای نقـش  آموزشی (نوآوری ۀماد

 ...) های آموزشی و ریزی در برنامه

توجهی بـه معیارهـای کیفیـت تـدریس (داشـتن  بی

طـــرح درس و اجـــرای آن، تـــدریس بـــا رویکـــرد 

 ...) محور، کاربردی، کارآفرینی و پژوهش

ــوازن میــان آمــوزش و پــژوهش و اختصــاص  عــدم ت

هـای آموزشـی در  تنزل وزن فعالیـت ۀ ارتقانام ینها در آئ امتیازهای متفاوت به آن

ــتاز  های پژوهشی مقایسه با فعالیت ــت  دس ــلط و اهمی ــوزش و تس ــتن ارزش آم رف

 پژوهش
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 علمی ارتقای اعضای هیئت ۀنام ینشناسی آئ آسیب

 مفاهیم واحدهای معنایی
های  مقوله

 اصلی

علمـی اعضـای  ۀمرتب محوربودن سیر ارتقای پژوهش

هــا از مســیر  آن یامکــان ارتقــا علمــی و عــدم هیئــت

 های آموزشی فعالیت

  
 علمی ارتقای اعضای هیئت ۀنام ینشناسی آئ آسیب

 های اصلی مقوله مفاهیم واحدهای معنایی

 های بزرگ پردازی توجه ناکافی به نوآوری و نظریه

محوری و  تسلط رویکرد مقاله

هـای  تـوجهی بـه پـژوهش کم

 محور کاربردی و مسئله

  ۳ ۀماد

هــــــــــای  (فعالیت

ــــــــــــی  و پژوهش

 فناوری)

 ISIتقلیل اشکال پژوهش به مقاالت علمی و پژوهشی و 

علمــی هـا و تولیـدات  دهـی پــژوهش ضـعف در جهـت

آفرینی در حل مشکالت و رفـع نیازهـای  سمت نقش به

 کشور

کید بیش از حد نظام آموزش عالی بر تولیـد مقـاالت  تأ

ISI ا اسکوپوس و غیرهی 

 محوری جای مسئله محوری به محوری و دیسیپلین رشته

 گیری رقابـت های اقتصـادمحور و شـکل ایجاد پژوهش

 انتشـار مقـاالت زیـادزش عالی برای میان مؤسسات آمو 

 های بیهوده و انتشار پژوهش

ـــه ـــد زبال ـــرای تولی ـــرایط ب ـــاد ش ـــی و  ایج ـــای علم ه

 ها سازی ها و مقاله سازی کتاب

فشــار و اجبــار بــرای نگــارش مقــاالت بــدون توجــه بــه 

 ها در جامعه کیفیت محتوایی و اثرگذاری آن

ـــای ـــژوهش ینپ ـــودن وزن پ ـــاوری  ب ـــی و فن ـــای علم ه

هـای اعضـای  گـرا در فعالیـت و مأموریـت محـور مسئله

 علمی هیئت

گـرفتن پژوهشـگران  های سطحی و شـکل رشد پژوهش

 گرایی دوزی و کمی سری ۀافقی در نتیج

خبـری  بـدون اجتماعـات علمـی و بـی پژوهش و ارتقـا

هـای علمـی و کارهـای  علمی از فعالیـت اعضای هیئت

 پژوهشی یکدیگر

تخصیص امتیازات کافی  عدم

هـای  برانگیزاننده به پژوهشو 

 گروهی و اجتماعی



  ۱۱/  سیاستیگزارش 

 

 علمی ارتقای اعضای هیئت ۀنام ینشناسی آئ آسیب

 های اصلی مقوله مفاهیم واحدهای معنایی

کـار،  علمی به موجوداتی کوچـک تبدیل اعضای هیئت

هـای علمـی تیمـی در  نگـر، دورافتـاده از فعالیـت کوتاه

افتـاده از  و بیـرون ،المللی های محلی، ملی و بین مقیاس

 اجتماعات علمی 

ــم ــت ک ــمردن فعالی ــت ش ــته اهمی ــای دس ــی و  ه جمع

 ای  رشتهو چند ای رشته میان

بـزرگ پژوهشـی از هـای  بـه تشـکیل شـبکه یتـوجه بی

ــتاد ــر  تماماس ــتیاران ب ــتادیاران و دس ــیاران، اس ــا، دانش ه

 موضوعی مشخص

ــــل ــــرای فعالیت ارزش قائ و هــــای تیمــــی  نشــــدن ب

 های پژوهشی مشترک همکاری

هـای علـوم  علمی دانشکده انزوای علمی اعضای هیئت

 سانی و اجتماعیان

  

  علمی ارتقای اعضای هیئت ۀنام ینشناسی آئ آسیب

 مفاهیم واحدهای معنایی
های  مقوله

 اصلی

عنـوان  های خـارجی بـه اختصاص امتیاز به فراگیری زبان عدم

 المللی یکی از عوامل مؤثر در برقراری ارتباطات بین

 فقــدان بنــدهای مــرتبط بــا

 المللی های بین همکاری

  

 ۴ ۀماد

هـــای  (فعالیـــت

و  علمــــــــــــــــی

  اجرایی)

هـای پژوهشـی  امتیاز برای دریافت گرنـت ۱تعیین سقف تنها 

عنوان یک محدودیت جـدی در انجـام  به ،داخلی و خارجی

 یالملل های بین فعالیت

ــدم ــت ع ــای هیئ ــذب اعض ــتورالعمل ج ــدوین دس ــی  ت علم

 کشورهای خارجی 

اعطای امتیازات کافی برای بروز خالقیت و نـوآوری در  عدم

ســازی شــرایط  فــراهم عــدم های علمی و جانبی اساتید فعالیتسایر 

و ایجــاد اشــرافیت ســازمانی  ۀ ارتقــانامــ ینزدایی آئــ خالقیــت  خالقیت و نوآوری بروز

 جای خالقیت علمی به

هـای  ها و توانمنـدی گیری از ظرفیت بهره توجه ناکافی و عدم

تیار پژوهشـی، وقـت، دسـ هـایی همچـون مدرسـان پـاره مرتبه

وقـت و  هـای پـاره مرتبهعنوان  دکتری بههمکار پژوهشی و پسا

انجــام  ۀنــینبــودن زم فــراهم

 یاجرایـی بـرا یها تیفعال

  علمی ئتیه یاعضا ۀهم



  و...ها  دانشگاه یعلم ئتیه یاعضا یارتقا ۀنام نیآئ یابی/ سنجش و ارز  ۱۲

 

  علمی ارتقای اعضای هیئت ۀنام ینشناسی آئ آسیب

 مفاهیم واحدهای معنایی
های  مقوله

 اصلی

 ها نکردن ترفیع برای آن و لحاظ ۀ ارتقانام ینوقت در آئ تمام

 های تراز توسط زنان پژوهش ۀامکان مدیریت پروژ  عدم

های منتخـب و ممیـزی  کمیتـه جنسـیتی ترکیب مردانه و تک

 ۀ ارتقانام ینآئ

بـودن مسـائل و  نامه بـا وجـود جمعـی ینترویج فردمحوری آئ

جــای  تشـویق افــراد بـه کســب امتیازهـا و منــافع شخصـی بــه

 ترغیب به انجام کارهای علمی تیمی

فردگرایانه و مبتنـی  ساختار

هـای  سـلیقه هـا و بر انگیزه

  شخصی

 جای نظام نخبگانی پرورش نظام مزایایی به

ۀ شــدن آن بــه یــک برنامــ نامــه و تبــدیل ینبودن آئــ فردگرایانــه

 محورپژوهشی فرد

 کـه افـراد طـوری بـه ،ای با عنوان ساختن پرونـده ایجاد پدیده

ر هوشـمندانه طـو  بـه جدید)علمی  خصوص اعضای هیئت (به

 کنند. میگذاری سرمایه فقط در موارد سودآور

محـور و  محـور، حـزب محور، جنـاحصورت فرد به نظام ارتقا

 .محور است سلیقه

ای  هـای مبادلـه های ارتباطی علـم بـه ارزش ارزش شدن تبدیل

 ۀ ارتقانام یندر آئ

هـای شخصـی و منـافع  شدن عالیـق شخصـی، سـلیقه دخیل

 ممیزه های هیئت گیری ای در تصمیم گروهی و قبیله

ارتقا به ابزاری جهت بهبود معیشت و بـه  ۀنام ینشدن آئ تبدیل

 های خودشکوفایی  فراموشی سپرده شدن ارزش

علمی برای انجـام  اعطای فرصت کافی به اعضای هیئت عدم

 های کاربردی نیازمند زمان پژوهش

ــه  ۴تعیــین فرصــت حــداکثر   ایجاد محدودیت زمانی ــرای مأموریــت اســاتید ب ــاه ب م

محــــدودیت در انجــــام کشــــورهای خــــارجی و ایجــــاد 

 های کاربردی و اثرگذار پژوهش

  

  

  



  ۱۳/  سیاستیگزارش 

 

  علمی ارتقای اعضای هیئت ۀنام ینشناسی آئ آسیب

 های اصلی مقوله مفاهیم واحدهای معنایی

گرایـی) بـرای  ریخـت یکسان (یک ۀنام ینوجود آئ

و پژوهشـی بـا  عـالی انواع مؤسسات آمـوزش ۀهم

 ها وجود کارکردهای متفاوت آن
بـه  یتـوجه بـینگری و  یکسان

ــارکردی  ــأموریتی و ک ــوع م تن

  ها دانشگاه

ــتگذاری، فرا ــد سیاس ین

تـــــدوین و تصــــــویب 

  نامه ینآئ

ـه ینتعیین آئ ـرای دانشـگاه نام ـان ب ـا  ای واحـد و یکس ـایی ب ه

 ای، فرهنگیان) (فنی و حرفه مأموریت خاص

ـان ــری و  یکسـ ــینگ ــوجه ب ـأموریتی،  یت ــوع مـ ــه تن ب

ــوزش عــالی  کــارکردی و مقتضــیات زیرنظــام هــای آم

 ها کشور، مؤسسات آموزشی و پژوهشی، علوم و رشته

ای و  رشته ضعف رویکرد تخصصی به ساحت بین

ای واحـد بـرای  و تجـویز نسـخه ،ای علم رشتهچند

 های علمی تمام رشته

ها  نگری به وزن فعالیت یکسان

در  شــده و معیارهــای تــدوین

  های علمی گوناگون رشته

توجه ناکـافی بـه علـوم انسـانی و مقتضـیات آن و 

ــان ــته یکس ــه رش ــری ب ــود  نگ ــا وج ــی ب ــای علم ه

 های بنیادی و نظری تفاوت

های  ای واحد و یکسـان بـرای رشـته نامه ینتعیین آئ

 محضعلمی محض و غیر

ارتقا متـأثر از نـوع  ۀنام ینفضای حاکم بر تدوین آئ

 های علوم پایه و فنی تحقیق و پژوهش در رشته

روح علــوم تجربــی و علــوم فنــی بــر  شــدن غالــب

خـوانی محتـوای بدون هم های ارتقا نامه و فرم ینآئ

 نامه با علوم انسانی  یناین آئ

کیـد  ۀنامـه بـه دور  ینتوجهی آئ بی کارشناسـی و تأ

 بیشتر بر تحصیالت تکمیلی

با سـایر اسـناد  ۀ ارتقانام ینراستایی آئ همنامنافات و 

 جامع علمی کشور ۀباالدستی مثل نقش
بــــه ســــایر  یتــــوجه بــــی

ــوزش  ۀهــای حــوز  سیاســت آم

ــــدوین  ــــام ت ــــالی در هنگ ع

  ۀ ارتقانام ینآئ

 های آمایش سرزمین به سیاست یتوجه بی

بـا سـایر اسـناد  ۀ ارتقانام ینراستایی محتوای آئ ناهم

 جامع علمی کشور ۀاز جمله نقش ،باالدستی

برخورداری از انعطـاف الزم بـرای سـازگاری  عدم

حرکت علمی کشور با تحوالت زمانـه و مرزهـای 

 نگرانه و ضعف در نگاه آینده ،علمی جهانی
ــــــــرد  ــــــــعف در رویک ض

  در مواد چهارگانهانه پژوه آینده
ـــدهگرفتار  ـــدن در دام آین ـــت ش ـــای دس وم و د ه

   استعماری



  و...ها  دانشگاه یعلم ئتیه یاعضا یارتقا ۀنام نیآئ یابی/ سنجش و ارز  ۱۴

 

 علمی ارتقای اعضای هیئت ۀنام ینشناسی آئ آسیب

 مفاهیم واحدهای معنایی
های  مقوله

 اصلی

هـای علمـی سـازمانی  گیری فرمالیسم علمی و رزومه شکل

 جای پویایی علمی  به

تســــلط رویکــــرد کمــــی و 

فرمالیســـــــم در ارزیـــــــابی 

ـــــت ـــــای اعضـــــای  فعالی ه

ــــــــــــــد  علمی هیئت فراین

ارزیـــــــــــابی 

 علمی

جـای حیـات  وارگی بـرای محصـوالت علمـی بـه تایجاد ب

 علمی و شور و زندگی علمی

علمـی  وابستگی تبدیل وضعیت استخدامی اعضـای هیئـت

 ارتقای بینش و منش علمیبه علمی و نه  ۀبه ارتقای رتب

 ۀیــافتگی سـاحت علــم بـه فــرم و فرمالیسـم و ســیطر  تقلیـل

 شئون کمی بر کیفیت

کادمیــک و  ــاد آ ــز و بنگــاهفس ــور انــواع مراک هــای  ظه

 نویسی و انواع مشاوران در این زمینه مقاله

هـای اداری  حاکمیت نگاه کاالیی و ابزاری به علـم، ارزش

و  ،هـــای فکـــری و اکتشـــافی جـــای ارزش و ابـــزاری بـــه

 ارتقا  ۀنام ینگرایی آئ صورت

 گرایی و ایدئولوژیک در دانشگاه شدن روح کمی غالب

نامـه و دشـواری ارزیـابی  ینو کثرت بندهای آئ شدن حجیم

 و ممیزی محتوای آن

 سنجش شهرت و اعتبار علمی در قالب آمارهای کمی

 علمیاستادنماها بر اساس معیارهای غیر  یاستخدام و ارتقا

 ها سازی دن انسانیت دانشگاهی از طریق فرمش گم

علمـی، رویـداد و  ۀشدن لذت علمـی، تجربـ رانده حاشی به

 نامه ینهای آئ اکتشاف علمی با جداول، ارقام، اعداد و فرم

گیـری  و انـدازه اارتقـ ۀنامـ ینهای آئ در فرم وارگی ایجاد شی

ـــه اعضـــای هیئـــت کـــه  حـــدیکمـــی، تاطـــور  علمـــی ب

 شود. های اصلی آنان به فراموشی سپرده می مسئولیت

هـای غیرمنصـفانه و  ارزیابی ۀبازماندن زنان از ارتقا در نتیج

 های ارتقا نامه ینگرایی کامل مقررات و آئ خنثی

ــت وجود تبعیض جنسیتی ــرای فعالی ــر ب ــگذاری کمت ــای  ارزش ــان در ه ــی زن علم

 نامه ینآئ

ــوجــو  ــی آئ ــدهای مقررات ــاتیو در بن ــر م ــ یند اث ــانام و  ۀ ارتق



  ۱۵/  سیاستیگزارش 

 

 علمی ارتقای اعضای هیئت ۀنام ینشناسی آئ آسیب

 مفاهیم واحدهای معنایی
های  مقوله

 اصلی

 نامه ینبودن زنان در این آئ ناشناخته

 کنندگان اجتماعی ارزیابیهای فکری و  نبود مشابهت
هـــای پــــارادایمی در  تفـــاوت

هـای  خصوص ارزیابی فعالیـت

 علمی

کـه  طـوری بـه، هـای متفـاوت با پارادایم ۀ ارتقانام یندرک آئ

و  های ایـــدئولوژی حـــاکمیتی، ای گرفتـــار دغدغـــه عــده

کادمی هستند عده  .ای گرفتار ایدئولوژی آ

علمـی دارای اختصاص امتیازات یکسـان بـرای انتشـارهای 

 اثرات اجتماعی متفاوت
ســـازی  تمرکـــز بـــر یکســـان

دادهــا و تولیــدات علمــی  بــرون

 های گوناگون رشته
هـای علمـی متفـاوت بـا  بودن امتیازها بـرای فعالیـت یکسان

 انرژی و زمان متفاوت

 
 علمی ارتقای اعضای هیئت ۀنام ینشناسی آئ آسیب

 مفاهیم واحدهای معنایی
های  مقوله

 اصلی

هـا و گـرفتن آزادی  زدگی در دانشگاه ایجاد بروکراسی

 های علمی عمل اساتید در فعالیت

رویکــرد اداری و بوروکراتیــک  ۀغلبــ

ــت ــابی فعالی ــای  در ارزی ــای اعض ه

 علمی هیئت

فراینــــــــــــــد 

ارزیـــــــــــابی 

 علمی

ســلب امکــان فعالیــت آزادانــه بــرای نخبگــان و نوابــغ 

 علمی

 یبـرای ارتقـاهای ممیزه  کردن اختیارات هیئتمحدود 

لمی خارج از روال تعیـین اساتید دارای دستاوردهای ع

 نامه ینشده در آئ

ــه ــدی رتب ــع بن ــا توس ــاط ب ــدون ارتب ــای ب ــم در  ۀه عل

 های علمی فعالیت

شدن نهاد علم بـه کارفرمـای پـژوهش و تربیـت  تبدیل

 جای نوابغ پژوهشی کارمندان پژوهشی به

ــط فرادســت شــکل و فرودســتی در نظــام  یگیــری رواب

ــه ــدیریتی، کمیت ــت م ــی و هیئ ــای تخصص ــزه و  ه ممی

 های نخبگانی شبکه

ــول ۀســیطر  ــدن اهــداف و  امــر اداری بــر امــر علمــی و مغف مان

 مأموریت اصلی دانشگاه به فراموشی سپرده شده است.



  و...ها  دانشگاه یعلم ئتیه یاعضا یارتقا ۀنام نیآئ یابی/ سنجش و ارز  ۱۶

 

 علمی ارتقای اعضای هیئت ۀنام ینشناسی آئ آسیب

 مفاهیم واحدهای معنایی
های  مقوله

 اصلی

حاکمیت بوروکراسی بر اختیارات مؤسسـات آمـوزش 

ـــالی و باقی ـــام از  ع ـــک ن ـــا ی ـــدن تنه ـــتقالل مان اس

 ها امنای دانشگاه تهیئ

هــای  ین بــرای ارزیــابی فعالیــتایجــاد صــورتی دگــرآئ

آموزش عالی با منطـق  ۀعلمی مدرسان و محققان حوز 

کادمیک بر عرصی غیر گر کنترل کادمیک ۀآ  آ

 فروکاستگی امر اجتماعی علم به امر اداری

کادمیـک بـه انسـان سـازمانی و تبـدیل  ،تقلیل انسان آ

 علمی به کارگران سازمانی اعضای هیئت

ــت ــت فعالی ــابی ناشایســت کیفی ــی در  ارزی هــای علم

گـــری در  و وجـــود البـــی ،ممیـــزه جلســـات هیئـــت

 های علمی های ارزیابی فعالیت تصمیمات کمیته

بـه  ۀ ارتقـانامـ ینمحـدودبودن دیپلماسـی حـاکم در آئـ

و محــدودیت نقــش ســایر  ،دیپلماســی رســمی دولــت

 بازیگران در آن 

ــده ــه نادی ــوع ســالیق و ذائق ــای  انگــاری تن ــای اعض ه

 علمی هیئت

علمـی بـه کسـب  الزام اعضای هیئت

ــــازات در همــــ ــــاده ۀامتی ــــا و  م ه

ــی ها آن های فردی به تفاوت یتوجه بی ــوجه ب ــه اســتعدادها و توانمنــدی یت های اعضــای  ب

 علمی تهیئ

هـای پژوهشـی بلندمـدت  ، به فعالیـتۀ ارتقانام یندر آئ

کادمیک و آزمون و خطـا اسـت،  که نیازمند درنگ آ

 .شود بهایی داده نمی
ســـرعت زیـــاد و ســـطحی بررســـی 

 ها پرونده
عنـوان  برنـده بـه ای بدون به مسابقه اارتق ۀنام ینتبدیل آئ

 علم تولید شبهۀ ای در انتهای زنجیر  حلقه

کننـدگان و سـخنرانان  دیـدگاه مشـارکتطور که ذکر شد، تحلیـل  همان

ی اعضـا یارتقـا ۀنامـ ینسنجش و ارزیـابی آئـ« حاضر در همایش تخصصی

روی  هـای پـیش تـرین چـالش ، منجر به شناسایی مهم»ها دانشگاه علمی هیئت

 هـای فرهنگـی، فعالیـت«ۀ علمـی در شـش مقولـ نظام ارتقای اعضای هیئـت



  ۱۷/  سیاستیگزارش 

 

ـ  هـای پژوهشـی فعالیـت« ،»هـای آموزشــی فعالیـت« ،»تربیتـی و اجتمـاعی

ینـد سیاسـتگذاری، تـدوین و فرا« ،»اجرایـیـ  های علمی فعالیت« ،»فناوری

در ادامه و در قالب  .شده است» فرایند ارزیابی علمی«و  ،»نامه ینتصویب آئ

 .انـد ترسیم شده ۀ ارتقا در قالب این شش مقولهنام ینهای آئ )، آسیب۱شکل (

  شوند. توضیح داده می اصلی های ن مقولههمچنین، در ادامه، هر یک از ای

  

  



  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  علمی نامۀ ارتقای اعضای هیئت های آئین ): آسیب۱شکل (
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  فرهنگی، تربیتی و اجتماعی ۀشناسی ماد آسیب .۱-۱

  ای مـاده ۀ ارتقا،نام یندر آئبودن مفهوم فرهنگ،  ارزشی و انتزاعیرغم  علی

این مقوله پیشنهاد شده اسـت کـه قصـد دارد ایـن امـر پیچیـده، برای ویژه 

مورد بررسی  ،یو ذیل امتیازهایی کم مدت کوتاهبر و محل نزاع را در  زمان

معین که از متن دستاوردها و تولیدات هایی  نبود شاخص ،واقعدر  قرار دهد.

ــد،  و فعالیت ــده باش ــی برآم ــای فرهنگ ــبب عدمه ــ س ــوح آئ ــه و  ینوض نام

ده اسـت. ایـن ش استنامه  ینچه که مقصود آئ ایی متفاوت از آنه برداشت

بیشـتر از سـایر مـواد  ،فرهنگـی ۀدر مـاد اما ،نیست ۱ ۀنقص محدود به ماد

  . استمشاهده  قابل

توجهی به موضـوع پـرورش  فرهنگی، بی ۀهای جدی در ماد یکی از آسیب

پـذیری  مسئولیتگیری اجتماعات علمی و تقویت  های اجتماعی، شکل سرمایه

کسـب  علمی که هدف اکثـر اعضـای هیئـت طوری اجتماعی در افراد است؛ به

ی خـود نامه برای کسـب معیشـت و رفـاه اقتصـاد ینۀ آئامتیازهای مواد چهارگان

مسـیر طبیعـی علمـی از  شـدن اعضـای هیئـتاست؛ چالشی کـه منجـر بـه دور 

ایـن مـاده، بـه در  ،همچنـین .های فرهنگی، هنری و تربیتی شـده اسـت فعالیت

داده نشـده اسـت و بهایی  المللی معرفی فرهنگ انقالب اسالمی در جوامع بین

 یک رویکرد ملی است.  رویکرد این ماده
ً
  صرفا

  آموزشی ۀشناسی ماد آسیب .۱- ۲

ارتقا توجه کم به امتیازات آموزشـی و کیفیـت  ۀنام ینهای آئ یکی از چالش

هـای  قدر معطوف فعالیت نامه آن ینکه این آئ طوری تدریس اساتید است؛ به

پژوهشی  ۀعلمی در یک مؤسس پژوهشی شده است که گویا اعضای هیئت

  اند. استخدام شده



  ۲۱/  سیاستیگزارش 

 

ــن ،از طــرف دیگــر ــا وجــود ای ــدر  کــه مــی ب ــوان آمــوزش و ت یس را ت

 ۀعلمی بر دانشجویان دانست، بندهای ماد تاثرگذارترین فعالیت عضو هیئ

علمـی،  تلکـرد اعضـای هیئـت تـدریس و عمآموزشی برای بررسی کیفیـ

هـای  پوشش جـامع بـه تمـامی فعالیـت اند و عدم طور دقیق طراحی نشده به

ــا مــاد ــرتبط ب ــی (نــوآوری ۀم ــش در  آموزش ــای نق ــای آموزشــی، ایف ه

  شود. ...) در آن مشاهده می های آموزشی و ریزی برنامه

نقـش همتایـان علمـی در ارزیـابی کیفیـت تـدریس و توجـه بـه  ،همچنین

تـوجهی  بی وری دانشجویان، در این ماده مورد غفلت واقع شده است.پر  مهارت

شود کـه از نظـر اغلـب همکـاران یـا  افرادی می یبه چنین موردی موجب ارتقا

ۀ بـاالتر دلیل تعدد آثار توانسته به مرتب دانشجویان، کیفیت الزم را نداشته و فقط به

  یابند. ارتقا

  فناوریـ  پژوهشی ۀشناسی ماد آسیب .۳-۱

کید زیـاد  ۀ ارتقانام ینترین نقدهایی که به آئ یکی از مهم وارد شده است، تأ

کـه  ،است ۳ ۀهای پژوهشی و اختصاص امتیازات بیشتری به ماد به فعالیت

هـای خـود را بـر اسـاس  فعالیت علمی اعضـای هیئـتاسـت موجب شـده 

لویت های پژوهشی در او  نامه تنظیم کنند و فعالیت ینامتیازها و معیارهای آئ

مـدت و  این در حالی اسـت کـه انتشـار آثـار علمـی در کوتـاه .قرار گیرند

معکوسـی بـا ارتقـای کیفیـت ایـن انتشـارهای  ۀها، رابطـ افزایش کمیت آن

مـان بـرای بـا اختصـاص ز ،علمی اعضای هیئتای که  گونه هب ؛علمی دارد

 کیفیـت، زمـان خـود را بـرای کسـب امتیازهـایانجام کارهای پژوهشی با

. بـدین دهنـد علمی خود از دسـت مـی ۀنامه و ارتقای مرتب ینوت در آئمتفا

گیــری فرهنــگ  عنــوان یکــی از عوامــل شــکل بــه ۀ ارتقــانامــ ینترتیــب، آئــ



  و...ها  دانشگاه یعلم ئتیه یاعضا یارتقا ۀنام نیآئ یابی/ سنجش و ارز  ۲۲

 

و  ،امر علمی را بـه امـر اداری این فرهنگ محوری مطرح شده است. مقاله

کادمیـک را بـه انسـان اداری تقلیـل داده اسـت. ایجـاد فرمالیسـم  انسان آ

علمـی  ۀرفـتن سـرمای دستنفس استادان و از  علمی، تضعیف عزت ـ اداری

بر فراینـد طبیعـی  ۀ ارتقانام ینۀ وجه اداری و سازمانی آئتأثیر و غلب ۀدر نتیج

های متعددی را در نظام آموزش عـالی ایجـاد  ، حاشیه و متنفعالیت علمی

هـای متنـوع  ایجاد بازار سیاه تولیـد و فـروش پـژوهش، انتحال .کرده است

ها و طوایف متعدد دانشگاهی، تقلیل عمل علمـی  دانشگاهی، ایجاد شبکه

شــدن  (زنـدگی دانشــگاهی) بــه رفتـار علمــی (رفتــار سـازمانی)، جــایگزین

زدایی بـه بهـای  هـای ارتبـاطی، خالقیـت جای ارزش های ب های مبادله ارزش

کادمیک، و درزایی  اشرافیت کننـده بـه  هـای خیـره تنهایت نیل بـه کمی آ

همگی از تبعات فرمالیسم قدرتمند و غـالبی  ،بوم علم بهای تخریب زیست

  است که عرصه را بر میدان دانشگاه تنگ کرده است. 

خبـری  پژوهش و ارتقا بدون اجتماعات علمـی و بـی ،نامه یندر این آئ

و کارهـای پژوهشـی یکـدیگر  هـای علمـی علمی از فعالیـت اعضای هیئت

اهمیـت  ای، کم رشـته جمعـی و میـان های دسـته گیرد و فعالیت صورت می

  شوند. شمرده می

  اجراییـ  علمی ۀشناسی ماد آسیب .۴-۱

ی بدان پرداخته ۀ علمی اجرایهایی که الزم است پیرامون ماد یکی از آسیب

 یاعضـاۀ همـ یبـرا اجرایـی یهـا تیـفعال انجـامۀ نـیزم نبودن فراهم شود،

توان انتظار  علمی نمی بر فرض مثال، از یک عضو هیئت .علمی است ئتیه

ای باشـد، هـم در  داشت که هم مدرس خوبی باشد، هم پژوهشگر برجسته

  و هم مدیر اجرایی کارآمدی باشد. ،کار فرهنگی سرآمد باشد



  ۲۳/  سیاستیگزارش 

 

های منتخـب و  کمیتـه جنسـیتی از طرف دیگر، ترکیـب مردانـه و تک

 ۀکــه امکــان مــدیریت پــروژ اســت ارتقــا موجــب شــده  ۀنامــ ینممیــزی آئــ

  وجود نداشته باشد. های تراز توسط زنان پژوهش

 ،اجرایـیـ  های علمی نامه در فعالیت ین، ترویج فردمحوری آئهمچنین

و تشـویق افـراد بـه کسـب امتیازهـا و منـافع  ،بـودن مسـائل با وجود جمعی

منجـر بـه پـرورش جای ترغیب به انجام کارهای علمـی تیمـی،  شخصی به

سازی در اعضـای  پروندهۀ پدید جای نظام نخبگانی و ایجاد نظام مزایایی به

  .علمی شده است هیئت

المللی  بین های همکاری با مرتبط بندهای ، فقدان۴ ۀآسیب جدی دیگر در ماد

ـایر فعالیـت و عدم ـای  اعطای امتیازات کافی برای بروز خالقیت و نـوآوری در س ه

  اساتید است.علمی و جانبی 

ــیب .۵-۱ ــی  آس ــدشناس ــویب  فراین ــدوین و تص ــتگذاری، ت سیاس

  نامۀ ارتقا ینآئ

های دارای  دولتـی، دانشـگاههای دولتـی و غیر  برای دانشـگاه ۀ ارتقانام ینآئ

هـای وابسـته بـه  ای، دانشـگاه حرفـهو  هـای ویـژه (فرهنگیـان، فنی مأموریت

زور یکسـان  ختلف، بـهها در مناطق جغرافیایی م نیروهای مسلح)، دانشگاه

نامه در این  ینهای وارد به آئ عبارتی، در بررسی آسیب به تدوین شده است.

رعایـت  عـدم ،توان بـه آن اشـاره داشـت ترین موضوعی که می مهم ،بخش

و منـاطق  ها هـا، مؤسسـات، رشـته دانشـگاه ۀنگـری بـه همـ تنوع و یکسـان

ها یک آسـیب جـدی  رشته ۀنامه برای هم یناست. وجود یک آئجغرافیایی 

های علوم انسانی با فنی و مهندسی، کشاورزی،  که ماهیت رشتهاست؛ چرا

توانـد بـه  نمـی ۀ واحـدنامـ ین، و یک آئعلوم پایه و گروه هنر متفاوت است
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هـای  ایـن گـروه ،ها بپـردازد. همچنـین ارزیابی جامع و دقیق تمام این رشته

متفاوت هستند. نوع  های آموزش و پژوهش نیز از همدیگر علمی در روش

فنــی و و در گــروه گــروه کشــاورزی بــا گــروه علــوم پایــه، در تحقیقــات 

 ، کـه همـین امـرهای بسیاری دارنـد تفاوت ،علوم انسانیگروه مهندسی با 

  آورد. نامه را فراهم می ینعدالتی در آئ های بی خود یکی از زمینه

، باالدسـتی اسـناد سـایر بـا ارتقـاۀ نامـ ینآئـ محتـوای راستایی ناهم ،همچنین

 آن در سـازگاری ۀکارانـ و رویکـرد محافظـه ،کشـور علمـی جامعۀ نقش ازجمله

 در ضـعف و جهـانی علمـی مرزهـای و زمانـه تحوالت با کشور علمی حرکت

  شوند. محسوب می ۀ ارتقانام ینهای جدی آئ عنوان چالش نگرانه، به نگاه آینده

  فرایند ارزیابی علمیشناسی  آسیب .۶-۱

جای  های اداری و ابزاری به نگاه کاالیی و ابزاری به علم، ارزشحاکمیت 

ــا ینوارگی آئ و شــی ،هــای فکــری و اکتشــافی ارزش ــه ارتق ــه نام ، منجــر ب

شـئون کمـی بـر  ۀیافتگی سـاحت علـم بـه فـرم و فرمالیسـم و سـیطر  تقلیل

 آمارهای قالب در علمی را اعتبار و که شهرت طوری کیفیت شده است؛ به

 ۀو لـذت علمـی، تجربـ ،سنجد می ها امتیاز از جداول و فرمکمی و کسب 

هــای  بــا جـداول، ارقـام، اعـداد و فرم ،علمـی، رویـداد و اکتشـاف علمـی

  شوند. نامه، به حاشیه رانده می ینآئ

ـای مشابهت آسیب دیگر در فرایند ارزیابی علمی، نبود  ـاعی و فکـری ه  اجتم

ـای علمـی  صوص ارزیابی فعالیـتهای پارادایمی در خ کنندگان و تفاوت ارزیابی ه

ـازمانی های ایدئولوژی دغدغه کنندگان از ارزیابی ای که عده طوری است؛ به ک و س

کادمیـهای  دغدغهای  و عدهگرایانه دارند  تو کمی ـای آ ـارض در فض ک. ایـن تع

کادمیک که مقتضی ـاوت آ ـاد ، اسـت انرژی، زمان و اثرگذاری متف منجـر بـه ایج



  ۲۵/  سیاستیگزارش 

 

ـیش از آن ی میعلم نسلی از اعضای هیئت ـای  کـه بـه ارزش شـود کـه خـود را ب ه

کادمیک متعهد بدانند داننـد؛ روحـی  نامه متعهـد می ینآئی و هویتی ، به روح کمآ

ــد  ــرهکــه مؤی گرایی،  گرایی، معیشــت دوزی، مناســبات کردن، ســریای کــار  جزی

  و غیره است. اجتماعات علمی گرفتن هویت علمی نادیده

 ارتقاۀ نام ین. راهکارهای آئ۲

ـایش تخصصـیکنندگان و سخنرانان  دیدگاه شرکت تحلیل بررسی و  حاضر در هم

ـا ۀنام ینسنجش و ارزیابی آئ« ـا یارتق ـان »ها دانشـگاه علمی هیئت یاعض گـر آن  بی

ـای  ۀنامـ ینراهکارهای اصالح و بهبود کیفیت آئترین  است که عمده ـای اعض ارتق

ـای ف تـوان در مقـوالت فعالیـت علمی را مـی هیئت ـاعی رهنگـی،ه  ،تربیتـی و اجتم

ـای آموزشـی فعالیت ـای پژوهشـی فعالیـت ،ه ـاوریو  ه ـای علمـی فعالیـت ،فن و  ه

ـابی علمـی  ،نامـه ینیند سیاستگذاری، تدوین و تصویب آئفرا ،اجرایی و فراینـد ارزی

های مـرتبط  )، مقـوالت و مؤلفـه۲( ۀبندی نمود. در ادامه و در جدول شـمار  تقسیم

  .گیرد مورد بررسی و تحلیل قرار می ارتقا ۀنام ینآئبا راهکارهای اصالح 

  
  علمی ارتقای اعضای هیئت ۀنام ینآئ راهکارهای اصالح

  های اصلی مقوله  مفاهیم  واحدهای معنایی

(استمرار در تقید و پایبنـدی بـه  ۱ ۀاز ماد ۶بند  حذف

 های استعالم انجام ...) و های دینی، فرهنگی و ارزش

پذیر بودن فیت و تفسیر شفا  کامل دستورالعمل با مشخص مراجع از مشخص

  ۱ ۀماد  فرهنگی ۀمعیارهای ماد

ــــــــت ــــــــای  (فعالی ه

ـــی و  ـــی، تربیت فرهنگ

  اجتماعی)

هـای هنـری  کردن معیارهای ارزشیابی فعالیت مشخص

  و جانبی 

  های فرهنگی شرح چگونگی سنجش فعالیت

کید بر تربیـت اجتمـاعی بـه جـای تعیـین اهـداف و  تأ

اجتماعی  توجه به مسئولیت  بر کاغذها  سیاست

توجه به مسئولیت اجتماعی دانشگاه و کمک به حـل   و اثرگذاری اجتماعی

  مسائل جامعه



  و...ها  دانشگاه یعلم ئتیه یاعضا یارتقا ۀنام نیآئ یابی/ سنجش و ارز  ۲۶

 

  علمی ارتقای اعضای هیئت ۀنام ینآئ راهکارهای اصالح

  های اصلی مقوله  مفاهیم  واحدهای معنایی

توجه به مباحث مدنی و فرهنگـی و اختصـاص امتیـاز 

پـذیری  های اجتماعی داوطلبانه، مسئولیت برای فعالیت

  عمومی ۀهای مدنی در حوز  اجتماعی و فعالیت

بـودن علـم و  به اجتماعی ۀ ارتقانام ینتوجه آئضرورت 

  اهل آن و دوری از فرمالیسم علمی

توجه به مباحث مدنی و فرهنگـی و اختصـاص امتیـاز 

پـذیری  های اجتماعی داوطلبانه، مسئولیت برای فعالیت

  عمومی ۀهای مدنی در حوز  اجتماعی و فعالیت

 هــای توجــه بــه شــاگردپروری در بســتر انجــام فعالیــت

  آموزشی و پژوهشی

ــ ــه ارائ ــه ب ــتگذار و  ۀتوج ــای سیاس ــه نهاده ــاوره ب مش

 نفعان ذی

  های اجتماعی  توجه به مدیریت و حفظ سرمایه

 
  علمی نامه ارتقای اعضای هیئت ینآئراهکارهای اصالح 

  مفاهیم  واحدهای معنایی
های  مقوله

  اصلی

توجـه آموزشـی و  کیفیـتۀ کنند ارزیابی منابع تنوع افزایش

 رئـیس و آموزشـی معـاون مـدیرگروه، همکاران، به ارزیابی

  دانشجویی  در کنار ارزیابی ،دانشکده

تعیــین اســتانداردهای عینــی 

هــای  بــرای ارزیــابی فعالیــت

  آموزشی
  ۲ ۀماد

هــــای  (فعالیــــت

  آموزشی)

در  آموزشـی شـئونات مبحـثۀ دستورالعمل دقیق بـرای تهی

  ۲ ۀماد

  

و رفــع  دانشــجویان ارزیــابی دســتورالعمل ســازی یکپارچــه

  در این خصوص ۲ ۀابهام از ماد

ــاز  ــامانب ــا طراحی و س ــام ارتق ــی نظ ــای  یده ــی اعض علم

کید بر تقویت رویکـرد فرهنگـی و تربیتـی  هیئت علمی با تأ

  های آموزشی فعالیت

 فنی دانش تولید اولویت و شدن المللی بین توجه به سیاست
ـــه سیاســـت ـــای  توجـــه ب ه

  المللی بین
ـــرای امتیـــاز افـــزایش  مشـــترک هـــای دوره در تـــدریس ب

 المللی بین



  ۲۷/  سیاستیگزارش 

 

  علمی نامه ارتقای اعضای هیئت ینآئراهکارهای اصالح 

  مفاهیم  واحدهای معنایی
های  مقوله

  اصلی

ــی در  ــاتید داخل ــن اس ــدریس آنالی ــه ت ــه ب ــرورت توج ض

  کشورهای خارج از کشور

ــت ــذب اعضــای هیئ ــرای ج ــتورالعمل ب ــین دس ــی  تعی علم

  صورت عضو وابسته کشورهای خارجی به

در انجـام » انـدوزی دانـش«و » آمـوزی مهارت«پیوند میان 

  های علمی فعالیت
ۀ مؤلفـــــــ بــــــه توجــــــه

 در آمـــــــوزی مهـــــــارت

  دانشگاهی های آموزش
و  هـا ای و رشـد مهارت سیاستگذاری بر مبنای ارتقای حرفه

  ارتقای کیفیت عملکرد اساتید 

  
  علمی نامۀ ارتقای اعضای هیئت راهکارهای اصالح آئین

  های اصلی مقوله  مفاهیم  واحدهای معنایی

هـای  ای و تشـویق بـه همکاری حرفـهپرورش اخـالق 

ـــبکه ـــی ش ـــه علم ـــی و  جای رقابت ای ب ـــای علم ه

  ای های علمی جزیره فعالیت

ـــای  ـــارکت اعض ـــت مش تقوی

علمی با یکدیگر و درون  هیئت

  مجامع دانشگاهی

  ۴مادۀ 

ــــــــــای  (فعالیت ه

  علمی و اجرایی)

هـای علمـی مشــترک و  ایجـاد انگیـزه بــرای همکاری

  های علمی فردگرایانه فعالیتای و نه  رشته میان

تقویت هویت دانشگاهی از طریـق تشـویق و ترغیـب 

  جمعی کنشگران دانشگاهی جهت تالش دسته

امیــدآفرینی در اســاتید و دانشــجویان بــرای انجــام 

  های علمی ها و همکاری فعالیت

ای و ارتباطـات اجتمـاعی  توجـه بـه مـدیریت فرارشـته

  علمی اعضای هیئت

برقراری ارتباط مستمر با مـتن جامعـه (اقشـار و آحـاد 

  های خصوصی)  مردم و بخش

ــین  ــاط ب ــا تقویــت ارتب ایجــاد ی

  دانشگاه با صنعت و جامعه

ــادمی و  ک ــتغال، آ ــازار اش ــه، ب ــه جامع ــه ب ــزوم توج ل

  نامۀ ارتقا زیست در آئین محیط

ــتمی و همه ــدگاه سیس ــزوم دی ــه ل ــاط  جانب نگر در ارتب

  عت و جامعهدانشگاه با صن

ــنعت و  ــاعی و ص ــات اجتم ــه و نظام ــا جامع ــد ب پیون

ــام پژوهش ــق انج ــاوری از طری ــای دانش فن ــان و  ه بنی



  و...ها  دانشگاه یعلم ئتیه یاعضا یارتقا ۀنام نیآئ یابی/ سنجش و ارز  ۲۸

 

  علمی نامۀ ارتقای اعضای هیئت راهکارهای اصالح آئین

  های اصلی مقوله  مفاهیم  واحدهای معنایی

  زا، و همچنین تولید دانش بومی و اسالمی اشتغال

بسترسازی بـرای ایجـاد ظرفیـت نـوآوری و تقـرب بـه 

  مرزهای علمی در اساتید
ســــازی شــــرایط بــــروز  فراهم

ــــــت در  ــــــوآوری و خالقی ن

  های علمی و اجرایی فعالیت
ورزی  ایجاد شرایط برای پرسشـگری نقادانـه و اندیشـه

   ها در فعالیت

  
  علمی نامۀ ارتقای اعضای هیئت آئین راهکارهای اصالح

  های اصلی مقوله  مفاهیم  واحدهای معنایی

ــت کمی ــوگیری از آف ــم و  جل ــعۀ عل ــی در توس گرای

دلیل شکسـت جریانـات علمـی بـا  هایی که بـه تقلب

  اند.  نامۀ ارتقا شکل گرفته توجه به مفاد آئین

کیـــــد بـــــر نیـــــاز ، یمحورتأ

 یمحــور و مســئله یدار اولویــت

  ها پژوهش

  ۳ ۀماد

هــــــای  (فعالیـــــت

و  پژوهشـــــــــــــی

  فناوری)

ها و توجــه  فرمالیســمبخشــی دانشــگاه از قیــد و بنــد  رهایی

  »انتشارهای علمی«تا » اصالت کار علمی«بیشتر به 

ـاب و در جسـت لزوم انجام پژوهش وجوی حقیقـت  های ن

  های اقتصادمحور و سودگرایانه جای انجام پژوهش به

هــــای آرمــــانی و توجــــه بــــه  جلــــوگیری از طرح

  اجرا های عملیاتی و قابل پژوهش

محـور و نـوآور در  مسئله های تشویق به انجام پژوهش

  ملی و مطابق با نیازهای جامعه ۀعرص

 آن و روزآمـدیۀ توسـع و دانـش مرزهـای در حرکت

 حـل و طرح های پژوهشی در یفی یا مقالهناثرهای تص

  مسائل کشور

کید بر مسئله محـوری در  جـای موضـوع محوری بـه تأ

و ضــرورت نیازســنجی  ،هــای علمــی انجــام پــژوهش

 ها  علمی و تالش برای کشف مسائل و نه ساختن آن

ــله ــل مندی سلس ــژوهش و تکمی ــاختار پ ــش س  از دان

ــق ــژوهش طری ــ در پ ــای« ۀزمین ــی خأله  آن »معرفت

 کاری و جلوگیری از پراکنده دانش

ـاده ـاریای در خصـوص امـور  تدوین م ـازی و ثبـت تج  س

ـار خصـوص در پژوهشـی امـور جـدا از اختراع  مقالـه، انتش

  کتاب تکمیلی و انتشار تحصیالت های پروژه

دادهای  گرفتن برونتنوع درنظر م

کید بر حل مسائل  پژوهشی با تأ

  و معضالت کشور



  ۲۹/  سیاستیگزارش 

 

  علمی نامۀ ارتقای اعضای هیئت آئین راهکارهای اصالح

  های اصلی مقوله  مفاهیم  واحدهای معنایی

 بــه توجــه خصــوص در ارتقــاۀ نامــ ینآئــ بــازبینی

 راهنمـایی مجازی، های پژوهش مجازی، های آموزش

 و علــم هــای ســاحت در مجــازی حضــور و مجــازی

 فناوری

اختصاص امتیاز به سـایر انتشـارهای علمـی همچـون 

  های سیاستی گزارش ۀتهی

ــت ــه ارزش یادداش ــه ب ــاعی،  توج ــی اجتم ــای علم ه

هــای کلیــدی،  هــای تخصصــی و ســخنرانی نشســت

کیـد بـر  افزایی به های آموزشی و دانش کارگاه جای تأ

  پروری مقاله

های  به رسمیت شناخته شدن و تعلق امتیاز به گزارش

ــده ــتی و ای ــردی و سیاس ــب  راهب ــی در قال ــای علم ه

  های کوتاه ها و مقاله یادداشت

های دارای اصـالت  اختصاص امتیاز برابر برای کتاب

  و مقاالت پژوهشی

 معتبـر مراکـز بـا مشـترکت مقاال  برای امتیاز افزایش

  خارجی

 هـای پژوهشـی توجه به فعالیـت

  المللی بین

ــاز ــاص امتی ــرای اختص ــرکت ب ــایش در ش ــای هم  ه

 المللی بین

آفرینی در رفع نیازهـا،  ها به نقش دهی دانشگاه جهت

حــل مســائل و پیشــرفت کشــور و کســب مرجعیــت 

  علمی در جهان

  
  علمی ارتقای اعضای هیئت ۀنام ینآئ راهکارهای اصالح

  های اصلی مقوله  مفاهیم  واحدهای معنایی

  آنالمللی و توجه به  لزوم گسترش ارتباطات بین

شناســـــــــــایی و 

ــاردهی ــ اعتب  ۀوجه

  المللی بین

  ۴ ۀماد

ـــــت ـــــای  (فعالی ه

  اجرایی)و  علمی

و  نـوآوری ۀبرای تقویـت چرخـگذاری وسیع و هوشمندانه  سرمایه

  علم و فناوری در جهان ۀایفای نقش پیشتازانه در عرص

 در کشــور دانشــمندان ثرؤ مــ حضــور بــرای ایجــاد تمهیــدات الزم

شـناختن  رسـمیت با بـه فناوری و علم جهانی های میدان اول صف

  علم و فناوری ۀالمللی در حوز  تعامالت بین



  و...ها  دانشگاه یعلم ئتیه یاعضا یارتقا ۀنام نیآئ یابی/ سنجش و ارز  ۳۰

 

  علمی ارتقای اعضای هیئت ۀنام ینآئ راهکارهای اصالح

  های اصلی مقوله  مفاهیم  واحدهای معنایی

دانشجویان اعزامی یا مهـاجرتی و تقویـت  ۀتعلق امتیاز برای مشاور 

 فرهنگ ایرانی در روحیه و عملکرد علمی نخبگان ایرانی

الملل در راستای تحقق اهداف ملـی  بازخوانی مدیریت محیط بین

 های ملی منافع ملی با توجه به ظرفیتو تأمین 

الملـل از طریـق اعطـای جـوایز  تقویت برنـد ایـران در فضـای بـین

دفاع از حقـوق و المللی، جذب دانشجویان و اساتید خارجی،  بین

 الملل بین ۀنخبگان ایرانی در عرص

کمک بـه ثبـت مالکیـت فکـری اختراعـات و ابـداعات ملـی در 

 الملل سطح بین

ــاده اضــافه ضــرورت ــرای  شــدن م ــه ب ــت ای جداگان ــت هوی تقوی

کادمیک در فعالیت المللـی و ارزش قائـل شـدن بـرای  های بـین آ

کادمیک بین فعالیت   المللی های آ

ــه دیپلماســی اقتصــادی و تجــاری و تســهیل رفت آمــد و کمــک ب

 های پیشرفته نخبگان ایرانی در انتقال فناوری

دانشجویان اعزامی یا مهـاجرتی و تقویـت  ۀتعلق امتیاز برای مشاور 

 فرهنگ ایرانی در روحیه و عملکرد علمی نخبگان ایرانی

هـای  شـناختن آزادی عمـل محققـان نخبـه در فعالیـت رسـمیت به

  علمی نوآورانه

ــتقالل و  ــاد اس ایج

 آزادی علمی

  

 هـویتی اسـتقالل تقویـت و ایجـاد بـه ارتقـاۀ نامـ ینآئـ کافی توجه

  آن نهادی استقالل کنار در دانشگاه

 دهـی وزن بـرای هـا دانشـگاه بـه کـافی اختیـار و اسـتقالل اعطای

  خدمات و پژوهش آموزش، به امتیازات و درصد

  امنا و استقالل دانشگاهی و آزادی آکادمیک تبازگشت به قانون هیئ

هــایی  قــدرت ۀســازی شــرایط بــرای رهــایی دانــش از چنبــر  فــراهم

ــت ــون دولــت، حکوم ــت همچ ــتقالل نهــادی و  ، وو سیاس اس

  جداسازی نهادهای دانشگاهی از دیگر نهادهای حکومتی

ــه زنــان هیئــت ــه اعطــای آزادی ب ــه کمیت های  علمــی بــرای ورود ب

  های مدیریتی در سازمان ردهتخصصی و 

کاهش نفوذ و کنترل مستقیم دولت از بیرون و درون بـرای انجـام 

حـذف چنـدگانگی مـدیریتی و های علمی دانشـگاهیان و  فعالیت

  سیاستگذاری در این خصوص
  



  ۳۱/  سیاستیگزارش 

 

  علمی ارتقای اعضای هیئت ۀنام ینآئراهکارهای اصالح 

  های اصلی مقوله  مفاهیم  واحدهای معنایی

های علمی  بعدی در ارزیابی فعالیتلزوم دیدگاه چند

  اساتید (توازن در کمیت و کیفیت)
ــین رشــد کمــی ــوازن ب و  ت

 کیفی

  

سیاسـتگذاری، یند فرا

تـــــدوین و تصـــــویب 

  نامه ینآئ

کیــــد بـــر کیفیــــت گرایی و پرهیــــز از  توجـــه و تأ

 گرایی محض صورت

های  دهــی و امتیازگــذاری جدیــد در شـــاخص وزن

 موجود با برقراری توازن میان کمیت و کیفیت

جـای  بـه نامـه ینسازی آموزش و پژوهش در آئ همگام

  های سودآور تشویق افراد به پژوهش
هــای  فعالیــت ســاختن تــوأم

  آموزشی و پژوهشی
جـای  بـدیل پـژوهش بـه توجه بـه نقـش اساسـی و بی

هـای موجـود در  اصالت آموزش و لـزوم رفـع تبعیض

  این زمینه

 نمـودن لحـاظ و هـا دانشـگاه عمـل اسـتقالل به توجه

  علمی های فعالیت انجام در گرایی مأموریت

تناسب بـا نامه م دوین آئینت

ها  هــای دانشــگاه مأموریت

  های علمی رشتهو 

هـا و  هـای ویـژه مطـابق بـا ویژگـی تعیین دستورالعمل

  کارکردهای خاص هر دانشگاه

مبتنـی بـر واقعیـات و حقـوق و  ۀ ارتقانام ینطراحی آئ

  های علمی  تکالیف رشته

سیاســـتگذاری بـــر مبنـــای تفـــاهم پـــارادایمی از 

  ها های دانشگاه ها و رسالت مأموریت

گیری علوم انسانی، هنـر و  تفکیک معیار و متر اندازه

  معماری از علوم پایه

(علـوم انسـانی،  هـای دانشـگاهی تقویت هویت رشته

علــوم اجتمــاعی، علــوم پزشــکی، علــوم کشــاورزی، 

  لوم پایه، علوم فنی مهندسی، هنر)ع

مبتنـی بـر  ۀ ارتقـانامـ ینتر شدن آئ خالصه و کاربردی

  های علمی مختلف مقتضیات و ماهیت رشته

هــا و مؤسســات  توجــه بــه مأموریــت و نــوع دانشــگاه

 آموزش عالی

گیری از روش سناریونویسـی بـا توجـه بـه وضـع  بهره

پژوهـی علمـی و فنـاوری و  حال و گذشته برای آینده

  انتخاب سناریوی مطلوب جمهوری اسالمی

کید بر تهیـ ریوهای سـناۀ تأ

  نگرانه آینده آفرین نقش
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  علمی ارتقای اعضای هیئت ۀنام ینآئراهکارهای اصالح 

  های اصلی مقوله  مفاهیم  واحدهای معنایی

ــه ــات جامع ــانه مطالع ــی و شناس ــی حت ــار  سیاس ۀ درب

ــد رویکــرد ــمۀ آین ــاوری و عل ــ و فن  ســناریوهایۀ تهی

  نگرانه آینده آفرین نقش

 آینـده تحـوالت قبال درۀ ارتقا نام ینآئ پذیری انعطاف

 اسـاتیدۀ مبتکرانۀ مواجه برای الزم بستر سازی فراهم و

  محتمل های آینده یا آینده با

ـــزرگ و روشـــن و داشـــتن ف هـــم، درک، تصـــویر ب

عبـارتی تعیـین چشـم انـداز از نظـام آمـوزش عـالی  به

  کشور و جهان

ــۀ ــر پای ــم ب ــناریوهای عل ــیم س ــائل  ترس ــا و مس نهاده

  حکمرانی، فناوری و مسئولیت اجتماعی

دیدبانی برای جلـب و کسـب  ۀلزوم ایجاد یک سامان

دانشـــجویان،  (توجـــه بـــه نیـــاز رضـــایت مشـــتریان

آموختگان و حتی اولیـای ایـن افـراد و کسـانی  دانش

  کنند) که خدمات را دریافت می

ــات ــر تقاض ــد ب کی محوری أ

  محوری جای عرضه به

علـم بایـد ( هـا در علـم توجه و دقت به زنجیرۀ ارزش

  .)پاسخگوی مناسب به بخش عرضه و تقاضا باشد

اجتماعـــات علمـــی در  نمـــودن نظـــرات دخیـــل

  گیری در مورد ارتقا تصمیم

ــکیل کــارگروه تخصصــی بــین المللــی جهــت  تش

بـا رویکـرد  ۀ ارتقـانام نها و بندهای آئی بازخوانی ماده

  المللی بین

  
  علمی نامه ارتقای اعضای هیئت ینآئراهکارهای اصالح 

  مفاهیم  واحدهای معنایی
های  مقوله

  اصلی

مرتبـۀ علمـی  رازدستورالعملی جداگانه برای احـ تدوین دفترچۀ

  از دانشیاری استادی و ارتقا
ــی  ــتانداردهای عین ــین اس تعی

ــــابی اعضــــای  ــــرای ارزی ب

  علمی هیئت

فراینــد ارزیــابی 

های سـازمانی  علمی متناسب با مأموریت ارزیابی اعضای هیئت  علمی

  محل خدمت و توافقات سازمانی آن



  ۳۳/  سیاستیگزارش 

 

  علمی نامه ارتقای اعضای هیئت ینآئراهکارهای اصالح 

  مفاهیم  واحدهای معنایی
های  مقوله

  اصلی

  ها، مقاالت و انتشارات معتبر و نامعتبر  تمایز قائل شدن میان کتاب

لزوم دیدبانی فرایندهای دانشگاه با هـدف یـادگیری و یـاددهی 

  علمی کشور ۀ ها در اساتید و جامع العمر و ارتقای مهارت مادام
تناســـــب اســــــتانداردهای 

عملکردی با سطح توانـایی و 

  مهارت اساتید
و » دانشـیاریدیاری بـه اسـتا«از  ضرورت تفکیک منطـق ارتقـا

  »دانشیاری به استادی«از  منطق ارتقا

از  منتخـب ۀکمیتـ عضـو دو حـداقل( ها ترکیب جنسیتی کمیته

  )باشند. باالتر و علمی دانشیاری ۀعلمی با مرتب زنان هیئت

عـدالتی و تبعـیض  حذف بی

  جنسیتی

ــه  حــذف تفکیــک جنســیتی در اختصــاص و تعلــق امتیازهــا ب

  مردعلمی زن و  اعضای هیئت

 علمی،آموزشـی هـای فعالیـت برای برابر امتیاز و اختصاص وزن

  استادی ۀارتقای زنان با مرتب در پژوهشی و

ــه دانشــیاری از ارتقــا ــد اســتادی ب ــت کســب و اقنــاع بــا بای  در مقبولی

  های منطق و معیارها اب علمی و نه اجتماعات
ً
  باشد. گرا کمی صرفا

توجه به مقبولیت و مرجعیت 

  افرادعلمی 

هـای گونـاگون، متناسـب بـا آثـار  سنجش و امتیازدهی نوآوری

  ها در جامعه کالن آن

دادن به افراد شاخص در فضـای عمـومی و دارای مقبولیـت بها

  دانشگاهی ۀدر جامع

حفـظ احتـرام بـه  علمی با گزینی اعضای هیئت توجه به شایسته

  ها اجتماعی آن جایگاه علمی و
در  سـاالری توجه بـه شایسـته

جـــذب و ارتقـــای اعضـــای 

  علمی هیئت

علمی و جـدا  گزینی در جذب و انتصاب اعضای هیئت شایسته

علمـی از سیسـتم  تلقی نکـردن سیسـتم جـذب اعضـای هیئـت

  آنان یارتقا

  نخبگانی  ۀمبتنی بر شبک ۀ ارتقانام یناجرای آئ

دالیل مستند به هر متقاضـی  ۀلزوم شفافیت و پاسخگویی و ارائ

  ها پذیرش و یا پذیرش ارتقای آن برای عدم
  لزوم شفافیت و پاسخگویی

در فراینـد » نفعـان ارزیابی ذی«و » ارزیابی همتا«گیری از  بهره

نفعـان و  توجه به نظـرات ذی  علمی اعضای هیئت یارزیابی علمی و ارتقا

ربطان در فراینـد ارزیـابی  ذی

  علمی

بانی بـرای جلـب و کسـب رضـایت ۀ دیـدیک سامان لزوم ایجاد

آموختگـان و حتـی  (توجه به نیـاز دانشـجویان، دانـش مشتریان

  .)کنند اولیای این افراد و کسانی که خدمات را دریافت می
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کنندگان و سخنرانان حاضـر در  که ذکر شد، تحلیل دیدگاه مشارکتطور  همان

ـــی ـایش تخصص ــ ـــ« هم ـابی آئ ــ ـنجش و ارزی ــ ـــ ینس ـا ۀنام ــ ـا یارتق ــ  یاعض

ـای اصـالح و بهبـود  ، منجر به شناسایی مهم»ها دانشگاه علمی هیئت ترین راهکاره

هــای  فعالیــت«ۀ علمــی در شــش مقولــ ارتقــای اعضــای هیئــت ۀنامــ ینکیفیــت آئــ

ـای پژوهشـی فعالیـت« ،»های آموزشی فعالیت« ،»تربیتی و اجتماعی فرهنگی، و  ه

ینــد سیاســتگذاری، تــدوین و فرا«، »اجرایــیو  هــای علمــی فعالیــت« ،»فنــاوری

ـابی علمـی«و  ،»نامه ینتصویب آئ در ادامـه و در قالـب . شـده اسـت» فرایند ارزی

ۀ ارتقا در قالب ایـن شـش نام ینی پیشنهادی جهت اصالح آئ)، راهکارها۲شکل (

ـای همچنین، در ادامه، هر یک از این مقوله .اند ترسیم شده مقوله ـلی ه ـیح  اص توض

 .شوند داده می
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  فرهنگی، تربیتی و اجتماعی ۀراهکارهای اصالح ماد. ۱-۲

ـاده و شفافیت و تفسیرپذیر ۱ۀ یکی از راهکارهای اصالح ماد بودن معیارهای این م

ـای استعالم انجام حذف بندهای دارای ابهام و ـا مشـخص مراجـع از مشـخص ه  ب

ـاده، کامل است؛ چراکـه یکـی از نقـدهای مهـم وارد دستورالعمل شـده بـه ایـن م

  .است ۱ ۀهای فرهنگی در ماد نبودن چگونگی تفسیر و سنجش فعالیت شخصم

همچنین، توجه به مباحث مدنی و فرهنگی و اختصـاص امتیـاز بـرای 

هـای  پذیری اجتمـاعی و فعالیـت های اجتماعی داوطلبانه، مسئولیت فعالیت

عمومی، از جمله راهکارهای پیشنهادی برای بهبود کیفیت  ۀمدنی در حوز 

  است. ۀ ارتقانام یندر آئ ۱ۀ ماد

ــابراین ــاز  ،بن ــامانب ــا طراحی و س ــام ارتق ــی نظ ــای  یده ــی اعض علم

کید بـر تقویـت رویکـرد فرهنگـی و تربیتـی فعالیـت هیئت هـای  علمی با تأ

  از جمله نکات حائز اهمیت است. ،آموزشی، پژوهشی و اجرایی

  آموزشی ۀ. راهکارهای اصالح ماد۲- ۲

همکـاران و  آموزشی و توجه به ارزیـابی کیفیتۀ کنند ارزیابی منابع تنوع افزایش

هـای آموزشـی  دانشجویان، پوشش جامع تمـام فعالیـت ارزیابی همتایان در کنار

 ۀریزی آموزشـی، تغییـر و نـوآوری آموزشـی، راهنمـایی و مشـاور  همچون برنامه

محور و کـاربردی، از جملـه راهکارهـای  فراگیران و تدریس با رویکرد پژوهش

  است. ۀ ارتقانام یندر آئ ۲ۀ ی برای بهبود کیفیت مادپیشنهاد

  فناوریو  پژوهشی ۀراهکارهای اصالح ماد. ۳-۲

بخشـی  هـا، رهایی پـژوهش یمحـور و مسئله یدار ، اولویتیمحورتأکید بر نیاز

 اصـالت«ها و توجه بیشتر به  از قید و بند فرمالیسم ۀ ارتقانام ینبندهای پژوهشی آئ
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محـور و  هـای مسـئله ، منجر به انجام پـژوهش»انتشارهای علمی«تا » کار علمی

  شود. ملی و مطابق با نیازهای جامعه می ۀنوآور در عرص

، ۀ ارتقـانامـ ینآئ ۳ۀ دادهای پژوهشی در ماد برون از طرف دیگر، تنوع 

مورد غفلت قرار گرفته است و یکی از راهکارهای پیشنهادی در این زمینه، 

های راهبردی و سیاستی و  ن و تعلق امتیاز به گزارشبه رسمیت شناخته شد

هـای  هـای کوتـاه، نشسـت هـا و مقالـه های علمی در قالـب یادداشـت ایده

افزایـی  هـای آموزشـی و دانـش های کلیدی و کارگاه تخصصی و سخنرانی

کید بر مقاله به   پروری است. جای تأ

ـین توجه به فعالیت ،همچنین ـای پژوهشـی  المللـی و فعالیـت های پژوهشی ب ه

ـای نامه، به ایجاد و تقویـت پو  ینجمعی و گروهی در آئ ـاط علمـی اعض ـایی و نش ی

  منجر خواهد شد.  دانشگاهی

  اجرایی و علمی ۀراهکارهای اصالح ماد. ۴-۲

ای جداگانه  شدن ماده ، ضرورت اضافهۀ ارتقانام ینمهم در آئیکی از نکات 

ــت ــک در فعالی کادمی ــت آ ــت هوی ــرای تقوی ــین ب ــای ب ــی و ارزش  ه الملل

کادمیک بین شدن برای فعالیت قائل ۀ که در ماد و یا این ،المللی است های آ

در  کشـور دانشـمندان ثرؤ مـ حضور برای ارتقاء، تمهیدات الزم ۀنام ینآئ ۴

هـای علمـی  علـم و فنـاوری و تعلـق امتیازهـای ویـژه بـرای فعالیـت ۀعرص

  صورت گیرد. المللی بین

 هـویتی اسـتقالل تقویـت و ایجـاد بـهۀ ارتقـا نامـ ینآئ کافی توجه، همچنین

 بــه کــافی اختیــار و اســتقالل اعطــای ،آن نهــادی اســتقالل کنــار در دانشــگاه

 ،خـدمات و پـژوهش آمـوزش، بـه امتیـازات و درصد دهی وزن برای ها دانشگاه

جـای  ای بـه هـای علمـی شـبکه ای و تشویق بـه همکـاری پرورش اخالق حرفه
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لـزوم دیـدگاه سیسـتمی و  و ،ای هـای علمـی جزیـره تهای علمی و فعالی رقابت

از جملـه راهکارهـای  ،نگـر در ارتبـاط دانشـگاه بـا صـنعت و جامعـه جانبه همه

  آیند. شمار می به ۀ ارتقانام ینهادی برای بهبود کیفیت و اصالح آئپیشن

  نامه ینیند سیاستگذاری، تدوین و تصویب آئفراراهکارهای اصالح . ۲- ۵

سـازی آمـوزش و پـژوهش و  کمیت و کیفیت، همگام ایجاد توازن در

های علمی  ها و رشته های دانشگاه متناسب با مأموریت هنام ینتدوین آئ

، ۀ ارتقـانامـ ینآئـ تصـویب و تدوین سیاستگذاری، فرایند برای اصالح

 قبـال درۀ ارتقـا نام ینآئ پذیری انعطاف ،همچنین .امری ضروری است

 با اساتیدۀ مبتکرانۀ مواجه برای الزم بستر سازی فراهم و آینده تحوالت

نگرانـه،  آینده آفرین نقش سناریوهایۀ محتمل و تهی های آینده یا آینده

 تدوین سیاستگذاری، از طرف دیگر، فرایند باید مورد توجه قرار گیرد.

محور و مبتنی بر نظرات و نیازهای ۀ ارتقا، باید تقاضانام ینآئ تصویب و

  .ممیزه های هیئت مبتنی بر نظرات شخصی کمیته نه ۀ علمی باشدجامع

  فرایند ارزیابی علمیهکارهای اصالح را. ۶-۲

هـای علمـی، اجرایـی، آموزشـی، پژوهشـی و  برای بهبـود ارزیـابی فعالیـت

علمـی  علمی، الزم است تا ارزیـابی اعضـای هیئـت فرهنگی اعضای هیئت

 سـازمانی آنهای سـازمانی محـل خـدمت و توافقـات  متناسب با مأموریت

های گوناگون، متناسب با آثار  صورت بگیرد و سنجش و امتیازدهی فعالیت

  .انجام شود ها در جامعه کالن آن

ارزیابی «و » ارزیابی همتا«گیری از  بهره مهمیکی دیگر از نکات 

علمـی و  اعضـای هیئـت در فرایند ارزیابی علمی و ارتقـای »نفعان ذی
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دالیل مستند به هـر متقاضـی بـرای  ۀلزوم شفافیت و پاسخگویی و ارائ

فراینـد ارزیـابی  ،در واقـعها است.  پذیرش و یا پذیرش ارتقای آن عدم

علمی باید متناسب با سطح توانایی و مهارت آنان  علمی اعضای هیئت

هـای علمـی  های یکسان بـرای فعالیت صورت بگیرد و از ارزشگذاری

هـا و نظـرات  سلیقهدخالت  عدم ،در این میان .جلوگیری شود متفاوت

کنندگان و ایجاد تفاهم پارادایمی در آنان برای ارزیابی  شخصی ارزیابی

علمی و امتیازدهی به آنان، از جملـه مـوارد  های اعضای هیئت فعالیت

  است. ۀ ارتقانام ینئضروری برای اصالح آ

  های سیاستی داللت

ــبررســی و  ــه در آئ ــدهای مــواد چهارگان ــل بن ــان، ۀ ارتقــانامــ ینتحلی گــر  بی

بـرای بهبـود و ارتقـای  ،هـا که توجـه بـه آن ،ی زیر استتهای سیاس داللت

  :باشد مهم می نامه ینکیفیت این آئ

 نامه و هـم در  ینایی کمیت و کیفیت هم در تدوین آئراست هم

 یبرای ارتقا ،علمی تهای اعضای هیئ و ارزیابی فعالیت اجرا

، از دیگـری ان به قیمت یکـی تو مرتبه علمی الزم است. نمی

پوشی نمود. بنـابراین، برقـراری تـوازن میـان کیفیـت و  چشم

ــه ــت. ب ــروری اس ــری ض ــت ام ــ کمی ــوان مث ــدریس عن ال، ت

اما الزم است در کنار  ،خوب است محتواهای آموزشی متنوع

ــازآن ــد نی ــاتی مانن ــه کیفی ــوآوری، ، ب محوری، خالقیــت و ن

جامعیــت در بررســی موضــوع و پــرورش تفکــر انتقــادی در 

 ارائ یران هم توجه شود. یا اینفراگ
ً
مطالب  ۀکه پژوهش صرفا

بلکـه جریـان اطالعـات  ،پژوهشی نباشدـ  در مجالت علمی
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ــاران و  ــا همک ــی ب ــارکت پژوهش ــی، مش ــات علم در اجتماع

و اکتشـاف و  ،همتایان، حل مسائل و نیازهای اصلی جامعـه

 پویایی علمی باشد.

 کادمیـک و آزادی علمـی از ج ملـه عوامـل توجه به اسـتقالل آ

علمـی  در نظام جذب و ارتقای اعضای هیئـت مهمضروری و 

مورد توجه قرار گیرد. در واقـع،  ۀ اتقانام ین، که باید در آئاست

نمـــودن  هـــا و لحـــاظ توجـــه بـــه اســـتقالل عمـــل دانشـــگاه

 ۀهـای علمـی و تقویـت مقولـ گرایی در انجام فعالیت مأموریت

متمـایز، محـیط حقـوقی عنوان یک هویت  استقالل دانشگاه به

مبتنی بـر آزادی فکـر، عقیـده، بیـان، قلـم و ارتباطـات آزادی 

جمله  علمی، فعالیت و تعامل کنشگران نظام آموزش عالی، از

 علمی کشور است. ۀلوازم ساختاری توسع

 پژوهشی، فنـاوری و  ،های علمی، اجرایی تطبیق و هماهنگی فعالیت

ای علـم و فنـاوری کشـور، ه فرهنگی و آموزشی با نیازها و اولویت

اسـت. چنـین اصـلی بـر  ۀ ارتقـانامـ ینئـضـروری آ ولیکی از اصـ

دانشـگاهی و شناسـایی  نفعان جامعۀ شناسایی نیازها و انتظارات ذی

کنـد و از انجـام  تأکیـد مـی ۀ علمـیبندی نیازهای جامعـ و اولویت

  کند. جلوگیری می های خالی از فایده و تکراری پژوهش

 بایـد  ،ارتقـا ۀنامـ یندهای مواد چهارگانه در آئامعیت بنتنوع و ج

هـا، تفـاوت  که به تفـاوت رشـته طوری مورد توجه قرار گیرد؛ به

تفـاوت جنسـیتی و  ،هـای محیطـی سسات، تفاوت موقعیـتؤ م

 باید توجه شود. های علمی تفاوت مرتبه

 طـور  ، بایـد بـهۀ ارتقـانامـ ینسازی آموزش عالی در آئـ المللی بین

تر و بیشتری مورد توجه قرار گیرد. کسب وجهه و اعتبار  جدی
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 ۀالمللی نظـام آمـوزش عـالی کشـور از عوامـل برانگیزاننـد بین

آیـد و  های علمی دانشـگاهیان بـه شـمار مـی اصلی در فعالیت

یـک امتیـاز  ،المللـی معرفی فرهنگ ملی کشور در مجامع بین

 شود. های دانشگاهی محسوب می جدی برای سایر فعالیت

 ساالری اعضای دانشگاهی، یکی دیگـر از  توجه به عدالت و شایسته

علم و کارهـای  که از ایجاد شبه ،است ۀ ارتقانام ینمهم در آئاصول 

با رعایت این اصـل، از  ،کند. همچنین جلوگیری می اثر نمایشی بی

هـای  سهولت جذب و ارتقای افراد بدون شایسـتگی و برخـورداری

شود و انتصـاب و ارتقـای  جلوگیری می لمیالزم به مراتب باالتر ع

افراد از طریق مرجعیت و مقبولیت علمی آنان در میـان اجتماعـات 

 گیرد. علمی صورت می
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