


 

 

 

     

      

      

      

       

      

      

      





 

 

 

 

سیاستیگزارش   

 

 

 یارتقا ۀنام نییآ یابیسنجش و ارز 

 ها  دانشگاه یعلم ئتیه یاعضا 

  یآموزش عالو مراکز 

  )برای آینده ییشنهادهایراهکارها و پ(

 

 

  یباش احد رضایان قیه

  یرضا ماحوز 

 



  

 

 

 

  

 

  
  
  

  یارتقا ۀنام نیآئ یابیسنجش و ارز 

 یها و مراکز آموزش عال دانشگاه یعلم ئتیه یاعضا 

  )برای آینده یی(راهکارها و پیشنهادها

 اسـتیس قاتیمرکز تحق یو همکار پژوهش یپژوه ندهیآ یدکتر( یباش احد رضایان قیه

مؤسسه مطالعات  یعلم ئتیعضو ه(دبیر علمی نشست و  یو رضا ماحوز )کشور یعلم

  ی)و اجتماع یفرهنگ

  مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی ناشر:

 علی قربی آرا: طراح جلد و صفحه

  ۱۴۰۱ بهار تاریخ انتشار:

  ماحوزی رضا های پژوهشی و سیاستی: دبیر مجموعه گزارش

  ۲/ 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

افزایی،  وری تجاری از دانش، تولید دانش، مهـارت استقالل دانشگاه، بهره

گـذاری علـم و فنـاوری و  سیاسـتتعامالت دانشگاه و جامعه و صـنعت، 

 یارتقانامۀ  آییننام  ها موضوع دیگر همگی حول یک موضوع اساسی به ده

شـوند؛  ها و مراکـز آمـوزش عـالی جمـع می دانشـگاه یعلم هیئتاعضای 

انتظاراتی  تمامی بهموضوعی که از وجهی دیگر خود ابزاری است برای نیل 

  ها اهتمامی جدی داشته باشند. که دانشگاه و دانشگاهیان باید بدان

ـاعی وزارت علـوم، مؤسسۀ در  ۱۴۰۱سوم خردادماه  مطالعات فرهنگی و اجتم

های متعـدد  پژوه ایرانی سـویه نظر و دانشگاه استاد و صاحب ۲۶تحقیقات و فناوری 

ـانامـۀ  آیینایجابی و سلبی  ـا عنـوان  روزه یـکرا در یـک نشسـت تخصصـی  ارتق ب

ـینارزیابی سنجش و « ـانامـۀ  آی ـای  یارتق ها و مراکـز  دانشـگاه علمـی هیئـتاعض

اخیـر چـه  های در دهه ارتقانامۀ  آیینبررسی کردند تا دریابند اجرای » آموزش عالی

ـتن ایـن  ـیه و م ـته و حاش اثراتی بـر دانشـگاه ایرانـی و کنشـگران دانشـگاهی گذاش

کادمیـک اسـت، کدام ـیش از صـرف یـک ابـزار آ هاسـت؛  موضوع که چیـزی ب

ـالی ایـران در  ارتقانامۀ  آیینای همچون تأثیر  های چندگانه سویه بر حرکت آموزش ع
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ـیطرۀ فرمالیسـم علمـی و   هان،مسیر تحوالت علم و فناوری روز جفقدان مسیر یا  س

هــای  های متعــدد در دپارتمان ایرانــی، فرادســتی و فرودســتی  کمیــت در دانشــگاه

کادمی ایرانی و غیره.   دانشگاهی، جنسیت و صداهای شنیده نشده در آ

ـاحب ها و دیـدگاه در این نوشتار، مختصری از تحلیل نظـران  های کارشناسـی ص

ـا  نامه سیاستقالب حاضر در این نشست در  ای معطوف بـه اجـرا آورده شـده اسـت ت

تر از آنچه ساری و جاری اسـت دسـت  تر و موسع د آن به شناختی دقیقنفعان متعد ذی

کادمی یابند. امید است تمامی کوشش ـایی آ ـین ها درنهایت بـه توان کادمیس ـا و آ های  ه

ـای گـوی  صـورت واقعـی پاسـخ و نظام دانش در ایران بتواند به ایرانی منجر شود نیازه

ـا  .و فرهنگ باشـد زیست محیط، اقتصاد، دولت، محیط پیرامون خود اعم از جامعه م

اگر هـم  ،ارتقانامۀ  آیینپردازی نیاز داریم و  بیش از هر زمان دیگری به نوآوری و نظریه

عنوان بخشی از سیستم بروکراسی علمی به رسمیت شناخته شود باید بتواند این مهم را  به

  برآورده کند و
ّ

   نقض غرض خواهد بود.اال

  رضا ماحوزی

  دبیر علمی نشست



 

  دیباچه

 یتقر 
ً
 ارتقانامۀ  نییه آکنظر دارند  اتفاقران یدر ا یآموزش عالحوزۀ نفعان  یذ یتمام با

ـا،  تیدهنده بر ساختار، فعال اثرگذار و جهت یشران اصلیاز سه پ یکی ـا و  نشکه ه

ـام یبرا یادیار ز یت بسیوزن و اهم ارتقا ۀنام نیین خاطر، آیهاست. به ا نشکوا  یتم

 ۴ش از یو بـ یعلمـ ئتیهزار عضو ه ۸۰ش از یوجود بنفعان دارد.  ینشگران و ذک

همـراه صـدها  بـهه، مؤسسدر صدها دانشگاه و  یهدف دانشگاهجامعۀ ون نفر یلیم

 یدانشگاهجامعۀ  یازهایدهنده به ن خدماتننده و کد یمجله و انتشارات و صدها تول

ـالکـرد یـل بگکشـ یبزرگجامعۀ باعث شده است تا صنعت و  ـاال،  یه گـردش م ب

ـاعیدبـ یگاه بیقابل توجه و جا یاسیزن ساد، و یار ز یبس یفرهنگ یاثرگذار  یل اجتم

ل بـه نفـوذ و یـرده و تماکآن حساس  ۀندیرا نسبت به آ ینشگرکنفع و  یآن، هر ذ

ش داده یبـزرگ را افـزامجموعۀ ن یت ایر یو مد یریگ میتصم یها راه نترل بر شاهک

با » یوزش عالت جبران خدمات در نظام آمیر یمد«فلسفۀ ه با ک ارتقا ۀنام نییاست. آ

ـال کش یعلم تئیه یبه اعضا یبخش زهیب و انگیهدف ترغ ل گرفتـه اسـت در ح

 یو بازطراح یده ت، سازمانیر یمد ین ابزارها برایتر  از مهم یکیا ین یتر  حاضر مهم

  ن مجموعه است.یا
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  ارتقا ۀنام نیینفعان آ یگران و ذ یباز 

بر بطن و مـتن  یاثرگذار یدر تالش برا با اهداف متفاوت متعدد گرانیباز 

باال بـردن  ی(علوم و بهداشت) برا »نیستاد وزارت«هستند.  ارتقا ۀنام نییآ

ن اسـاس یـننـد تـا مـتن را بـر اک یتـالش مـ یاتیو عمل یعلم یها یخروج

شــبرد یبــا هــدف پ »یانقــالب فرهنگــ یعــال یشــورا«ننــد. ک یطراحــ

 یینگر نهـایند تا تـدو ک یتالش م یمدار فرهنگ الن و ارزشک یها استیس

گـاه یردن جاکـبا مطرح  »یاسالم یمجلس شورا«باشد.  ارتقا ۀنام نییآ

 یبـزرگ دانشـگاهجامعـۀ و نفـوذ بـر  یریگ خود و با هدف ارتبـاط ینیتقن

  باشد. کیو استراتژ  ین سند راهبردیا ۀنندک بیند تا تصو ک یتالش م

با هدف باال بردن سـهم خـود در  »یاسـیس یها لکاحزاب و تش«

 یاسـیس یهـا ردن ارزشکـو وارد  یدانشـگاه یعلمـ ئتیه یب اعضایکتر 

. ل دهنـدکخـود شـ یاسیس ۀقینند تا متن سند را متناسب با سلک یتالش م

ار کـ و سـبکتوسعۀ با هدف  »یگران متعدد اقتصادینشگران و بازک«

را همچنان به خـدمات  یون نفریلیم ۴هدف جامعۀ نند تا ک یخود تالش م

ن یـدر ا یدیجد یارهاک و سبک یازمند نگه داشته و حتیدات خود نیو تول

ــعرصــه تعر  ــد. کف ی ــاتجامعــۀ از  یران و بخــش مهمــکروشــنف«نن د یاس

ه کـ یننـد تـا موضـوعاتک یبا انتقاد از وضع موجود تـالش مـ »یدانشگاه

حــال متضــمن  نیدرعــ و ات باشــدمؤسســها و  متضــمن اســتقالل دانشــگاه

بـدون  شهیر و اندکتف یباشد و از آزاد یامر اجتماع مثابۀ بهحفاظت از علم 

شـدۀ  یند در متن و بطـن سـند بـازنگرکت یحما یو اقتصاد یاسیفشار س

  نامه گنجانده شود. نییآ

ق در بطن و متن سـند یعم یتیاف جنسکاز ش »طرفداران حقوق زنان«

ت ی، شخصــیعلمــ یهـا تین موضـوع را بــا روح فعالیــرده و اکـ یابـراز نگرانــ
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 یاز اعضـا یبخشـ«دانند.  یدر تضاد م ینید  یها ، اخالق و آموزهیدانشگاه

ــد »ســتیز طیمحــ یردانشــگاهیو طرفــداران غ یعلمــ تئــیه ، معتقدن

ــ نییآ ــا ۀنام ــســت درنهایبا یم ارتق ــه ی شــود  یســتیگفتمــان ز توســعۀ ت منجــر ب

غلبـۀ ه بـا کـشـود بل یت نمیـن گفتمـان تقو یـه در حال حاضر نه تنها اک یدرحال

 کیـان خـود نزد یـپاشـتر بـه نقطـه یسـت هـر روز بیز  طی، محـیگفتمان اقتصاد

 یهـا ند تا متن و بطن سند را متناسب با ارزشا ز در تالشین آنها نیابنابر  ؛شود یم

  ر قرار دهند.یثأت تحتخود 

ردن کـ، بـا مطـرح »یعلمـ تئیه یاز اعضا یبخش قابل توجه«

هـا و  تیمور أبـه م ارتقـا ۀنامـ نییآ یتـوجه ی، از بیموضوع عدالت اجتمـاع

ات و مؤسسـبـه  یتـوجه یطرف و ب  کیات مختلف از مؤسس یردهاکار ک

 یبرخـوردار ابـراز نگرانـ مکفعال در مناطق محـروم و  یعلم ئتیه یاعضا

دن یـل د کشـ کیو  ییگرا ختیر  کیو  یدوز یآنها معتقدند سر .نندک یم

بـه دسترسـی سـان و مشـابه کیه از فضـا و فرصـت کـ یدیات و اساتمؤسس

ن تـالش یااست، بنـابر  یعدالت ین بیع ستندین برخوردارانات و خدمات کام

 یه مرتبط با عدالت اجتمـاعکن موضوع یبه ا ارتقا ۀنام نیینند تا روح آک یم

  ند.کاست توجه 

 یکـی »یلـیمکالت تیان تحصـیژه دانشجویو هان و بیدانشجو«

ران یه در قالـب مـدکـهسـتند  ارتقـا ۀنامـ نیینفعان آ یگران و ذیگر از باز ید 

نامه  نییه آکاثرگذار باشند. آنها معتقدند  ییبر متن نها ند تاا جوان در تالش

د و ین روابط اسـاتیجاد تنش بیاستعمارگونه و ا یباعث به وجود آمدن فضا

 »یدانشـگاه یراسـکنان و افسـران بروکارک«ان شده است. یدانشجو 

ه معتقدنـد کـهسـتند  ارتقـا ۀنامـ نییگران آینفعـان و بـاز  یگـر از ذید  یکـی

فرسـا  بر، طاقت ده، زمانیچیپ یندهایباعث به وجود آمدن فرا ارتقا ۀنام نییآ

 ینــان و اعضــاکار ک یت روانـیــن معتقدنـد امنیاشــده اسـت بنــابر  یو تنشـ
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نند ک یده گرفته شده است. آنها تالش میر ناد ین مسیدر طول ا یعلم تئیه

 یندها در متن بـازنگرین فرایست ایبا یه مکنند که یران را توجیگ میتا تصم

  رد.یشده، مورد توجه قرار گ

صـورت  بـهاسـت و ارتق ۀنامـ نییگران آیگـر از بـاز ید  یکـیز ین دولت

ت یـدرنهانـد تـا ک یم تالش مـیرمستقیو غن) یق ستاد وزارتی(از طر م یمستق

ه کـالن دولت باشد ک یها استیبه نفع اهداف و س ارتقا ۀنام نییآ یخروج

بـر  یقابـل تـوجه یاثرگذارها،  ر دولتیین موضوع باعث شده است تا تغیا

از  یبخـش قابـل تـوجهت یـداشته باشـد و درنها ارتقا ۀنام نیینوسانات آ

آنهـا معتقدنـد سـاحت  .هستند ارتقانامه  نییآ یل مخالف جدک به دیاسات

و بحث » ت جبران خدماتیر یمد«مقولۀ ار متفاوت از یشمند بسیعلم و اند

 یابیـار و سـنجش ارز یـمع یطراحـ یاست. آنها منتقـد جـد یبخش زهیانگ

ه کـانـه معتقدنـد نیب هستند و در حالت خوش یعلم تئیه یرد اعضاکعمل

 یابیـرا مـورد سـنجش و ارز  یعلمـ تئیه ید اعضایه باکن جامعه است یا

 قرار دهد.

  ارتقا ۀنام نییاثرگذار بر آ نفعان یو ذ گرانی: باز۱جدول 

ا یگر یعنوان باز  فیرد

  نفع یذ

 ۱وزن از   نقد

  ۱۰تا 

  ۶  نییراندمان پا  نیستاد وزارت  ۱

انقالب  یعال یشورا  ۲

  یفرهنگ

  ۷  نامه نییمدار نبودن آ ارزش

د منتقد یاسات  ۳

  یدوز یسر

و   جانبه کی

  ییگرا ختیر  کی

۶  

  ۴  یتیجنس یناعدالت  طرفداران حقوق زنان  ۴

  ۵  ها ناعادالنه بودن فرصتد طرفدار عدالت یاسات  ۵
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ا یگر یعنوان باز  فیرد

  نفع یذ

 ۱وزن از   نقد

  ۱۰تا 

  یاجتماع

طرفداران   ۶

  ستیز  طیمح

بودن روح  یستیز  یزندگ

  نامه نییآ

۴  

 یها استیمنطبق نبودن با س  ه)یمجر قوۀ دولت (  ۷

  دولت

۵  

ن استاد یب یتنش یجاد فضایا  انیدانشجو   ۸

  و دانشجو

۳  

 یو تنش بر انیده، میچیپ  نانکار ک  ۹

  بودن

۵  

د طرفدار یاسات  ۱۰

  استقالل دانشگاه

  ۴  ن رفتن استقاللیاز ب

  ۵  یوابسته بودن آموزش عال  ینشگران اقتصادک  ۱۱

 یها لکاحزاب و تش  ۱۲

  یاسیس

نشگران کردن ک یا هیحاش

  یاصل

۴  

 یردن اعضاکگانه یازخودب  ارتقا ۀنام نیین آیمخالف  ۱۳

  یعلم تئیه

۳  

ده گرفـت، یـگران را ناد ین بـاز یـاز ا یاریتوان بسـ یه در ظاهر مکنیبا ا

ت ئـاند امـا بـه جر  شـدهده گرفتـه یـگذشـته ناد دهـۀ  ۴ه در ک یطور همان

ه کـ یداریـپا ۀنـدیگران، آین بـاز یدام از اکه با حذف هر کتوان گفت  یم

وجـود  ینیچ تضـمیده خواهـد شـد و هـیشـکرد به چالش کجاد یتوان ا یم

ن یمتـر کبخش بـا  زهیـر و انگاثرگـذا یبتوانـد سـند ارتقا ۀنام نییه آکندارد 

  باشد. یامدها و آثار منفیپ



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

 

  ارتقا ۀنام نییآ یها شرانیپ

حـال  نیدرعـ .اسـت یشران مهـم آمـوزش عـالیاز سه پ یکی ارتقا ۀنام نییآ

ر و تحول ییآنها دچار تغ یبر مبنا ارتقا ۀنام نییه آکوجود دارند  ییها شرانیپ

ط ی. مح۲ ؛یستمی. درون س۱ ؛ها در سه سطح شرانیروها و پین نیشود. ا یم

هـا و مـتن و بطـن  یریگ بـر جهت ،یالمللـ نیو ب یط جهـانی. محـ۳و  یمل

نامـه را  نیید آیـه باکـننـد ک یه مـیـگران را توجیگذارند. باز  ینامه اثر م نییآ

ا یـشـوند  یازهـا بـازنگریآورند تا جـدول امت ینند به آنها فشار مک یبازنگر

 یکیوسیلۀ  به ها شرانین پیاز ا یر دهند. برخییردها را تغکیه فلسفه و رو کنیا

ن یـاوسـیلۀ  بـه گرید  ینترل هستند اما برخکابل گران قین باز یاز ا یا تعدادی

ه کـ ییهـا شرانیستند. هر چقدر تعداد پینترل نکنفعان قابل  یگران و ذیباز 

گـاه یتنهـا نقـش و جا نـهشتر باشـد یهستند ب گانه زدهیسگران ینترل باز کدر 

و  یکاشترا یا ندهیان ساخت آکامه کند بلک یدا میت پیگران اهمیباز 

گران یع منافع متضاد باز ین نسبت هم تجمیابد و به همی یم شیدار افزایپا

شود. در  یل و دشوار مکنامه مش نییدر آ یاجماع یدن به متنیسخت و رس

از  یبرخـها ضـرورت دارد.  شرانیروها و پین نیا یهر صورت توجه به تمام

ثـر آنهـا از کر و ایتصـو  یداد، برخـیـرو  یبرخـ ها روند هسـتند، شرانین پیا

اثرگذار  یروهایها و ن شرانین پیتر  در ادامه مهمجنس اقدام و برنامه هستند. 

 آورده شده است. ارتقا ۀنام نییآ ۀندیبر آ

 اثرگذار یها شرانیو پ روهای: ن۲جدول 
  یعلم ئتیه یاعضا یارتقا ۀنام نییآ ۀندیبر آ 

  رویح نیف و توضیتوص  رویعنوان ن  فیرد

  ۱کد 

 ییگرا تیمأمور 

ت یمأمور (

ها و  دانشگاه

ز آموزش کمرا

در  یاصـل یروهـایاز ن یکـیه کـارشناسان معتقد هستند کها و  از خبره یاریبس

ز و کـه مراکـاسـت  یا ژهیـت و یـمأمور ارتقا مربوط به نامۀ  نییر و تحوالت آییتغ

 یل دارنـد تــا اعضــایــز تماکـها و مرا دانشــگاه ین رویـها دارنــد. از ا دانشـگاه

  نند.ک یده خود سازمان یها تیمأمور  یخود را در راستا یعلم تئیه



  ۱۳/  گزارش سیاستی

 

  رویح نیف و توضیتوص  رویعنوان ن  فیرد

  )یعال

  ۲کد 

 یرقابت علم

 یشورهاکن یب

  جهان

ارتقـا، رقابـت نامۀ  نییو تحوالت آ رییمهم و اثرگذار بر تغ یروهایگر از نید  یکی

قدرتمنـد  یشـورک ۲۱قـرن  ۀد و بویـیـشورهاسـت. در عصـر جدکن یبـ یعلم

دانـش و  یداشـته و بتوانـد در مرزهـا یفعـال علمـ یپلماسـیه بتوانـد د کاست 

شـتر ینـه بین زمیـز در اکـنقش دانشـگاه و مرا ین رویاز ا ،ندکت کحر  یفناور

قـرار  یشـورک نیبـ یهـا رقابتدر خط مقدم  یعلم تئیه یشده است و اعضا

  اند. گرفته

  ۳کد 

انتظارات 

گذاران  استیس

و رهبران از 

ارتقا نامۀ  نییآ

 دنبال بهه ک

شور کشرفت یپ

علم و و 

  هستند یفناور

بـاال بـردن  یبـرا یو ادار یحقـوق یارتقا در گام نخست تالشنامۀ  نییه آکنیبا ا

نامـه از  نیین آیرفته ا رفتهبود اما  یعلم تئیه یرد اعضاکو عمل یارآمدکسطح 

ه در ابتـدا کـنیرد. بـا اکـدا یـپ تغییـر یثرکنگاه حدا کیبه  ینگاه حداقل کی

 یبـرا ید شـود و مشـوقیاسـات یود علمـکـمـانع از ر رد تـا کـ ینامه تالش م نییآ

نامـه عـالوه  نیـین آیرود تا ا یشتر آنها شود اما در حال حاضر انتظار میت بیفعال

 یباشـد بـرا یکـ، موتـور محر یعلمـ تئـیه یاعضا یود علمکاز ر  یریبر جلوگ

شور انتظـار دارنـد تـا کران ارشد یو مد یاسیرهبران س شور.کشرفت یتوسعه و پ

ل بـه موتـور یدر دو وزارتخانـه تبـد یعلمـ تئـیه یاعضا یهزار نفر ۹۰ت یظرف

ر و تحـوالت ییـنامـه دسـتخوش تغ نیـین انتظـارات آیشرفت شود. متناسب با ایپ

ار متفـاوت اسـت یمدارها بس استیشرفت از نظر سیف پیرد. البته تعر یگ یقرار م

ــد پ یبرخــ ــه نوشــتن نیمعتقدن ــد د یســت و اگــر اســاتیشــرفت فقــط مقال بتوانن

انجـام دهنـد در واقـع  یرسـم یهـا ارزشتوسـعۀ با هدف  یجیترو  یها تیفعال

موجـود در  یازهـایننـد تـا امتک ین اساس تـالش مـیارتقا هستند. بر هم ۀستیشا

  ن سمت سوق دهند.یارتقا را به انامۀ  نییآ

  ۴کد 

ن یرقابت ب

گران و یباز 

  یارک یمواز

گر ین بـاز یتـر  است. مهم یگر مهم و اساسیباز  ۳از  متأثرران یارتقا در انامۀ  نییآ

وه بر آن وزارت بهداشـت و درمـان و عال ،است یانقالب فرهنگ یعال یشورا

ن موضـوع یـدر ا یگر مهمـیعنـوان بـاز  بـه کیـز هـر یقات نیوزارت علوم تحق

طرف و وجـود  کیگذار از  استیس ین نهادهاینند. رقابت بک یم ینیآفر  نقش

نامـۀ  نیـیرات آییـتغ ۀنـیدر زم یمهمـ یرویـگران، نین بـاز یمستقل ب یها تیهو 

 یهـا همؤلفـاز  یکـیز یـن ینهاد رهبر یو ارزش یفرهنگهای  مالحظهارتقاست. 

  ارتقاست.نامۀ  نییدر آ یاصل

  ۵کد 

ن رفتن یاز ب

 یاستقالل مال

 یتیر یو مد

  ها دانشگاه

اسـتقالل در  یران، همـواره دارایـعنوان نماد نهاد علم در جهـان و ا بهدانشگاه 

اه به استقالل آن بـوده اسـت. اسـتقالل گو قضاوت بوده است اعتبار دانش یأر 

در اعتماد جامعه به نهاد علـم داشـته  ید نقش مهمیعمل اسات یو آزاد یاسیس

 یها به منابع مـال اج دانشگاهیها و احت دانشگاه ین رفتن استقالل مالیاست. از ب



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

 

  رویح نیف و توضیتوص  رویعنوان ن  فیرد

ر یثأتـ ن و مقررات نهـاد علـم تحـتیوانات باعث شده است تا قیحادامۀ جهت 

د را بـه یننـد تـا اسـاتک یها تالش م رد. دانشگاهیها قرار گ دانشگاه یمال یازهاین

دانشـگاه  یبـرا ییت منجـر بـه درآمـدزایـنها دره کـسوق دهنـد  ییسو  و سمت

اسـت باعـث ین سیـا غلـط اسـت، ایـن موضوع درسـت یه اکنیشوند. فارغ از ا

و  یمـال یهـا اسـتیر سیثأتـ تحـتارتقـا نامـۀ  نیـیدر آ یازبنـدیشده است تا امت

  رد.یقرار گها  دانشگاه ییدرآمدزا

  ۶کد 

اهش توجه ک

به نهاد 

  دانشگاه

ن یدات دانشگاه و همچنـیصنعت و جامعه با تول یازهاین نیاف بکش شیبا افزا

 یرد رقبـاکـز بـودن عملیـآم تیـها و موفق رد دانشـگاهکار به عملیبس یانتقادها

ش مهـارت و گـرفتن یافـزا یشـهروندان بـرا یتوانمندسـاز یدانشگاه در راستا

هـا  زان توجه به دانشـگاهیباعث شده است تا م یازها، همگیمشاغل و پاسخ به ن

ه باعـث کـداشته است  ییامدهایاثرات و پ ،اهش توجهکن یند. اکدا یاهش پک

ا یـرا برگردانـده و اح ن اعتمـاد و احتـرامیـنـد تـا اکارتقا تالش نامۀ  نییشده تا آ

  ند.ک

  ۷کد 

موضوع تقلب 

افول  یعلم

در  یاخالق

  نهاد علم

ن یـل شـده اسـت. ایمسئله و چـالش تبـد کیران به یدر جهان و ا یتقلب علم

، یاسـی، سیمهـم اجتمـاع یها و رونـدها اسـتیامد سیه خود، پکنیموضوع با ا

شـورها کالن کـ یها اسـتیس یبـرا یادیـار ز یر بسـیثأو.. است اما تـ یاقتصاد

 یتقلـب علمـتوسـعۀ بـر  یر مثبتـیثأگذشـته تـدهۀ ارتقا در چند نامۀ  نییدارد. آ

ران ارشـد یو مـد گذاران سیاسـتن مسئله باعـث شـده اسـت تـا یداشته است. ا

اهش تقلـب کـنامه بـا هـدف  نییر آییران به دنبال تغیدر جهان و ا یآموزش عال

گذشـته قـدرت گرفتـه دهـۀ ران در دو یـدر ا یفتند. روند تقلـب علمـیب یعلم

  ارتقا دارد.نامۀ  نییبر فشارها به آ یر مهمیثأن مسئله تیه اکاست 

  ۸کد 
روند 

  ییگرا یمک

ران، یـگذشـته در ادهـۀ ژه در چنـد یـو  ها و بـیـسـم در دنیو یتیان پوز یجر غلبۀ با 

ــئلۀ  ــکمس ــیگرا یم ــه نما ی ــدر دو وج ــتی ــده اس ــت ت ؛ان ش ــکأ نخس ــر ی د ب

هـا.  پـژوهشد بـر تعـداد یـکأ بر عدد و رقـم) و دوم ت ی(مبتن یمک یها پژوهش

ن مسـئله در تمـام شـئونات یـت شـده اسـت و ایفیکتر از  ت مهمیمک یعبارت هب

بـه ر مصـون نمانـده اسـت و یین تغیز از اینامه ن نییآ گشته است. ناینما ینوع به

  ت مقاالت شده است.یفیکتر از  د بر تعداد مقاالت مهمیکأ ترسد  نظر می

  یزدگ استیس  ۹کد 

. یالمللـ نیاست تـا بـ یملای  مسئلهشتر یارتقا بنامۀ  نییدر آ یزدگ استیسمسئلۀ 

 یمـدارها بـر رو اسـتیس یاثرگـذار ؛شود یان میل نماکبه دو ش یزدگ استیس

تـر ارتقـا  راحـته بتواننـد کـنیخودشان تا ا یط برایل شراینامه با هدف تسه نییآ

توانـد  ینامـه مـ نیـیه آکـنید و دوم انمند شو  بهرهفراوان آن  یاینند و از مزاکدا یپ

بـا هـدف  آن هـم ردیـقـرار گ یو حزبـ یمذهب یها استیر سیثأت تحتشدت  به



  ۱۵/  گزارش سیاستی

 

  رویح نیف و توضیتوص  رویعنوان ن  فیرد

ــترب ــید  یهــا ارزش، یه در خــدمت مــذهبکــ یانید و دانشــجو یت اســاتی و  ین

اسـت در ی. بـا برجسـته شـدن سانـد گرفتـه قـرار یانیـو جر  یحزب یها استیس

نامه تبلـور  نییشدن آ یدر قالب اسالمنیز نامه  نییاثرات آن بر آشئونات جامعه، 

 یرویـتوانـد ن یا غلـط اسـت مـین موضوع درست یه اکنیفارغ از ا ؛کند میدا یپ

  نامه باشد. نییرات آییدر تغ یمهم

  ۱۰کد 
ن یقوان

  یباالدست

ـا، قـوانین نیتـر  از مهم یکیهمواره  ـا اسـتین، مقـررات، سیروه الن و مصـوبات کـ یه

ـا نامـۀ  نییاست. آ یالملل نیب یو حت یدر سطح مل یعال ـند مهـم،  کیـعنـوان  بـهارتق س

ـامع علمـنقشـۀ شور است. ک یر اسناد باالدستیثأت تحت ـند ک یج ،  انـداز چشـمشـور، س

ـا یگـذار ن هـدفیتوسـعه و همچنـسالۀ  ۵ یها برنامهگام دوم،  ۀیانیب ـازمان یه ـا س  یه

ـاد و مـواد آ یریـگ جهـتو و .... بـر کونسـیهمچون  یالملل نیب ـیو مف نامـه اثرگـذار  نی

  است.

  ۱۱کد 

 یده سازمان

روابط استاد با 

ر یدانشجو و سا

  ارانکهم

ارتقـا مربـوط بـه نامـۀ  نیـیرات آییـنـده و تغیاثرگذار بـر آ یروهایگر از نید  یکی

 یارکـشور در خصوص تعامـل و همکالن کران یگذاران و مد استیسدغدغۀ 

ن یق تـدو یان است تا از طر یژه با دانشجو یو  هگر و بیبا همد یعلم تئیه یاعضا

 یطراحـهـا  یارکـهمتوسـعۀ  یارآمـد بـراکعادالنه و  یا رابطهنامه بتوانند  نییآ

د راهنمـا و یان بـه تعامـل بـا اسـاتینند. در چند سال گذشته اعتراض دانشـجو ک

گر باعــث یبــا همـد یآموزشـ یهـا گــروهد در ین تعامــل اسـاتیمشـاور و همچنـ

  نامه شده است. نییدر آ یراتییتغ

  ۱۲کد 

و  یها چالش

موضوعات قرن 

۲۱  

ارتقـا، مسـائل و نامـۀ  نیـیرات آییـن موضـوعات اثرگـذار بـر تغیتـر  از مهم یکی

 یهـا رده است. چالشکر یرا درگ یه جوامع بشرکاست  یموضوعات نوظهور

 رکـده و فیـد ایـز تولکـمر هـا  د دارد و دانشـگاهیـجد یارهاکاز به راهینوظهور ن

ن یـن متناسـب بـا ایابنابر  ؛ندیآ یجوامع به حساب م یرکفبدنۀ د یهستند و اسات

د را بـه یاسـات یرکـت فیـننـد تـا ظرفک یگذاران تـالش مـ استیموضوعات، س

  ارتقا سوق دهند.نامۀ  نییالت نوظهور در قالب آکسمت حل مش

  ۱۳کد 

گذار از 

 یها دانشگاه

نسل اول و دوم 

 یها دانشگاهبه 

نسل سوم و 

  چهارم

ـالکـها و مرا ت دانشـگاهیـت و هو یـر در ماهییـبا تغ ـان و تغ یز آمـوزش ع ر نقـش و ییـدر جه

ـاد و یا ۀنیدر زم یز، شاهد چرخش اساسکن مرایف ایوظا ـا  دانشـگاهتوسـعۀ ج ـته ن یـم. ایهس

ـاوتیـشـود تعر  ید ماینسل چهارم  یها توسعۀ دانشگاه ه از آن بهکچرخش  ـتاد،  یف متف از اس

ارتقــا متناســب بــا نامــۀ  نیــیشــود تــا آ ین اســاس تــالش مــیــدانشــجو و دانشــگاه دارد. بــر ا

ـتند طراحـیـن ۀننـدک یه تداعکد ینسل جد یها دانشگاه ـنعت هس ـه و ص ـه  یاز جامع و عرض

ــق  شــود. ــگاه موف ــؤثر در جامعــه و دانش ــت م ــف، اســتاد ممتــاز اســتادی اس ــن تعری در ای

ـه را حـل میتنها ن نهدانشگاهی است که  ـه حتـی سیاسـت یازهای جامع گـذاری آن  کنـد بلک

  جامعه است.برعهدۀ نیز 
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  ۱۴کد 

نقش اسناد و 

  انداز چشمسند 

 یجمهور

 ۀیانیو ب یاسالم

گام دوم بر 

  ارتقانامۀ  نییآ

ـهگام دوم انقالب و  ۀیانیو ب  انداز چشمبر اساس سند  ـا برنام سـت در یبا یران مـیـتوسـعه، ا یه

ـاورو ار یبسـ یگاهیمشخص به جا یافق ـرا یاال در علـم و فن ن منظـور یـا یو تمـدن برسـد. ب

ـال یر شـورایـنـد. دبکن هدف مهـم را محقـق یه شود تا بتواند ایته یا گونه بهد ینامه با نییآ  یع

ـتقرار یمعتقد اسـت در مسـ یانقالب فرهنگ ـام دوم انقـالب، دانشـگاه عامـل اس ـۀ ر گ جامع

ـا اسالمی است و بنیان این حرکت دانش و ـاخصیدان ـایی متناسـب  ی اسـت. لـذا ش های پوی

ـرار  مـی نامه سالمت و کاهش درد مردم در آیینتوسعۀ با استقرار عدالت،  ـه ق توانـد مـورد توج

  تمدنی گره بخورد.های  تواند با خلق ارزش می گیرد. در واقع نظام امتیازدهی دانشی

  ۱۵کد 

روند توسعۀ 

ساالری  نخبه

  در جامعه

دارد فشـار و  تـأثیرارتقـا نامـۀ  آیـینکیـف  و کـمیکی از روندهای مهمی که بـر 

تقاضای جامعه بر حاکمیت نخبگـان و نگـاه تخصصـی داشـتن بـه امـورات و 

بر این اساس انتظار جامعـه از دانشـگاه و نظـام آمـوزش  ،مدیریت جامعه است

عالی افزایش یافته است که ترجمان آن در جامعه ایـن شـده اسـت کـه فضـا و 

قـرار گرفتـه اسـت تـا بتواننـد  علمـی هیئـتفرصت زیادی پـیش روی اعضـای 

گذار خـارج از دانشـگاه و محـیط  گیر و سیاست عنوان مدیر، مشاور، تصمیم به

آفرینی کنند و حقوق و مزایای اقتصادی، اجتماعی و حتـی  قشنآموزش عالی 

شـود تـا در  مـی سیاسی باالتر و بیشتری دریافت کنند کـه ایـن موضـوع باعـث

  ای متشکل از موافقان و مخالفان باشیم. گیری جبهه شکلارتقا شاهد نامۀ  آیین

د، جدیـهـای  کنند تا با اضافه کـردن آیـتم می موافقان کسانی هستند که تالش

در محـیط بیـرون را ارزشـمند و مهـم  علمـی هیئـتحضور و فعالیـت اعضـای 

گیرنـد امـا  مـی و خدماتی امتیاز در نظـرها  جلوه دهند و حتی برای چنین نقش

کننـد تـا  مـی تـر تـالش سـختدر مقابل مخالفان با اضافه کردن شرایط و مواد 

محـیط علمـی هایی برای حضور و فعالیت در خـارج از دانشـگاه و  محدودیت

کننـد تـا بـا اضـافه کـردن تعـداد مقـاالت، تعـداد  ایجاد کنند. آنهـا تـالش می

  پژوهش
ً
وقـت در  تمـامرا  علمـی هیئتاعضای  ها، ساعات آموزش و غیره عمال

ها درگیر کنند که این موضوع با مخالفـت شـدید آن دسـته از اعضـای  دانشگاه

آفرینـی در محـیط  شنقـشـود کـه عـالوه بـر تمایـل بـه  روبرو می علمی هیئت

گیری و مـدیریتی هسـتند.  های تصـمیم آفرینی در محیط نقشدنبال  بهدانشگاه 

لـب قدر برخی موارد این تقابل منجر به بیگاری کشیدن از دانشـجو، افـزایش ت

  آورد. شود که درنهایت آثار منفی به بار می سازی می رزومهدر جامعه و 

  ۱۶کد 

روابط ایران با 

های  قدرت

نحوۀ  بزرگ و

تعامل در 

ارتقا عبـارت اسـت نامۀ  آیینکیف  و کمهای مهم اثرگذار بر  همؤلفیکی دیگر از 

ه مؤلفـالمللی کشـورها و مراکـز آمـوزش عـالی بـا جهـان. ایـن  از تعامالت بین

کید ویژه بر شرایط تحریمی دارد. به این معنی که کشوری مثل ایـران کـه بـا أ ت

المللـی در  مهـم بین های محـدودیتجانبه مواجه شده است بـا  همههای  تحریم
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رو بوده و این موضوع نقش مهمـی در چـاپ مقالـه، کتـاب،  هچاپ و نشر روب  جهانیعرصۀ 

 علمـی هیئـتها و اعضـای  المللی و حتی تبادل پول بین دانشـگاه همکاری بین

ــا سیاســت دارد. چنــین شــرایطی باعــث می گــذار و قانونگــذار برخــی  شــود ت

ها بــر  مــه لحــاظ کنــد و برخــی دیگــر از محــدودیتنا آیــینرا در ها  محــدودیت

  علمی تحمیل شوند.جامعۀ 

  ۱۷کد 

قدرت 

اقتصادی 

اعضای 

  علمی هیئت

های  کننـده تـدوینمه دارد. نا آیینمهمی بر  تأثیرشرایط اقتصادی جامعه نقش و 

 نظـره را در مؤلفـهمواره این  علمی هیئتها یعنی اعضای  کننده عملمه و نا آیین

نقـش مهمـی در انتظـارات  علمـی هیئـتگیرند. حقوق و مزایـای اعضـای  می

خـاطر  تعلـقارتقا از یـک طـرف و نامۀ  آیینهای  کننده تدوین گذاران و  سیاست

 علمـی هیئـتمه از طرف دیگر دارد. باور اعضای نا آیینبه  علمی هیئتاعضای 

ارتقا نقش مهمـی در نامۀ  آیینهای اقتصادی بودن  به منطقی و منطبق با واقعیت

تـوان در تفـاوتی  اجرایی و عملیاتی شدن آن در جامعه دارد. این موضـوع را می

وزارت علـوم  علمـی هیئتعلوم پزشکی با اعضای  علمی هیئتکه بین اعضای 

وجود دارد مشاهده کرد. تجربه نشان داده اسـت کـه پرداخـت حقـوق بـاالتر 

و بهتـر شـدن عملکـرد آنهـا  علمـی ئـتهیباعث باال رفتن انتظارات از اعضای 

ممیـزۀ  هیئـتبـه تجربـه در جلسـات  چاپ و نشر شده است.حوزۀ حداقل در 

ی و نظـر أممیـزه بـرخالف ر  هیئـتها دیـده شـده اسـت کـه اعضـای  دانشگاه

ای متفـاوت در امتیـازدهی در پـیش  مه عمل کرده و رویهنا آیینگذاران  سیاست

د این اعضـا از غیرواقعـی بـودن انتظـارات اند. علت این موضوع هم به نق گرفته

  از دانشگاهیان با شرایط اقتصادی جامعه دارد.

  ۱۸کد 

رسالت 

ها و  دانشگاه

مراکز آموزش 

  عالی

وجـودی فلسـفۀ ارتقا رسـالت و نامۀ  آیین ،یکی از نیروهای اثرگذار بر آینده

ها متناسـب  ها و مراکز آموزش عالی است. بر این اسـاس دانشـگاه  دانشگاه

انتظاراتی دارنـد و بـر اسـاس آن  علمی هیئتبا رسالتی که دارند از اعضای 

یکی از اهداف اساسـی برای مثال ؛ کنند انتظارات آنها را تشویق یا تنبیه می

ین از ابنـابر ؛ المللـی اسـت دانشگاه ادیان و مذاهب آموزش دانشـجویان بین

هـای آموزشـی و حتـی کانکشـن و ارتباطـات  اساتید انتظار دارد تـا مهارت

خـود را افـزایش دهنـد. مراکـز پژوهشـی انتظـار دارنـد اعضـای  المللی بین

های  داشته باشـند. دانشـگاهبیشتری های پژوهشی  خود مهارت علمی هیئت

 مهـارت علمـی هیئـتصنعتی و فنی هم انتظار دارنـد تـا اسـاتید و اعضـای 

جدیـدی تولیـد  افزارهـای نرمتولید محصول داشته باشند و بتوانند فناوری و 

  کنند.

ارتقـا را نامـۀ  آیـینگذار و قانونگذاری که  به تجربه ثابت شده است که سیاستنقش   ۱۹کد 
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گذار و  سیاست

قانونگذار در 

  ارتقانامۀ  آیین

اجرایـی و هـای  کند در اغلب موارد دارای مسئولیت می تهیه، تدوین و تصویب

 مدیریتی در سطح کالن کشوری بوده و داشتن مسئولیت بر مصوبات آنهـا اثـر

کننـد تـا منـافع خـود و کسـانی کـه مشـابه خودشـان  می آنها تالش ،گذارد می

گـاه هـم  هستند را در نظر بگیرند کـه البتـه ایـن امـر در بسـیاری مـوارد ناخودآ

ــاق ــی اتف ــ م ــده اس ــت ش ــه ثاب ــه تجرب ــین ب ــد. همچن ــذار و افت ــه قانونگ ت ک

هـا  مه اغلب کسانی هستند که استادتمام دانشـگاهنا آیینزمینۀ گذار در  سیاست

 
ً
انـد و در شـرایط جدیـد بـا ذهنیـت جدیـد  کردهاین مراحل را طی  بوده و قبال

  می مه قضاوتنا آییننسبت به 
ً
زیادی با خواست اعضـای فاصلۀ  کنند و احتماال

 نانـد داشـته باشـ شـدهکه تـازه اسـتادیار  علمی هیئتجوان 
ً
فاصـلۀ  د و احتمـاال

  د.نجدید داشته باش اقتضائاتزیادی با شرایط جدید و 

  ۲۰کد 

ر در ییتغ

ت و یماه

  پژوهشفلسفۀ 

های مختلـف، وجـود دارد کـه  در رشته علمی هیئتاین باور در اغلب اعضای 

پژوهش و انتشار قوی برای ارتقا الزم است و کمبود آن با تعـالی در سابقۀ یک 

پایـدار  ۱۹۹۰دهـۀ آموزش و خدمات قابل جبران نیست و این الگو، حـداقل از 

، بـا علمـی هیئـتاعضـای  یالزامـات تصـدی پسـت و ارتقـا امـا ؛مانده اسـت

هـای دانشـگاهی  بیشـتر گـروه ۱۹۸۰دهـۀ گذشت زمان تغییر کرده اسـت. در 

واســتند حــداقل در یکــی از معیارهــای پــژوهش، آمــوزش (تــدریس) یــا خ مــی

بـه تحـولی کـه رخ داد، تعـالی در  توجـه بـاامـا ، خدمات، برتـری کسـب کننـد

دهـۀ آموزش و خدمت، برای به دست آوردن حق تصدی و ارتقا کافی نبود. تا 

رفت که تعالی در هر سـه معیـار، بـا بیشـترین تمرکـز روی  نیز، انتظار می ۲۰۰۰

این روند نیز باعث ایجاد نگرانی شد و در یـک نظرسـنجی  اما ؛تحقیقات باشد

دانشکده در ایاالت متحده انجـام و در سـال  ۵۰۰۰که طی دو تا چهار سال در 

مؤسسـات دانشـگاهی، در  علمی هیئتدرصد از اعضای  ۶۸منتشر شد،  ۱۹۸۹

مـن، ؤسسۀ مدر «های مختلف، با این جمله موافقت کردند که:  طیفی از رشته

هـای  برای ارزیابی عملکـرد علمـی دانشـکده، عـالوه بـر انتشـارات، بـه روش

، آمـوزش علمـی هیئتدرصد از این اعضای  ۷۱. اگرچه »بهتری نیز نیاز داریم

تـرین عامـل در تعیـین موفقیـت  دادند، اما انتشار، مهـم را به پژوهش ترجیح می

گذشـته بـه دهـۀ در چنـد عالوه بر این، پـژوهش  شد. شغلی اساتید قلمداد می

های  هــا و پیشــران دالیــل مختلــف دچــار تغییــر و تحــول شــده اســت. فناوری

هـای گروهـی و  های فردی و نظری به پژوهش اجتماعی باعث عبور از پژوهش

پژوهش شاهد تغییر در معیارهـا و حوزۀ میدانی شده است. متناسب با تغییر در 

  ارتقا هستیم.نامۀ  آیینهای ارزیابی اساتید در  شاخص

ها و  بنـدی دانشـگاه بنـدی در دنیـا بـا هـدف رتبه هـای رتبه به وجود آمدن نظامهای  نظام  ۲۱کد 
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بندی  رتبه

ها و  دانشگاه

  انتشارات

ـــر شـــانت ـــذار ب ـــای اثرگ ـــی، یکـــی از نیروه ـــۀ  آیینارات علم ـــت. نام ارتقاس

 بنـدی جهـانی و ملـی رتبـههای  پذیری از شـاخصتأثیر گذارها اغلب با  سیاست

ارتقا بگنجانند که این مـوارد درنهایـت نامۀ  آیینکنند تا مواردی را در  تالش می

ها و انتشـارات شـود. بـر ایـن اسـاس و  دانشـگاهرتبۀ جایگاه و  یمنجر به ارتقا

بندی نسبت به چـاپ مقـاالت معتبـر  های رتبه ای که نظام به اهمیت ویژه باتوجه

ها شـاهد وزن و اهمیـت زیـاد مقـاالت  مـهنا آیینهستند در اکثر  قائلالمللی  بین

هــا بــا شــدت  المللــی هســتیم. ایــن موضــوع در برخــی کشــورها و فرهنگ بین

مقـاالت معتبـر نویسـندۀ بـرای مثـال در ایـران،  ؛بیشتری نمود پیدا کرده اسـت

توانـد بـا اسـتناد بـه ایـن  آورد می دست می هن علمی که بأالمللی عالوه بر ش بین

  دست آورد. هو مدیریتی نیز بن اجتماعی أمقاالت ش

  ۲۲کد 

 یروندها

 یآموزش

س و ی(تدر 

  )یریادگی

خانه و دانشگاه است. آموزش در هزاران سال گذشـته  تبکم یربنایز  ،آموزش

 یـن بـوده اسـت. اید و مدرسـیفه و رسالت اساتین وظیتر  مهم
ً
بـا  ن حـوزه دائمـا

 ینـدهایر فراییـدر تغ یهـا نقـش مهمـ یرو اسـت. فناور هروبـ یر و تحـوالتییتغ

ر و ییـارتقـا، تغ ۀنامـ نییدر آ یاصـل یروهـایاز ن یکـیدارنـد. در واقـع  یآموزش

هــا در ز ایاز امت یاسـت. سـهم مهمـ یآموزشـ ینـدهایت و فرایتحـول در وضـع

ه اسـتاد کـنیاسـت. ا یآموزشـ یارهـایها و مع ارتقا مربوط بـه شـاخصنامۀ  نییآ

س خـود را یتـدر  یها وهیشـ رد ویـار بگکـرا به  یمدرن آموزش یها بتواند روش

ه بـه یـدارد. گـذار از آمـوزش اسـتاد پا یو یدر ارتقـا یند نقش مهمکروزآمد 

 یارهـایر معییـا شـاهد تغیـرنده باعث شده است تـا در دنیادگیبر  یآموزش مبتن

  م.ید شو یاسات یابیارزش

  ۲۳کد 
ر جامعه یتصو 

  از استاد

ه کـ یداشـته اسـت و افـراد ییبـاال  یم مفهوم استاد بـار ارزشـیقد یها از زمان

دار ر برخـو  ییار بـاال یبسـ ین و منزلـت اجتمـاعشـأگرفتنـد از  یم ین صـفتیچن

آمدنـد. از  یشهرشـان افتخـار بـه حسـاب م یخود، خانواده و حت یبودند و برا

رد و بـا کـدا یـپ یشـترین مفهـوم وسـعت بیردند اکدا یها توسعه پ دانشگاه یوقت

ن یـدن بـه ایرسـ ین تالش بـرایابنابر ؛ جامعه همراه شد یاز سو  یادیاستقبال ز 

ن موضـوع باعـث شـد تـا جـذب در یـل شد. ایمهم تبد یمرتبه و درجه به هدف

نفسه بـه هـدف  یباال ف یدن به درجات علمیتر از آن ارتقا و رس دانشگاه و مهم

از  یلکه مشـکـن هـدف یـردنـد نـه بـا اک یت مـیـل شود. افراد فعالیتبد یاصل

درجـۀ ه بتواننـد بـه کـنیا یه بـراکـننـد بلکالت جامعه و صـنعت را حـل کمش

ر جامعـه از اسـتاد و یا همان عالمه برسند. تصو ی» یپرفسور«استعارۀ و  یاستاد

اسـت و اقتصـاد شـود و یاز س متـأثرارتقـا نامـۀ  نییپروفسور باعث شده است تا آ

ت منجـر بـه ارتقـا آنهـا یـننـد تـا درنهاکرا به آن اضـافه  ییها افراد مواد و تبصره
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رو یـن نیهم یشود تجل یها آورده م نامه نییه در آک ییموارد وتو  یبرخدر شود. 

ــت. ــه جا اس ــیجامع ــتاد را بس ــاه اس ــمند میگ ــو  یار ارزش ــد و تص ــیدان ار یر بس

همچـون  ییشـورهاکشـود تـا در  ین باعث مین مفهوم دارد و ایاز ا یارزشمند

همچـون  یبـاالتر یهـا دن بـه مقامیرسۀ الزم، یگاهین جایدن به چنیران، رسیا

ها و  ردن افـراد بـه پسـتکـمتصـل  یبـرا یصدارت و وزارت شود. در واقع پلـ

دسـت آوردن  هبـ یبخش بـرا تیموارد مشروع یباالتر. (و در برخ یها تیموقع

 یسـاؤ د تمام و رین اساتیس دانشگاه تهران از برئینمونه  یها). برا گاهیجا یبرا

 یها ترج دهکدانشــ
ً
ن یــشــوند. ا یارها انتخــاب میا دانشــیــدتمام ین اســاتیاز بــ حــا

 یسـاؤ از ر یاریشان هم صادق اسـت. بسـین ایر علوم و معاونیوز  یموضوع برا

سـته و یه فـرد شاکـننـد که به جامعه القا کنیا یگذشته برا یها جمهور در سال

گـاه و یانـد بـه جا ردهکمت انتخـاب ا فـالن ِسـیفالن وزارت  یرا برا یتوانمند

ننـد و بـا افتخـار از اسـتادتمام بـودن آنهـا سـخن ک یآنهـا اشـاره مـ یعلممرتبۀ 

 یبـه ترفنـدها یشورک یباال  ردهن یاز مسئول یاریند. در حال حاضر بسیگو  یم

مرتبـۀ ها بـه  دانشگاه یعلم تئیت در هیاند تا عالوه بر عضو  موفق شده یاریبس

  هستند. ییامورات اجرا ریشدت درگ بهه ک یحال دربرسند.  یو استاد یاریدانش

  ۲۴کد 
ر مفهوم ییتغ

  رقابت

 ین رویـداده اسـت. از ا یمـیار تکـبر  یخود را به رقابت مبتن یجا ییبر فردگرا یرقابت مبتن

ـا هـم د  ۀنام نیین مسئله در آیه اکوجود دارد  یادیفشار ز  ـراد تمایـارتق ـا یـده شـود. اف ل دارنـد ت

ـند و ارزش یجمعتوسعۀ بر  یمبتن یدر رقابت ـا حضور داشته باش ـاع یه ـه همـ یاجتم ن یهـم ب

  ت است.کسمت در حال حر 

  اصل ارتقا  ۲۵کد 
ـا یرس یل اشخاص برایاصل ارتقا اشاره به تما ـاالتر دارد. ارتق ـات و مراحـل ب دن بـه درج

  جاد رقابت است.ینان و اکار کزش یانگ یبرا یمحور یعامل

  ۲۶کد 

توسعۀ روند 

متوازن 

  ها مهارت

د بـر رشـد یـکأ ارتقـا، تنامۀ  نییآ ۀندیبر آ تأثیرگذارمهم  یها همؤلفگر از ید  یکی

 یشـتریت بیـها از اهم ن مسئله در دانشـگاهینان در سازمان است. اکار کمتوازن 

ف یامـل توصـک یها از انسـان یعنـوان نمـاد بـهد یه اساتکدار است چرا ر برخو 

نامـه منجـر بـه رشـد  نییوجود دارد تا آ یادیز  یها ن اساس تالشیشوند بر ا یم

  د شود.یمتوازن اسات

  ۲۷کد 

باور به 

 یساالر ستهیشا

در جهان و 

  رانیا

ــی ــایاز ن یک ــر آ یروه ــذار ب ــیاثرگ ــۀ  نی ــعه و تقو نام ــا، توس ــارتق ــه ی ــاور ب ت ب

هسـتند  یسـانکسـته ین اسـاس افـراد شایهاست. بر ا در سازمان یساالر ستهیشا

ننـد. ک یت مـکـدانـش حر  یخـود در مرزهـا یارکـو  یتخصصـ ۀنیه در زمک

از  یکــیدارد امــا  یف متعــددیمختلــف تعــار  یهــا در حوزه یســاالر ســتهیشا

 یرشـد یعلم تئیه ید و اعضاین بوده است تا اساتیارتقا ا ۀنام نییآ یها تالش

  سته باشند.یمتوازن داشته باشند تا مصداق شا



  ۲۱/  گزارش سیاستی
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  ۲۸کد 

 یردهاکیرو 

در  یتیر یمد

و  یسطح مل

در آموزش 

  یعال

ـب ۀنام نییاثرگذار بر آ یروهایاز ن یکی ـا، س ـا یتیر یمـد کارتق ـر کح ـر یشـور و همچنـکم ب ن ب

ـاین اساس، مدیاست بر ا یآموزش عال ـا تـ یران و باوره ـر جهت یقـیر عمیثأآنه ـا یریگ ب  یه

ــیآ ــاهد تغیهــا و مــد ر دولتییــارتقــا دارد. بــا تغنامــۀ  نی در مــواد و  یرات مهمــییــران ارشــد، ش

  م.یاجرا هستف یک و مک یها و حت تبصره

  ۲۹کد 

ر در فنون و ییتغ

 یردهاکیرو 

  یزشیانگ

ق یـزه از طر یـجـاد انگیا ،ر هسـتندییدر جهان در حال تغ یزشیانگ یردهاکیرو 

خـود را بـه  یرفتـه جـا رفتـها، یـردن از حقـوق و مزاکـم کا یپرداخت پول نقد 

 یهـا زهیو انگ یروانـ یهـا زهی، انگین اجتمـاعأشـ بر ارتقـای یمبتن یها زهیانگ

نامـۀ  نیـیاثرگذار بـر آ یاصل یروهایاز ن یکین اساس یداده است. بر ا یفرهنگ

  زه است.یجاد انگیگذاران به ا استیارتقا، نوع نگاه س

  ۳۰کد 

 یهماهنگ

صنعت و 

  دانشگاه

ـار مـیو اجتماع یارزش علم کیعنوان  به ـه  دانشـگاه یدات علمـیـرود تول ی، انتظ ها بتوانـد ب

ـا بتوانـد بـ ین فشاریاصنعت و جامعه پاسخ دهد بنابر فناورانۀ و  یعلم یازهاین ن یوجـود دارد ت

ـرهیاز ا یبخش ،ندکجاد یا ین دو بخش هماهنگیا ـار در مـواد و تبص ـا  ۀنامـ نییآ یها ن فش ارتق

  دهد. یش میخود را نما

  ۳۱کد 
در  یمرانکح

  یآموزش عال

دهنـدۀ  بازتـابو  یدر آمـوزش عـال یمرانـکف حیـک و مک یارتقا تجلنامۀ  نییآ

 یروهـایاز ن یکـید، دانشـگاه و جامعـه اسـت. یردها و نوع نگاه بـه اسـاتکیرو 

در  یمرانـکحمقولـۀ ه بـر کـاسـت  یارتقـا، گفتمـاننامـۀ  نییاثرگذار بر آ یاصل

 یمرانـکار متفـاوت از حیبسـ یتکمشـار  یمرانـکم است. حکحا یآموزش عال

  تفاوت دارد.تال یجید  یمرانکاست و آن هم با ح یمراتب سلسله

  ۳۲کد 
عادالنه بودن 

  ند ارتقایفرا

ن موضـوعات در یتـر  از مهم یکینان، کار که یق و تنبیو تشو  یابیعدالت در ارز 

ه افـراد کـاسـت  ین معنیها و قواعد و مقررات است. عادالنه بودن به ا نامه نییآ

ــ ــرفتن جنس ــر گ ــا در نظ ــن، موقعیب ــت، س ــدود ی ــان، مح ــژاد، زب ها و  تیت، ن

انـات در کز منـابع و امکـمثـال تمر  یبـرا ؛رنـدیمورد قضاوت قـرار گمقدورات 

د یتر از اسـات راحت یط مساویبرتر باعث شده است تا آنها در شرا یها دانشگاه

ننـد. مفهـوم عـدالت در کدا یـمتر ارتقا پکانات کبا منابع و ام ییها در دانشگاه

 یادیـار ز یبسـفاصـلۀ  ،یاست عدالت از برابـر یر و دگرگونییجهان در حال تغ

  شده است. یه الزامیط افراد در پاداش و تنبیگرفته است و در نظر گرفتن شرا

  ۳۳کد 

 یتقاضا

 یاعضا

 یعلم تئیه

 یبند رتبه یبرا

 کیکو تف

ــاز  یکــی ــایها و ن همؤلف ــر آ یروه ــذار ب ــیاثرگ ــۀ  نی ــانام ــا تقاض ــا یارتق  یاعض

متـر کا یـ غیرفعالد یاساتد فعال و ین اساتیشدن ب قائلتفاوت  یبرا یعلم تئیه

د ین اسـاتیباشد تا ب ید قواعد و مقرراتین اساس آنها معتقدند بایفعال است. بر ا

  شد. قائلنند تفاوت ک یمتر تالش مکه ک ییپرتالش و آنها
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  دیاسات

  ۳۴کد 

 یطراح

ار کسازو 

 یابیارز 

  اثربخش

اسـت تـا بـر  یارکسـازو  یطراحـ یدر آمـوزش عـال یاصل یها از دغدغه یکی

رند تا بتـوان بـر یقرار گ یابیمورد ارز  یو اثربخش ییاراکد از نظر یاساس آن اسات

ردشـان را ارتقـا کو عمل هداد ها، آنهـا را مـورد قضـاوت قـرار یابیاساس آن ارز 

  داد.

  اعمال سلیقه  ۳۵کد 

دانشـگاه در ممیـزۀ  هیئتها، به دلیل اختیار بیش از حد  در بسیاری از دانشگاه

، بـه کــرات مشـاهده شــده کــه علمــی هیئـتارتقـای اعضــای پرونــدۀ بررسـی 

های فنی و تخصصی غلبه داشته و فـردی  دهای سیاسی و حزبی، بر نگاهر برخو 

اسـتادی اسـت، نتوانسـته بـه رتبـۀ که از نظر معیارهای ارتقا دارای شرایط احراز 

  این رتبه نائل شود.

  ۳۶کد 

وضعیت 

 -اقتصادی

 اجتماعی

  جامعه

دهــد کــه  اقتصــاد، نشــان مــیحــوزۀ بیکــاری، نقــدینگی و مســائل مشــابه در 

خـوبی عمـل  بـهگونـه کـه بایـد، بـه مسـئولیت اجتمـاعی خـود  ، آنها دانشگاه

  اند. اگر دانشگاه نکرده
ً
شـاهد  ها بتواننـد نیازهـای صـنعت را حـل کننـد، یقینـا

ــه ســمت  ــدایت آن ب ــدینگی و ه ــرل نق ــتغال، کنت ــود وضــعیت اش ــعۀ بهب توس

هـای  های تولیدی و... خواهیم بود. در ایـن امتـداد، بسـیاری از آسـیب کارگاه

  شود. اجتماعی نظیر اعتیاد، طالق و... نیز مرتفع می

  ۳۷کد 

سطح پایین 

وری  بهره

  ها دانشگاه

فعلی وزارت علوم که متمرکـز بـر نامۀ  آیین آموختگان: کیفیت پایین دانش

است خروجی مؤثری برای صنعت پـرورش دهـد آموزش و پژوهش است، نتوانسته 

هـا، رضـایت کـافی  آموختگـان دانشـگاه و اغلب کارفرمایان در صنعت، از دانـش

شـدت افـت نمـوده و  بـههـا  وری دانشـگاه له موجـب شـده، بهـرهئندارند. این مسـ

هـا:  اجتماعی نداشته باشد. کاربرد دانش تولید شده در دانشـگاهعرصۀ نمودی در 

شـود، اغلـب در مـرز دانـش  ها از طریق پژوهش حاصل می نشگاهدانشی که در دا

توانـد منجـر بـه بهبـود  های داخلـی، نمـی المللی قرار دارد و در بسیاری از حوزه بین

های صنعت و خدمات بـا آن  اکنون در بخش وضعیت شود؛ چراکه مسائلی که هم

هـا   دانشـگاههای کاربردی دارد که کمتـر در  مواجه هستیم، نیاز به یکسری پژوهش

  شود. می هبه آن پرداخت

  ۳۸کد 

گذار از 

های  دانشگاه

  نسل اول و دوم

نسل اول و دوم که مبتنی بر آموزش و پژوهش بودنـد، امـروزه در  های دانشگاه

ــه  ــود را ب ــای خ ــورها ج ــیاری از کش ــگاهبس ــارم  های دانش ــوم و چه ــل س نس

هـای ایـران را  ارتقا، دانشـگاهفعلی نامۀ  اما آیین ؛اند گرا) داده (کارآفرین و تعالی

  گرداند. های نسل اول و دوم می بر مدار دانشگاه

  ۳۹کد 
هنجارهای 

  سازمانی

هـا،  در دانشـگاه علمـی هیئتای از اعضای  از درون وزارت علوم، بخش عمده

مطالبـۀ ارتقـا بـه یـک نامۀ  از روند فعلی ارتقا رضایت ندارند و بازنگری در آیین



  ۲۳/  گزارش سیاستی

 

  رویح نیف و توضیتوص  رویعنوان ن  فیرد

  است.سازمانی تبدیل شده 

  ۴۰کد 
هنجارهای 

  اجتماعی

هـای  چرا دانشگاه و صنعت تـأثیری بـر همـدیگر ندارنـد؟ ایـن سـؤال و سـؤال

آورد تــا  مــیزیــادی در بــین اقشــار گونــاگون مــردم، فشــاری بــر وزارت علــوم 

  را بهبود دهند. علمی هیئتارتقای اعضای نامۀ  آیین

  ۴۱کد 

روند جذب 

 یاعضا

  یعلم تئیه

 ،ارتقـا دارد ۀنامـ نییف آیـک و مکـدر  ینقـش مهمـ یعلمـ تئیه یتعداد اعضا

و انتظـارات جامعـه از  یعلمـ تئـیه یش تعداد اعضاین افزایب یمیارتباط مستق

وجود دارد. در حال حاضر صنعت، جامعـه و دولـت اسـتدالل  یز آموزشکمرا

شـاهد  یعلمـ تئـیهزار عضو ه ۸۰ش از یبا ب یشورکد در یه چرا باکنند ک یم

ش یافـزا یعلمـ تئـیه یم؟ هر چه تعداد اعضـایر نباشیشرفت چشمگیرشد و پ

 یجه شاهد فشـار بـه نهادهـایشتر شده و در نتیز بیابد انتظار جامعه از آنها نی یم

 یارآمـدکو  یور ه ارتقا با هدف باال بردن بهـرنامۀ  نییر آییتغ یگذار برا استیس

  م.یهست

  ۴۲کد 

روند ورود 

ان به یدانشجو 

ها و  دانشگاه

ز آموزش کمرا

  یعال

عنـوان نخبـه و  بـهفراتـر از دانشـجو  یلـیمکالت تیان تحصیژه دانشجو یو  هان و بیدانشجو 

ـاتکه در کشوند  یده میپژوهشگر د  ـار اس ـاین در  ینقـش مهمـ یعلمـ تئـیه ید و اعض

ها و  ان در دانشـگاهین دانشـجو یـش تعداد ایالت جامعه دارند. با افزاکحل مسائل و مش

ـتردهییـشاهد تغ یز آموزش عالکشدن روند ورود آنها به مرا یصعود  یا رات مهـم و گس

ش یان شــاهد افــزایش تعــداد دانشــجو یم. بــا افــزایدر صــنعت آمــوزش و پــژوهش هســت

ـت بهانتشارات و  ـات هس ـتن سـطح توقع ـتۀ ان در واقـع ین دانشـجو یـم. ایتبع آن باال رف هس

هســتند. بــا  یز آمــوزش عــالکــها و مرا در دانشــگاه یمنســجم پژوهشــ یهــا میت یاصــل

ـتادیـه مکم ین موضوع هستیش تعداد آنها شاهد ایافزا ـارات هـر اس سـه یدر مقا یزان انتش

ـا از نظـر  نـهابد. ی یش مین برابر افزایگذشته چند یها با سال بـر  ینقـش مهمـ یمـکتنه

ـا تمر ه اغکـهم دارند چرا  یفیکدر انتشارات  یانتشارات دارند نقش مهم ـاال کـلـب ب ز ب

ـان اسـت  یتـرکنامـه و تـز د  انیه مربوط به پاک یموضوعات یبر رو رده و کـار کـخودش

ـارات ک یمنتشر مـ یدر سطح جهان یارزشمند یفیک یها یخروج ـتن انتش ـاال رف ننـد. ب

ـا یبر رو یفیکو  یمکاز نظر  ـنعت و جامعـه از اعض ـارات ص اثـر  یعلمـ تئـیه یانتظ

  گذارد. یم

در  ینقـش مهمـ یلـیمکالت تیان تحصـیژه دانشـجو یـو  هان و بـیدانشجو ش تعداد یافزا

ـازمانیافزا ـنعت و س ان ین دانشـجو یـدارد. ا یدولتـ یها ش ارتباط دانشگاه با جامعـه، ص

ـاگز  یقاتیتحق یها انجام پروژه یبرا ـاطر از یخـود ن ـازمان یریـگ ارتب ـا س مختلـف  یها ب

ـا مرا یعلمـ تئـیه یرفته ارتباط اعضا رفتهن خاطر یهستند و به هم ش یافـزا یرونـیز بکـب

ـاط ین افـزایـه اکـابد ی یم ـات بعـد یارکدر هم یقـش مهمـنش ارتب ـا و توقع دارد.  یه

ـالکـها و مرا هر دانشجو به دانشـگاه یه به ازاکنیز  یا سرانه شـود  یداده م یز آمـوزش ع
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  رویح نیف و توضیتوص  رویعنوان ن  فیرد

ـتمیرد سکـبر عمل یقیر عمیثأم تیرمستقیصورت غ به ـال یها س دارد. گرنـت  یآمـوزش ع

ـات ــد و میاسـ ـای ــو غ یمند تیزان رضـ ــم  هر ی ــته ــ تح ــجو یثأت ــد ورود دانش ــه یر رون ان ب

اسـت یو س یاسـت باسـوادیستوسعۀ ت و یش جمعین اساس با افزایهاست. بر ا دانشگاه

ـاهد افـزایـیگرا کتخصص و مدر  ز آمـوزش کـمرا ها و ش رونـد ورود بـه دانشـگاهی، ش

  م.یهست یعال

  ۴۳کد 
محور  پژوهش

  شدن مسائل

در جامعه باعث شده است تا در وهلـه و گـام نخسـت همـه  یعلم نگاهتوسعۀ 

الت نگــاه کهــا و مشــ چالش یتمــام بــهباشــند و  یعلمــ یارهــاکدنبــال راه بــه

باعـث شـده اسـت تـا  یو پژوهشـ یداشته باشند. گسترش نگاه علمـ یپژوهش

  رند.یز توجه قرار گکدر مر  یعلم تئیه یها و اعضا دانشگاه

نامـۀ  آیـینارزیـابی «در نشسـت تخصصـی ه کـ یـیرو ین ۴۳ن ین ایاز ب

کـه سـوم » ها و مراکـز آمـوزش عـالی دانشگاه علمی هیئتاعضای  یارتقا

ن تعـداد یـاز ادست آمـده اسـت،  هسخنران ب ۲۶با حضور  ۱۴۰۱خرداد ماه 

با ت هستند. یگر فاقد عدم قطعید  یت هستند و برخیعدم قطع یدارا یبرخ

و هـر  ارتقا ۀنام نییداشتن به آ ییو یسنار نگاه رسد  یه در ظاهر به نظر مکنیا

ه کــت آن اســت یــاشــتباه اســت امــا واقع یاســتیو س یســند و مــتن حقــوق

تواننـد منجـر بـه  یو اثرگذار هستند و م ینامه، راهبرد  نییآ یها تیقطع عدم

 ین رویـوضـع موجـود شـوند. از ا تداومتر از  تو ار متفایبس یا ندهیخلق آ

 یروهـایها و ن شـرانینامـه و پ نیینشـگران آکالزم است تا با در نظر گـرفتن 

ات یــم. در ادبینــکصــحبت  ارتقــا ۀنامــ نییآ یوهاینــده، در مــورد ســنار یآ

شـود:  یم یروهـا معرفـین یریگ و متناسب با جهتینوع سنار  ۴ یپژوه ندهیآ

 ؛ ومحتمـل یوهای. سـنار ۳ ؛ریباورپذ یوهای. سنار ۲ ؛نکمم یوهای. سنار ۱

 یبند ن دسـتهیـه در اکـح ین توضـیـمطلوب و دلخواه. (با ا یوهای. سنار ۴

  اند). شده یبند ن دستهکمم یوهایساز جزو سنار  یشگفت یوهایسنار 

  



  ۲۵/  گزارش سیاستی

 

  ارتقا ۀنام نییآ یها لیوها و بدیسنار 

روندها، روندها، اقدامات،  النکبا در نظر گرفتن  »محتمل یوهایسنار«

 یهـا ننـد تـا حالتک یدادها، تـالش مـیـرو  یبرخ یر و حتیها، تصاو  برنامه

ننـد. در ک یزان احتمـال وقـوع) را معرفـیـمحتمل (بدون توجه به عدد و م

صـورت  یقـاتیهـا و تحق محتمل، پژوهش یوهایو سنار  ارتقا ۀنام نییمورد آ

 ۱۴۱۴محتمل تا افق  یوهایپژوهشگران در مورد سنار  یها افتهیگرفته است. 

شـگاه خـرد و یاند«اول بـا عنـوان  یو یحالـت اسـت. سـنار  ۳از  یکحا

د یجد یها تمیژه به آیازات و توجه و یر در جدول امتییاز تغ یکحا »دانش

، بـرآورده یشـدن آمـوزش عـال یالملل نیهمچون: ب ییها شرانیمتناسب با پ

 یهـا و چالش یردن انتظار صنعت، جامعه و دولت، اقتصاد آموزش عـالک

 »یعلم و فنـاور یدانشسرا« دوم با عنوان یو یاست. سنار  یا رشته انیم

ازات بـدون یـدر جـدول امت کرات انـد ییاز تداوم وضع موجود با تغ یکحا

سوم بـا عنـوان  یو یاست. سنار  یا هین و پایاد یم بنیردها، مفاهکیتوجه به رو 

ــق و ارزش تبکم« ــه منط ــا »خان ــۀ از  یکح ــاز غلب ــان و ب گران یگفتم

ــر ســا یارزشــ ـــ یفرهنگــ ــاز  هــا ر گفتمانیب ر در ییــجــه تغیگران و در نتیو ب

و، در یسنار  ۳ن یاست. اارتق ۀنام نییازات آیها و جدول امت ردها، ارزشکیرو 

محتمـل  یوهاینـده هسـتند. سـنار یسـال آ ۱۴محتمـل در  یوهایواقع سنار 

شـوند و فـرض  یسازها توسـعه داده م یها و شگفت یریبدون توجه به غافلگ

 یا ننـدهک دگرگـونرات ییـ، تغیالملل نیب ای یط ملیه در محکشود  یگرفته م

  م.ینداشته باش

ه با در نظر ک ییوهایاز سنار  یشتریبدامنۀ  ،»ریباورپذ یوهایسنار«

محتمل  یوهاینار سنار کان وقوع دارند را در کتر ام فیضع یروهایگرفتن ن

 یشتریف بیط ارتقا ۀنام نییر در مورد آیباورپذ یوهایسنار رد. یگ یدر نظر م
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ر یباورپـذ یوهایاز سنار  یتوان به تعداد ید. منده یوها را پوشش میاز سنار 

 ۀنام نییآ یو ی. سنار ۱رد: کاند اشاره  دست آمده هها و گفتگوها ب ه در پنلک

 ۀنامــ نییآ یو ی. ســنار ۳؛ محــور صــنعت ۀنامــ نییآ یو ی. ســنار ۲؛ ســاز هکشــب

 یو ی. سـنار ۵؛ ازاتیـفاقـد جـدول امت ۀنامـ نییآ یو ی. سـنار ۴؛ محور جامعه

ـــمأمور محـــور و  ردکار کـــ ۀنامـــ نییآ  ۀنامـــ نییآ یو ی. ســـنار ۶؛ محـــور تی

 ۀنامـ نییآ یو ی. سـنار ۸؛ زکـرمتمر یغ ۀنامـ نییآ یو ی. سـنار ۷؛ محـور یفناور

 ۀنامـ نییآ یو ی. سـنار ۱۰؛ محور تمدن ۀنام نییآ یو ی. سنار ۹؛ محور امنا تئیه

دام از کـمحور. هر  تیر یمد ۀنام نییآ یو ی. سنار ۱۱ن یمحور و همچن اقتصاد

وقوع  یدارند. برا یان وقوع قابل توجهکنده، امیسال آ ۱۴وها در ین سنار یا

ــهر  ــک ــا س ــا و ن گنالیدام از آنه ــایه ــتند  ییروه ــال هس ــفع ــورت ک ه در ص

و  یبـزرگ مـال ییروندها و رخدادها النکراستا شدن با  و هم یریگ قدرت

  ، محقق خواهند شد.یالملل نیب

ـنار  ،»سـاز یشگفتن و کمم یوهایسنار«  یوهایعالوه بر پوشش دادن س

از دهنـد.  یپوشش مز ینرا  گریل د یبد یوهایاز سنار  یشتریار بیار بسیبسدامنۀ ، یقبل

ـا ۀنامـ نییحذف آ یوهایسنار  ـنار  ارتق ـا س زده. از  اسـتیس ۀنامـ نییآ یوهایگرفتـه ت

  نامه. نییشدن آ یگرفته تا عرف یحداقل ۀنام نییآ یو یسنار 

ـنار  یم ،»دلخواه و مطلوب یوهایسنار« شـده از  نیگلچـ ییوهایتوانند س

دام از کـهـر  یمحتمل باشند. برا یر و حتیپذ ن، باورکمم یوهایف سنار یدرون ط

ـا ه آرمانکران، مطلوب آن است یدر ا ارتقا ۀنام نییگانه آ۱۳گران یباز  ـان  یه خودش

ـان ال طرفـداران مثـ یبـرا؛ نامه محقـق شـود نییه در آطرف کیصورت  به حقـوق زن

ن شـود یزنان تـدو  یثرکت حداکزنان و با مشار وسیلۀ  به ارتقا ۀنام نییل دارند تا آیتما

ـایامت یسان زنان پرداختـه شـود و حتـکیازات یو در متن سند، به حقوق و امت  یازه

 ییها تیه در جامعـه دارنـد و محـدود ک یت خاصیخاطر موقع هزنان ب یبرا یا ژهیو 

  ه دارند داده شود.ک
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  یعلم تئیه یاعضا یارتقا ۀنام نییآ یرو شیپ یوهای: سنار۱ تصویر



  

 

  

  

  

  

  

  

  

  



  ۲۹/  سیاستیگزارش 

 

 یشناخت ینوع نگاه هستت گرفته از نقدها و ئنش ارتقا ۀنام نیینقدها به آ

ن بـه ین اساس منتقدیو دانشگاه است. بر ا یبه علم، آموزش عال یو معرفت

ه مشــاهده کـ ییامــدهاین بـر اسـاس پیشـوند. منتقــد یم میسـه دسـته تقســ

 ۴۰در  ارتقـا ۀنامـ نییآ یه در خصوص اجـراک یا ستهیاند و تجارب ز  ردهک

  شوند: یم میاند به سه دسته تقس تهسال گذشته داش

 ازها در جدول یب امتیکشتر تر یه بکهستند  ینیمنتقد دسته اول

اسـتن از وزن کدهنـد.  ینامه را مـد نظـر قـرار م نییآ یازهایامت

 یازهایا امتی یآموزش یازهایو افزودن به امت یپژوهش یازهایامت

ــ ــیو اجرا یفرهنگ ــت، ی ــل ۀخواس ــث  یاص ــا بح ــت. آنه آنهاس

 ۀنام نییآ یاجرا یرا آفت اصل یمحور مقالهژه یو  هب ییگرا یمک

  دانند. یگذشته م ۀده ۴در  ارتقا

  نامه را به  نییم بر آکه گفتمان حاکهستند  ینیمنتقد دومدستۀ

 یمناسب یگذار تینامه اولو  نییمعتقدند آشند. آنها ک یچالش م

 ی، پژوهشی، آموزشیها به: فرهنگ تیفعال یبند نداشته و دسته

توانـد منجـر  یسـت و نمیجامعه ن یازهاین یگو  پاسخ ییو اجرا

 یالمللـ نین جامعه و دانشگاه، صنعت و دانشگاه، بیبه ارتباط ب

و گسـترش  یآمـوزش عـال یسـاز ی، تجاریشدن آموزش عـال

ن گـروه یـ. انخواهـد شـد ییگرا و تنوع یساز هک، شبیارکهم

 
ً
 ینامه نبوده و در نگاه نییآ یازهایر جدول امتییدنبال تغ به صرفا

نامـه  نیـیدر آ یازدهیـنظـام امت یبـه دنبـال بـازطراح تر گسترده

  هستند.

  دن مفهـوم یشـکه با بـه چـالش کهستند  ینیمنتقد سومدستۀ

شـند. ک یرا بـه چـالش مـ ارتقا ۀنام نییآ ۀفلسفعلم و دانشگاه، 

، ارتقا ۀنام نییآ ین به دنبال محدودسازین منتقدیگروه از ا کی
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 یابیـسـنجش و ارز  یارهـایازهـا، حـذف معیحذف جدول امت

و  یدنبـال بـازطراح بـهگـر ید و گروه د یاسات یر برایپاگ و دست

متناســب بـا شــئونات علــم و  یدیــنظــم و نظـام جد ینیبـازآفر 

 هستند. یآموزش عال

  شنهادهایارها و پک، راهیر یگ جهینت

اجرا و نحوۀ ( ارتقا ۀنام نییه در چند سال گذشته آکت است یواقع کین یا

 یدر نظـام آمـوزش عـال یاساسـمسئلۀ چالش و  کیشدن آن) به  یاتیعمل

گسترده و شروع اعتراضـات  یها ه شاهد مخالفتکنیل شده است. با ایتبد

 یامدهایپدامنۀ اما  ،میستین خصوص نیها در ا در دانشگاه یریو درگ یعلن

تمـام  یصورت خزنـده و نـامرئ بهار و گاه کصورت آش بهن موضوع، گاه یا

قـرار ر یثأت تحترا  یستیو ز  ی، فرهنگیاسی، سی، اقتصادیشئونات اجتماع

ها  هـا و مصـاحبه ها، پنل یها در سـخنران ننـدهک تکثـر مشـار کا. داده است

جز  یزی، چیاق فعلیو س کبه سب ارتقا ۀنام نییآ یه اجراکنظر دارند  اتفاق

ن رفتن یاعث از بمرور ب بهمدت نخواهد داشت و  بلنددر  یمانیخسران و پش

ل یو منزلـت علـم و اسـتاد خواهـد شـد و پتانسـ یاجتمـاع ۀیاعتماد، سـرما

هـا  یریاعتراضـات و درگ أتوانـد منشـ ینـده میه در آک یتیاز نارضا یمیعظ

ل علـم کن شینامه به ا نییآ یاجرا یینها یشود به وجود خواهد آورد. قربان

ردن آن بـر کزده  استیس یبرا یحال، نگاه افراط نیع درو اخالق است اما 

و  بیفزایـدن بحـران و چـالش یـادامنـۀ توانـد بـر  یهنجارها، م یاساس برخ

  ز به همراه داشته باشد.یرا ن یگرید ناشناختۀ  یامدهایپ

 یتقر 
ً
در  یرد اصـالحکـیرفتن رو ش گـیه در پـکـنظـر دارنـد  اتفـاقهمـه  با

د یـاسـته و امکامدها یپدامنۀ تواند از  یم ارتقا ۀنام نییدانشگاه و آخصوص علم و 
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ه کـمطـرح شـده  یبا توجه به نقدها و انتقادهاش دهد. یت را افزایبه بهبود وضع

  اند. ز در سه دسته ارائه شدهیشنهادها نیارها و پکدر سه دسته ارائه شد، راه

 ازهـا یاصالح جدول امت یبرا ییشنهادهایارها و پکگروه اول راه

  .دارند

 ــروه دوم راه ــا و پکگ ــنهادهایاره ــرا ییش ــاختار  یب ــالح س اص

  .نامه دارند نییآ

 ــرا ییشــنهادهایارهــا و پکگــروه ســوم راه ــازطراح یب نظــام  یب

 دارند. یعلم تئیه یرد اعضاکعمل یابیارز 

 ارتقا ۀنام نییا اصالح نمرات جدول آیع یمعتقدند با بازتوز  گروه اول:

بـود. مـدت  بلندمدت و  انیدر م یبهتر یها یج و خروجیتوان شاهد نتا یم

، یاجتمــاع ـــ یاســیس یردهــاکیهــا و رو  ق، ارزشیــبــا در نظــر گــرفتن عال

  رد:کم یدسته تقس توان حداقل به سه یها در گروه اول را م اردهندهکراه

 ه معتقدنـد وزن جـدول کـ یعلمـ تئـیه یالف) آن دسته از اعضـا

ن گـروه یباشد. ا یفرهنگـ  ییاجرا یها تید به سمت فعالیازها بایامت

نـد تـا کب یـد را ترغیتواند اسات یازها مین چرخش در امتیمعتقدند ا

 ینـیو د  یساز تمدن یها تیو مسئول یت اجتماعیمسئول یدر راستا

طرفـه بـه داخـل دانشـگاه بـه سـمت صـنعت، بـازار و  کیاز نگاه 

ننـد تـا بـا ک یشـنهاد مـین اسـاس آنهـا پیـده شوند. بر ایشکجامعه 

ــزا ــا تمیش آیاف ــاع یه ــ یاجتم ــ نییدر آ یو فرهنگ ــا ۀنام ، وزن ارتق

ننـد تـا ک یشنهاد میابد. آنها پیش ین دسته افزایمربوط به ا یازهایامت

ها برابـر بـوده و  ر دسـتهیاز سـایـن دسته با حداقل امتیاز ایحداقل امت

  ها باشد. ر دستهین دسته باالتر از سایاز ایثر امتکحدا

 ه معتقدنـد کـ یگرانیو بـاز  یعلم تئیه یب) آن دسته از اعضا

 یازهـایسـت، وزن امتیبا یدر نظر گرفتن رسـالت دانشـگاه مبا 
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از  یتعداد یها باشد. حت ر دستهیشتر از سایبه مراتب ب یآموزش

از در یـر امتییـن تغیـز از ایـزنـان ن یطرفداران حقـوق برابـر بـرا

ان یژه دانشـجو یـو  هان و بـیننـد. دانشـجو ک ینامه استقبال م نییآ

ــع  ــکمقط ــن یارشناس ــهز ی ــزا ب ــدت از اف ــایش وزن امتیش  یازه

ننــد بـا هـدف انتقــال ک ید مـیـکأ رده و تکــت یـحما یآموزشـ

ان یار و اسـتادتمام بـه دانشـجو یدانشـ دِ یاسـات یتجارب آموزشـ

، یاسـتن از وزن نمـرات پژوهشـک، الزم است تا بـا یارشناسک

نفعـان  ین دسته از ذید باتجربه داده شود. ایالزم به اسات ۀز یانگ

بـاالتر از سـقف  یآموزشـ یازهایتنند تا سقف امک یشنهاد میپ

از در یباشد و حداقل امت یخدمات یو فرهنگ یپژوهش یازهایامت

  ها باشد. ر دستهین دسته باالتر از سایا

 ه معتقدنـد کـ یگرانیو بـاز  یعلم تئیه یپ) آن دسته از اعضا

 یسـنجش اعضـا یار بـرایـن معیتـر  ن و مناسبیهمچنان بهتر 

 یهــا تیآنهــا، فعال یارکــو بــاال بــردن رانــدمان  یعلمــ تئــیه

ه یـو علـوم پا یفنـ یها د رشـتهیاز اسات یاریاست. بس یپژوهش

د یرده و معتقدنـد اگـر اسـاتکت یرد حماکین رو یهمچنان از ا

 یالمللـ نیو ب یدر سـطح ملـ یقابـل قبـول یهـا بتوانند پژوهش

ز یــخــود را ن یانجــام دهنــد خواهنــد توانســت رســالت آموزشــ

ن گـروه، پـژوهش یـانجام دهنـد. از نظـر طرفـداران ا یخوب به

م یخوب و ارزشمند در واقع همان آموزش است. ما اگـر بتـوان

م در واقع ینکت یترب یم و پژوهشگر خوبیباش یپژوهشگر خوب

 یها م. آنها پژوهشینک یط یدرست بهند آموزش را یم فرایتوانست

ئل و د حـل مسـایـلکتقاضامحور را  یها محور و پژوهش مسئله

، ین حـالتیرده و معتقدنـد در چنـکـ یشور معرفکموضوعات 
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صنعت و بازار پاسخ داده خواهـد شـد آنهـا  یها تمام دغدغه به

ر یردن آمـوزش و سـاکـمحـور  پـژوهشمعتقدند بهتر اسـت بـا 

، بـدون یپژوهشـ یهـا تیش وزن فعالیخدمات، به سمت افـزا

و افـزودن  یابیارز  یارهایردن معکق یم. با تدقیش برو یسقف پ

  توان مانع از تقلب و تخلف شد. ید میجد یها تمیآ

عنوان جـدول  بهرا  ین سه دسته، جدول دلخواهیا یدام از اعضاکهر 

  نند.ک یشنهاد میپ ارتقا ۀنام نییآ یازهایع امتیتوز  یمناسب برا

ردن در جـدول کـجـاد یر اییـه بـا تغکن گروه معتقدند یا دوم:گـروه 

را  ارتقا ۀنام نییآ یساز ییاجرا یمنف یامدهایتوان آثار و پ ینمتنها  نهازها یامت

ها  تیسنجش فعال یبرا یار خوبیچوب و معر چا توان یه نمکاهش داد بلک

آنها معتقدند  ین روید به وجود آورد. از ایاسات یارتقا یبرا یبخش زهیو انگ

آنهـا بـا ند. کر یینامه تغ نییم بر آکو گفتمان حا یلکست ساختار یبا یه مک

باعـث  یقبلـ ۀنامـ نییه آکنامه از استاد خوب معتقدند  نییف آیانتقاد از تعر 

سـد، ینو  یاد مقاله میه خوب و ز کباشد  یاستاد شده است تا استاد خوب:

نـام  ثبـت یفرهنگـ یهـا ند، در ارگـانک یت مکشر  ییافزا دانش یها السک

ن را جلـب اینـد و نظـر مثبـت دانشـجو ک یس مـیاز تدر یند و به حد نک یم

ارائۀ ف، معتقدند با ین تعار ین مختصات و این گروه با انتقاد از ایند. اک یم

 ؛ردکـرا محقق  یعلم تئیه یاعضا یتوان رسالت اصل ینم ین خوانشیچن

م بـر آن کحـا یهـا د. ارزشنـکر یینامه تغ نیین الزم است تا ساختار آیابنابر 

ف اسـتاد خـوب، یـدر تعر  ینیف شود و گفتمان آن بـه سـمت بـازبیبازتعر 

ن یـحات، طرفـداران این توضـیـمفهوم دانشگاه و مفهوم علم بچرخد. بـا ا

  رد:کم یتوان به دو دسته تقس یرد را مکیرو 

  (د یـد بایـه معتقدند گفتمان جدکهستند  ییاول آنها ۀدستالف

باشد، منطبـق بـا گفتمـان  یو اسالم ینید  یها منطبق بر ارزش
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ه از تحقــق دولــت کــنظــام باشــد  یو رهبــر یانقــالب اســالم

د یسخن گفته و اسـات یو تمدن اسالم یاسالم ۀجامع، یاسالم

عنوان  بهرا  یدیها فراخوانده و اسات د در دانشگاهیج امیرا به ترو 

 ید معرفـیر اسـاتیسنجش سـا یار براید طراز انقالب و معیاسات

، اارتقـ ۀنامـ نیید از آیـجد ییالگـو  ۀارائن دسته، با یاند. ا ردهک

 یعلمـ تئـیه یو سـنجش اعضـا یدهاز یـامت یچهار طبقه بـرا

نامه در حـال حاضـر در دانشـگاه  نیین آیه اکنند ک یشنهاد میپ

 ۀنامـ نییاسـت. آ یسـاز ادهیـدر حال اجـرا و پ )ع(ن یامام حس

ار یع بسـیـجدول متفاوت و توز  ین دانشگاه، دارایدر ا ییاجرا

  م است.یازها و مفاهیمتفاوت در امت

  (ینامه بـازنگر نییتنها آ نهه معتقدند کهستند  ییدوم آنهادستۀ ب 

د بـه یـه باکـشـود بل یاسـیمـدار و س ن ارزشیش از اید بیشده نبا

ش بـرود. آنهـا بـا یف مفهوم علم، دانش و استاد پـیسمت بازتعر 

ه علـم کـرسند  یجه مین نتیعلم به افلسفۀ و  یخیر تار یس یبررس

آزاد، طرفـدار  ی، روحیزدگ استی، به دور از سیاجتماع یساحت

همچون: نقد آزاد، متعهد بـه  یه رسالتکش دارد یثر و آزاداندکت

حات آنهـا ین توضیمحور دارد. با ا و منطق و شاهد ییگو  قتیحق

ف و ین تعـار یـبـا ا یچ تناسـبیهـ یفعل یازهایجدول امتمعتقدند 

د را بـه سـطح یت اسـاتیـمأمور ن و أگاه، شـیرسالت نداشته و جا

عنـوان  بـهد را یانـه، اسـاتیگرا لیرد تقلکیاسته و با رو کفرو  یخردتر

نـام دانشـگاه  هبـ یانکـدر م کیـراتکنان و افسـران نظـام برو کار ک

 یت منابع انسـانیر یت مدینامه با ذهن نیین آیرده است. اک یمعرف

 ) و یکیانک(م
ً
با هدف جبران خدمات بدون توجه به نقـش  صرفا

ن الزم اسـت تـا یاو رسالت علم و استاد نوشـته شـده اسـت بنـابر 
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شـود. بـر  یم بـازطراحین مفاهید با در نظر گرفتن ایجد ۀنام نییآ

ه نقــش کــ یبــه اســتادســت یبا ید میــجد ۀنامــ نیین اســاس آیــا

و دارنـد  یشـتریب یریپذ تیدارنـد، مسـئول یتر پررنگ یاجتماع

شده و آنهـا را  قائل یشتریدارد ارزش ب یباالتر یاجتماع ردکار ک

جامعه باشند.  یند تا الگو ک ید خوب و نمونه معرفیعنوان اسات به

شـدن علـم  یه منجر به پولکنامه  نییبه آ یرد اقتصادکیآنها از رو 

د ید نبایجد ۀنام نییرده و معتقدند آکشدت انتقاد  بهو استاد شده 

ن ساحت داشته باشد. از نگـاه یبه ا یو مال یپول، یرد تجارکیرو 

ازهـا بـه دسـت یار و اسـتاد شـدن بـا جـدول امتین گروه، دانشـیا

در  یار عمـومکجامعه و افوسیلۀ  به هکاست  یه نشانکد بلیآ ینم

ن گــروه یــاشــود.  یداده م یریپذ تیخــدمات و مســئول یازا

ارآمد و ک یا نامه نییدنبال آ بهگذار  استیس یمعتقدند اگر نهادها

ننـد کرد به اهل فن مراجعـه کین رو یعادالنه هستند بهتر است با ا

ــا آنهــا ســاختار مناســب ــا ارزش یت ــپا یهــا ب را در قالــب  یدارتری

 نند.کن ینامه تدو  نییآ

ندارنـد  یت فعلـیبـا وضـع ارتقـا ۀنامـ نییبـه آ یاعتقاد گروه سوم:

ز یـن یعلم تئیه یاعضا یرد براکعمل یابیستم و نظام ارز ین به سیهمچن

 ارتقـا ۀنامـ نییبنـد بـه آیهمچنـان پا یدو گروه قبله کنیبا ااعتقاد ندارند. 

نامـه  نییل بودنـد امـا گـروه سـوم معتقدنـد آیجرح و تعدفعلی با اندکی 

عبـث و  یارکـنامـه  نییبـا آ یعلم تئیه یردن اعضاک یابینوشتن و ارز 

مـدت  بلنـددر  یرقابـل جبرانـیغ ۀشناسـان یهست یامدهایهوده است و پیب

ن گروه در استدالل (مفهـوم علـم، دانـش و دانشـگاه و اسـتاد) یدارد. ا

 ینامـه بـرا نییبـه آ یباور یهستند اما در خروج ه به گروه دومیار شبیبس

  ندارند. ارتقاب آنها به یرغو ت یعلم تئیه یرد اعضاکلعم یابیارز 
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ً
ـا اصـال ـاد آنه ـه دانشــ یاعتق ـتادتمام یاریب باعــث ن موضـوع را یـندارنـد و ا یو اس

 یه نگاهکن گروه یدانند. ا یخود م یها ید از محصوالت و خروجیاسات ازخودبیگانگی

ـا ۀنامـ نییبه علم، دانش و دانشگاه دارند معتقدند آ شناختی جامعهو  یفلسف ت یـنها در ارتق

ـتن ایمرور باعث از بـ بهدانشجو و استاد شده و  یگانگیخودب ازمنجر به  ـتم و ین سیـن رف س

ـادکـیاختارها خواهد شد. آنها با رو س ـا ۀنامـ نییمعتقدنـد آ یرد انتق ـزار ارتق ار یـدر اخت یاب

ار خود یستم علم و دانش را در اختیقدرتمندان و صاحبان ثروت و دولت است تا بتوانند س

دتر از بودن آن است. آنها مفهـوم یار مفینامه بس نیینبود آ :نندک یشنهاد میداشته باشند آنها پ

ـند و معتقدنـد ک یرا به چالش م یعلم تئیه یاعضا یخدمات برا جبران ه کـ یارکـش

ار ارزشمند به گرنت کن یدادن ا لینند فراتر از حقوق و پاداش دادن است و تقلک ید میاسات

 ؛شود یم یدر آموزش عال یو مال یرد پولکیت منجر به گسترش رو یره درنهایو حقوق و غ

  ده شود.یبرچ یبه آموزش عال ین نگاهیچنن بهتر است یابنابر 

  برای آینده ییها پیشنهادراهکارها و 

بخـش  نظـر ه مورد اتفاقک ییشنهادهاین پیتر  از مهم یر به تعدادیدر ز 

  شود: یاز سه گروه است اشاره م یقابل توجه

 کیـکتفه مؤسسـبر اساس نـوع  بهتر است یعلم تئیه یاعضا 

و  یدانشـگاه علمـد یان، اسـاتیـد دانشـگاه فرهنگیاسـاتشوند (

ام نــور، یــد دانشــگاه پید دانشــگاه آزاد، اســاتی، اســاتیاربردکــ

ــات ــگاهیاس ــها و  د پژوهش ــمؤسس ــاتیات پژوهش ــد مرای، اس ز ک

  .)یدولت ریغ یها دانشگاهد ی، اساتیو ستاد یگذار استیس

 ت یمأمور رد و کار کبر اساس  بهتر است یات آموزش عالمؤسس

محـور،  پـژوهشمحور،  آموزشگذار،  استی(س .شوند کیکتف

  .)یمحور، ستاد یفناور
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 ـته و د  بهتر است یعلم تئیه یاعضا  ین دانشـگاهیلپیسـیبر اساس رش

، علـوم یات، علـوم تجربـیاضـیو ر  یعلـوم مهندسـ( شوند. کیکتف

  .)اتی، هنر و ادبیاجتماع

 شوند  کیکت تفیبر اساس جنس بهتر است یعلم تئیه یاعضا

  .(زن و مرد)

 ــاخت ــرا یافکــ اراتی ــتوز  یب ــی ــه و منطق ــه ازهــا یامت یع عادالن ب

  .داده شود ها زهیمم تئیه

  به  یزان دسترسیبر اساس م یعلم تئیه یاعضاعادالنه است

ه در کـ ییشوند (آنها یبند دستهبرابر  یها انات و فرصتکام

 ییننـد، آنهـاک یافته خـدمت مـی توسعه مترکمناطق محروم و 

  .نند)ک یافته خدمت می توسعهه در مناطق ک

 شـوند  یبند دستهتشان یبر اساس سطح فعال بهتر استات مؤسس

ت در یـفعال ،یت در سـطح ملـی، فعالیت در سطح محلی(فعال

  .)یالملل نیسطح ب

 یـیو اجرا یعلمـ یها تیفعالتمام  بهتر استها  زهیمم تئیه 

ادداشـت ی، ید نظر قرار دهند اعم از سـخنرانور د را میاسات

ت یـ، محبوبیشهرت عموم، یاجتماع ی، اثرگذاریراهبرد

  .تابک یاثرگذارتاب و ک، یعموم

 یپرونـده، نظـر مشـورت یزه موظف است قبل از بررسیمم تئیه 

ــرتبط  یعلمــ ۀجامعــ در خصــوص  یبــا شــخص متقاضــم

ه کـ یقـیبـه هـر طر  را او و حسـن شـهرت یعلمـ یها تیفعال

بـه فـه را ین وظیـتوانـد ا یزه میـمم تئـیه. ا شـودیـجو  تواند یم

  ند.کها محول  ونیسیمکا یها  تهیمک
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  چ یباشـد و هـ یقلحـدا یازهایامت ۀرندیازها فقط دربرگیامتجدول

زه یـمم تئیه یها در نظر گرفته نشود و اعضا تیفعال یبرا یسقف

شخص، اسناد ارائه شـده نمـره  ۀی، دفاعیبر اساس نظرات مشورت

  یمتقاضه کست ین ین معنین به ایادهند. 
ً
دست آوردن  هبا ب صرفا

هـا شـرط الزم باشـند امـا  ند. حـداقلکدا یبتواند ارتقا پ ها حداقل

  د.یدست آ هزه بیمم هیئتبا نظر  یافکشرط 

  یارکـهـا باشـد: هم ارزش نیا ۀنندک یتداع بایست می نامه آیینمتن 

، یعلمـ یهـا تیدر فعال ینـیآفر  ارزش، یعلمـ یساز هک، شبیعلم

توسـعۀ ، یت علمـیـشـدن فعال یا المسـئله حلدانش،  یساز یعرف

  .ساز تمدن یها تیفعال و یا رشته انیعلوم م

  ب یبـه تصـو  یاسالم یدر مجلس شورا نامه آیینبهتر است متن

گــر و  شینقــش پــا یانقــالب فرهنگــ یعــال یرابرســد و شــو 

  نامه را داشته باشد. نییبهبود آ یشنهاددهنده برایپ

 ف نشود.یتعر  ارتقا ۀنام نییدر آ ییاز وتو یچ امتیه  

 د یاسـات یپرونـده ارتقـا یجلسات بررس یریو تصو  یل صوتیفا

 ۀجلسـهـم  شـود. یه بارگـذارمؤسسـدانشـگاه و  ۀسامان یرو

  زه.یمم تئیون و هم هیسیمکته، هم یمک

  بدهـد  یها نظـر تخصصـ ه بتواند در مورد پروندهک یمشاورحضور

برجسـتۀ اسـتاد  کیـردن از کـنمونـه دعـوت  یاسـت. بـرا یالزام

 کیـز یفرشـتۀ ه در کـ یا نظـر دادن در مـورد پرونـده یبرا کیز یف

  است.ارتق یمتقاض

  ت حقـوق و ئـین هیت در ایزه بابت عضو یمم تئیعضو هبهتر است

ت یتواننـد مســئول ین افـراد نمـیــداشـته باشـد. ا یمشخصـگـاه یجا

  داشته باشند. یگرید  یتیر یمد
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  شود و متناسب بـا  ینیبار بازب کیسال  ۸نامه هر  نییآبهتر است

  روز شود. رات بهییازها و تغین

 ن یـا یاز داشته باشد. بـرایه امتمؤسستم حضور در دانشگاه و یآ

  در نظر گرفته شود. یازیتم هم حداقل امتیآ

 ـدمات و یـ، آییـو اجرا یشـ، پژوهی، آموزشـیفرهنگـ یها تیعالوه بر فعال تم خ

ـتنادیـف شود تا هر فعالیگر هم بدون سقف تعر ید  یها تیفعال ه کـ یت قابـل اس

 رد.یاز بگیص دهد ارائه شود و امتیزه قابل دفاع تشخیمم ئتیند و هکارائه  یمتقاض

 ات آمـوزش مؤسسها و  ضرورت دارد نهادی واسط بین دانشگاه

ها و  عالی با دولت شـکل بگیـرد تـا ضـامن اسـتقالل دانشـگاه

ات از یک طرف و پاسـخ بـه مطالبـات دولـت از سـوی مؤسس

  دیگر باشد.

 د و رصـ یبـرا ییها سامانه شوندموظف ات سمؤسو ها  دانشگاه

خـود داشـته  یعلمـ تئـیه یاعضـامختلف  یها تیش فعالیپا

ار کاستن از حجم ک یبرانند. کا ثبت د ر یت اساتیباشند و فعال

تواننـد نقـش  یهـا م ن سـامانهیـپرونـده، ا ید در گـردآوریاسات

د یـزه بایـمم تئـیمـرور تمـام جلسـات ه بهداشته باشند.  یمهم

باشـد.  یعلمـ تئـیه یت اعضـایـن فعالیـش آنالینما مجهز به

در  ی، صفحات متقاضیعلم یها گاهیدر پا یاستنادات متقاض

 ره.یو غها  تابکو ها  نگیتی، میعاجتما یها هکشب

 رد و یـمرور صورت گ بهبهتر است  ارتقا ۀنام نییدر متن آ یر ماهو ییتغ

رد کـعمل یابیـارز  یبـرا یار بهتـرکدنبـال سـازو  بـه یمتول ینهادها

 باشند. یعلم تئیه یاعضا

 بازسازی  ارتقا ۀنام آییناز  شده ضرورت دارد تا تصویر مخدوش

شــده و بــرای ایــن منظــور الزم اســت تــا نهادهــای متــولی، در 
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ایـن  ۀفلسـفهای عمومی جلسات توجیهی در خصـوص  رسانه

ــ آیین ــزار ک ــه برگ ــانی و نام ــازتعریف مب ــرورت ب ــر ض رده و ب

 کید کنند.أ نامه ت های آیین ارزش

 برگشـتی از  و رفـتنامـه در یـک نگـاه  ضرورت دارد تا ارزیـابی آیین

بیرون به درون و از درون به بیرون و از منظـر کـالن صـورت گیـرد 

 گرایی نگاه بیرونی نشویم. جانبه نگاه درونی یا یکغلبۀ تا گرفتار 

  برای تقویت کارگروهی الزم است تا آیتمـی بـا ایـن عنـوان و بـا

برای ترغیب همکاری بین اساتید با همـدیگر و بـا  وزن مناسب

هــای  همکــاری ۀتوســعدر راســتای  ویــژه بــهســایر پژوهشــگران 

ضـرورت دارد تـا تعریـف شـود.  ارتقا ۀنام آیینای در  رشته میان

جای ارتقای انفرادی حرکت  همرور به سمت ارتقای گروهی ب به

امـری گروهـی  ارتقـاکنیم و افراد به این نکته توجه کننـد کـه 

 است نه فردی.

  ـــا هـــدف دوری از ـــون شـــمارش«ب ـــا » جن ضـــرورت دارد ت

هــا  کیــد بــر تعــداد و کمیــت فعالیتأ جــای ت هممیــزه بــ تئــهی

پژوهشــی) بــر کیفیــت، وزن و اثرگــذاری  ویــژه بــه(آموزشــی و 

کیـد کننـد. ایـن أ علمی و در حل مسائل تجامعۀ ها در  فعالیت

مـومی در جامعـه صورت یک گفتمـان ع بهبایست  موضوع می

ممیـزه نیـز از چنـین متـر و معیـاری  هیئتتبلیغ شود تا اعضای 

 ها استفاده کنند. برای سنجش و ارزیابی فعالیت

 ممیـزه  تئها و حتی در صحن شورای هی ها، کمیسیون در تمامی کمیته

بایست شرایط و امکانات الزم برای دفاع کامل شـخص از رزومـه  می

ـاع کـردن از ارزش های خود مهیا باش و فعالیت ـا دف د شـخص بایـد ب

ـاخود برای ادلۀ خود دالیل و افزودۀ  ـین  ارتق ـان کنـد و متخصص را بی
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ـابی کننـد و فقـط بـه بررسـی  ـیحات او را ارزی امر بر اساس ایـن توض

 رزومه و تعداد مقاالت بسنده نکنند.

  های کیفـی بــرای ارزیـابی عملکــرد  معیارهـا و شــاخصتوسـعۀ

در علوم اجتماعی امـری ضـروری  ویژه به علمی هیئتاعضای 

ها و  مراجعه به افکار عمومی، سنجش کارآمدی فعالیتاست. 

توانـد  نیـز می علمـی هیئـتهای اعضای  مهارت کیفی سنجش

 کننده باشد. کمک

  مقاالت کوتاه، یادداشت، سخنرانی و هر فعالیت عمیق دیگری

 بالذات دارای ارزش باشد و 
ً
ورنـال خـاطر اینکـه در ژ هبـ صـرفا

دارای اعتبار داخلی یا خارجی چاپ نشده است کنار گذاشـته 

نشــود. برخــی از نقــاط عطــف تــاریخ علــم مربــوط بــه همــین 

 های کوتاه علمی است. یادداشت

 آوری شـده بـر  ممیزه بهتر است بر اساس اطالعات جمـع هیئت

هـای  اثرگذار بودن پژوهش، پرشور و با اسـتقبال بـودن کـالس

فرد به حـل مسـائل و هرگونـه شـهرت  آموزش، شهرت داشتن

مند کردن این موضوع بهتر است  مدیگری توجه کند. برای نظا

گیری طراحــی شــود.  معیارهــای منطقــی و حتــی قابــل انــدازه

بـار چـاپ  ۴۰منطقی نیست که کتابی با بیش از عنوان مثال،  به

و دارای شهرت فراوان در جامعه، تفـاوتی بـا کتـابی کـه فقـط 

وزن در نظـر  ه و شهرتی ندارد یکسـان و هـمبار چاپ شد یک

 گرفته شود.

 گیری  های هنـری قابـل انـدازه به اینکه بسیاری از فعالیت توجه با

نامه قابل  نیستند و با معیارهای موجود در جدول امتیازهای آیین

ــنهاد می ــتند پیش ــز نیس ــنجش نی ــود در گروه س ــر،  ش ــای هن ه
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تـا در خصـوص  ممیـزه داده شـود هیئـتاختیارات زیادتری به 

 های شخص نظر دهند. صالحیت

 ها ضــرورت دارد تــا دولــت از  بــا هــدف حفــظ اســتقالل دانشــگاه

دخالـت مســتقیم و پیگیــری مطالبــات خـود بــه شــکل مســتقیم از 

ات آمـوزش عـالی اجتنـاب کنـد. بسـیاری از مؤسسـها و  دانشگاه

 ، بنـابراینتولیـد فنـاوری و محصـول ندارنـدوظیفۀ نهادهای دانشی 

 دولت در این زمینه نتایج معکوسی به همراه خواهد داشت.فشار 

 ــع امتیازهــا در خصــوص گــرفتن  پیشــنهاد می شــود در توزی

بازبینی اساسی صـورت گیـرد تـا  المللی بینپروژۀ گرنت و 

بـه وجـود  المللـی بینالزم برای همکاری و فعالیت انگیزۀ 

جـای گـرفتن  هدهند ب فعلی افراد ترجیح می طدر شرایآید. 

که کـاری _ المللی های بین المللی و همکاری نفاندهای بی

المللـی منتشـر  ای بین مقالـه _بر اسـت بسیار سخت و زمان

 کنند چرا که امتیاز بیشتری دارد.

  ــا هــدف ــینهــای  فعالیت ۀتوســعب ــی ب اســاتید و اعضــای  الملل

آیتم و وزن قابل  ارتقا ۀنام آیین، ضرورت دارد تا در علمی هیئت

المللــی کــردن  ن موضــوع اختصــاص یابــد. بینتــوجهی بــه ایــ

یـک هـدف مهـم در مـتن  علمـی هیئـتهای اعضـای  فعالیت

 باید باشد. ارتقا ۀنام آیین

  فرهنـگ شـاگردپروری در آمـوزش عـالی الزم توسـعۀ با هدف

نامه وارد  عنوان ارزش محوری در متن آیین بهاست تا این مفهوم 

شود و وزن مناسـبی بـه چنـین آیتمـی اختصـاص داده شـود و 

حـال معیـاری بـرای ارزیـابی و سـنجش شـاگردپروری  عـین در

 طراحی شود.



  ۴۳/  گزارش سیاستی

 

 علمــی هیئــتهای اعضــای  بــا هــدف تســهیل ممیــزی پرونــده ،

ــا فعالیت ــرورت دارد ت ــاخص ض ــای ش ــه ه ــیلۀ  ب ــای وس اعض

ــا  لیتاز فعا علمــی هیئــت هــای غیرشــاخص تفکیــک شــوند ت

ها برای  ممیزه با حجم کمتری از کارها و فعالیت هیئتاعضای 

 ارزیابی مواجه باشند.

  ضـرورت دارد تـا افرمالیزم بر محتـو غلبۀ با هدف جلوگیری از ،

عنـوان یـک مفهـوم اساسـی در مـتن  بهاجتماعی رزومۀ مفهوم 

 جسته شود.سازمانی وارد و بر رزومۀ نامه در مقابل  آیین

 شـود تـا  ها، پیشنهاد می با هدف افزایش استقالل علمی دانشگاه

عملیاتی باشـند تـا نـه بـا ـ  نهادهای واسط دارای کارکرد علمی

 مفهوم علم و نه با انتظارات دولت بیگانه نباشند.



 

 

 یو اجتماعی فرهنگ مطالعات مؤسسه مراکز پخش آثار

  نشانی و تلفن  مراکز پخش آثار

  انتشارات ققنوس
  .۴خیابان انقالب، خیابان منیری جاوید، کوچه مبین، شماره 

  ۶۶۴۰۸۶۴۰، ۶۶۴۶۰۰۹۹تلفن: 

  انتشارات اندیشه احسان
درب اصلی دانشگاه تهران، پاساژ فروزنده، طبقـه همکـف، پـالک  تهران، مقابل

  ۶۶۴۸۹۴۸۰،  تلفن: ۳۱۷

  باغ کتاب تهران
  تهران: بزرگراه حقانی، خروجی کتابخانه ملی، باغ کتاب تهران،

  ۹۶۰۴۵۵۰۰تلفن: 

  فیدیبو

  (فروش الکترونیکی کتاب)
www.fidibo.com  

 و اجتماعی فرهنگی فروش آثار مؤسسه مطالعات های فروشگاه

  نشانی و تلفن  آثار  فروشمراکز 

  دفتر فروش مؤسسه
سـلمان پـاک،  ۀکوچـ ،یالله استاد نجات ابانیخخیابان انقالب، تهران، 

  ۸۸۸۹۶۷۹۴اول، تلفن: ۀ، طبق۹پالک 

مؤسسه مطالعات فرهنگی و 

  اجتماعی

نـژاد (گلسـتان اول)، شـماره  مؤمن دیشه ابانیپاسداران، خ ابانیتهران، خ

  ۲۲۵۷۰۵۴۷تلفن:، ۱۲۴

  انتشارات بازرگانی (کتاب مهربان)
فروردین و منیری جاویـد، پـالک  ۱۲تهران، خیابان انقالب، بین خیابان 

  ۶۶۴۹۱۵۰۵تلفن:  ۱۳۴۲

  انتشارات اندیشه احسان
تهران، مقابل درب اصلی دانشگاه تهران، پاساژ فروزنده، طبقـه همکـف، 

  ۶۶۴۶۶۰۰۱، تلفن: ۳۱۷پالک 

  خوارزمیانتشارات 
، ۱۲۶۸فروردین و فخررازی، شماره  ۱۲جنب پاساژ فروزنده، بین خیابان 

  ۶۶۴۰۰۷۰۶، ۶۶۴۰۶۲۷۳تلفن: 

  انتشارات مولی
ــماره  ــالب، ش ــدان انق ــه می ــالب، نرســیده ب ــان انق ــران، خیاب ، ۱۱۵۸ته

  ۶۶۴۰۹۲۴۳تلفن:

کتابفروشی دانشکده علوم 

  اجتماعی دانشگاه تهران

تلفـن:   علـوم اجتمـاعی دانشـگاه تهـران،تهـران، پـل گیشـا ، دانشـکده 

۶۱۱۱۷۹۵۲ 

  مرکز نشر دانشگاهی
تهران، خیابان انقالب، چهارراه وصال شیرازی، روبروی سـینما سـپیده، 

  ۶۶۴۰۴۰۱۱پاساژ خبیری. تلفن: 

  

 

  




