
 

Safarpour, Ishagh; Abbaspour, Javad; Salimi, Ghasem (2022). Journal of Knowledge-Research 

Studies, 1(1): 29-54. 

DOI:  10.22034/jkrs.2021.47805.1006 

              URL: https://jkrs.tabrizu.ac.ir/article_14076.html 

The paper is an open access and licensed under the Creative Commons CC BY NC license.  

 

 

Exploring the Experiences and Views of Art and Humanities  

Faculty Members on Promotion Regulation 
3miialSGhasem , *2abbaspourJavad , 1Ishagh safarpour 

 

Received: September, 6, 2021;                    Accepted: December, 26, 2021 
 

 

Abstract 
Purpose: The objective of the present study was to explore the views and experiences of Shiraz 

University’s Humanities and Social Sciences faculty members who are an associate or full 

professors and have membership in Shiraz University Promotion Committees; it focused on four 

dimensions of challenges and weaknesses, strengths, consequences of implementing the 

regulation and the proposed implications. 

Methodology: In this qualitative descriptive phenomenological study, data were collected 

through semi-structured interviews with 14 professors in Humanities and Social Sciences 

faculties. After transcribing the audio files of the interviews, the data were coded through three 

stages of open coding, axial coding, and selective coding. Finally, 114 open codes, 21 axial codes, 

and four demanding codes concerning the Promotion Regulation were discovered. 

Findings: Findings showed that the challenges of Promotion Regulation include the victimization 

of the humanities, great emphasis on research and exclusion of other aspects, especially education, 

focus on quantity and lack of attention to quality, the taste of committees concerning the 

Promotion Regulation, and a uniform regulation for all fields.  

Conclusion: Previous research on Promotion Regulation in Iran has been quantitative research, 

and most of them addressed the viewpoints of faculty members generally; However, the present 

study was a qualitative one and, more importantly, the Promotion Regulation was inspected in 

terms of humanities and social sciences experts’ perspectives.  
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Extended Abstract 

Purpose: The objective of the present study was to explore the views and experiences 

of Shiraz University’s Art and  Humanities faculty members who are an associate or full 

professors and have membership in Shiraz University Promotion Committees; it focused 

on four dimensions of challenges and weaknesses, strengths, consequences of 

implementing the regulation and the proposed implications. 

Methodology: In this qualitative study, data were collected through semi-structured 

interviews with 14 professors in Art and Humanities faculties. After transcribing the 

audio files of the interviews, the data were coded through three stages of open coding, 

axial coding, and selective coding. Finally, 114 open codes, 21 axial codes, and four 

demanding codes concerning the Promotion Regulation were discovered. 

Findings: Findings showed that the challenges of Promotion Regulation include the 

victimization of the humanities, great emphasis on research and exclusion of other 

aspects, especially education, emphasis on quantity and lack of attention to quality, the 

taste of committees concerning the Promotion Regulation, and a uniform regulation for 

all fields. In addition, the strengths of the Promotion Regulation include its general 

desirability, comprehensiveness through the consideration of the four dimensions, close 

attention to the enactments along with the regulation, and the selective appointment of 

faculty members of the board of directors. Moreover, the consequences of the regulation 

include creating an undesirable competitive environment, marginalizing the humanities, 

double pressure on faculty members to meet research expectations, and pushing the 

faculty members to produce more articles. Despite the challenges of the Promotion 

Regulation, some strategies have been proposed to improve the regulation. The most 

important ones are paying balanced attention to the humanities and basic science and 

engineering, separating the humanities Promotion Regulation from other areas, 

increasing the number of faculty members in the board of directors, and formulating a 

unified yet flexible regulation.  

 

Table 1. Challenges of Promotion Regulation Coding 

Basic 

themes 

Organizing 

themes 
Comprehensive themes 

Challenges 

and 

weaknesses 

From 

humanities 

point of view 

Low chances in the field of humanities for publishing 

international articles 

Lack of number of international publications 

The extent and philosophical nature of the language of 

the humanities 

The sacrifice of humanities in the regulations 

Second-degree view of the field of humanities in the 

regulations 

Neglecting the topics of the teacher-student 

relationship in the humanities 

From the 

research-

educational 

aspect 

High emphasis on research and neglect of other 

aspects, especially education 

The regulation emphasizes the quantity of research 

The dominance of technical-engineering view in the 

regulations 

The bias of regulations to ISI articles 

Existence of student evaluations in the educational 

aspect as a weakness 

From the 

faculty 

members' 

point of view 

Young professors' concern about the current 

regulations for promotion 

Repeated changes in regulations 

Professors' Doubt and confusion of Prioritize between 

teaching and research 

Ignoring the training of knowledgeable and reference 

professors 
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Uncertainty of professors to make the provisions of 

the regulations or the recognition of the Board 

members 

Contextual 

Challenges 

The prevailing view of the Ministry of Science in the 

regulations of promotion and lack of attention to 

academic independence 

Expanding the structural challenges governing the 

scientific space on the promotion regulations 

Committees 

Personalization acts of committees (especially 

specialized committee and board committee) 

Bias in the promotion of faculty members 

Existence of the relationship instead of regulation and 

lobbying 

The secrecy of the Board of committees' vote 

Being simulated of committees’ member׳s number 

Preference of custom over regulation over the clauses 

of regulation 

Membership of a small number of humanities' faculty 

members in the Board committee 

Lack of knowledge of the Board of the committee 

about the comprehensiveness of the humanities 

The unfamiliarity of decision-makers in the process of 

upgrading the comprehensiveness of the humanities 

Goals and 

prospects 

Focus on university rankings as the first goal of 

universities 

Linking university rankings to regulations 

Non-compliance the implementation of the regulations 

with the universities' goals 

Contented-

Structural 

Existence of different procedures in different 

universities 

Unity of regulations for all fields 

Weakness in communicating between the community 

and the university 

Failure to provide a clear definition of some concepts 

(such as cultural work) 

Ignorance of interdisciplinary studies in the 

regulations 

To be 

obligatory 

Mandatory clauses of educational, research, cultural 

and executive aspects 

Paying attention to the article as a veto clause of the 

research aspect of the promotion regulations 

Defending the dissertation as a binding (veto) clause 

of the educational part of the promotion regulations 

Strengths 

General 

Being the regulations in line with the time 

requirements of the country 

Being Purposeful of the regulations 

Paying attention to various aspects (educational, 

research, cultural, and executive) 

Regulations as a suitable tool for policy-making and 

orientation to higher education 

Being desirable in general 

The relative attention of the regulation to the nature of 

the humanities 

Unification and determination of joint mission for all 

faculty members 

Committees 

Alignment of committees in the regulations with each 

other 

Appointing members of the Board committee 

selectively instead of appointed 

The presence of the representative of the faculty as a 

lawyer defending in the board committee 

consequenc

es of the 

regulation 

Inappropriate 

competition 

Creating an unfavorable competitive environment 

among universities 

Ignorance of students' abilities and talents 

Ignoring of professors' abilities skills and talents of 

Sociocultural Promoting scientific immorality among professors 
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Promoting the hypocrisy and conservatism of 

professors 

Promoting scientific immorality at the community 

level 

Negative public attitude towards the scientific 

community 

Promoting scientific corruption among students 

Achieving false status by professors 

Ignoring the reputation and scientific personality of 

professors 

Forcing students to compile an article, grounding 

scientific misconduct 

Transfer the pressure of producing an article from 

professor to student 

From the 

humanities 

point of view 

Marginalizing the field of humanities 

Ignorance of humanities theories in policymaking 

Regulations as a barrier to growth in the field of 

humanities 

From the 

faculty 

members 

point of view 

Creating a platform and encouraging faculty members 

to increase the number of articles 

Production of superficial articles 

Confusion of faculty members due to repeated 

changes in regulations 

Double pressure on faculty members to fulfill research 

expectations 

Linking the Granting study opportunities with 

promotion 

Link conversion status with promotion 

Suggested 

solutions 

Requirements 

of the 

humanities 

Balanced attention to humanities along with sciences 

and engineering 

Changing in guiding Ph.D. students in the humanities 

(similar to sciences and engineering) 

The necessity of having an interdisciplinary view to 

the field of humanities in the regulations 

Paying attention to the indigenous requirements of the 

country in the regulations of humanities 

Separation of humanities regulations from other fields 

Separation of expectations from the field of 

humanities compared to other sciences 

Paying attention to the promotional nature of 

humanities in the regulations 

Paying attention to small scientific changes in 

humanities compared to technical-engineering 

sciences 

Paying attention to books as the main product of the 

humanities 

More attention to translation in the field of humanities 

due to its complexity than the field of engineering 

Attention to being audience-centered in the humanities 

More attention to the credibility of journals in the 

promotion process 

Separation of sub-fields of humanities from each other 

Committees 

 

 

 

 

Increasing the number of humanities faculty members 

in the board committee 

Evaluation of works by humanities experts 

Formation of a research committee in the field of 

humanities 

The necessity to specialize the Humanities Board 

committee 

Integration of review committees (specialized, elected, 

board committee) 

Invite international referees to promotion committees 

Educational-

research 

 

Preference for education over research due to the 

nature of humanities 

Redefining the concept of research in promotion 

regulations 
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Changing the score weight of the clauses in the 

research aspect of the regulations for the promotion of 

humanities 

The necessity of having an executive procedure along 

with the regulations according to the national and 

international competitive environment 

Paying attention to professors' research trajectory 

(instead of paying attention to scattered activities and 

many articles) 

Paying attention to professors' counseling services 

Regulatory 

and 

managerial 

The necessity of creating strong management and 

regulatory system in universities 

Transparency of promotion process 

Use of computer systems to facilitate and 

Transparency of the promotion process 

Contented 

Converting the clauses of the regulation into two 

general and specific sections 

Pathology of existing regulations 

Revise the regulation (amend and strengthen) 

Orientation of regulations 

Consistency of regulations and avoidance of rapid 

changes in them 

Develop uniform and flexible regulations for all 

universities 

Pay attention to quality instead of mere quantity 

Modeling the existing promotion methods in 

seminaries 

Removing veto sections of the regulation 

Creating a special items clause in the regulations for 

exceptional cases 

Trial implementation of the promotion regulations for 

a specified period of time 

Avoid looking at the four aspects of the regulation in 

the same way 

Fields 

 

Pay attention to the background and avoid comparing 

professors of different fields with each other. 

Determining the minimum score for different fields 

International 

cooperation 

Highlighting international cooperation in the 

regulations 

Possibility of printing articles in international 

languages (such as Arabic and French) instead of ISI 

for specific fields 

 

Conclusion: Previous researches on Promotion Regulation in Iran have been 

quantitative research, and most of them addressed the viewpoints of faculty members 

generally; However, the present study was a qualitative one and, more importantly, the 

Promotion Regulation was inspected in terms of humanities and social sciences experts’ 

perspectives. According to the research findings, it can be concluded that from the 

viewpointof faculty members of the Art and humanities, the promotion regulations still 

have many challenges and negative consequences that should be considered by those 

involved and managers of higher education and universities. Perhaps the most important 

and effective solution proposed to solve most of these problems is to separate the 

promotion regulation of the humanities from basic science and engineering. 
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 چکیده

 رازیش دانشگاه یاجتماع و یانسان علوم علمی حوزه ئتیهها و تجربیات اعضای این پژوهش آگاهی از دیدگاه هدف هدف:

 .است ءارتقا نامهنییآ رامونیپ

 حوزه دیاساتنفر از  00با  هاداده یگردآور یبرا. است یاکتشاف -توصیفیو از نوع  یفیکمطالعه حاضر  پژوهش :یشناسروش

 ،یمتن لیادر قالب ف هامصاحبه یصوت یهالیفا یسازادهیپ از بعد. گرفت صورت افتهیساخت  مهین مصاحبه هنرو  یعلوم انسان

  شد. تحلیلمضمون  لیبا روش تحل هاداده

وهشی و غفلت عد پژعلوم انسانی، تأکید زیاد بر بُهایی همچون قربانی شدن نامه ارتقاء دارای چالشنتایج نشان داد آیین ها:یافته

ا است. هنامه واحد برای همه حوزهها و وجود آیینای عمل کردن کمیتهاز آموزش، تأکید بر کمیت و عدم توجه به کیفیت، سلیقه

 زهیمم ئتیه یعلم ئتیه یاعضا نییتع و نامهنییدر کنار آ نامهوهیشبه  یتوجه به ابعاد چهارگانه، توجه نسب جامعیت به واسطه

بردن  هیه حاشنامطلوب، ب یرقابت یفضا جادیا نامهنییآ اجرایتبعات  نیترمهمبود.  نامهنیینقاط قوت آ ازجمله یانتخاب صورتبه

مقاله  یکم دیبه تول یعلم ئتیهعضو  سوق دادن ،یدر برآوردن انتظارات پژوهش یعلم ئتیهفشار مضاعف بر عضو  ،یعلوم انسان

 بود. 

 و نیؤثرترم شاید علمی، ئتیه اعضایاز نگاه  ءارتقا نامهنییآ یمنف یامدهایپ و قوت نقاط ها،چالش مجموعه به توجه با :جینتا

 علوم ریغ یهاحوزه از یانسان علوم یهاحوزه ارتقاء نامهنییآ کیتفک مشکالت، نیا مجموعه رفع جهت یشنهادیپ راهکار نیبهتر

 .باشد یانسان

 

ها، وزارت علوم، ، تجربیات و دیدگاههنرو  یعلوم انسان حوزه ،یعلم ئتیه یارتقاء، اعضا نامهنییآ :یدیواژگان کل

 تحقیقات و فناوری.
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 یپژوهنشریه مطالعات دانش

 03 صفحه   

 1، شماره 1دوره    

 1033 زمستان   

 1پیاپی    

 مقدمه .1

 و کیفیت افزایش منظوربه جامعه، یآموزش نظام سطح نیباالتر عنوانبه ،یآموزش عال مراکز و هادانشگاه 

 خاص صورتبه و یانسان منابع توسعه .کنندیم اخذ یگوناگون تصمیمات و راهبردها موجود، مسائل به پاسخگویی

 محصوالت و یآموزش و یعلم خدمات کیفیت حفظ برای اتخاذشده راهبردهای از یکی علمی ئتیه یاعضا ارتقاء

 یاصل هسته باال، سطح هایمهارت از مندبهره یعلم ئتیه یاعضا وجود ،درواقع است؛ هادانشگاه در یفرهنگ

 یدانشگاه نظام در یعلم ئتیه یاعضا (.01۲1 ن،یو مب عباسپور) است یعال آموزش مؤسسات و هادانشگاه تیفیک

 الشت ارتقاء یبرا ،یاستخدام تیوضع لیتبدمرحله  از پس و شوندیمکار  به مشغول  یاریاستاد درجه با معموالً

 کردهایرو تخاذا با که نظرگرفت در یکارشناس و یفیک یندیفرا توانیم را یعلم ئتیه یاعضا ارتقاء نظام. کنندیم

 یمحمدکند )یم فراهم را یعلم ئتیه یاعضا یهاتیفعال در نیادیبن تحول نهیزم مستحکم، و یغن یارهایمع و

 (.01۲۹ ،ینیرحسیم و دوستدار

 از پس یلمع ئتیه یاعضا یاحرفه یهاتیفعال یابیارز و توسعه در رگذاریتأث اریبس عوامل و نیقوان نیا از یکی

 و یخداماست نامهنییآ رانیا یاسالم یجمهور در. است ارتقاء نامهنییآ ،یاستخدام تیوضع تیتثب و حرفه به ورود

 محسوب یعلم ئتیه یاعضا ارتقاء نامهنییآ نیاول عنوانبه 0101 مصوب تهران دانشگاه یعلم ئتیه یاعضا ارتقاء

 سهجل در مورد نیآخر که است شده یبازنگر مرتبه شش نامهنییآ نیا بعد به زمان آن از(. 01۲0نژاد،آرین) شودیم

 عصاره) است درآمده اجرا به 0/01/01۲۴ خیتار از و دهیرس بیتصو به یفرهنگ انقالب یعال یشورا 01/0۹/01۲0

 یاعضا که است ییاجرا -یعلم و یپژوهش ،یآموزش ،یفرهنگ ماده چهار شامل نامهنییآ نیا(. 01۲7 ،انیفیعف و

 یعلم ئتیه یاعضا مرتبه ارتقاء نامهنییآ) کنند کسب را الزم ازاتیامت دیبا یعلم مرتبه ارتقاء یبرا یعلم ئتیه

 (.01/0۹/01۲0 ها،دانشگاه

 رداختهپ مختلف یایزوا از آن یواکاو و یبررس به یتوجهقابل نسبتاً یهاپژوهش نامه،نییآ نیا تیاهم لیدل به 

-نییآ ریسا با اسیق در و مختلف یکردهایرو از را آن یهایکاست نامه،نییآ نیا لیتحل ضمن تا اندکرده تالش و

 و یربگیش ؛01۲7 ،یروحان ؛01۲7 ،یسنگ و یمیسل ،یریشمشدهند ) قرار مدنظر جهان یهادانشگاه یهانامه

 مطرح یاساس چالش عنوانبه همواره گوناگون یهاپژوهش در نامهنییآ نیا مورد در آنچه(.  01۲7 ،یساعدموچش

 در یدامپزشک و یکشاورز و هیپا علوم ،یمهندس یفن ،یاجتماع و یانسان علوم یهاحوزه به کسانی نگاه است شده

 و ینصراصفهان ،یجمال ؛01۲7 ،یقاسم و روشناست ) ییاجرا -یعلم و یپژوهش ،یآموزش ،یفرهنگ ماده چهار

 هاآن یهاتفاوت رودیم انتظار و دارند یمتفاوت یهاتیماه یعلم یهاحوزه نیا که است یحال در نیا ؛(01۲7 ،یلین

 عنوانبه ومعل وزارت و هادانشگاه سطح در هاسال ارتقاء نامهنییآ یبررس موضوع. ابدی انعکاس زین ارتقاء نامهنییآ در

 و یانسان علوم یعلم ئتیه یاعضا نگاه از ژهیوبه ،یجامع و قیدق مطالعه یول است؛ مطرح یاساس دغدغه کی

 شده تالش پژوهش نیا دربنابراین . است نگرفته صورت عمیقو  کیفی صورتبهارتقا  نامهنییآ پیرامون ،یاجتماع

 و همطالع مورد یاجتماع و یانسان علوم حوزه یعلم ئتیه یاعضا نگاه از یعلم ئتیه یاعضا ارتقاء نامهنییآ است

 رارق کنکاش مورد یفعل نامهنییآ یاجرا یامدهایپ آن، قوت نقاط و هاچالش شناخت ضمن تا ردیگ قرار لیتحل

 نیادر  یگذاراستیس یبرا ندهیآ یهاافق میترس و یفعل نامهنییآ بهبود جهت در ییراهکارها ،تیدرنها و رد؛یگ

 .گردد ارائه حوزه



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 یپژوهدانشمطالعات نشریه 

 01 صفحه 

کاوش تجربیات و 

های اعضای دیدگاه

 هیئت علمی حوزه ...

 

 

 ینظر یاهافق تواندیم مطالعه یدستاوردها ،ینظر منظر از است؛ نییتب قابل جنبه دو از حاضر مطالعه تیاهم

 میترس نشدا دیتول عرصه کنشگران عنوانبه یعلم ئتیه یاعضا نظر از ارتقاء نامهنییآ موجود یهاچالش ةنیدرزم

-معاونت و یمعل ئتیه یاعضا استفاده و توجه مورد تواندیم مطالعه نیا ندیبرآ و جینتا ،یکاربرد منظر از و د؛ینما

 .ردیگ قرار هادانشگاه نیهمچن و یفناور و قاتیتحق علوم، وزارت مرتبط یها

 است: زیر یها سؤالبه  ییپاسخگو یدر پ حاضر پژوهش اساس، نیا بر

 علوم یهاحوزه یعلم ئتیه یاعضا دگاهید از ارتقاء نامهنییآ در موجود ضعف نقاط و هاچالش .0

 کدامند؟ رازیش دانشگاه یاجتماع و یانسان

 یاجتماع و یانسان علوم یحوزه یعلم ئتیه یاعضا دگاهید از ارتقاء، نامهنییآ قوت نقاط و ایمزا .۹

 کدامند؟ رازیش دانشگاه

 یاهحوزه یعلم ئتیه یاعضا دگاهید از ،یفعل یعلم ئتیه یاعضا ارتقاء نامهنییآ یاجرا یامدهایپ .1

 ست؟یچ رازیش دانشگاه یاجتماع و یانسان علوم

 یاعضا دگاهید از یعلم ئتیه یاعضا ارتقاء نامهنییآ اصالح و بهبود جهت یشنهادیپ یراهکارها .0

 ست؟یچ رازیش دانشگاه یاجتماع و یانسان علوم یهاحوزه یعلم ئتیه

 

 پژوهش نهیشیپ .2

 :نمود یبندمیتقس یاصل دسته سه به توانیم را  یعلم ئتیه یاعضا ارتقاء نامهنییآ مورد در مطالعات

 

 :یعلم ئتیه یاعضا ارتقاء نامهنییآ یشناسبیآس خصوص در مطالعات. الف

 یفضا برآن  یمنف ریتأثو  ارتقاء نامهنییآ مشکالت به ارتقاء نامهنییآ یشناسبیآس به مربوط یهاپژوهش عمده

 مسائل ا،هتهیکم عملکرد به مربوط مشکالت ،یادار یندهایفرآ به مربوط. مشکالت اندپرداختهکشور  یعلم

 علوم یجیروت بعد شدن ترفیضع ،یعلم ئتیه یاعضا ارتقاء نامهنییآ بودن کسانی ،یعموم تیصالح به مربوط

 شده بودند. ییموارد شناسا نیترمهم ازجمله یزشیانگ عوامل و علم دیتول یعدد سهیمقا به ادیز تمرکز و

همکاران  و مجدزاده پژوهش. اندکرده ارائه را راهکارها از یامجموعهمشکالت  نیا برشمردن با پژوهشگران

 هاینمایه رد منتشرشده پژوهشی مقاالت تعداد هادانشگاه علمی ئتیه اعضای ارتقاء قوانین در که داد نشان( 0111)

 . است ورکش در پژوهش فرهنگ و جایگاه ارتقاء دهندهنشان این  و است بوده ارتقاء هایشاخص ازجمله دنیا معتبر

 ،یلمع ئتیه یاعضا مرتبه ارتقاء نامهنییآ به شناسانهبیآس ینگاه با( 01۲1ارسطوپور ) گرید یپژوهش در

 انجام انمتخصص یعلم داتیتول به یازدهیامت روند در نامهنییآ نیا تیکل به جامع ینگاه ارائه باهدف یپژوهش

 ت،متفاو یهاخوانش مشکل و ارتقاء نامهنییآ در یشناختزبان یهاچالش محور سه محتوا لیتحل روش با. داد

 یهاچالش و یپژوهش و یآموزش یعلم ئتیه یاعضا ارتقاء یهانامهنییآ انیم یهاتفاوت از حاصل چالش

 یهاساخت عالئم، متعدد یهاخوانش. شد یبررس علم دیتول بحث با وندیپ در نامهنییآ یهایینارسا از حاصل

-تفاوت زا حاصل چالش عدبُ در. بود ارتقاء نامهنییآ یشناختزبان یهاچالش ازجمله یواژگان ابهام و ینحو دهیچیپ

 دو نیب نامهنییآ در موجود یازیامت جدول به توجه با یپژوهش و یآموزش یعلم ئتیه یاعضا انیم نامهنییآ یها
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 1، شماره 1دوره    

 1033 زمستان   

 1پیاپی    

 ادیز کزتمر و علوم یجیترو عدبُ شدن ترفیضع. نبود کسانی یازدهیامت نظام ارتقاء روند در آموزش و یعلم گروه

 عصارهژوهش پ جینتا .بود علم دیتول با ارتباط در نامهنییآ یینارسا از حاصل یهااز چالش علم دیتول یعدد سهیمقا به

 آن بعتبه و مشاهده ییهاتناقض هادانشگاه یاستراتژ و یمشخط و مصوب نامهنییآ نیب( نشان داد 01۲7)انیفیعف و

 . شودیم لغزش دچار گوناگون یپژوهش و یآموزش مؤسسات و هادانشگاه انیم در نامهنییآ یاجرا در یکدستی

 
 :کشور یهادانشگاه یعلم ئتیه یاعضا یهادگاهید سنجش با ارتباط در مطالعات. ب

 یعلم تئیه یاعضا ستهیز تجارت عمدتاً که یعلم ئتیه یاعضا اتیتجرب و هادگاهید سنجش به مربوط مطالعات

 با مواجه در یعلم ئتیه یاعضا یهاچالش از یعیوس فیط اند،گذاشتهمختلف به محک آزمون  یهاحوزه در را

 همقال ،یابیارز یهاشاخص نبودن یمنطقتوان به یم هاآن نیترمهم ازجملهکه  اندکرده اشارهرا  ارتقاء نامهنییآ

و عدم  فراوان یهاتناقض وجود و بهداشت و علوم وزارتخانه دو در نامهنییآ بودن کسانی ها،پژوهش در یمحور

داد  نشان (01۲7) یروحانپژوهش  نتایج.  کرد اشاره نامهنییآ نیا یاجرا در هادانشگاه یهااستیس در یکدستی

 یروین یریکارگبه و ندهایفرا یسازهمگن ،یسنجتیفیک کنار در یعلم یآزاد ،یدانشگاه استقالل ،ییتمرکززدا

 یپژوهش در( 01۲7)یلین و ینصراصفهان ،یجمال .بود ارتقاء روند بر رگذاریتأث عوامل از یابیارز ینهادها در متخصص

 نامهنییآ یهاهماد یامدهایپ و ارتقاء نامهنییآ درباره یعلم ئتیه یاعضا یهادگاهید لیتحل به یاکتشاف نوع از یفیک

 همه یراب که بود نیا نامهنییآ یکل رادیا داد نشان جینتا. پرداختند یعلم ئتیه یاعضا یاحرفه یهاتیفعال بر

 یاهرشته در یعلم ئتیه یاعضا ارتقاء روش کهیدرحال است شده نوشته نامهنییآ کی هارشته همه و هادانشگاه

 یواکاو به( 01۲7)یساعدموچش و یربگیش. باشد کسانی تواندینم یپزشک و هنر ،یاضیر و یفن ،یانسان علوم مختلف

. پرداختند یدارنگاریپد راهبرد با و یریتفس یکردیرو با یعلم مرتبه ارتقاء مفهوم از یعلم ئتیه یاعضا تجارب

 یبندطبقه ندیناخوشا و یمنف تجارب و ندیخوشا و مثبت تجارب دودسته به را دیاسات تجارب توانیم داد نشان نتایج

 در زین ندیناخوشا تجارب. برد بهره دیاسات یاحرفه و یشغل یبالندگ و رشد جهت توانیم ندیخوشا تجارب از. کرد

 .است نموده جادیا یعلم ئتیه یاعضا یاحرفه رشد یبرا یمشکالت ارتقاء بحث

 

با  رهارکشویسا یآموزش علم یهانظام در ءارتقا یهانامهنییآ سهیمقا رامونیپ شدهانجام مطالعات. ج

 داخل کشور ءنامه ارتقانییآ

-نییکشورها با آ ریسا یآموزش علم یهادر نظامء ارتقا یهانامهنییآ سهیمقا رامونیپ شدهانجاممطالعات  ،تیدرنها 

 یهااهدگید با کشور یعلم گذاراناستیس ییآشنا امکان آوردن فراهم کهدهد یدر داخل کشور نشان م ءنامه ارتقا

 یهادانشگاه یراب جامع ارتقاء نظام نیتدو در الزم یبسترها کننده نیتأم کشورها، ریسا یقاتیتحق و یعلم زانیربرنامه

 کشور یعلم گذاراناستیس هاپژوهشاز  نوع نیا یهاافتهی اساس بردارند که   دیتأک پژوهشگران است؛ کشورمان

 یعضاا ارتقاء نظام کشور، یعال آموزش یشناسجامعه به مربوط مسائل و یاجتماع ،یفرهنگ طیشرا به توجهضمن 

 اءارتق نهیزم کنندهفراهم که کنند نیتدو و یطراح یاگونهبه را یعال آموزش مراکز و هادانشگاه یعلم ئتیه

 (.01۲7 ،یسنگ و یمیسل ،یریشمش ؛01۲۹ دوستدار، محمدیباشد ) رانیا یقاتیتحق و یعلم آموزش جانبههمه
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کاوش تجربیات و 

های اعضای دیدگاه

 هیئت علمی حوزه ...

 

 

تلف مخ یکشورها در ارتقاء نامهنییآ مختلف یهاجنبه لیتحل به کشور، از خارج در شدهانجام یهاپژوهش

. اندپرداخته هریو غ استنفورد ج،یکمبربرتر جهان چون آکسفورد،  یهاو دانشگاه یجنوب ینایمانند سوئد، کارول

 دیساتا استخدام در ییتوانا عدم آن تبعبه و هادانشگاه در یمال یهاتیمحدود وجود که دادند نشان هاپژوهش نیا

 کالن یهااستیس از ارتقاء یارهایمع یریرپذیتأث. شودیم یعلم یفضا در ییایپو رفتن نیب از سبب خبره،

سلط و ت یفیک یابیارز یندهایفرااز  دور شدن ،یعلم ئتیه یاعضا یاز سو یابیخودارزلزوم انجام  ،یحکومت

 به رتقاءا نامهنییآ با ارتباط در کشور از خارج یهاپژوهش در که بود یموارد ازجمله زین  ییگراتیکم کردیرو

 یگاهدانش کارکنان یشغل تیرضا زانیم نییتع به خود مقاله در( ۹101) 1و همکاران بونگیآرچ. بود شده اشاره آن

 10۲ از هاداده یآورجمع به ساخته محقق پرسشنامه از استفاده با پژوهشگران. پرداختند ارتقاء یارهایمع به توجه با

 ارتقاء درون به مربوط یهاتیفعال از یعلم ئتیه یاعضا عمده که داد نشان پژوهش جینتا. دندیورز مبادرت نفر

را  یمالز یدولت یهادانشگاهارتقا در  یندهایفرا( در پژوهش خود ۹10۹) ۹و همکاران ازمان. نداشتند تیرضا

نشان داد که در  هاافتهیرا مورد سنجش قرار دادند.  هاآناز  کیمختلف و وزن هر یهااریکردند  و مع فیتوص

انتشار  و قیتحق اریاز مع شتریب هادانشگاه اغلب نیوجود دارد؛ همچن ءارتقا یبرا اریمع 6 ،یموردبررسدانشگاه  01

 و مشاهدات عنوان با یفیک مطالعه با( ۹101) 1ژانگ  .دهندیم اریمع نیبه ا یشتریو وزن ب کنندیممقاله استفاده 

 طوربه ارتقاء یارهایمع که داد نشان نیچ مهم یهادانشگاه در ارتقاء یارهایمع از یعلم ئتیه یاعضا اتیتجرب

 نشان ژوهشپ نیا. اندشده داده توسعه یمل سطح در حکومت یسو از شدهنییتع یهااستیس ریتأث تحت گسترده

 و دهندیم نشان واکنش فعاالنه اریبس شدهفیتعر یخارج یلیتحص بورس به نسبت یعلم ئتیه یاعضا داد

 یندسه گاهیجا رییتغ دهندهنشان است ممکن یعلم ئتیه یاعضا ارتقاء و یابیارز ةنیدرزم یبعد یهاپژوهش

 دانش ردکارب مرحله به یپژوهش اریمع گسترش طورنیهم و یبخش و یکارگروه سطح به ارتقاء یآموزش اریمع

 ازین حتوام سطح در عبارات، و زبان ت،یکم حوزه در یابیارز به ازین یبجا یپژوهش آثار است ممکن یحت باشد؛

 ،یزمال یدولت یهادر دانشگاه یلیتحص یارتقا ندیمقاله خود فرآ در( ۹106و همکاران ) ازمان .باشند داشته رییتغ به

بط، و مرت یهامسائل و چالش معتقدند هاآن. دادند نشانمؤسسات را  نیدر ا ءارتقا ندیفرآ یهاچالش و یدگیچیپ

 یارزش دانشگاه هستند و بر نظام ریفراگ ع،یبه ترف یابیدست یاز فشار برا یناش یو عادات دانشگاه هاوهیاز ش یبرخ

ارتقاء در  یااستاندارد ثابت بر کی یریکارگبه تیبر اهم دیتأک با هاآن نیهمچن. گذارندیم ریو فرهنگ کار تأث

 تیدرنها دیبا یدولت یهادر دانشگاه یلیتحص یارتقا ستمیکه س دندیرس جهینت نیاحقوق و دستمزد به  ستمیس کی

 یسنت یارهایاز مع یامجموعه( ۹10۲و همکاران ) 0سیرا کند و انتقال دهد. دییرا تأ یاصل یدانشگاه یهاارزش

در  یپزشک ستیعلوم ز یهادر دانشکده یارتقاء و تصد جهت محققان یابیارز یبرا شدهنییتع شیاز پ شرفتهیو پ

از فهرست  یتصادف صورتبهدانشگاه  071 هاآنمنظور  نیا یکردند. برا نییسراسر جهان تع یهادانشگاه نیب

 یابیارز یرا برا شرفتهیپ اریمع 7و  یسنت اریمع ۴( انتخاب کردند و دنیالجهان )فهرست  یهادانشگاه یبندرتبه

                                                           
1. Archibong et al 

2. Azman et al 

3. Zhang 
4. Rice 
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 یمرور، ارتقاء و تصد بر۹مجله ریتأث بیضر ریتأث یهاراهو  زانی( م۹10۲و همکاران ) 0رنانیکمککردند.  شنهادیپ

درصد از  01 افتندیقراردادند و در یموردبررسو کانادا را  کایمتحده آمر االتیا یهادانشگاهاز  یکیمنصب در 

 اهآن یهاافتهی. اندکردهاستفاده  بیضر نیارشد از ا یدوره کارشناس مؤسساتدرصد از  01و  یپژوهش مؤسسات

 یهافادهسوءاستاز  یریجلوگ یبرا تواندیم یپژوهش مؤسساتدر  ژهیوبهمجله  ریتأث بیاز ضر استفادهنشان داد 

 شدهنییتع شیاز پ یارهایاز مع یامجموعه نییتع باهدف یامطالعه( ۹1۹1و همکاران ) سیرابه کار رود.  یاحتمال

 یابر هاآن. دادند انجامکانادا  یپزشک یهادانشکدهمنصب در  یو تصد ءپژوهشگران جهت ارتقا یابیارز یبرا

 جیبود. نتا شرفتهیپ اریمع 7و  یسنت اریمع ۴استفاده کردند که شامل  مؤسسات دستورالعمل از یتصد و ءارتقا یابیارز

تنها  کهیدرحالدستورالعمل ارتقاء وجود داشت،  کی حداقل در( ٪1101) یسنت ارینشان داد چهار مورد از پنج مع

  .داشت وجود ارتقاء دستورالعمل هر در( ٪0۹0۲) یسنت ریغ اریمعسه مورد از هفت 

 ای و موانع از یاپاره ذکر و نامهنییآ درباره هادگاهید به شتریب پیشین مطالعاتتوان گفت بندی میدر یک جمع

 اینبه  دهشانجامپژوهش  تریننزدیک در ،اندداشته توجه کمی صورتبه نامهنییآ از واحد ماده کی تیوضع یبررس

ه توج علمی ئتیه اعضای ءارتقا نامهنییآ هایچالشو  پیامدها مسئلهبه دو  نیز(، 01۲7همکاران )و  جمالیپژوهش، 

ت حل جه راهکارهایینامه و ارائه آیین این مزایای پیرامون علمی ئتیه اعضای زیستهتجربه  حالنیدرعشده است؛ 

ز اعم ا علمیمختلف  هایحوزه علمی ئتیه اعضای کلی دیدگاه همچنینآن مدنظر قرار نگرفته است.  هایچالش

ت متفاو هایکه بعضاً دغدغه انسانی،خاص به حوزه علوم  صورتبهو .. کنکاش شده است و  کشاورزی مهندسی،

 عف،ض نقاط و هاچالش یبررس به حاضر پژوهشاساس در  براینخاص نپرداخته است.  صورتبهدارند،  بیشتریو 

 هنر و و یانسان علوم حوزه متخصصان منظر از ارتقاء نامهنییآ راهکارهایو ارائه  یامدهایپ و تبعات قوت، نقاط

 خواهد شد. پرداخته رابطه نیا در هاآن ستهیز اتیتجرب

 

 شناسی پژوهش روش .2

 یعلم ئتیه یاعضا را پژوهش کنندگانمشارکتاکتشافی است. -مطالعه کیفی و از نوع توصیفحاضر  پژوهش 

از . دادندیم لیتشک ارتقاء، یهاتهیکم در تیعضو ای و تیفعال سابقه و یاریدانش مرتبه حداقل یدارا رازیش دانشگاه

 یبرف گلوله یمتوال روش به افراد نیا .بودند اریدانش نفر 6 و استاد مرتبه یدارا نفر 1 ،یعلم ئتیه یعضانفر ا 00 انیم

 یاعضا از هدفمند نمونه کی با ییابتدا مصاحبه کی در پژوهشگر که بیترتنیابه شدند؛ انتخاب (یارهیزنج ارجاع)

 پس و کرد آغاز را مصاحبه بود، یغن اطالعات یدارا پژوهش موضوع با رابطه در که رازیش دانشگاه یعلم ئتیه

 یهاتهیکمدر  عضویت یا فعالیت سابقه که گرید یعلم ئتیه یاعضا کرد درخواست یو از شان،یا با مصاحبه از

 .کند یمعرفارتقاء داشتند را 

 

 

 

                                                           
1. McKiernan 

2. Journal Impact Factor (JIF) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 یپژوهدانشمطالعات نشریه 

 03 صفحه 

کاوش تجربیات و 

های اعضای دیدگاه

 هیئت علمی حوزه ...

 

 

 پژوهشدر  کنندهمشارکت یعل ئتیه یاعضا یشناخت تیجمع اطالعات -5جدول 

 دانشگاه یآموزش بخش تیجنس یعلم مرتبه فیرد

 (اقتصاد) یاجتماع علوم و تیریمد اقتصاد، دانشکده مرد استاد 1

 (یشناسجامعه)یاجتماع علوم و تیریمد اقتصاد، دانشکده مرد استاد 2

 (یتیترب) یروانشناس و یتیترب علوم دانشکده مرد اریدانش 3

 (یتیترب) یروانشناس و یتیترب علوم دانشکده زن اریدانش 4

 (یشناسزبان) یانسان علوم و اتیادب دانشکده مرد اریدانش 5

 (حقوق) یاسیس علوم و حقوق دانشکده مرد استاد 6

 (یاسیس علوم) یاسیس علوم و حقوق دانشکده مرد استاد 7

 (تصویریآموزش هنر ) دانشکده زن اریدانش 8

 (یخارج یهازبان) یانسان علوم و اتیادب دانشکده مرد اریدانش 9

 (یقرآن علوم) یاسالم معارف و اتیاله دانشکده مرد استاد 11

 (عرب اتیادب) یانسان  علوم و اتیادب دانشکده مرد اریدانش 11

 (یدرس یزیربرنامهو  تیریمد) یروانشناس و یتیترب علوم دانشکده مرد استاد 12

 (یحسابدار) یاجتماع علوم و تیریمد اقتصاد، دانشکده مرد استاد 13

 (ینیبال) یروانشناس و یتیترب علوم دانشکده مرد استاد 14

 

 تهیکم یهمکار با که هیاول مرتبط سؤاالت از یفهرست ابتدا پژوهشگر. بود افتهیساخت مهین صورتبه هامصاحبه

 شوندگانمصاحبه اریاخت در مصاحبه یراهنما برگه عنوانبه را بود شده هیته( مشاور و راهنما دیاسات) نامهانیپا

 مصاحبه، نیح در و دادیم پوشش را مرتبط مباحث که بود یموضوعات کنندهمشخص فاًصر سؤاالت نیا. داد قرار

 ارتباط در یعلم ئتیه یاعضا دگاهید دربارهمثال در وهله اول  یبرا.  دیگرد مطرح زین یگرید سؤاالت فراخور به

 نیترهمم شما نظر بهمطرح شد:  لیذ سؤاالتو در ادامه  شد دهیپرس یعلم ئتیه یاعضا مرتبه ارتقاء نامهنییآ با

 یهابیآس و امدهایپو  کدامند؟ یانسان علوم حوزه در یعلم ئتیه یاعضا ءارتقا نامهنییآ ضعف و قوت نقاط

  کدامند؟ شما نظر از یانسان علوم حوزه در ژهیوبه یعلم ئتیه یاعضا ارتقاء نامهنییآ یاجرا یاحتمال

 یاجتماع و یانسان علوم حوزه یعلم ئتیه یاعضا از نفر 00 باباع ها به حد اشتا رسیدن داده ،درمجموع

پژوهش  نیا در. دیانجام طول به قهیدق 00 و ساعت 0 تا قهیدق 0۲ نیب هامصاحبه زمان. شد مصاحبه رازیش دانشگاه

 .شد استفاده...( و اسناد)مصاحبه،  مختلف منابع از هاداده یگردآور ،یهمسوساز روش از ها،دادهجهت اعتبار 

 صورتنیبد است؛ دهیپد کی حول مکمل و مختلف یهاداده آوردن دست به یهمسوساز روش کاربرد از هدف

 و دیردگ یآورجمع علمی ئتیه اعضای ارتقاء نامهنییآ دهیپد حول( مصاحبه)اسناد،  مختلف منابع از هاداده که

 انیجر قیدق تیهدا روش از زین هاداده ییایپا یبرا. رفتیپذ صورت یپژوهش و ینظر یمبان و هامصاحبه مطابقت

 منظور نیبد. شد استفاده مصاحبه یهاداده یبررس و یابیارز جهت پژوهش تهیکم یاعضا از استفاده و مصاحبه

 هامصاحبه از هشداستخراج یکدها و هاافتهی یبررس به و شد لیتشک مشاور استاد و راهنما استاد توسط یاتهیکم

 تیرنهاد کدها مکرر یهایبررس با. رفتیپذ صورت یگذارکد مجدد کنترل مرحله هر در عالوهبه. شد پرداخته

 لیتحل ندیفرا ،هاداده لیتحل یاصل روش .شد حاصل هاداده یکدگذار نحوه و ریتفس با رابطه در مشابه نظرات
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و  ریو فراگ دهندهسازمان ه،یپا نیمضام استخراج و خام یهاداده یبندطبقه و یکدگذار صورتبه بود که مضمون

 یهالیفا یسازادهیپ از حاصل متن پژوهشگر ابتدا که بود صورت نیا به ندیفرآ آغاز. دیرس انجام به هاآن نیروابط ب

 ،هاآن ۀشدگفته انیب نوع و یگفتار شکل همان به را کنندگانمشارکت توسط شدهانجام یهادر مصاحبه شدهضبط

 .کرد شدهثبت یهاداده خواندن و یبازنگر به اقدام سپس، و نمود؛ یبردارادداشتی عبارات و هاواژه قالب در

 نیمضام از یفهرست تا شود مطالعه پژوهشگر توسط بار چند هامصاحبه متن که بود ازین ه،یپا نیمضام استخراج یبرا

 اشاره مشابه و مشترک یموضوع به که ییکدها ه،یپا نیبعد با مراجعه به مضام مرحله در باشد؛ هیته قابل هامقوله و

 هاآن یبندطبقه و سهیمقا از و شد ساخته دهنده سازمان نیمضام و یکدگذار مشترک یکدها صورتبه داشتند،

 اهکارهار و امدهایپ و تبعات قوت، نقاط ضعف، نقاط و هاچالش شامل یکل مضمون چهار قالب در ریفراگ نیمضام زین

 .شد یبنددسته

 

 هاافتهی .0 

 نقاط ضعف، نقاط و هاچالش های پژوهش در قالبشناسی پژوهش اشاره کردیم، یافتههمچنان که در بخش روش

از  شدههیتهکد باز اولیه  0۴1ی قابل اشاره هستند. همچنین با تحلیل شنهادیپ یراهکارها و امدهایپ و تبعات قوت،

 ه،یپا مضمون 000 تعداد ،مرتبط ریغ یکدها و یتکرار موارد حذف از پسکنندگان، عبارات و جمالت مشارکت

 .شد استخراج و یبنددسته ریفراگ مضمون 0 و دهندهسازمان مضمون ۹0

 

 ومعل یهاحوزه یعلم ئتیه یاعضا دگاهید از ارتقاء نامهنییآ در موجود ضعف نقاط و هاچالش. الف

 کدامند؟ رازیش دانشگاه یاجتماع و یانسان

-سازمان مضمون هشت پژوهش در کنندگانمشارکت ضعف، نقاط و هاچالش ثیاز ح داد نشان پژوهش یهاافتهی

شامل  یفرع مضمون شش به خود یانسان علوم نگاه از ضعف نقاط و هاچالشمضمون اول  .کردند مطرح را دهنده

 و یتردگگس ،یالمللنیب اتینشر تعداد بودن ،کمیالمللنیب یهامقاله چاپ یبرا یانسان علوم حوزه نییپا شانس

 نامه،نییآ در یانسان علوم حوزه به دودرجه نگاه نامه،نییآ در یانسان علوم شدن یقربان ،یانسان علوم زبان بودن یفلسف

 سه به ندگانکنمشارکت اغلب ن،یمضام نیا نیب در. بود یانسان علوم در شاگرد با استاد ارتباط مباحث ماندن مغفول

 که کرد اشاره یانسان علوم شدن یقربان باب در دیاسات از یکی مثال، یبرا داشتند؛ یشتریب دیتأک و توجه ریاخمورد 

 هستند ینانسا علوم حوزه از خارج که هستند یکسان کنندیم نیتدو وزارتخانه در را هانامهنییآ نیا که یکسان عمده»

 یهاتیالفع خصوصبه و کردن تیفعال اهل که کنندیم نگاه کاهل افراد دید با حوزه نیا افراد و یانسان علوم به و

 عضو( ۴احبه )مص) «.ندارد یگاهیجا چیه یانسان علوم نامه،نییآ نیتدو در باًیتقر. ستندین یالمللنیب نوع از یپژوهش

  (.اریدانش خارجه، زبان بخش ،یانسان علوم و اتیادب دانشکده یعلم ئتیه

 ریسا از غفلت و یپژوهش عدبُ بر ادیز دیتأک یآموزش -یپژوهش جنبه از ضعف نقاط و هاچالش دوم مضمون در

-نییآ یریوگس نامه،نییآ در یمهندس -یفن نگاه بودن غالب پژوهش، تیکم بر نامهنییآ دیتأک آموزش، ژهیوبه ابعاد

. ردخویم به چشم ضعف کی عنوانبه یآموزش بعد در ییدانشجو یهایابیارز وجودو  ،یآ.اس.یآ یهامقاله به نامه

 نامهنییآ دیتأک اب ارتباط درمثال،  یداشتند؛ برا یشتریب دیتأکاول  جنبه سه بر کنندگانمشارکت مضمون پنج نیا از



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 یپژوهدانشمطالعات نشریه 

 03 صفحه 

کاوش تجربیات و 

های اعضای دیدگاه

 هیئت علمی حوزه ...

 

 

 شتریب که یزیچ آن» که بود باور نیا بر هاشوندهمصاحبه از یکی آموزش، از غفلت نیهمچن و یپژوهش تیکم بر

 رسدب یوقت کار یول شودیم توجه هم آموزش به البته. هاستییوتو هم عمدتاً و است پژوهش است موردتوجه

 و تیریمد اقتصاد، دانشکده یعلم ئتیه عضو( 0مصاحبه ).« )شودیم یشتریب توجه پژوهش یهاییوتو به عمدتاً

  (.استاد ،یاجتماع علوم

 نیبود که خود به مضام  یعلم ئتیه یاعضا با ارتباط در ضعف نقاط و هاچالش دهنده سازمان مضمون نیسوم

 دیاسات یفیکلبالت نامه،نییآ مکرر راتییتغ مرجع، و نظرصاحب دیاسات پرورش به یتوجهیبشامل  یگرید یفرع

و  ارتقاء یابر یفعل نامهنییآ از جوان دیاسات ینگران زه،یمم ئتیه یاعضا صیتشخ ای نامهنییآ مفاد به عمل در

ه مورد اول س نیمضام نیا نی. در بشدیم میتقس پژوهش ای آموزش عدبُ به تیاولو در دیاسات یسرگردان و دیترد

 دیاسات ورشپر به یتوجهیب با ارتباطدر  ،مثال یبودند؛ برا کنندگانمشارکت مدنظر یفرع نیمضام نیترمهم

 کار آن یرو اصفهان دانشگاه که ییهاشاخص از یکی»: که بود نیا دیاسات از یکی نظر مرجع، و نظرصاحب

 شناخته یمل سطح در حداقل بلکه باشد شده شناخته ایدن در فرد که مییگوینم حاال. است یعلم تیمرجع کندیم

 را من رانیا در که است نیا حداقل دارم حرف خودم یتخصص رشته در که هستم یمدع من اگر. باشد شده

 و اتیادب دانشکده یعلم ئتیه عضو( ۲مصاحبه )) «.باشم داشته یهمکار مهم مراکز ای دانشگاه چند با و بشناسند

 (.اریدانش ،یخارج یهازبان بخش ،یانسان علوم

 کنندگانمشارکت نزد درکه  بود هاتهیکم دگاهید از ضعف نقاط و هاچالشدهنده، چهارم سازمان مضمون

 و یخصصت تهیکم ژهیوبه هاتهیکم کردن عمل یاقهیسل یفرع نیو شامل مضامداشت  چشمگیریتوجه  یفراوان

-نییآ راف عرف تیارجح زه،یمم ئتیه یرأ بودن یمخف ،یگریالب و ضابطه یجابه رابطه تیحاکم زه،یمم ئتیه

 ها،هتیکم تعداد بودن یصور ،یعلم ئتیه عضو  ارتقاء در یریسوگوجود  نامه،نییآ یبندها نص بر یانامه

 تیامعج از زهیمم ئتیه شناخت نداشتن زه،یمم ئتیه در یانسان علوم یعلم ئتیه یاعضا اندک تعداد تیعضو

 چهار نیبود. همچن یانسان علوم حوزه با  ارتقاء ندیفرا رندهیگمیتصم رانیمد بودن ناآشناو  یانسان علوم حوزه

 یاقهیلس خصوص در یاکنندهمشارکت. بود پژوهش در کنندگانمشارکت توجه مورد شتریب اول، یفرع مضمون

 که ودهب یروز مثال؛ کنم عرض یکل صورت به»: گفت نیچن  ارتقاء انیجر در زهیمم ئتیه تهیکم کردن عمل

 حال روز کی. نگرفته  ارتقاء ستیدو ازیامت با یاپرونده هم روز کی اما گرفته،  ارتقاء ازیامت صد با یاپرونده

 عضو( 1)همصاحبه ).«کردند قمع و قلع را همه هم روز کی اندداده  ارتقاء را همه بوده خوب هاتهیکم یاعضا

 (. اریدانش ،یروانشناس و یتیترب علوم یدانشکده یعلم ئتیه

 دانشگاه اهداف و اندازهاچشم دگاهید از  ارتقاء نامهنییآ ضعف نقاط و هاچالشپنجم سازمان دهنده  مضمون

 یدانشگاه یدبنرتبه زدن وندیپ ها،دانشگاه اول هدف عنوانبه یدانشگاه یهایبندرتبه بر تمرکز مضمون سه شامل

 نیه اتوان بیم نیمضام نیا قیمصاد ازجملهبود.  هادانشگاه اهداف با نامهنییآ یاجرا یهمخوان عدمو  نامه،نییآ به

 مشخص شگاهدان تیکل با فشیتکل نامهنییآ که، است نیا دارد نامهنییآ نیا که گرید مشکل»مورد اشاره کرد: 

 را  تقاءار فیتکل واال، هدف آن لیذ و دیکن مطرح و میتنظ دانشگاه یبرا ییواال هدف کی دیبا شما. ستین

 و سوم ،ومددست اهداف شده نییتع رانیا در هادانشگاه یبرا که یهدف. ستین طورنیا سفانهأمت. دیینما مشخص

 (.اریدانش ،یانسان علوم و اتیادب دانشکده یعلم ئتیه عضو( ۴مصاحبه ).« )است رنک ای چهارم



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 یپژوهنشریه مطالعات دانش

 03 صفحه   

 1، شماره 1دوره    

 1033 زمستان   

 1پیاپی    

 غالب یفرع نیمضام شامل ،یانهیزم یهاچالش کردیرو از ضعف نقاط و هاچالشششم  دهندهسازمان مضمون

 یاختارس یهاچالش افتنی یتسرو  یدانشگاه استقالل به توجه عدم و ارتقاء نامهنییآ در علوم وزارت دگاهید بودن

 ستورات،د یمجر فقط هادانشگاه نکهیا مورد در مثال، عنوانبهبود؛  ارتقاء نامهنییآ بر جامعه یعلم یفضا بر حاکم

 ند،ندار نامهنییآ تیوضع بهبود و اصالح در ینقش و هستند علوم وزارت یسو از یابالغ نامهنییآ و هانامهوهیش

 امکان و تاس شده نوشته یزمان اتیمقتض به توجه با و علوم وزارت دگاهید از نامهنییآ»: دیگویم یاشوندهمصاحبه

 علوم و تیریمد اقتصاد، دانشکده یعلم ئتیه عضو( 0مصاحبه )) «.ندارد وجود هادانشگاه یسو از اصالح و رییتغ

 (.استاد ،یاجتماع

 نجپ شامل یساختار-ییمحتوا کردیرو از  ارتقاء نامهنییآ ضعف نقاط و هاچالش دهندهسازمانمضمون  نیهفتم

 فضع ها،رشته همه یبرا نامهنییآ بودن واحد مختلف، یهادانشگاه در متفاوت یهانامهوهیش وجود یفرع مضمون

-یبو  ،(یفرهنگ کار مانند) میمفاه یبرخ از مشخص فیتعر ارائه عدم دانشگاه، و جامعه انیم ارتباط یبرقرار در

 ریز بارتعقرار گرفته بود و  موردتوجه شتریبود که دو مضمون اول ب نامهنییآ در یارشتهنیب مطالعات به یتوجه

 و یانسان علوم یاهرشته نیب یقیعم تفاوت ما. کرده نگاه کسانی سفانهأمت نامهنییآ»:استمضمون  نیا دییأت انگریب

 هب که ییهاتفاوت یسر کی. است شکل نیهم به هم یانسان علوم یهاحوزه داخل یحت. میدار یانسان علوم ریغ

 .(استاد ،یاسیس علوم بخش ،یاسیس علوم و حقوق دانشکده یعلم ئتیه عضو( 7)مصاحبه) «.چربدیم اشتراکات

 بودن یالزام یفرع یهامضمونشامل  بودن یالزام دگاهید از ضعف نقاط و هاچالش دهندهسازمانهشتم  مضمون

 یهشپژو آورالزام بند عنوان به مقاله، به توجه ،ییاجرا و یفرهنگ ،یپژوهش ،یآموزش چهارگانه ابعاد از ییبندها

 از یکی مثال، عنوانبه ؛بود ارتقاء نامهنییآ یآموزش عدبُ آورالزام بند عنوان به نامهانیپا از دفاعو  ارتقاء نامهنییآ

 ییتوو یبندها ما حوزه چهار نیا یبندها ریز از هرکدام یبندها از یبرخ در» که کرد انیب نیچن کنندگانمشارکت

 نیاول و است یپژوهش که سه بند مثال، باشد؛ طرحقابل پرونده تا باشد داشته وجود دیبا ازاتیامت از یزانیم کی. میدار

 ،یروانشناس بخش ،یروانشناس و یتیترب علوم دانشکده یعلم ئتیه عضو( 1)همصاحبه )«.است مقاله که هم زیچ

 (.اریدانش

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ها و نقاط ضعفدهنده و پایه مربوط به چالش. مضامین فراگیر، سازمان2جدول 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 یپژوهدانشمطالعات نشریه 

 03 صفحه 

کاوش تجربیات و 

های اعضای دیدگاه

 هیئت علمی حوزه ...

 

 

 هیپا نیمضام
 نیمضام

 دهنده سازمان

 نیمضام

 ریفراگ

 یالمللنیب یهامقاله چاپ یبرا یانسان علوم یحوزه نییپا شانس -

 یالمللنیب اتینشر تعداد کمبود -

 یانسان علوم زبان بودن یفلسف و یگستردگ -

 نامهنییآ در یانسان علوم شدن یقربان -

 نامهنییآ در یانسان علوم یحوزه به دودرجه نگاه -

 یانسان علوم در شاگرد با استاد ارتباط مباحث ماندن مغفول -

 یانسان علوم نگاه از

 نقاط و هاچالش

 ضعف

 آموزش ژهیوبه ابعاد ریسا از غفلت و یپژوهش بعد بر ادیز دیتأک -

 پژوهش تیکم بر نامهنییآ دیتأک -

 نامهنییآ در یمهندس -یفن نگاه بودن غالب -

 یآ.اس.یآ یهامقاله  به نامهنییآ یریسوگ -

 ضعف کی عنوانبه یآموزش بعد در ییدانشجو یهایابیارز وجود -

 -یپژوهش بعد از

 یآموزش

 ارتقاء یبرا یفعل نامهنییآ از جوان دیاسات ینگران -

 نامهنییآ مکرر راتییتغ -

 پژوهش ای آموزش بعد به تیاولو در دیاسات یسرگردان و دیترد -

 مرجع و نظرصاحب دیاسات پرورش به یتوجهیب -

 هزیمم ئتیه یاعضا صیتشخ ای نامهنییآ مفاد به عمل در دیاسات یفیبالتکل -

 یاعضا نگاه از

 یعلم ئتیه

 یدانشگاه استقالل به توجه عدم و ارتقاء نامهنییآ در علوم وزارت دگاهید بودن غالب -

 ارتقاء نامهنییآ بر یعلم یفضا بر حاکم یساختار یهاچالش افتنی یتسر -
 یانهیزم یهاچالش

 (زهیمم ئتیه و یتخصص تهیکم ژهیوبه) هاتهیکم کردن عمل یاقهیسل -

 یعلم ئتیه عضو ارتقاء در یریسوگ وجود -

 یگریالب و ضابطه یجابه رابطه تیحاکم -

 زهیمم ئتیه یرأ بودن یمخف -

 هاتهیکم تعداد بودن یصور -

 نامهنییآ یبندها نص بر یانامهنییآ فرا عرف تیارجح -

 زهیمم ئتیه در یانسان علوم یعلم ئتیه یاعضا اندک تعداد تیعضو -

 یانسان علوم یحوزه تیجامع از زهیمم ئتیه شناخت نداشتن -

 یانسان علوم یحوزه تیجامع از ارتقاء ندیفرا رندهیگمیتصم رانیمد بودن ناآشنا -

 هاتهیکم

 هادانشگاه اول هدف عنوانبه یدانشگاه یهایبندرتبه بر تمرکز -

 نامهنییآ به یدانشگاه یبندرتبه زدن وندیپ -

 هادانشگاه اهداف با نامهنییآ یاجرا یهمخوان عدم -

 و اهداف

 اندازهاچشم

 مختلف یهادانشگاه در متفاوت یهانامهوهیش وجود -

 هارشته همه یبرا نامهنییآ بودن واحد -

 دانشگاه و جامعه انیم یارتباط یبرقرار در ضعف -

 (یفرهنگ کار مانند) میمفاه یبرخ از مشخص فیتعر ارائه عدم -

 نامهنیآئ در یارشتهنیب مطالعات به یتوجهیب -

 -ییمحتوا

 یساختار

 ییاجرا و یفرهنگ ،یپژوهش ،یآموزش چهارگانه ابعاد از ییبندها بودن آورالزام -

 ارتقاء نامهنییآ یپژوهش بعد ییوتو بند عنوانبه مقاله به توجه -

 ارتقاء نامهنییآ یآموزش بعد( ییوتوآور )آورالزام بند عنوانبه نامهانیپا از دفاع -

 بودن آورالزام

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 یپژوهنشریه مطالعات دانش

 03 صفحه   

 1، شماره 1دوره    

 1033 زمستان   

 1پیاپی    

 یعاجتما و یانسان علوم حوزه یعلم ئتیه یاعضا دگاهید از ارتقاء، نامهنییآ قوت نقاط و ایمزا.ب

 کدامند؟ رازیش دانشگاه

مضمون  نیاول .کردند ذکر را یقوت نقاط نامهنییآ یبرا منظر دو از شوندگانمصاحبه نامه،نییآ قوت نقاط با ارتباط در

 نییعت و یساز کسانی یفرع نیبود که خود شامل مضام اتیکل نظر از  ارتقاء نامهنییآ قوتنقاط   دهنده،سازمان

 بودن مندهدف کشور، یزمان اتیمقتض با نامهنییآ بودن متناسب ،یعلم ئتیه یاعضا تمام یبرا مشترک تیمورأم

 یبرا یمناسب ابزار عنوان به نامهنییآ ،(ییاجرا و یفرهنگ ،یپژوهش ،یآموزش) گوناگون ابعاد به توجه نامه،نییآ

 به امهنوهیش ینسب توجهو  تیکل در نامهنییآ داشتن بودن مطلوب ،یعال آموزش به یدهجهت و یگذاراستیس

 کرده یعس اندازچشم کی در  نامهنییآ» :کندیاشاره م کنندگاناز مشارکت یکیمثال  یبرا. بود یانسان علوم تیماه

 نبالد را یخوب هدف ارتقاء نامهنییآ که مییبگو میتوانیم نظر نیا از. دهد قرار خود در را تیجامع کی که است

 (.اریدانش ،یشناسروان بخش ،یشناسروان و یتیترب علوم دانشکده یعلم ئتیه عضو( 0مصاحبه )) «.است کرده

 هاتهیمک بودن راستاهمبود که خود به  هاتهیکم نظر از ارتقاء نامهنییآ قوت نقاط دهنده،سازمانمضمون  نیدوم

 دانشکده ندهینما حضورو  یانتصاب یجابه یانتخاب صورتبه زهیمم ئتیه یاعضا نییتع گر،یکدی با نامهنییآ در

 نیا دکنندهییأتکه  کنندگاناز مشارکت یکی. در ادامه نظر شدیم میتقس زهیمم ئتیه در پرونده مدافع لیوک عنوانبه

 فرن کی است انیجر در که یاپرونده هر و است یانتخابات زهیمم ئتیه بیترک»مضمون است، ارائه شده است: 

 ئتیهو عض یکارتقاء ] پرونده کار روند از هم، زهیمم ئتیه در و دارد حضور منتخب تهیکم در مدافع لیوک عنوانبه

 علوم دانشکده یعلم ئتیه عضو( 1مصاحبه )) «.دهدیم جواب شانیا و کنندیم سؤال گرانید و کندیم دفاع[ علمی

 (.اریدانش ،یشناسروان بخش ،یشناسروان و یتیترب

 
 دهنده و پایه مربوط به نقاط قوت. مضامین فراگیر، سازمان3جدول 

 نیمضام هیپا نیمضام

 دهنده سازمان

 نیمضام

 ریفراگ

 کشور یزمان اتیمقتض با نامهنییآ بودن متناسب -

 نامهنییآ بودن هدفمند -

 (ییاجرا و یفرهنگ ،یپژوهش ،یآموزش) گوناگون ابعاد به توجه -

 یعال آموزش به یدهجهت و یگذاراستیس یبرا یمناسب ابزار عنوانبه نامهنییآ -

 تیکل در نامهنییآ بودن مطلوب -

 یانسان علوم تیماه به نامهوهیش ینسب توجه -

 یعلم ئتیه یاعضا تمام یبرا مشترک تیمأمور نییتع و یسازکسانی -

 قوت نقاط اتیکل

 گریکدی با نامه-نییآ در هاتهیکم بودن راستاهم -

 یانتصاب یجابه یانتخاب صورتبه زهیمم ئتیه یاعضا نییتع -

 زهیمم ئتیه در پرونده مدافع لیوک عنوانبه دانشکده یندهینما حضور -

 هاتهیکم

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 یپژوهدانشمطالعات نشریه 

 01 صفحه 

کاوش تجربیات و 

های اعضای دیدگاه

 هیئت علمی حوزه ...

 

 

حوزه یمعل ئتیه یاعضا دگاهید از ،یفعل یعلم ئتیه یاعضا ارتقاء نامهنییآ یاجرا یامدهایپج.

 ست؟یچ رازیش دانشگاه یاجتماع و یانسان علوم یها

 خود با ار ییامدهایپ و تبعات یسر کی شود اجرا که یابرنامه ای طرح هر یطورکلبه یسازمان و یعلم یفضا در

 نامهنییآ تبعات دگانکننمشارکت نظرات به توجه با. ستین یمستثن قاعده نیا از زین ارتقاء نامهنییآ که دارد دنبال به

 نامهنییآ یاجرا یامدهایپ و عاتاول تب دهندهسازمانشود. مضمون  تقسیم اصلیقالب چهار مضمون  در تواندیم

 میبگو خواهمیم»: بود شده انیب شکل بدین  گفتگوها در کهبود  انیدانشگاه نیب در نامطلوب رقابت جادیا: ارتقاء

 ای دوم شودیم دارد بود، اول رتبه رازیش دانشگاه ندیگویم کهیوقت مثال، شود؛یم وارد شما به رونیب از رقابت که

 بودجه و مترک خوب استاد ردیگیم یکمتر خوب یدانشجو فتدیب اتفاق نیا اگر خب. شوندیم نگران همه سوم،

 دیبتوان دیبا ،یالمللنیب هم و داخل هم ها،دانشگاه ریسا با رقابتقابل یفضا در شما پس رد؛یگیم هم یکمتر

 (.تاداس ت،یریمد بخش ،یاجتماع علوم و تیریمد اقتصاد، دانشکده یعلم ئتیه عضو( 0مصاحبه )) «.دیکن کنترل

 مضمون ۲ شامل یاجتماع -یفرهنگ منظر از: ارتقاء نامهنییآ یامدهایپ و تبعات دهنده،سازمانمضمون  دومین

 در یعلم یخالقایب جیترو د،یاسات یکارمحافظه و یاکاریر جیترو د،یاسات انیم در یعلم یاخالقیب جیترو فرعی

 به یابیدست ان،یدانشجو انیم در یعلم یاخالقیب جیترو ،یعلم جامعه به مردم عموم یمنف نگرش جامعه، سطح

 یعلم فتخل یسازنهیزم د،یاسات یعلم تیشخص و وجهه به یتوجهیب د،یاسات توسط کاذب گاهیجا و منزلت

مضمون  ینابود. در  دانشجو به استاد از مقاله دیتول فشار انتقالو  مقاله، فیتأل یبرا او اجبار واسطهبه دانشجو

 تکرار مراتببه هاآن انیم در یکارمحافظه و یاکاریر و دیاسات انیم در یعلم یاخالقیب جیترومرتبط با  هایبحث

 لحاظ به و نشود انتخاب درست استاد نیا اگر»: بودمعتقد  کنندگانمشارکتاز  یکیمثال  برای. شد دیتأک و

 سمت به فرد نیا که آوردیم وجود به یعلم -یاخالق مشکالت کی کند، تیرعا را اخالق نخواهد یاحرفه

 دانشکده یعلم ئتیه عضو( 0مصاحبه )) «.باشد اسمش فقط جا هر. دهد انجام را یکار نوع هر که رودیم تقلب

 (.استاد ت،یریمد بخش ،یاعتماج علوم و تیریمد اقتصاد

به  یفرع مضامینشامل  یانسان علوم نگاه از ارتقاء نامهنییآ یامدهایپ وتبعات  دهنده،سازمانسوم  مضمون

 عنوانبه نامهنییآو  ها،یارذگاستیس در یانسان علوم دیاسات نظرات به یتوجهیب ،یانسان علوم حوزه بردن هیحاش

 از یکیقرار گرفته بود.  موردتوجه بسیارمضمون اول  نیبنیدرابود که  یانسان علوم حوزه در رشد مانع کی

 یالگو تابع واقعدر یانسان علوم که است نیا افتدیم رانیا در که یاتفاق نیبدتر»گفت:  چنین کنندگانمشارکت

 مدل داتمانیتول در ما افتدیم که یاتفاق. میکنیم تیتبع هاآن از هم ما و است یمهندس -یفن حوزه از برگرفته

 ینسانا علوم و ندارد ارتباط مردم به و خوردینم مردم درد به ما داتیتول ن،یبنابرا و م؛یریگیم شیپ در را هاآن

 عضو( 1مصاحبه ))«.دیآینم بکار و ستین جامعه یهاانسان ما یهادغدغه و مطالبات ازها،ین ها،خواسته یپاسخگو

 (.اریدانش ،یشناسروان بخش ،یشناسروان و یتیترب علوم دانشکده یعلم ئتیه

امل دو ش یعلم آثار از ییزدا تیفیک جهت از ارتقاء نامهنییآ یامدهایپ وتبعات  دهندهسازمانچهارم  مضمون

 بود.  یطحس مقاالت دیتولو   مقاله تعداد یکم شیافزا به یعلم ئتیه عضو دادن سوق و یسازبستر فرعیمضمون 

چهار  ،یعلم ئتیه یاعضا دگاهیاز د  ارتقاء نامهنییآ یامدهایپ و تبعات دهندهسازمانمضمون  پنجمین

 ئتیه عضو بر وارد مضاعف فشار نامه،نییآ مکرر راتییتغ از یناش یعلم ئتیه یاعضا یسرگردان فرعیمضمون 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 یپژوهنشریه مطالعات دانش

 02 صفحه   

 1، شماره 1دوره    

 1033 زمستان   

 1پیاپی    

 تیوضع با تیوضع لیتبد وندیپو  ارتقاء با یمطالعات فرصت یاعطا وندیپ ،یپژوهش انتظارات برآوردن جهت یعلم

 .شدمیشامل  را ارتقاء

 نامهمربوط به تبعات و پیامدهای آییندهنده و پایه . مضامین فراگیر، سازمان0جدول 

 سازمان نیمضام هیپا نیمضام

 دهنده

 ریفراگ نیمضام

 هادانشگاه انیم در نامطلوب یرقابت یفضا جادیا -

 انیدانشجو یاستعدادها و هاییتوانا به یتوجهیب -

 دیاسات یاستعدادها و هاییتوانا به یتوجهیب -

 یامدهایپ و تبعات نامطلوب رقابت

 نامهنییآ

 دیاسات انیم در یعلم یاخالقیب جیترو -

 دیاسات یکارمحافظه و یاکاریر جیترو -

 جامعه سطح در یعلم یاخالقیب جیترو -

 یعلم جامعه به مردم عموم یمنف نگرش -

 انیدانشجو انیم در یعلم یاخالقیب جیترو -

 دیاسات توسط کاذب گاهیجا و منزلت به یابیدست -

 دیاسات یعلم تیشخص و وجهه به یتوجهیب -

 یعلم تخلف سازنهیزم مقاله، نیتدو یبرا دانشجو کردن اجبار -

 دانشجو به استاد از مقاله دیتول فشار انتقال -

 یاجتماع -یفرهنگ

 یانسان علوم یحوزه بردن هیحاش به -

 هایگذاراستیس در یانسان علوم اتینظر به یتوجهیب -

 یانسان علوم یحوزه در رشد مانع کی عنوانبه نامهنییآ -

 یانسان علوم نگاه از

 مقاله تعداد یکم شیافزا به یعلم ئتیه عضو دادن سوق و یسازبستر -

 یسطح مقاالت دیتول -

 نامهنییآ مکرر راتییتغ از یناش یعلم ئتیه یاعضا یسرگردان -

 یپژوهش انتظارات برآوردن جهت یعلم ئتیه عضو بر وارد مضاعف فشار -

 ارتقاء با یمطالعات فرصت یاعطا وندیپ -

 ارتقاء تیوضع با تیوضع لیتبد وندیپ -

 ئتیه یاعضا نگاه از

 یعلم

 

 یعضاا دگاهید از یعلم ئتیه یاعضا ارتقاء نامهنییآ اصالح و بهبود جهت یشنهادیپ یراهکارها د.

 ست؟یچ رازیش دانشگاه یاجتماع و یانسان علوم یهاحوزه یعلم ئتیه

  ارتقاء امهننییآ تیوضع بهبود جهت را راهکارهایی یعلم ئتیه یاعضا تبعات، و قوت ضعف، نقاط به پاسخ در

 دهنده،سازمانمضمون  اولینشدند.  بندیدسته دهندهسازماندر قالب هفت مضمون  راهکارها نیا. نمودند شهادیپ

 وزهح به متعادل توجه فرعی دهندهسازمانمضمون  سیزدهشامل  خود یانسان علوم اتیمقتض پیشنهادی راهکارهای

 حوزه یصلا محصوالت از یکی عنوانبه کتاب به توجه ،یمهندس -یفن و هیپا علوم یهاحوزه با راستاهم یانسان علوم

 ،(یمهندس -یفن و هیپا علوم مشابه) یانسان علوم در یدکتر انیدانشجو یلیتحص تیهدا نحوه رییتغ ،یانسان علوم

 علوم نامهنییآ در کشور یبوم اتیمقتض به توجه نامه،نییآ در یانسان علوم حوزه به یارشتهنیب نگاه داشتن ضرورت

 علوم، ریسا هب نسبت یانسان علوم حوزه از انتظارات کیتفک ها،حوزه ریسا از یانسان علوم نامهنییآ کیتفک ،یانسان



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 یپژوهدانشمطالعات نشریه 

 00 صفحه 

کاوش تجربیات و 

های اعضای دیدگاه

 هیئت علمی حوزه ...

 

 

 علوم سبتن به یانسان علوم در یعلم اندک راتییتغ به توجه نامه،نییآ در یانسان علوم یجیترو تیماه به توجه

 ،یمهندس -یفن هحوز به نسبت آن یدگیچیپ لیدل به یانسان علوم حوزه در ترجمه به شتریب توجه ،یمهندس و یفن

 یهارحوزهیز کیتفک ، ارتقاء ندیفرآ در مجالت اعتبار به شتریب توجه ،یانسان علوم در یمحور مخاطب به توجه

 اینورد اول بود. در بر دو م دیتأک بیشترین فرعی مضامین این بین. از بود ارتقاء ندیفرا در گریکدی از یانسان علوم

 هم. باشد داشته ارزش هم کتاب دیبا دارد گاهیجا مقاله که قدرآن » :گویدمی علمی ئتیه اعضایاز  یکیراستا 

 ای فیتأل ترجمه، از اعم ؛یوزارت فیتعر آن با کتاب هم و یآموزش یهاکتاب هم ،یپردازهینظر

 .(اریدانش عرب، اتیادب بخش ،یانسان علوم و اتیادب دانشکده یعلم ئتیه عضو( 00)مصاحبه )«.یگردآور

 ئتیه یاعضا تعداد شیافزا فرعی مضامین شامل هاتهیکم:یشنهادیپ یراهکارها دهنده،سازمانمضمون  دومین

 یصصتخ ضرورت ،یانسان علوم حوزه خود متخصصان توسط آثار یابیارز زه،یمم ئتیه در یانسان علوم یعلم

 در یبررس یهاتهیکم ادغام ارتقاء، یهاتهیکم در یالمللنیب داوران از دعوت ،یانسان علوم زهیمم ئتیه کردن

 مورد دوود که ب یانسان علوم حوزه در یپژوهش امور تهیکم لیتشکو  ،(زهیمم ئتیه منتخب، ،یتخصص) گریکدی

 . بود کنندگانمشارکت دیتأک مورد شتریب نیریسا نسبت به یشنهادیپ یراهکارهااول 

 ندانست ارجح فرعیشامل شش مقوله  یپژوهش -یآموزش: یشنهادیپ یراهکارهاسوم،  دهندهسازمان مضمون

 یهاتیفعال به هتوج یجابه دیاسات یپژوهش ریس خط به توجه ،یانسان علوم تیماه لیدل به پژوهش به نسبت آموزش

 یازیامت زنو رییتغ ،یانسان علوم یهاحوزه در ارتقاء نامهنییآ در پژوهش مفهوم فیبازتعر اد،یز مقاالت و پراکنده

 به توجه اب نامه،نییآ کنار در ییاجرا نامهوهیش وجود ضرورت ،یانسان علوم  ارتقاء نامهنییآ یپژوهش عدبُ در هابند

 یشتربدو مقوله اول  هاآن انیمبود که از  دیاسات یامشاوره خدمات به توجهو  ،یالمللنیب و یمل یرقابت یفضا

 نظرم هب و است مهم یلیخ آموزش یانسان علوم در» داشت ابراز نیچن دیاسات از یکی ،مثال برایبود؛  موردتوجه

 عضو( ۲مصاحبه ))«اندگذاشته کنار را آموزش عمالً نامهنییآ نیا در. دارد تیارجح پژوهش به جاها از یلیخ در

 (.اریدانش خارجه، زبان بخش ،یانسان علوم و اتیادب دانشکده یعلم ئتیه

 فرعیخود شامل سه مضمون  یتیریمد و ینظارت یشنهادیپ یراهکارهاچهارم  دهندهسازمان مضمون

 ینظارت و یتیریمد نظام جادیا لزوم ارتقاء، ندیفرآ یسازشفاف و لیتسه منظوربه یاانهیرا یهاستمیس یریکارگبه

 . بود ارتقاء ندیفرآ یسازشفافو  هادانشگاه در یقو

 تیفیک به توجه فرعیشامل دوازده مضمون  ییمحتوا یشنهادیپ یراهکارها دهندهسازمانمضمون  پنجمین

 در ودموج ارتقاء یهاوهیش از یالگوبردار آن، تیتقو و اصالح و نامهنییآ در دنظریتجد صرف، تیکم یجابه

 نامهنییآ نیتدو موجود، نامهنییآ یشناسبیآس آن، در عیسر راتییتغ از زیپره و نامهنییآ ثبات ه،یعلم یهاحوزه

 ،یصاختصا و یعموم بخش دو به نامهنییآ یبندها لیتبد ها،دانشگاه همه یبرا ریپذانعطاف حالنیدرع و واحد

 موارد یبرا نامهنییآ در ژهیو موارد بند جادیا نامه،نییآ آورالزام یهابخش حذف نامه،نییآ کردن دارجهت

 چهارگانه عاداب به ستنینگر همسنگ از زیپرهو  مشخص یزمانمدت در  ارتقاء نامهنییآ یشیآزما یاجرا ،ییاستثنا

 ،نمونه برای ؛قرار گرفته بود موردتوجه بیشترسه مورد اول  ،ذکرشده فرعی مضمون دوازده انیم از. شدمی نامهنییآ

 و تیکم به دکنن لیتبد را تیفیک خواهندیم که هست نیا هاآن مشکل»معتقد است:  کنندگانمشارکتاز  یکی



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 یپژوهنشریه مطالعات دانش

 00 صفحه   

 1، شماره 1دوره    

 1033 زمستان   

 1پیاپی    

 اتیادب دانشکده یعلم ئتیه عضو( 01) مصاحبه) «.ستین یشدن[ یانسان علوم در.[رندیبگ اندازه را هاتیفیک تیکم با

 (.استاد قرآن، علوم بخش ،یانسان علوم و

 ابقهس به توجه فرعیدو مضمون  یانسان علوم حوزه در هارشته یشنهادیپ یراهکارهاششم  دهندهسازمان مضمون

قرار  موردتوجها ر مختلف یهارشته یبرا ازیامت حداقل نییتعو  گر،یکدی با متفاوت یهارشته دیاسات اسیق از زیپره و

 رشته همان افراد با را فرد هر دیبا دیاسات سنجش یبرا یارشته هر در»: دیگویم شوندگانمصاحبهاز  یکی. دهدمی

 علوم و حقوق دانشکده یعلم ئتیه عضو( 6مصاحبه ).«)دیسنج مشابه یکار سابقه با و کشور یهادانشگاه ریسا در

 مین رانیا یاهدانشگاه دیاسات متوسط از استاد اگر»:که کرد اضافه نیهمچن استاد نیا(.  استاد حقوق، بخش ،یاسیس

 «.دینسنج یمیش مثل گرید یهارشته با را شانیا و دیبده  ارتقاء هست باالتر قدم

 تهبرجسشامل  فرعیدو مضمون  یحاو یالمللنیب یهایهمکار یشنهادیپ یراهکارها دهندهسازمانهفتم  مضمون

 یجابه( هفرانس و یعرب مانند) یالمللنیب یهازبان به مقاله چاپ امکانو  نامه،نییآ در یالمللنیب یهایهمکار ساختن

 بخش ،یاسیس علوم و حقوق دانشکده یعلم ئتیه عضو( 6مصاحبه )) «.بود خاص یهارشته یبرا یآ.اس.یآ

 (.استاد حقوق،
 دهنده و پایه مربوط به راهکارهای پیشنهادی. مضامین فراگیر، سازمان1جدول 

 نیمضام هیپا نیمضام

 دهنده سازمان

 نیمضام

 ریفراگ

 یمهندس -یفن و هیپا علوم کنار در یانسان علوم به متعادل توجه -

 شابهم ) یانسان علوم در یدکتر انیدانشجو یلیتحص تیهدا ینحوه در رییتغ -

 (یمهندس -یفن و هیپا علوم

 نامهنییآ در یانسان علوم یحوزه به یارشتهنیب نگاه داشتن لزوم -

 یانسان علوم نامهنییآ در کشور یبوم اتیمقتض به توجه -

 هاحوزه ریسا از یانسان علوم نامهنییآ کیتفک -

 علوم ریسا به نسبت یانسان علوم یحوزه از انتظارات کیتفک -

 نامهنییآ در یانسان علوم یجیترو تیماه به توجه -

 یدسمهن -یفن علوم نسبت به یانسان علوم در یعلم اندک راتییتغ به توجه -

 یانسان علوم یحوزه یاصل محصول عنوانبه کتاب به توجه -

 به سبتن آن یدگیچیپ لیدل به یانسان علوم یحوزه در ترجمه به شتریب توجه -

 یمهندس -یفن یحوزه

 یانسان علوم در یمحور مخاطب به توجه -

 ارتقاء ندیفرآ در مجالت اعتبار به شتریب توجه -

 گریکدی از یانسان علوم یهارحوزهیز کیتفک -

 علوم اتیمقتض

 یانسان

 یراهکارها

 یشنهادیپ

 زهیمم ئتیه در یانسان علوم یعلم ئتیه یاعضا تعداد شیافزا -

 یانسان علوم یحوزه خود متخصصان توسط آثار یابیارز -

 یانسان علوم یحوزه در یپژوهش امور تهیکم لیتشک -

 یانسان علوم یزهیمم ئتیه کردن یتخصص ضرورت -

 (زهیمم ئتیه منتخب، ،یتخصص) گریکدی در یبررس یهاتهیکم ادغام -

 ارتقاء یهاتهیکم در یالمللنیب داوران از دعوت -

 هاتهیکم

 

 

 

 

 

 یانسان علوم تیماه لیدل به پژوهش به نسبت آموزش دانستن ارجح -

 ارتقاء نامهنییآ در پژوهش مفهوم فیبازتعر -

 -یآموزش

 یپژوهش



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 یپژوهدانشمطالعات نشریه 

 03 صفحه 

کاوش تجربیات و 

های اعضای دیدگاه

 هیئت علمی حوزه ...

 

 

 نیمضام هیپا نیمضام

 دهنده سازمان

 نیمضام

 ریفراگ

 یانسان علوم ارتقاء نامهنییآ یپژوهش بعد در هابند یازیامت وزن رییتغ -

 یمل یرقابت یفضا به توجه با نامهنییآ کنار در ییاجرا نامهوهیش وجود ضرورت -

 یالمللنیب و

 و پراکنده یهاتیفعال به توجه یجابه) دیاسات یپژوهش ریس خط به توجه -

 (ادیز مقاالت

 دیاسات یامشاوره خدمات به توجه -

 

 

 هادانشگاه در یقو ینظارت و یتیریمد نظام جادیا لزوم -

 ارتقاء ندیفرآ یسازشفاف -

 ارتقاء دنیفرآ یسازشفاف و لیتسه منظوربه یاانهیرا یهاستمیس یریکارگبه -

 و ینظارت

 یتیریمد

 یاختصاص و یعموم بخش دو به نامهنییآ یبندها لیتبد -

 موجود نامهنییآ یشناسبیآس -

 (تیتقو و اصالح) نامهنییآ در دنظریتجد -

 نامهنییآ کردن دارجهت -

 آن در عیسر راتییتغ از زیپره و نامهنییآ ثبات -

 هادانشگاه همه یبرا ریپذانعطاف حالنیدرع و واحد نامهنییآ نیتدو -

 صرف تیکم یجابه تیفیک به توجه -

 هیعلم یهاحوزه در موجود ارتقاء یهاوهیش از یالگوبردار -

 نامهنییآ ییوتو یهابخش حذف -

 ییاستثنا موارد یبرا نامهنییآ در ژهیو موارد بند جادیا -

 مشخص یزمانمدت در ارتقاء نامهنییآ یشیآزما یاجرا -

 نامهنییآ چهارگانه ابعاد به ستنینگر همسنگ از زیپره -

 ییمحتوا

 گریکدی با متفاوت یهارشته دیاسات اسیق از زیپره و سابقه به توجه -

 مختلف یهارشته یبرا ازیامت حداقل نییتع -

 هارشته

 

 نامهنییآ در یالمللنیب یهایهمکار ساختن برجسته -

 یجاهب( فرانسه و یعرب مانند) یالمللیالمللنیب یهازبان به مقاله چاپ امکان -

 خاص یهارشته یبرا یآ.اس.یآ

ی هایهمکار

 یالمللنیب

 

 یریگجهینتو  بحث .0

و  و راهکارها، پیامدهاو نقاط ضعف، نقاط قوت،  هاچالش چهارگانه نیمضام از کیهر لیذ در بخش نیا در

 :گیردمیصورت  بررسیبحث و  پیشنهادها

 
 ضعف نقاط و هاچالشالف. 

 مسئله هب حاضر، پژوهش در کنندهمشارکت یعلم ئتیه یاعضا اغلب داد، نشان پژوهش یهاافتهی که گونههمان

 از ریغ ییهاحوزه از وزارتخانه مسئوالن و رانیمد اغلب اینکهتوجه به  با. کردند اشاره یانسان علوم شدن یقربان

 سطح در چه ،یانسان علوم نظرانصاحب نگاه ارتقاء نامهنییآ نیتدو در ن،یبنابرا اند؛شده منصوب یانسان علوم



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 یپژوهنشریه مطالعات دانش

 03 صفحه   

 1، شماره 1دوره    

 1033 زمستان   

 1پیاپی    

-رصهع در حداقل کند،یم جابیا یانسان علوم تیماه کهیدرحال شود؛یم گرفته دهیناد ها،دانشگاه چه و وزارتخانه

 .اشندب داشته پررنگ ینقش یانسان علوم حوزه یعلم ئتیه یاعضا ،یعال آموزش یفرهنگ و یعلم رگذاریتأث یها

 نگاه. بود آمده به دست نتایج دیگراز  آموزش ژهیوبه ابعاد ریسا از غفلت و یپژوهش عدبُ بر ازحدشیب دیتأک

 صفحه ۴ فقط و پژوهش به آن صفحه 0۴   از شیب نامه،نییآ صفحه 0۹ از که دهدیم نشان ارتقاء  نامهنییآ به یاجمال

 محدود اریبس اندشده ذکر نامهنییآ در آموزش تیفیک سنجش یبرا که ییارهایمع ،یحت است؛ پرداخته آموزش به

 ریاس به نسبت حوزه نیا در آموزش ،یانسان علوم حوزه نظرانصاحب نظرات اساس بر کهیدرحال هستند؛ زیناچ و

 حاظل به جامعه تیترب در یانسان علوم حوزه دیاسات و است برخوردار باالتر مراتببه یتیاهم از علوم یهاحوزه

 یهمخوان( 01۲7) یلین و ینصراصفهان ،یجمال پژوهش جینتا با افتهی نیا. دارند یلیبدیب نقش یاجتماع و یفرهنگ

 ،یپژوهش یهاتیفعال به توجه  ارتقاء نامهنییآ در که دندیرس جهینت نیا به خود پژوهش در مذکور پژوهشگران. دارد

 به نسبت آموزشو  است ترپررنگ یآموزش یهاتیفعال به نسبت ،یپژوهش -یعلم مقاله و یآ.اس.یآ مقاله ژهیوبه

 .شودمی دیده تررنگکم پژوهش

 آثار، تیفیک کاهش بر عالوه کنندگان،مشارکت زعمبه که بود یگرید چالش ارتقاء نامهنییآ در ییگراتیکم

 یعلم یآلودگ و فساد ،شدن یکم دنبال به رسدمینظر  به. بود یعلم جامعه نیب در یاخالقیب و فساد جادیا مسبب

 جیتان با حاضر پژوهش ث،یح نیا از. دیآیم به وجود یعلم اثر کی عنوانبه یزیچ هر انتشار امکان و شودیم جادیا

 تیکم نامهنییآ در که داشتند اشاره هاآن .دارد یهمخوان( 01۲7) یلین و ینصراصفهان ،یجمال پژوهش از حاصل

 .است گرفته قرار دیاسات ارتقاء یمبنا تیفیک یجابه

 تاکنون نامهنییآ نیا. بود آن مکرر رییتغ ،یانسان علوم دیاسات دگاهید از ارتقاء نامهنییآ یهاچالش گرید از یکی 

 ارـالجازمال ۲۴و از سال  شدهانجام ۲0در سال  آن نیآخر که تـسا گرفته اررـق ىرـنگزبا ردمو هـمرحل هفت در

 از رکمت در نامهنییآ که میرسیم نکته نیا به موجود یهاشیرایو به ینگاه با(. 01۲7،و عفیفیان عصاره ) تـسا هشد

 نامهنییآ مکرر راتییتغ و ینسب ثبات عدم. است افتهی رییتغ 01/0۹/۲0 و 01/11/17 یهاخیتار در بار دو دهه، کی

 مواجه ارتقاء یبرا یزیربرنامه در یسردرگم و یفیبالتکل ینوع با را دیاسات و است نیآفرمشکل یعامل خود ارتقاء،

  .سازدیم

 کی انعنوبه دیاسات پرورش به یچندان توجه موجود نامهنییآ که بود نیا ارتقاء نامهنییآ مشکالت گرید از

 به همرتب کی از رفتن و یعلم مراتببه یابیدست ،نامهنییآ در. ندارد خاص، حوزه کی در یحت مرجع، متخصص

 که مودن احساس توانیم یزمان را اوضاع نیا وخامت کنندگانمشارکت ازنظر. کندیم تیکفا باالتر یعلم مرتبه

 نیا علت. میابیب میتوانیم کلمه یواقع یمعنا به را ینظرصاحب و شدهشناخته استاد کمتر یانسان علوم حوزه در مینیبب

 .ستین هم آن دنبال به و است نکرده قلمداد مهم را موضوع نیا شیهایگذارهدف در ارتقاء نامهنییآ که است

 علوم ریغ یعلم ئتیه یاعضا تعداد نسبت به زه،یمم ئتیه در یانسان علوم یعلم ئتیه یاعضا تعداد بودن اندک

 نفر چهار طفق دانشگاه، زهیمم ئتیه عضو نفر ستیب از .شودیم محسوب ارتقاء نامهنییآ یهاچالش گرید از ،یانسان

 نبودن یتخصص از نشان خود نیا که هستند یانسان علوم ریغ یهاحوزه از اعضاء ریسا و هستند یانسان علوم حوزه از

 .دارد زهیمم ئتیه در یانسان علوم ریغ نگاه غلبه و نظرات



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 یپژوهدانشمطالعات نشریه 

 03 صفحه 

کاوش تجربیات و 

های اعضای دیدگاه

 هیئت علمی حوزه ...

 

 

 مسئله کی منزلهبه ها،دانشگاه اول هدف عنوانبه یبندرتبه به صرف توجه به دیاسات ،شدهاشاره موارد بر عالوه

 ارتقاء الدنب به خدمت، ارائه و یپژوهش ،یآموزش یکارکردها کنار در هادانشگاه. داشتند اشاره زین گرید یاساس

نیب و یلم یهایبندرتبه به توجه هرچند. هستند یخارج و یداخل یهادانشگاه ریسا با اسیق در دانشگاه گاهیجا

 سبب و است یراهبرد یاشتباه هادانشگاه اول هدف عنوانبه رتبه به صرف توجه و تمرکز است، یضرور یالملل

 اهداف سمت به ،ازیموردن و یداخل یهاتیمأمور و لیاص اهداف یجابه هادانشگاه اجزاء و هاواحد هیکل شودیم

 شوند؛ سپرده یفراموش به سازمان یاصل اهداف و کارکردها بساچه ،نیبنیدرا ابند؛ی شیگرا نامرتبط و یرضروریغ

 یارهایمع دادن قرار محور لیدل به هادانشگاه که کنندیم اشاره رابطه نیا در( 01۲7) یلین و ینصراصفهان ،یجمال

 . دانگرفته فاصله خود یقیحق و لیاص اهداف از ،یپژوهش یهاتیفعال ژهیوبه ،یالمللنیب یبندرتبه

 و یعلم یاهرشته یتمام یبرا ارتقاء نامهنییآ بودن واحد ارتقاء، نامهنییآ در گرید تأملقابل چالش سرانجام،

 با هاآن. شودیم مشاهده زین( 01۲7) یلین و ینصراصفهان ،یجمال پژوهش در مورد نیا. بود یانسان علوم ازجمله

 یاحرفه یهاتیفعال بر نامهنییآ یهاماده ریتأث و ارتقاء نامهنییآ درباره یعلم ئتیه یاعضا یهادگاهید یبررس

 همه یراب واحد نامهنییآ نیتدو ،یاصل مشکل که دندیرس جهینت نیا به اصفهان دانشگاه یعلم ئتیه یاعضا

 ،ینسانا علوم رینظ گوناگون یهارشته در یعلم ئتیه یاعضا ارتقاء روش ،کهیدرحال هاست؛رشته و هادانشگاه

 .باشد کسانی تواندینم یپزشک و هنر ،یاضیر و یفن

 

 قوت نقاطب.  

 توسط که است یباالدست اسناد در شدهنییتع اهداف به یابیدست یبرا یابزار یعلم ئتیه یاعضا  ارتقاء نامهنییآ

 سند در ن،یهمچن است؛ شده ابالغ هادانشگاه به آن تبع به و علوم وزارت به و نیتدو یفرهنگ انقالب یعال یشورا

 یابیدست یبرا نگرندهیآ و ایپو هماهنگ، جامع، است یامجموعه نقشه نیا که است آمده کشور یعلم جامع نقشه

-7.ص، 011۲  کشور یعلم جامع نقشه سندکشور ) یبوم یهاارزش به توجه با سالهستیب اندازچشم اهداف به

00.) 

 علم یاصل یهاشاخص به یزیربرنامه با است موظف علوم وزارت که استانداز شمچ نیا یایگو امر نیا 

 در یانانس علوم ینیبازب و یطراح در خصوصبه نیادیبن تحول جادیا که ابدی دست 0010 افق در کشور یفناور و

 توجه تقاضا، و عرضه مسئله در دارتیاولو یهاحوزه از تیحما ،یمحور اخالق ،یاسالم ینیبجهان چهارچوب

 سندستند )ه موارد نیا ازجمله مهارت و پژوهش ت،یترب با آموزش قیتلف کشور، یبوم یهاتیظرف و هاتیقابل به

 (.7-۴.ص، 011۲  کشور، یعلم جامع نقشه

 ییایپو نشانگر یفناور و یپژوهش ،یآموزش مؤسسات و هادانشگاه یعلم ئتیه یاعضا ارتقاء کهییازآنجا 

 رودیم شمار به فرهنگ و علم جیترو و انتقال د،یتول یهاشاخصه از یکی و یتیترب و یفرهنگ ،یپژوهش ،یعلم

 ،یعلم نظام یریگجهت ،یعلم ئتیه یاعضا ارتقاء در هاآن ریتأث زانیم و یعلم یهامؤلفه گفت توانیم

 ئتیه یاعضا مرتبه ارتقاء در مؤثر یهامؤلفه به توجه ،رونیازا کند؛یم مشخص را کشور یتیترب و یفرهنگ

 .است برخوردار یاژهیو تیاهم از یعلم
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 که است نیا انگریب است یفناور و علم به مربوط که ششم سالهپنج برنامه قانون 0۹ فصل 61 ماده اثنا، نیهم در

 یاقدامات ششم برنامه انیپا تا آن تیتثب و منطقه در یفناور و یعلم دوم گاهیجا به یابیدست منظوربه است مجاز دولت

درصد درصدپنجاه تا کهینحوبه است یعلم ئتیه اعضاء ارتقاء نامهنییآ یبازنگر آن، بند نیاول که دهد انجام را

 نامهنییآ کردیرو رودیم انتظار. باشد کشور مشکالت رفع به معطوف یعلم ئتیه یاعضا یپژوهش ازاتیامت (۴1%)

 .باشد شده ذکر اهداف با راستاهم زین ارهایمع نییتع در

 کی هنامنییآ نظر نیا از که است نامهنییآ خود وجود به معطوف یگرید عامل هر از شیب نامه،نییآ قوت نقطه

 ،یآموزش ابعاد یتمام به توجه پژوهش، در کنندگانمشارکت ازنظر .شودیم محسوب قوت نقطه و ضرورت

 یپژوهش ،یآموزش بُعد سه در ابتدا در  ارتقاء نامهنییآ. است نامهنیآئ قوت نقاط گرید از ییاجرا و یفرهنگ ،یپژوهش

 ارتقاء امهننییآ گفت توانیم ن،یبنابرا د؛یگرد اضافه آن به زین یفرهنگ بُعد ،0111 سال در و شد نیتدو ییاجرا و

 را یلمع ئتیه یاعضا با مرتبط و ممکن ابعاد همه باًیتقر و است برخوردار ینسب تیجامع از یعلم ئتیه یاعضا

 اهماده قالب در چهارگانه ابعاد همه شودیم مشاهده نامهنییآ متن در که گونههمان ن،یا بر عالوه است؛ داده پوشش

 .اندشده داده حیتوض و نییتب اتیجزئ با متعدد یبندها و

 رابطه نیا در. است گرید توجهقابل قوت نقطه هادانشگاه یعلم ئتیه یاعضا هیکل یبرا مشترک تیمأمور نییتع

 یابیارز در که است یعوامل نیترمهم از یکی یعلم ئتیه یاعضا یعلم سطح ارتقاء و حفظ که گفت توانیم

 یهایخروج در را یبهتر جینتا آن تحقق و ردیگیم قرار یبررس مورد دانشگاه هر عملکرد یاختصاص یهاشاخص

 نقش یپژوهش و یعال آموزش یهامؤسسه و هادانشگاه یعلم ئتیه یاعضا ارتقاء نظام. کندیم جادیا ستمیس نیا

 ازنظر(. 01۲1 و همکاران، یمونق یمیکرکند )یم فایا یعلم ئتیه یاعضا یهاتیفعال به یدهجهت در یاعمده

 است کرده فیتعر مشترک تیمأمور و نظم کی یعلم یهاتیفعال یبرا نامهنییآ کهییازآنجا کنندگانمشارکت

 از یبرخ البته ستند؛ین جهت هر به یبار هاتیفعال چراکه است؛ توجه حائز نیا و شودیم محسوب قوت نقطه کی

 و نددانست نامناسب یامر را یعلم ئتیه یاعضا هیکل عملکرد یبرا واحد اریمع وجود و یسازکسانی پژوهشگران

 رانهنوآو یهاتیفعال شودیم سبب که کردند قلمداد یعلم ئتیه یاعضا سر بر چکش و اهرم عنوانبه را عمل نیا

 را یکار چه که نگردیم نیا به یعلم ئتیه عضو یتیوضع نیچن در. شود گرفته یعلم ئتیه یاعضا از خالقانه و

 یهااهدانشگ از یاریبس در که است لیدل نیهم به دیشا. ردیگ قرار رشیموردپذ که دینما عرضه و دهد انجام دیبا

 ارتقاء یابر را یمتفاوت یارهایمع و است دانشگاه همان مختص و رمتمرکزیغ صورتبه ارتقاء نامهنییآ ا،یدن برتر

 (.01۲7  ،یلین و ینصراصفهان ،یجمال) رندیگیم نظر در یعلم ئتیه یاعضا

 روند در. بود رگیکدی با ارتقاء یهاتهیکم ییراستاهم کردند اشاره آن به کنندگانمشارکت که گرید قوت نقطه

 یبررس به زهیمم ئتیه و یتخصص منتخب، یهاتهیکم شامل تهیکم سه باالتر، مرتبه به یعلم ئتیه یاعضا ارتقاء

 در کنندگانمشارکت از یاعده(. 01۲1 ، و همکاران یمونق کریمیپردازند )پردازندیم انیمتقاض یهاپرونده

 ضعفطهنق کی را آن گرید یبرخ اما بودند، کرده ذکر نامهنییآ قوت نقاط از یکی منزلهبه را یژگیو نیا پژوهش

 دارند؛ یهمپوشان رگیهمد با باشند راستاهم نکهیا از شتریب هاتهیکم که داشتند دهیعق( مخالفان)گروه نیا. دانستندیم

 .کرد حذف را هاآن از یکی حداقل ای نمود ادغام هم در را هاآن که باشد بهتر دیشا ن،یبنابرا



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 یپژوهدانشمطالعات نشریه 

 03 صفحه 

کاوش تجربیات و 

های اعضای دیدگاه

 هیئت علمی حوزه ...

 

 

 و زهیمم ئتیه یاعضا نسبت به کنندگانمشارکت توسط شدهمطرح یانتقادها باوجود نکه،یا تیدرنها و

 به قوت ینقطه کی ،یانتصاب نه و یانتخاب صورتبه زهیمم ئتیه یاعضا نییتع رسدیم نظر به ها،تهیکم گاهیجا

 دخو یوکال ینوعبه را زهیمم ئتیه در حاضر ندگانینما یعلم ئتیه یاعضا ط،یشرا نیا در. دیآیم حساب

 .کرد خواهند دفاع هاآن حقوق از  ارتقاء جلسات در که دانست خواهند

 

 کنندگانو تجارب مشارکت دگاهیاز د نامهنییآ یاجرا یامدهایپ و تبعاتج. 

 به. دانستند وجودم نامهنییآ یمنف آثار و تبعات از یکی را ناسالم یرقابت یفضا جادیا به کمک کنندگان،مشارکت

-سخت هم امر نیا لیدل. است یمنف یرقابت یفضا کی ،گرفتهشکل هادانشگاه در که یرقابت یفضا هاآن باور

 البته. است االترب رتبه به یابیدست یبرا هادانشگاه رقابت آن یاصل عامل آنان باور به که هاستدانشگاه یهایریگ

 ود،شیم ابالغ هادانشگاه به یفناور و قاتیتحق علوم، وزارت توسط هانامهنییآ چون که داشت نظر در دیبا

 .ندارند یچندان نقش و هستند هادستورالعمل یمجر امر نیا در هادانشگاه

 کشور یهادانشگاه در یفعل نامهنییآ از حاصل یامدهایپ و تبعات از گرید یکی شوندگان،مصاحبه زعمبه

 یهایاخالقیب یریگشکل قیمصاد از یکی مثال، یبرا است؛ هادانشگاه دیاسات انیم در یعلم یاخالقیب جیترو

 و ستندین انمک کی در یحت که دهندیم لیتشک یررسمیغ گروه کی دیاسات که است نیا د،یاسات انیم در یعلم

-شبکه و ندکنیم دیتول مشترک آثار اما اندنکرده مالقات را گریکدی هم بارکی پژوهش انجام روند یط در بعضاً

 از کیهر توسط یاثر که بار هر هاآن انیم توافق طبق که صورتنیبد. اندنموده جادیا کاذب یفیتأل هم یها

 که یشپژوه کار عمده نکه،یا قیمصاد گرید از ا،ی کند؛یم ذکر اثر آن در هم را نیریسا نام شودیم دیتول افراد

 یریگشکل. دکننیم مطالبه دانشجو از رهیغ ای یکارکالس پروژه، قالب در دارند ازین آن به ینوعبه ارتقاء یبرا خود

. است یعلم یاخالقیب جیترو با ارتباط در نامهنییآ نیا نامطلوب آثار بارز یهانمونه از زین یسینونامهانیپا بازار

 یبرا یعامل ،یآ.اس.یآ مقاله چاپ و رشیپذ بودن برزمان (01۲6) یصالح و یقاسم پژوهش جینتا اساس بر

 .است رانت و تقلب سمت به انیدانشجو و یعلم ئتیه یاعضا دادن سوق

 و تبعات از گرید یکی عنوانبه شوندگانمصاحبه ازنظر زین دیاسات انیم در یکارمحافظه و یاکاریر جیترو

 در ژهیوهب ،هاآن سنجش یهایدشوار و میمفاه بودن یانتزاع لیدل به. بود دیتأک مورد ارتقاء نامهنییآ یامدهایپ

 رابطه، نیهم در ؛(01۲1و همکاران،   یمونق کریمیگردد )یم مطرح ییهاابهام ،یدانشگاه یهاتیفعال قالب

 کار از یمشخص فیتعر که کردند دیتأک و ندانستند مناسب را نامهنییآ یفرهنگ بُعد به ازیامت صیتخص دیاسات

 فتح که یپژوهش با مطلب نیا. شودیم شامل را اقدامات از یعیوس گستره کی یفرهنگ کار و میندار یفرهنگ

 دیدج ماده شدن اضافه خصوص در تهران یهادانشگاه یعلم ئتیه یاعضا نگرش یبررس هدف با( 01۲1) یآباد

 یاعضا که تندافی دست جهینت نیا به هاآن.  دارد یهمخوان داد انجام ارتقاء نامهنییآ به یاجتماع و یتیترب ،یفرهنگ

 .نداشتند  ارتقاء نامهنییآ به یفرهنگ بُعد شدن اضافه به نسبت یمثبت نگرش یعلم ئتیه

 و یسالما اخالق با علم یختگیآم دیمؤ دیبا موردنظر یهاتیفعال» است آمده نامهنییآ متن در گر،ید یسو از

 ییآ)«اشدب انیدانشگاه انیم در انقالب یهاارزش و یاساس قانون با منطبق و یمل ،یمذهب ،یاعتقاد یباورها جیترو

 ،01۲۴  یردولتیغ و یدولت یفناور و یپژوهش ،یعال آموزش یهامؤسسه یعلم ئتیه یاعضا مرتبه ارتقاءنامه 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 یپژوهنشریه مطالعات دانش

 33 صفحه   

 1، شماره 1دوره    

 1033 زمستان   

 1پیاپی    

 عنوانبه ست؛ین ریپذامکان یراحتبه اعتقادات و هاارزش با هاتیفعال نوع نیا تطابق صیتشخ که است یهیبد(. ۲.ص

 زندیم یااکارانهیر اقدامات به دست و دارد یفرهنگ تیفعال به ازین یفرهنگ بخش ازیامت حداقل کسب یبرا فرد مثال،

 ،یمالج پژوهش یهاافتهی اساس بر. بردیم رسوالیز زین را یقیحق و حیصح یهاارزش ست،ین سودمند تنهانه که

 و یزاعانت و یفرهنگ یهاتیفعال ٔ  نهیدرزم نیقوان و هادستورالعمل نبودن شفاف لیدل به( 01۲7) یلین و ینصراصفهان

 از أثرمت ،جهیدرنت آورد؛ یفیک و یکم اریمع چند قالب در یسادگبه را آن توانینم فرهنگ، مفهوم بودن یارزش

 ظهمالح توانیم بخش نیا ازیامت کسب در یعلم ئتیه یاعضا رفتار در را آن نمود و شودیم یشخص یهاقضاوت

 . کرد

 منزلت به دیاسات یابیدست کردند، مطرح شوندگانمصاحبه که ارتقاء نامهنییآ یامدهایپ و تبعات از مورد نیچهارم

 راتبم انیم در افراد ییجابجا یبرا دستورالعمل کی صرفاً نجایا در نامهنییآ آنان، زعمبه. بود کاذب گاهیجا و

 رگذاریتأث یدانش وجهه کی فرد نکهیا به و است یاستاد و اریدانش ار،یاستاد ،یمرب از اعم یعلم یفضا در شدهفیتعر

 هنامهیوـش( 01۲7) و عفیفیان عصاره  پژوهش اساس بر. دهدینم یتیاهم باشد داشته علم از یاحوزه در نظرصاحب و

 ئتیه ىاـعضا تمرـمس و وقتتمام لتغاـشا تمد لـقاحد ،ىـعلم ئتیه ىاـعضا هـمرتب ءاـتقار هـنامیینآ ىـیاجرا

 عضو ن،یبنابرا ؛تـسا دهکر انوـعن لاـس 0 را یاستاد سپس  و رىیاـنشدا به یاریاستاد مرتبه از ءاـتقار اىرـب ىـعلم

 زمال ةـتجرب نکهیا وندـب کند، دایپ  ارتقاء یاستاد ةـمرتب هـب هگاـنشدا در بذـج از سـپ لاـس 1 تواندیم یعلم ئتیه

 . ـدباش کرده بـکس را آورىوـن و شـهوپژ زش،وـمآ رـما در

 امدیپ گرید عنوانبه را مقاله تعداد یکم شیافزا به یعلم ئتیه عضو دادن سوق و یبسترساز شوندگان،مصاحبه

 علت به یمقاله محور به دیاسات سوق دادن و یسازبستر که بودند باور نیا بر و کردند انیب ارتقاء نامهنییآ یمنف

 نامهنییآ زا صفحه پانزده از شیب میکرد اشاره هاچالش قسمت در که گونههمان. است  ارتقاء نامهنییآ بودن گرایکم

 که شودیم یسینومقاله رواج سبب خود نیا که است پرداخته هامقاله یعنی آن، سوم بند به ژهیوبه و یپژوهش عدبُ به

 کی ،پژوهش در کنندگانشرکت دگاهید از. است ییگرایکم تبعات از یکی یسطح مقاالت دیتول انیم نیا در

 برجا یهشپژو یهاتیفعال بر را ینامطلوب اثرات که دارد وجود پژوهش به انهیگرااثبات و انهیگرایکم کامالً نگاه

 و یانسان علوم ه،یپا ،یفن علوم یهاحوزه از استادان یتمام یبرا واحد هیرو کی گر،ید عبارت به است؛ گذاشته

 و ستا متفاوت کامالً یتیماه لحاظ به علوم نیا موضوع نکهیا حال است، شده گرفته نظر در یرفتار و یاجتماع

. است ردهآو فراهم را یانسان علوم در زادرون یپژوهش یبالندگ اُفت یبرا نهیزم عمالً علوم، نیا در کسانی نگاه جادیا

 زجملها یسینومقاله بر ادیز دیتأک که بود نیا انگریب که دارد یهمخوان( 01۲7) و عفیفیان عصاره  پژوهش با جینتا نیا

 را یآموزش و یفن دانش دیتول اکتشاف، اختراع، مانند یپژوهش یهاتیفعال ریسا و است ارتقاء نامهنییآ یهایکاست

 .بردیم هیحاش به

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 یپژوهدانشمطالعات نشریه 

 31 صفحه 

کاوش تجربیات و 

های اعضای دیدگاه

 هیئت علمی حوزه ...

 

 

 یشنهادیپ یراهکارهاد. 

 تیوضع بهبود جهت را ییهاروش و راهکارها یعلم ئتیه یاعضا تبعات، و قوت ضعف، نقاط به پاسخ در

 دسته. هستند یندبمیتقس قابل دسته سه به هاآن تیاهم زانیم یمبنا بر  راهکارها نیا. نمودند شهادیپ ارتقاء نامهنییآ

 دیبا هانآ به یبخشتیاولو و ژهیو توجه که هستند ییراهکارها نیتریراهبرد و نیترمهم جزء راهکارها از نخست

 قرار هتوج مورد توانندیم اول دسته از پس و دارند انهیم یحالت راهکارها، از دوم دسته رد؛یگ قرار کار دستور در

 به توجه اب و خالصه طور به. برخوردارند یکمتر تیاهم از هاگروه ریسا نسبت به راهکارها از سوم دستهو  رندیگ

 و هابحث توانیم شد اشاره هاآن به که یشنهادیپ یراهکارها و یمنف یامدهایپ ،قوت نقاط، هاچالش مجموعه

  داد؛ قرار اشاره مورد یکل یبندجمع در را ینکات

 یاهسمت از یادیز بخشتصرف  علوم، وزارت ساختار در یمهندس -یفن حوزهتوجه به حاکمیت  با .0

 نامهنییآ یکسانی و آموزش ژهیوبه ابعاد ریسا ازغفلت  و یپژوهش عدبُ بر زیاد دیتأک ؛حوزه این توسط رگذاریتأث

 جهت یدشنهایپ راهکار نیبهتر و نیمؤثرتر دیشا ،یانسان علوم ریغ و یانسان علوم حوزه و هارشته همه یبرا

. باشد یانانس علوم ریغ یهاحوزه از یانسان علوم یهاحوزه ارتقاء نامهنییآ کیتفک مشکالت، نیا مجموعه رفع

 با. دشو داده پاسخ زین یانسان علوم حوزه در موجود گرید یهاچالش از یاریبس رودیم انتظار راهکار نیا با

 زه،یمم ئتیه در یانسان علوم یعلم ئتیه یاعضا اندک سهم به مربوط مشکالت یحت نامه،نییآ کیتفک

 حل زین زهیمم ئتیه در حوزه نیا متخصصان توسط یانسان علوم حوزه آثار یبررس عدم به مربوط چالش

 هایابیارز در را زهیمم ئتیه تیفیک تواندیم زین یالمللنیب داور کی از استفاده که افزود دیبا البته،. شد خواهد

 دیتأک وردم اریبس یانسان علوم حوزه ژهیوبه و علوم یهاحوزه نامهنییآ کیتفک ن،یبنابرا ببخشد؛ بهبود

 از یبرخ با رانیا ارتقاء نامهنییآ سهیمقا با زین( 01۲1باهنر ) رابطه نیا در. بود پژوهش در کنندگانمشارکت

 در شدهنقلرد )ک شنهادیپ را گریکدی از یانسان و هیعلوم پا ،یفن یهارشته  ارتقاء نامهنییآ کیتفک کشورها،

 (.01۲1 ،یو اسد یچاکل یناخدا، نوروز ،یصمد

 یهاتیظرف و هاتیقابل یسر کی یدارا هنر ای و یمهندس و یفن یهاحوزه مانند یانسان علوم حوزه. ۹

 بودن فراهم رطشبه را، یعلم یفضا بر یرگذاریتأث لیپتانس خود تیماه به توجه با که است خود به مخصوص

 اغلب نکهیا لیدل به. باشد داشته تناسب هاتیظرف با دیبا زین حوزه نیا از انتظارات انیم نیا در. دارد هانهیزم

 یانسان علوم حوزه انتظارات و توقعات است، شده نیتدو یمهندس -یفن نگاه اساس بر ارتقاء نامهنییآ مفاد

 دارد وکارسر هاانسان با چون یانسان علوم. است مطرح یعلم اثر کی دیتول در شتریب امر نیا. شودینم محقق

 یستیبا شود هگرفت پاسخ جاهمه در قالب و فرمول کی با که ستین یمهندس و یفن حوزه یهاتیفعال مثابه به و

 دیبا نامهنییآ نیبنابرا. برسد انتظار مورد جهینت به تا ابدی انیجر یانسان جامعه نیب در نظر نیا از گزاره کی

 .دینما نیتدو هاآن تیماه با متناسب را علم یهاحوزه از انتظارات

 یعلم ئتیه یاعضا ارتقاء نیقوان در کنندیم اشاره( 0111) همکاران و مجدزاده که گونههمان. 1

 و است بوده  ارتقاء یهاشاخص ازجمله ایدن معتبر یهاهینما در منتشرشده یپژوهش مقاالت تعداد هادانشگاه

 تنها هاپژوهش جینتا معموالً .شودیم محسوب کشور در پژوهش فرهنگ و گاهیجا ارتقاء شاخص امر نیا

 و پژوهش یاصل نیمخاطب به هاپژوهش جینتا انتقال یبرا و رسدیم نیمخاطب اطالع به مقاله چاپ قیطر از
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 شدهانجام یهاپژوهش ،یتیوضع نیچن در .ردیپذینم صورت مناسب ( اقداماتدانش ترجمه) هاآن کردن یکاربرد

 به کالن یهایریگمیتصم و جامعه سالمت و کشور یپژوهش یازهاین رفع در یاستهیشا و یمقتض نحو به عمالً

 و  ارتقاء نامهنییآ در پژوهش از حاصل دانش ترجمان یهاتیفعال کردن لحاظ با ن،یبنابرا شوند؛ینم گرفته کار

 قیتشو شدهانجام یهاپژوهش از نهیبه یریگبهره به نسبت پژوهشگران ها،تیفعال قسم نیا به ازیامت اختصاص

 .ندینمایم تالش راستا نیا در و شوندیم

. داشت انتظار هاآن از زین را متفاوت محصوالت و جینتا دیبا دارند که یآموزش نوع به توجه با یعلم یهاحوزه. 0

 یاهشاخص یعلوم انسان رشته پژوهشگران یبرا ،پژوهش ایناز  آمدهدستبه نتایجو  شدهانجام یهاپژوهش طبق

 یمهندس -یفن حوزه در و مقاله یهاشاخص یپزشک و هیعلوم پا حوزه در یول دارد، یادیز تیاهم کتاب به مربوط

 و تألیف همیتا(. 01۲7  ،و عفیفیان عصاره  ؛01۲1 ،یچاکل ینوروز و ییرضا) یپژوهش یهاطرح و اختراعات

 رىبسیا ؛نیست هپوشید برکسى ننشجویادا و دانستاا ضعیتو دبهبو در نسانىا معلو ىهاشتهر در ژهیوبه بکتا ترجمة

 را ىشمندارز و بدیع مطالب و است نهیزم آن در بکتا ۀنویسند کوشش و تجربه هالسا نتیجة ترجمه ىهابکتا از

 آن، از مهمتر و هشد فصر نماز و ژىنرا با آن زمتیاا دننبو همسنگ. کندیم عرضه هننداخو به منسجم صورتبه

 شتهاند بکتا ترجمة ودىحد تا و تألیف به نىاچند لیتما علمى ئتیه ىعضاا هشد سبب بکتا داورى طوالنى یندافر

 . باشند

 در اتخاذشده یهااستیس یمبان لیتحل منظوربه( 01۲۹میرحسینی )و  دوستدار یمحمد که یپژوهش جینتا. ۴

 داد نشان دادند، انجام ،یعلم ئتیه یاعضا یشنهادیپ ارتقاء یهانظام با آن سهیمقا و جهان یکشورها یهادانشگاه

 ریسا یقاتیتحق و یعلم زانیربرنامه یهادگاهید با کشور یعلم گذاراناستیس ییآشنا امکان آوردن فراهم که

 گذاراناستیس و است کشورمان یهادانشگاه در جامع ارتقاء نظام نیتدو در الزم یبسترها کنندهنیتأم کشورها،

 به مربوط مسائل و یاجتماع ،یفرهنگ طیشرا به توجه با و مطالعات گونهنیا یهاافتهی از یریگبهره با کشور یعلم

 را یعال آموزش مراکز و هادانشگاه یعلم ئتیه یاعضا ارتقاء نظام توانندیم کشور یعال آموزش یشناسجامعه

. باشد کشور یقاتیتحق و یعلم ،یآموزش جانبههمه ارتقاء نهیزم کنندهفراهم که کنند نیتدو و یطراح یاگونهبه

 و مطالب یحاو مطالعه نیا در یموردبررس یهادانشگاه استناد مورد یارهایمع هرچند که داشت توجه دیبا البته

 تنهانه ارهایمع نیا همه میمستق اقتباس است، کشور یعال آموزش گذاراناستیس یبرا یغن بالقوه یهادگاهید

 .کند دور ارتقاء نظام یوجود فلسفه و بلند اهداف از را ما است ممکن بلکه ستین مطلوب

 در تهرش هر از یبخش که است نیا شودیم مطرح که یمهم اریبس نکته ،یالمللنیب یهایهمکار خصوص در. 6

 فرصت کی عنوانبه یالمللنیب یهایهمکار به توانیم. شودیم شکوفا ینیسرزم فرا یهایهمکار و یعلم ارتباطات

 و الزام یهگا و عالقه بر عالوه ،یالمللنیب سپهر و یعلم یفضا در نوشتن. ستینگر یفنّاور و یعلم توسعه یبرا

 استفاده هترجم قالب در یالمللنیب زبان به یعلم منابع از پژوهش و دانستن یبرا که گونههمان. است رسالت اجبار،

. باشد یاخالق -یعلم یهاتیفعال ازجمله دیبا یتخصص رشته تیماه به توجه با هم یالمللنیب زبان به نوشتن شود،یم

 سمت به را هایریگجهت توانیم یگاه اما است؛ یعلم یهارشته انیم در غالب یالملل-نیب زبان یسیانگل چند هر

 یازهاین به شتریب توجه بر عالوه ،یطیشرا نیچن در. داد سوق یالمللنیب زبان به یداخل مجالت انتشار یبرا یبسترساز

 .زد رقم را یقیحق و زاددرون تحوالت توانیم ارتباطند، در آن با شتریب که ،یاجتماع و یانسان علوم و کشور یبوم
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کاوش تجربیات و 

های اعضای دیدگاه

 هیئت علمی حوزه ...

 

 

علمی  ئتیههای اعضای باید به این امر اشاره کرد که این پژوهش تالش کرد تا تجربیات و دیدگاه تیدرنها

 گرددیم شنهادیپ پژوهش یهاافتهی به توجه انامه ارتقاء مورد کنکاش قرار دهد. بحوزه علوم انسانی را پیرامون آیین

 ،یانسان علوم یهاحوزه یبرا ارتقاء یکیتفک یهانامهنییآ نیتدو یاحتمال یامدهایپ و ندهایشایپچون  یموضوعات

 بر یکاوشو  ور؛کش یهادانشگاه هیکل سطح در یکم کردیرو با ارتقاء نامهنییآ لیتحل و یبررس ه؛یپا علوم و یفن

 شگرانپژوه توجه کانون در آتی پژوهشی کارهایدر  یانسان علوم یهاحوزه در شدن استاد یهاستهیبا و هاشاخص

 .گیرد قرار

 مآخذ و منابع.3
 .4،(411)9.سرمقاله. رانیا یاضیر انجمن خبرنامه. یاضیر علوم یهاچالش و ارتقاء نامهنییآ(. 4931) مسعود نژاد،نیآر

 مورخ ،973 شمارة ۀدرجلس شده بیتصو پژوهشى، و آموزشى هاىمؤسسه علمى تیأه اعضاى ۀمرتب ارتقاءنامه آیین

 .فرهنگى انقالب عالى شوراى 41/41/93

 مورخ ،779 شمارة ۀجلس در شده بیتصو پژوهشى، و آموزشى هاىسهمؤس علمى تیأه اعضاى ۀمرتب ارتقاءنامه آیین

 .یفرهنگ انقالب یعال یشورا 49/41/31

 از حاصل یمنف یامدهایپ و یعلم تیأه یاعضا ارتقاء نامه نییآ به شناسانهبیآس ینگاه(. 4939) شعله ارسطوپور،

 هان،اصف ،(یعلم یبروندادها) یشناس بیآس و یابیارز: علم سنجش یمل شیهما نیاول. علم دیتول نهیزم در آن

 .خرداد4-رانیا

 مرتبه ارتقاء ییاجرا خدمات یهاشاخص یابیارز(. 4931)طاهره ز،یچنگ؛و بایفر ،یطالقان کو؛ین ،یمانی نا؛یم ،یتوتونچ

 ،یپزشک علوم در آموزش توسعه مجله.  رانیا یپزشک علوم یهادانشگاه یعلم تیأه یاعضا دگاهید: یعلم

7(41)، 11-91. 

: یعلم اتیه یاعضا ارتقاء نامهنییآ یواکاو(. 4937)محمدرضا ،یلین ؛و احمدرضا ،یاصفهان نصر بتول؛ زواره، یجمال

 .39-73(،4)41،رانیا یعال آموزش . امدهایپ و هاچالش

 .کشور یعلم جامع ی نقشه(. 4993ی )فرهنگ انقالب یعال یشورا رخانهیبد

 ؛یمرتبه علم یاز روند ارتقاء  یعلم اتیه یاعضا ستهیتجربه ز ی(. واکاو4937زهرا) ،یدیرش ی ؛وشاد ،یروحان

 .417-499(،4)41ایران، یآموزش عال  .یدارشناسیبه روش پد یامطالعه

 در یاجتماع و یانسان علوم یها دانشکده یعلم ئتیه یاعضا یرفتار لیتحل(.4937)یمجتب یقاسم ؛و محمد روشن،

 .19-4(،4)41 ،رانیا یعال آموزش . علم ارتقاء ندیفرآ

 یانسان علوم حوزه در یعلم ئتیه یاعضا  ارتقاء یارهایمع(. 4937)فروغ ،یسنگ ؛و قاسم ،یمیسل بابک؛ ،یریشمش

 آموزش .یبیترک یپژوهش رازیش دانشگاه یعلم ئتیه یاعضا تجارب و ایدن معتبر یها دانشگاه تجارب منظر از

 .419-99(،4)41 ،رانیا یعال

 مرتبه  ارتقاء ندیفرا از یعلمئتیه یاعضا تجارب یدارنگاریپد(. 4937)اهلللطف ،یساعدموچش؛و  ناصر ،یربگیش

 .77-17(،4)41 ،رانیا یعال آموزش ی. علم

 یآموزش موسسات و هادانشگاه یعلم أتیه یاعضا ارتقاء نامه نییآ بر ینقد(. 4937) فرزانه ان،یفیعف ؛و دهیفر عصاره،

 .119-149،( 41)1 ،یرسان اطالع و ارتباطات کتاب، نقد فصلنامه. راهکارها ارائه و یشناسبیآس: کشور

 اساس بر استادان یفرهنگ یهاتیفعال به تهران یهادانشگاه یعلم تیآه یاعضا نگرش(. 4939) لیجل ،یآباد فتح

 .449- 37 (،1)7 ،رانیا یفرهنگ قاتیتحق فصنامه.  ارتقاء نامهنییآ هیاول ماده

https://www.magiran.com/paper/1544677
https://vpr.um.ac.ir/index.php/fa/faculty/promotion-regulations
https://vpr.um.ac.ir/index.php/fa/faculty/promotion-regulations
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chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/viewer.html?pdfurl=https%3A%2F%2Firandoc.ac.ir%2Fsites%2Ffa%2Ffiles%2Fattach%2Fpage%2Ffaculty-recruitment-regulations.pdf&clen=5053132&chunk=true
https://profdoc.um.ac.ir/paper-abstract-1071037.html
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: جدیداالستخدام علمی هیات اعضای بالندگیرشد و  هایموانع و چالش  بازنمایی. (4939) کیوان صالحی،؛و  مجید ،قاسمی

 .11-4 (،49)1 ،انسانیو توسعه منابع  آموزش. پدیدارشناسیبه روش  ایمطالعه 

 اتیتجرب(. 4939) جلیل ،توکل افشاری ؛و  حمیدرضا ،بهنام؛حمید ،جعفرزاده ؛اکرم ،ژیانی فرد ؛حسین ،کریمی مونقی 

 .133-191(،1)44،توسعه در آموزش عالی های گام. یمرتبه علم ارتقاءاز روند  یعلم تیأه یاعضا

 تیفیک  ارتقاء در اثرگذار یراهبرد یعلم تیأه اعضاء توسعه(. 4939)ثمیم ن،یمب ؛و عباس عباسپور، ؛یمهد ،ینیمب

 تهران، ،فیشر یصنعت دانشگاه ،یدانشگاه نظام در یابیارز یمل کنفرانس نیاولی. عال آموزش موسسات و هادانشگاه

 .41-4بهشت،یارد -رانیا

 یعلم تیأه یاعضا یهادگاهیو د تیرضا زانی(. م4997آرش) ان،یدیرش؛و  ژاله ،یغالم ؛سحرناز ،نجات ؛رضا دیمجدزاده س

 1 ،سالمت اوردیپ. 4991در سال  یعتوسعه دانشگاه: مطالعه مقط یهاتهران نسبت به برنامه یدانشگاه علوم پزشک

 .47-9(،1و  4)

 در یعلم اتیه یاعضا ی ارتقاء یارهایمع یقیتطب یبررس(. 4997)دیعبدالحم ،ینیرحسیم ؛و نیحس دوستدار، یمحمد

 .419-34 (،9)4 ،یفناور و علم استیس یپژهش -یعلم فصلنامه.  یعال آموزش

وری پژوهشی های ارزیابی بهره(. شناسایی و اعتبارسنجی شاخص4931. )عبدالرضارضایی, مینا, نوروزی چاکلی, 

                                                            .197-149(: 1)13، تحقیقات کتابداری و اطالع رسانی دانشگاهی .های ایراندانشگاه
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