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 اعضای هیئت علمی یالزامات کارآمدسازی نظام ارتقا

 

 
 

 

 

 چكیده

ارتقاي ابتدا در بخش روند تاریخی به بررسی چگونگی  :است انجام شدهبخش  سهمطالعه حاضر در 

که در بازه زمانی بعد از انقالب علمی در بازه زمانی قبل و بعد از انقالب پرداخته شده است، هيئت  ياعضا

هاي این نظام آسيب ،. در بخش دومنامه ارتقا پرداخته شده استبازنگري انجام شده در آیين 6به تحليل 

دانشگاه  هفت ارتقا دراز نظر خبرگان مورد بررسی قرار گرفته و در بخش سوم به مطالعه تطبيقی نظام 

گاه از کشورهاي منطقه( دانش سهالمللی و هاي بينبنديهاي برتر در رتبهدنيا )چهار دانشگاه از دانشگاه

 ارتقا ارائهنامه کارآمدتر شدن آیين منظوربه در سه دسته یهایدر پایان نيز پيشنهاد اقدام شده است.

 دست آمده است: هنكات زیر از بررسی صورت پذیرفته بطور کلی بهشده است. 

 هادانشگاه انواع همه براي یكسان نامهآیين وجود علمی هيئت ياعضا ارتقاي نظام اساسی مسئله ـ

 هايگروه و هارشته) آموزشی هايزیرنظام ،...(و غيرانتفاعی نور، پيام آزاد، دانشگاه انسانی، علوم صنعتی، جامع،)

 سازمانی، هايدانشگاه فرهنگيان،) خاص هايمأموریت با هايدانشگاه و جغرافيایی مناطق ،(علمی

البته . است شده منجر عملكردي سطح در دانشگاهی (ریختییک) ایزومورفيسم به که است( ...و ايوحرفهفنی

که طبق اسناد باالدستی ها در دستور کار قرار گيرد بایست مأموریت محوري دانشگاهقبل از انجام این مهم می

 باشد که تاکنون مغفول مانده است. هاي مهم در حوزه آموزش عالی مییكی از سياست

مدیریت  اي است که مولودرویكرد کمّی به هنگام ارزیابی پرونده فرد متقاضی، پدیده استفاده ازـ 

بر هرچند که ارزیابی مبتنیتصویب قوانين باال به پایين است،  متمرکز در نظام آموزش عالی و تدوین و

ان نيز رساند، اما به همان ميزهاي شخصی و گروهی را به حداقل میپذیر اثر سليقههاي سنجشکميت

ها در نظام دانشگاهاز آنجایی که سازد. ازسوي دیگر امكان ارزیابی محتوایی و عميق عملكرد را محدود می

وزارت اختيارات اقدامی فراتر از  نيز فرایند تمرکززداییهستند و  کافی آموزش عالی کشور فاقد استقالل

هاي برتر اي که مانند دانشگاهگونهی به کيفی بهتوان تغيير رویكرد ارزیابی از کمّنمیرو ازاین علوم است،

همگام با شود بنابراین پيشنهاد می .دنيا گروهی خبره و مستقل مسئول انجام آن باشند، انتظار داشت

با مناطق ارتقا متناسب هاي نامهآموزش عالی کشور، اقدام به طراحی و تدوین آیين دهیسامانطرح 

وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و با مشارکت  توسطآنها  ها و مأموریتجغرافيایی، نوع دانشگاه

 هاي آن مناطق شود. دانشگاه

 هاينامههاي آموزشی )آیينهاي انجام شده از تمرکز بر فعاليتبازنگري ارتقا درنامه آیين توازنـ 
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نامه یافته است، که در این باره آیين نامه سوم به بعد( سوقهاي پژوهشی )از آیيناول و دوم( بر فعاليت

شود که توسط وزارت علوم، تحقيقات نقطه عطفی در این باره تلقی می عنوانبه 1380ارتقا مصوب سال 

 و فناوري تدوین، تصویب و ابالغ شده است. 

یخ توسط شوراي عالی انقالب فرهنگی به تار« نامه ارتقااصول حاکم بر آیين»با تصویب ـ 

رتين نامه ارتقا دستخوش تغييراتی شد که براساس آن وزانحوه تدوین و تصویب آیين 20/09/1386

نامه آیين مراجع پيشنهاددهنده عنوانبه علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكی،

 .تعيين شدو شوراي عالی انقالب فرهنگی مرجع تصویب آن 

هاي بعدي رياضافه شد، طی بازنگ نامهآیينبه  1387عی که از سال ماده فرهنگی، تربيتی و اجتماـ 

داقل مين حأپذیري ضعيف بندهاي آن و قابليت تبا تغييراتی همراه بوده، که مواردي همچون سنجش

 امتياز آن از تنها یک بند، موجب ناکارآمدي آن شده است. 

هاي کارشناسی بسنده س و سرپرستی پروژهدر ماده آموزشی، تنها به ارزیابی کميت و کيفيت تدریـ 

بل انجام هاي آموزشی قافعاليت دهد دامنهشده است، در حالی که مطالعات ميدانی و تطبيقی نشان می

که یكی از ده شها توجهی به آن منجربه کاهش اهميت این فعاليتتر بوده و کمو ارزیابی بسيار گسترده

 گردد. به این مهم برمی کار التحصيالن دانشگاهی به نيازهاي بازارگویی فارغعلل ضعف در پاسخ

ترین محور و کاربردي مهمهاي مسئلهتوجهی به پژوهشمحوري و کمچيره شدن رویكرد مقالهـ 

و ضعف  مقاالت علمی بند بحث مطرح در ماده پژوهشی است که علت آن به نبود حداکثر امتياز براي

 ست.ابراي انجام این نوع از تحقيقات مربوط علمی هيئت  دهی اعضايجهت منظوربهها انگيزاننده

 اي است تامرتبه علمی نياز به طراحی بسته يکارآمدسازي هرچه بيشتر نظام ارتقا منظوربهـ 

زوکار، فرایند به طراحی سا علمیهيئت  يارتقاي اعضاثيرگذار بر أبا هماهنگی تمامی ارکان ت براساس آن

قوانينی که  وارتباط است و همچنين سایر سازوکارها  ارتقا درطور مستقيم با نظام که به ،نامهآیينو 

 انگيزاننده مطرح باشد، اقدام شود.  عنوانبهاند تومی

 

 مقدمه

 ميتنظ منظوربه ییمختلف مجهز به ابزارها يهاحوزه در حرکت و توسعه شرانيپ عنوانبه یعال آموزش نظام

 رنظامیز نیا. برشمرد یعلم ئتيه ياعضا ارتقاي رنظامیز توانیم را هااز آن یكیخود است که  یرد کلعملك

 ياعضا يهاتيفعال یدهجهت نيو همچن تيفيک شیحفظ و افزا منظوربه یاساس ياز سازوکارها یكیعنوان به

 نقطه از مختلف عناصرد هدف و . وجوشودیم محسوب کالن سطح در هادانشگاه و ردخُ سطح در یعلم ئتيه

 در یعلم ئتيه ياز اعضا يمرتبه باالتر به عضو يعدم اعطا ای اعطا درباره يريگميتصم تا ياستگذاريس نیآغاز

. دهدیم نشان موجه را «ارتقا نظام» لفظ از استفاده عناصر نیا انيم تعامل و ارتباط يريگشكل و دانشگاه کی
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و بهداشت، درمان و آموزش  يو فناور قاتيعلوم، تحق نيمانند وزارت یینهادها ،ینمرتبه کنو يارتقا نظام در

 يشورا و شوندیم شناخته ست،نظام ارتقا عنصر نیترکه مهم ارتقا نامهنیيآ شنهاددهندگانيعنوان پبه یپزشك

 و اناستگذاريس رياخ يهادهه در. دارد برعهده را آن بیتصو تيمسئول که است ينهاد یفرهنگ انقالب یعال

 يدر راستا یعلم ئتيه ياعضا يهاتيفعال به یدهجهت تياهم به علم با یعال آموزش نظام زانیربرنامه

 اندنموده ارتقا نامهنیيآ ياقدام به بازنگر به دفعات یعال آموزش نظام يبرا شده گرفته نظر در اهداف به یابيدست

 یكیقرار داده است.  ريتأثرا تحت  یعلم ئتيه ياعضا عملكرد یتوجه بلقا زانيم به آن راتييتغ از یبرخ که

 انتشار به پژوهشگران و یعلم ئتیه یاعضا حد از شیب توجه راتییتغ نیا یامدهایپ نیترمهم از

 کشور مسائل حل و هاتیاولو بر تمرکز یجاموجب شده تمرکز آنان به که بوده است یعلم مقاالت

 وجودبه راتييتغ رغمیعل که است شده موجبمترتب بر آن  يهابيآس ریسا و امديپ نیا. شدبا مقاله انتشار بر

حل نشدن  آن شاهد همانا که نباشدبرخوردار  یکاف ياز کارآمد ارتقا نامهنیيهمچنان آ ر،ياخ يهادوره یط آمده

 به یتوجهکم ني.. و همچنو. يصنعت، کشاورز ،یاجتماع ،يمختلف اقتصاد يهادر حوزه از مسائل ياريبس

 . دارد ارتباط یعلم ئتيه ياعضا و هادانشگاه عملكرد باکه  است ییازهايو رفع ن هاتیاولو

 

 علمیهیئت  یارتقای اعضا نظام روندپژوهی

توان معاصر با وجود دانشگاه در نظر اي است که وجود آن را میعلمی پدیدههيئت  اعضاي ارتقاي مرتبه

هاي مختلف وجود تواند تغييرات و نقاط عطفی که در دورهبررسی روند تاریخی آن میرو ینازاگرفت، 

 را نمایان سازد.  ارتقاي کنونیگيري نظام داشته است را به تصویر بكشد و برخی از علل شكل

 

 الف( قبل از انقالب اسالمی

 قوانین دانشگاه تهران، الگوی ارتقا  .1

 یعلم ئتيه ياعضا عملكرد یابیارز ندیفرا با یقيعم ارتباط شکیب ینظام دانشگاه در مرتبه ارتقاي دهیپد

 مقارن توانیرا م یدر نظام آموزش عال یعلم مرتبه ارتقاي دهیپد يريگشكل و شیدايپ خچهیتار رونیازادارد. 

 مربوط کشور یدانشگاه منظا در یابیارز ندیفرا نياول. بود متصور یعلم ئتيه ياعضا عملكرد یابیارز شروع با

 مصوب یاستخدام نامهنیيآ قیطر از که استدانشگاه تهران  یعلم ئتيه در تیعضو انيمتقاض از یابیارز به

تهران در سال  دانشگاه يامنا ئتيه ليتشك قانون بیتصو از پس اما. است شدهیم انجام دانشگاه نیا يبرا

 در. شودیم شناخته باالتر یعلم مرتبه ياعطا عدم /اعطا درباره یینها ريگميعنوان تصممرجع به نیا 1346

است:  آمدهآن  (3) ماده« ت»در بند  که ئتيه نیا فیوظا از یكی تهران دانشگاه يامنا ئتيه ليتشك قانون

 ارانيو دانش ارانیو استاد ارانيدانشگاه شامل دست یآموزش ئتيه یمقررات مربوط به امور استخدام بیتصو»

 نامهنیيراستا آ نياست. در هم« دانشگاه سيرئ شنهاديبه پ یقاتيخدمات تحق نيادان دانشگاه و شاغلو است
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 نياول عنوانبه د،يرس بیتصو به 1348 سال در که تهران دانشگاه یعلم ئتيه ياعضا ارتقايو  یاستخدام

 (1397 ،یلين ،یاناصفه زواره، نصر ی)جمال .شودیم محسوب یعلم ئتيه ياعضا يارتقا نامهنیيآ

 

 فرایند ارتقا  .2

قبل از انقالب اسالمی نحوه بررسی عملكرد افراد براي ارتقا به مرتبه علمی باالتر در دو بازه زمانی قابل 

 امناي دانشگاه تهران و بازه زمانی دوم بعد از تشكيلهيئت  بررسی است. بازه زمانی اول قبل از تشكيل

امناي دانشگاه تهران، شوراي دانشگاه هيئت  در بازه زمانی قبل از تشكيلامناي این دانشگاه است. هيئت 

کرده است. بدین صورت که این شورا مسئول تصویب قوانين و گير اصلی ایفاي نقش میعنوان تصميمبه

نامه و قوانين مربوط تنها آیين علمی بوده )که عمالًهيئت  مقررات مربوط به استخدام و ارتقاي اعضاي

عنوان مرجع بررسی مميزه بههيئت  علمی به تصویب رسيده است( وهيئت  استخدام اعضاي به

این بازه زمانی از انعطاف قابل  ارتقا دردر همين زمينه بيان شده که فرایندهاي »ها بوده است. صالحيت

وجهی از دانشگاه تهران تا مدت زمان قابل ت تأسيسخصوص که در بدو هبتوجهی برخوردار بوده است، 

 عنوانبهبسياري از دانشمندان و محققان برجسته و صاحب اثر، که فاقد مدرک رسمی دانشگاهی بودند 

شد. این عده از مدرسين دانشگاهی براي تبدیل وضعيت استخدامی و علمی استفاده میهيئت  عضو

دوین نمایند تا با ارزیابی اي تتوانستند رسالهآموختگان دانشگاهی میعلمی همانند دانش ارتقاي مرتبه

محور فرایند خبره دهندهنشانو این مهم گيري شود شان تصميمدر رابطه با استخدام و مرتبه علمیآن 

. همچنين فرایند ارتقا استهاي علمی و معيارهاي کيفی در بررسی توانایی افراد براي دستيابی به مرتبه

 علمی و تجربی عضو رشد از اي بود کهبه اندازه مرتبه در هرف شده بود که توق در نظر گرفتهاي گونهبه

زمان توقف  ،. در آن دورهشدمیاطمينان حاصل  تا حدود زیادي مرتبه باالترارتقا به  براي علمیهيئت 

سال تجربه و  20با فرد حداقل عبارتی به، تعيين شده بودسال  10 باالتر مرتبه به مرتبههر براي ارتقا از 

وجود آمدن چنين فرایندي مانع از به 1«.توانست به مرتبه استادي نائل شودبقه آموزش و پژوهش میسا

ممكن شده  نامه ارتقابا تكيه بر کسب امتياز از بندهاي مختلف آیينکه اکنون  بود ارتقاي زودرسپدیده 

کننده عنوان تصویببهت هيئ امناي دانشگاه تهران، اینهيئت  . اما در بازه زمانی بعد از تشكيلاست

شد و فرایند ارزیابی در دو مرحله با علمی شناخته میهيئت  يارتقاي اعضاقوانين و مقررات مربوط به 

شوراي  تأیيدشد و در صورت آن توسط شوراي دانشكده انجام می تأیيدبررسی شوراي گروه و پس از 

 شد. اه ارسال میامناي دانشگهيئت  گيري بهدانشكده، مراتب براي تصميم

. در دوره اول شوراي دانشگاه استها در این دو دوره برخی تفاوت دهندهنشاننگاهی به فرایند ارتقا 

پرداخته علمی میهيئت  مميزه نيز به ارزیابی اعضايهيئت  و بوده گيرو تصميم سياستگذارعنوان رکن به

                                                 

ها، اعضای هیئت ممیزه ، شامل: پژوهشگران حوزه آموزش عالی، کارشناسان هیئت ممیزه دانشگاهخبرگان. مصاحبه با 1

 ها.ها و اعضای هیئت علمی دانشگاهدانشگاه
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کرده و شوراي گير نهایی عمل میو تصميم تگذارسياسامنا تنها در نقش هيئت  است. اما در دوره دوم

  1.گروه و دانشكده مسئوليت اجرایی و بررسی پرونده متقاضيان را برعهده داشته است

 

 معیارهای ارتقا .3

نامه مجزا یا معيارهایی وجود آیين دهندهنشانجا مانده از دوره قبل از انقالب، بررسی اسناد و قوانين به

 ، اشاره شدگونه که در باالعلمی نيست و همان ارتقاي مرتبهاده براي ارزیابی با هدف مشخص جهت استف

ت که شرایط علمی دانشگاه تهران اسهيئت  نامه استخدامیترین سند قابل اشاره به این منظور آیينمهم

نامه ينآیصورت کلی بيان کرده است. در این عمومی و اختصاصی ورود به خدمت و تغيير مرتبه را به

 .هاي مربی، استادیار، دانشيار و استاد تمام مشخص شده استمرتبهارتقا به شرایط ورود و 

 

 . ضوابط اختصاصی ورود به خدمت و تغییر مرتبه علمی1جدول 

  یاختصاص ضوابط یعلم یهامرتبه

 یمرب
 سانسيدارا بودن حداقل درجه ل ـ

 یزبان خارج کیبه  یکاف ییآشنا ـ

 رایاستاد
  یو در صورت لزوم مدارک تخصص يدارا بودن درجه دکتر ـ

 یزبان خارج کیتسلط به  ـ

 اريدانش

 یو در صورت لزوم مدارک تخصص يداشتن درجه دکتر ـ

 در نآ معادل ای ياریاستاد مقام در یپژوهش ای یداشتن حداقل چهار سال سابقه خدمت آموزش ـ

 نشگاهدا قبول مورد یپژوهش ای یآموزش عال سساتؤم

اده استف يکه برا يدر حد گرید یزبان خارج کیبه  یکاف ییو آشنا یزبان خارج کیتسلط به  ـ

 .باشد یکاف یآثار و مدارک علم

  استاد

 فاتيلأت يرادا و کرده خدمت ياريدانش مرتبه در تبخشیرضا نحوکه به یارانيدانش انياستادان از م ـ

 نيهمچن و دانشگاه قبول مورد یعلم مجالت در دهش منتشر یقيتحق مقاالت و یعلم قاتيتحق و

 . گردندیانتخاب م ،باشند یالمللنيب ای یقيتحق يهاسازمان و مجامع در یعلم يهاتيفعال

 .3: 1368 عت،یشر: مأخذ

 

نظر نسبت به رسيدگی و اظهار منظوربهمميزه: هيئت  مقررات مربوط به طرز تشكيل و اختيارات

علمی هيئت  يارتقاي اعضالبان ورود به خدمت در مراتب دانشياري یا استادي یا صالحيت علمی داوط

                                                 

 علمی دانشگاه تهران به شرح زیر است که فرایند ارتقاهیئت  نامه استخدامیهای علمی در آییننتصاب به مرتبهفرایند ا. 1

لیفات و تحقیقات و سوابق خدمت أتوان مشابه آن در نظر گرفت: نخست باید مدارک تحصیلی و آثار علمی و ترا نیز می
علمی هیئت  نامه استخدامیآیین (8)برای اثبات شرایط مندرج در ماده طور کلی هرگونه مدرکی که داوطلبان دانشیاری و به

ارائه شده است در کمیته منتخب مدیر گروه مربوط مورد بررسی قرار گیرد، پس از آنکه کفایت کلیه مدارک و سنوات خدمت 
آموزشی آنان را در دوره )مربی  داوطلبان احراز گردید مدیر گروه و اعضای کمیته منتخب اطالعات و تجارب و سوابق پژوهشی و

برای استادیاری، استادیار برای دانشیاری و دانشیار برای استادی( یا اشتغاالت قبلی ارزشیابی خواهند کرد و در صورت لزوم 
عمل خواهد آمد. مدیر گروه مکلف است های کتبی و عملی و بالینی نیز بهبرطبق نظر شورای اجرایی گروه مربوط آزمایش

انضمام نظر هز بررسی گزارش کمیته منتخب و کسب نظر شورای اجرایی گروه مراتب را همراه با کلیه مدارک داوطلب بپس ا
سسه پس از کسب نظر مشورتی کمیته ؤسسه ارسال دارد. رئیس دانشکده یا مؤکتبی خود برای رئیس دانشکده یا م

ممیزه دانشگاه هیئت  خاب شده را همراه با نظر صریح خود بهسسه پرونده داوطلبان انتؤترفیعات و انتصابات دانشکده یا م
بر ممیزه پس از بررسی مدارک و هر نوع رسیدگی که صالح بداند ظرف سه ماه تصمیم الزم مبتنیهیئت  دارد.ارسال می

 د. گردموجب حکم رئیس دانشگاه قطعی میهممیزه بهیئت  قبول یا رد پیشنهاد را اتخاذ خواهد کرد. تصمیمات
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علمی دانشگاه هيئت  به این مراتب و ارزشيابی کيفيت انجام وظایف آموزشی و پژوهشی و خدماتی اعضاي

علمی دانشگاه به آن اشاره شده هيئت  نامه استخدامیو همچنين رسيدگی به سایر مواردي که در آیين

 .شودمیمميزه تشكيل هيئت  ،تاس

 

 ب( بعد از انقالب اسالمی

 گیری درباره نظام ارتقای و تصمیمسیاستگذار .1

 استناد به یپژوهش و یعال آموزش اتمؤسسو  هادانشگاه يامنا يهاتئيه یاسالم انقالب يروزيپ از بعد

 نیگزیجا نفرهسه ئتيه بهآنها  اراتياخت و فیوظا یتمام و شد منحل 13/12/1357 مصوب یقانون حهیال

 انقالب يهاحطر ریوز و بودجه و برنامه سازمان سيرئ و مشاور ریوز ،یعال آموزش و فرهنگ ریوز از متشكل

 یآموزش عال در کنار وزارت فرهنگ و 1360اول انقالب و تا اواسط دهه  يهاسال در ئتيه نیا. شد واگذار

 رابطه در نيقوان و مصوبات اغلب که ياگونهبه شد،یشناخته م یش عالحوزه آموز یاصل استگذاريسعنوان به

 ئتيه نیا مرتبه يارتقاشده است. در رابطه با نظام  اتخاذ ئتيه نیا توسط فوق یزمان بازه در یعال آموزش با

و  18/05/1362 خینموده است که مرتبه نخست آن در تار ارتقا نامهنیيآ بیتصو و نیتدو به اقدام مرتبه دو

 طوربهشته که دا زين يگرید مصوبات مذکور ئتيه نیبوده است. عالوه بر ا 15/02/1366 خیمرتبه دوم در تار

 زهيمم ئتيه راتاياخت و ليتشك طرز به مربوط مقررات ازجمله ،در ارتباط است مرتبه ارتقايبا نظام  ميمستق

 ظهارنظرا و یدگيرس تيمسئول با هادانشگاه زهيمم ئتيه بيترت نیبد. یعال آموزش اتمؤسسو  هادانشگاه

 ئتيه ياعضا ارتقايو  ياستاد ای ياريدانش مراتب در خدمت به ورود داوطلبان یعلم تيصالح به نسبت

 در آنان یهشپژو و یآموزش فیوظا انجام تيفيک یابیارز و ياستاد و ياريدانش ،ياریاستاد مراتب به یعلم

 شده است.  ليتشكدوره  نیا درپس از آن  طیشراواجد  اتمؤسس ای هادانشگاه

هداشت، ب، وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و وزارت پس از انقالب اسالمی ستاد انقالب فرهنگی

 اما با تشكيلاند. علمی بودههيئت  هاي مهمی در نظام ارتقاي اعضايدرمان و آموزش پزشكی ایفاگر نقش

توسط  20/09/1386به تاریخ « نامه ارتقااصول حاکم بر آیين» و تصویبشوراي عالی انقالب فرهنگی 

درمان  ،بهداشت هاي علوم، تحقيقات و فناوري ومرتبه علمی ازسوي وزارتخانه ينامه ارتقا، آیيناین شورا

. به ستاشود و شوراي عالی انقالب فرهنگی نيز مرجع تصویب آن و آموزش پزشكی تهيه و پيشنهاد می

دوین و این مصوبه بوده، اما تبراساس  1394و  1389، 1387 هايسال هاي مصوبنامهآیين این ترتيب

  توسط وزارت علوم، تحقيقات و فناوري صورت گرفته است. 1380نامه سال تصویب آیين

 فرایند ارتقا )مراحل رسیدگی به پرونده متقاضی( .2

که در پيوست « ه و وظایف و اختيارات آنمؤسسمميزه هيئت  دستورالعمل طرز تشكيل» (14)طبق ماده 
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آمده است، پرونده متقاضيان ارتقا طی فرایندي مورد بررسی قرار  1394نامه ارتقا مصوب سال آیين

هاي مربوط توسط متقاضی، مدارک و مستندات مربوط به گيرد. در این فرایند پس از تكميل کاربرگمی

ها شود. همچنين سایر فعاليتاعی در کميسيون مربوطه بررسی میهاي فرهنگی، تربيتی و اجتمفعاليت

گيرد. نامه( ابتدا توسط کميته منتخب دانشكده مورد بررسی قرار میآیين (4)و  (3)، (2))مربوط به مواد 

مميزه هيئت  در صورت احراز شرایط الزم در کميسيون فرهنگی و کميته منتخب دانشكده، پرونده به

شود، که در این مرحله توسط کميسيون تخصصی بررسی شده و پس از احراز شرایط ارسال میدانشگاه 

مميزه موظف است طی هيئت  شود.مميزه ارسال میهيئت  الزم، پرونده براي اتخاذ تصميم نهایی به

 رتبهارتقاي منامه )آیين .اضی تصميم نهایی را اتخاذ نمایدماه نسبت به پرونده متق سهمدت حداکثر 

 (1394علمی آموزشی، پژوهشی و فناوري، هيئت  اعضاي

 معیارهای ارتقا  .3

 يهایژگیو و ارهايمع کیشده است که هر نیکشور تدو در ارتقا نامهنیيآ 6 یانقالب اسالم يروزيدوره بعد از پ در

 امنا يهائتيه نيانشج نفرهسه ئتيه توسط 18/05/1362 خیتار در ارتقا نامهنیيآ نياول. دارد را خود خاص

 نيانشج نفرهسه ئتيه توسط و مجدداً 15/02/1366 خیآن در تار يبازنگر نياست. دوم دهيرس بیبه تصو

 يو فناور تقايتوسط وزارت علوم، تحق 6/09/1380 خیدر تار يبازنگر نيصورت گرفته است. سوم امنا يهائتيه

 يو فناور قاتيحقتوسط وزارت علوم، ت وانجام  18/08/1387 خیدر تار نامهنیيچهارم آ يانجام شده است. بازنگر

 ـ است دهيرس بیتصو به یفرهنگ انقالب یعال يشورا توسط و شده هيته یو بهداشت، درمان و آموزش پزشك

در  یب فرهنگانقال یعال يتوسط شورا «ارتقا نامهنیيآ بر حاکم اصول» به مربوط سند بیتصو ليدلمهم به نیا

 انجام زين 18/12/1394 و 3/12/1389 يهاخیدر تار گریدو مرتبه د ارتقا نامهنیيآ يبازنگر. است 1386سال 

 بوده است.  یانقالب فرهنگ یعال يآن طبق مصوبه شورا ندیفرا که هشد

ان استگذارسيهاي فوق معيارهایی که در بازه زمانی مربوط مورد توجه نامهبا بررسی هریک از آیين

علمی  بهارتقاي مرتاعطا/عدم اعطاي  منظوربهعلمی هيئت  گيران جهت ارزیابی عملكرد اعضايو تصميم

هاي مذکور نامهروشن شدن روند تغييرات معيارهاي آیين منظوربهشود. در این بخش بوده، مشخص می

 شود. پرداخته میآنها  هاي مختلف، به بررسیدر دوره

 1362سال  نامه ارتقا؛ مصوباولین آیین

نامه دهد این آیينعلمی در کشور نشان میهيئت  اعضاي ارتقاي مرتبهنامه مشخصات کلی اولين آیين

ماده دیگر درباره  دوعنوان معيارهاي ارتقا و ماده به تصویب رسيده است که سه ماده از آن به پنجدر 

نامه مذکور در سه ماده آموزشی، پژوهشی آیين ارتقا درضوابط اجرایی و شرایط ارتقا بوده است. معيارهاي 

ی تدوین شده و هریک داراي بندها و امتيازات مخصوص خود هستند. ماده آموزشی عالوه یو امور اجرا

اندازي آزمایشگاه و کارگاه، طراحی آزمایش بر کميت و کيفيت تدریس شامل بندهایی درباره طراحی و راه
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. ماده پژوهشی نيز عالوه بر بخشی از است نامه/رساله بودهپایان یا درس کارگاهی و راهنمایی پروژه و

در رابطه با مسائل مورد  و...هاي علمی، فنی معيارهاي مشخص، شامل معيارهایی مانند انتشار گزارش

 بر شد. در ماده امور اجرایی نيز بيشترشده باشند، میمؤثر  ابتالي کشور که منجربه شناخت یا حل

هاي قابل انجام در گيرند و سایر فعاليته افراد در داخل یا خارج از دانشگاه برعهده میهایی کسمت

 ها اشاره شده است. ها و شوراهاي دانشگاهکميته

آنها  به دربردارنده نكاتی هستند که توجهآنها  گانه و بندهاي مربوط بهاما هریک از مواد سه

براي  ان با توجه به شرایط و الزامات آن دوره زمانیستگذارسياهایی است که دهیجهت دهندهنشان

 اند. این نكات در جدول زیر ارائه شده است. علمی در نظر گرفتههيئت  عملكرد اعضاي

 

  1362نامه سال گانه آیینمربوط به مواد سه نكات. 2جدول 

 نكات ماده

 یآموزش

 .باشدیم یمانزمتخصص در آن دوره  یانسان يروين تيو ارزش ترب تياهم دهندهنشانکه  یبه ماده آموزش ژهیتوجه وـ 

 سیتدر تيفيک یابیارز به یتوجهو کم سیتدر تيکم یابیارز يمتنوع برا يارهايرمعیدر نظر گرفتن ز ـ

االتر ب يهامرتبه به نسبت يشتريب یآموزش تيفعال انتظار ياریاستاد مرتبهبه  ارتقا انياز متقاض نامهنیيآ نیدر ا ـ

 وجود دارد. 

، 35 برابر بيترتبه ياستاد و ياريدانش ،ياریاستاد يهامرتبهبه  ارتقا يبرا یاز ماده آموزش ازيمورد ن ازيحداقل امت ـ

 .است ازيامت 30 و 30

 . باشدیم ازيامت 55 برابر باالتر يهامرتبهبه  ارتقا يبرا یقابل کسب از ماده آموزش ازيحداکثر امت ـ

 یپژوهش

 ریاز سا یناش ازاتيتجبران کمبود ام يماده برا نیاز ا توانیهستند و نم ازيحداکثر امت يماده دارا نیا يهمه بندها ـ

 مواد استفاده کرد. 

 اختراع، قالب رد خالقانه يهاتيفعال: دارد انتظار یعلم ئتيه ياعضا از را تيفعال دسته دو ماده نیا یکل طوربه ـ

 یعلم گزارش اله،مق انتشار قالب در یعلم يهاتيو فعال شودیم انجام کشور در بار نياول يبرا که ییکارها و عیاثربد

 و ترجمه کتاب.  فيتصن ف،يلأت و

 و ياريدانش ،ياریاستاد يهامرتبهبه  ارتقا يبرا (ی)مقاالت علم «2-6» یال «2-4» يالزم از بندها ازيحداقل امت ـ

 است.  ازيامت 10و  5، 4 بيترتبه ياستاد

، 24 بيترتبه يتاداس و ياريدانش ،ياریاستاد يهامرتبهبه  ارتقا يبرا یاز کل ماده پژوهش ازيمورد ن ازيحداقل امت ـ

 . باشدیم 20 و 15

باالتر  يهامرتبه نسبت به يشتريب یپژوهش تيانتظار فعال ياریاستاد مرتبهبه  ارتقا انياز متقاض نامهنیيآ نیدر ا ـ

 وجود دارد. 

 . باشدیم ازيامت 50 باالتر يهامرتبهبه  ارتقا يبرا یقابل کسب از ماده پژوهش ازيحداکثر امت ـ

 امور

 ییاجرا

 ختصاصا هدانشگا خارج و داخل در یعلم ئتيه ياعضا يهاسمت یماده به بررس نیبند مربوط به ا 8بند از  6 ـ

 دانشگاه موافقت اب که یخدمات و آن از خارج و هادانشگاه يشوراها و هاتهيمک درمؤثر  تيبه فعال بندها ریسا و دارد

 . شودیم مربوط شودیم انجام خدمت محل

 . باشدیم 45 باالتر یعلم يهامرتبهبه  ارتقا يماده برا نیقابل کسب از ا ازيحداکثر امت ـ

 . دستنين ازيحداقل امت يآن دارا يو بندها ییماده امور اجرا ـ
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 1362مصوب سال  ،نامه ارتقانكات سیاستی آیین

علمی هيئت  هاي پژوهشی اعضايفعاليت»نامه در رابطه با ماده پژوهشی چنين آمده است: در این آیينـ 

آید، اعم دست میهبا توجه به نتایجی که از آن خاصه در رابطه با مشكالت و مسائل مورد ابتالي کشور ب

نی و ابداع فت اختراع و یا اکتشاف ثبت شده، چاپ کتاب، مقاله و یا گزارشات علمی و صوراز اینكه به

ترتيبی که هبمميزه هيئت  آثار هنري باشد با پيشنهاد دانشكده یا مرکز آموزش عالی مربوط و به تصویب

 «. گردد ارزیابی خواهد شددر این ماده ارائه می

خود اختصاص داده اده آموزشی بيشترین وزن را ميان سه ماده بهدهد منامه نشان میبررسی کلی آیين ـ

ها در پی ، چراکه دانشگاهاستنامه است و این بيانگر اهميت فعاليت آموزشی در زمان تدوین آیين

علمی جهت هيئت  اي به اعضاينياز بود تا انگيزهرو ازاینهاي تحصيلی مختلف بودند و اندازي دورهراه

هيئت  ترتيبی اتخاذ شده بود تا اعضاي نامهدر این آیينرو ازاینليت در این زمينه داده شود. انجام فعا

 علمی قادر به کسب امتيازات بيشتري از این ماده باشند. 

ي نياز به امتياز مرتبه استادیارارتقا به دهد، بررسی حداقل امتيازهاي مربوط به ماده آموزشی نشان می ـ

امتياز از بند  12این مرتبه، ارتقا به که از متقاضيان اي گونهبهت به دو مرتبه دیگر دارد، بيشتري نسب

ربيان باید امتياز از بند کميت تدریس مورد انتظار است و این بدین معناست که م 15کيفيت تدریس و 

 زمان بيشتري را براي تدریس اختصاص دهند. 

هاي مرتبهه بارتقا علمی در ماده پژوهشی براي هيئت  از اعضايبررسی حداقل امتيازهاي مورد انتظار ـ 

ن معناست که امتياز است. این مهم بدی 20و  15، 24ترتيب نيازمند استادیاري، دانشياري و استادي به

استادیاري  مرتبهارتقا به عبارت دیگر به .روداز مربيان انتظار بيشتري براي تدوین مقاالت علمی می

 . بوده استوهش بيشتري نسبت به دو مرتبه دیگر مستلزم پژ

 معناست نیدب نیا. است نشده نييتع ییاجرا يهاتيفعال يبرا يازيامت حداقل نوع چيه حاضر نامهنیيآ در ـ

 يهاتيفعال را یاصل يهاتيو فعال داشته ماده نیا به یمكمل نگاه نامهنیيآ کنندگاننیتدو و اناستگذاريسکه 

 نیا يبرا شده هگرفت نظر در يبندها يمحتوا به توجه با گرید ياهیزاو از. اندگرفته نظر در یپژوهش و یآموزش

 سمت اشتند بهعالقه  ایکه امكان  ییو از آنجا پردازدیم افراد یتیریمد يهاسمت یبررس به اغلب که ماده

 آورد.  شماربه یتأمل قابل اقدام توانیم ار آن رونیازا ،ندارد وجود یعلم ئتيه ياعضا همه يبرا یتیریمد

دهد، وزن بررسی ماده پژوهشی و حداکثر امتياز اختصاص داده شده به بندهاي این ماده نشان می ـ

، تأليفر اهميت و تصنيف کتاب و یا اختراع کمتر است. این مهم بيانگ تأليفانتشار مقاله در مقایسه با 

مأموریت  باشد که با توجه به این نكته که در آن زمانمی استگذارسيتصنيف و یا ترجمه کتاب براي 

  هاي آموزشی متمرکز بود، قابل توجيه است.ها بيشتر بر فعاليتدانشگاه

هاي آموزشی فعاليت ازجملهاندازي آزمایشگاه و کارگاه و مانند آن هایی مانند راهنامه فعاليتدر این آیينـ 

 شوند. ی تعریف مییاجرا ـهایی در ماده علمی ه اکنون چنين فعاليتدر نظر گرفته شده ک
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وزن متناسب  دهد این مواد از نظر ارزشی وگانه نشان میبررسی حداکثر امتياز قابل کسب از مواد سه ـ

دهاي نيز با کارکر بسيار باال بوده و مستقيماً اجراییهاي پژوهشی در مقایسه با امور نيستند. تنوع فعاليت

هاي بيشتر سمت )که اجراییامتياز از ماده  پنجدانشگاه در ارتباط است، اما حداکثر وزن این ماده تنها 

 بيشتر است.  را مدنظر قرار داده( اجرایی

توان از یک بند یا که نمیاي گونهبهباشند، نامه داراي حداکثر امتياز میتمامی بندها و مواد این آیين ـ

 امتيازات در یک یا چند ماده دیگر را جبران نمود.  ماده کمبود

گونه که امتيازات محور قلمداد کرد، هماناي آموزشنامهتوان آیينرا می 1362نامه سال درمجموع آیينـ 

زم به کسب علمی ملهيئت  بيشتري نيز به این ماده اختصاص داده شده و در حداقل امتيازها نيز اعضاي

  ري از این ماده هستند.امتيازات بيشت

 1366نامه ارتقا؛ مصوب سال دومین آیین

سه ماده  ماده بوده که پنجداراي  1362نامه سال مانند آیيننيز به 1366نامه ارتقا مصوب سال آیين

 نامهاین آیيند. در مربوط به معيارهاي ارتقا و دو ماده نيز به بيان شرایط و ضوابط اجرایی آن اختصاص دار

هاي نامه به تفكيک دوره، تغيير قابل توجهی نداشته و تنها راهنمایی یا سرپرستی پایاني آموزشیمعيارها

اي حظهپزشكی و غيرپزشكی ذکر شده است. مواد پژوهشی و امور اجرایی نيز تغيير ظاهري قابل مال

 شده است. اشاره  1366نامه مصوب سال هاي آیينویژگیبه  3اند. در جدول نداشته
 

 1366نامه سال گانه آیینمربوط به مواد سه نكات. 3جدول 

 نكات ماده

 یآموزش

 . است ازيامت 30 و 30، 35 بيترتبه ياستاد و ياريدانش ،ياریاستاد يهامرتبهبه  ارتقا يبرا ازيمورد ن ازيحداقل امت ـ

 است.  هافتی شیافزا 65به  55از  یقبل نامهنیيبا آ سهیدر مقا یقابل کسب از ماده آموزش ازيحداکثر امت ـ

 است.  افتهیاهش ک ازيامت 25به  ازيامت 30قبل از  نامهنیيآ به نسبت سیتدر تيکم بند از کسب قابل ازيامت حداکثر ـ

ده پرداخته ش یاسدر مقاطع باالتر از کارشن نامهانیپا یسرپرست به يشتريب ليتفص و اتيجزئ با حاضر نامهنیيدر آ ـ

 است. 

 یپژوهش

 شیافزا ازيامت پنج زانيقبل به م نامهنیيآ به نسبت حاضر نامهنیيدر آ یقابل کسب از ماده پژوهش ازيحداکثر امت ـ

 است.  افتهی

 یپژوهش يهاطرح در يهمكار بند و شده حذف نامهنیينسخه از آ نیچاپ کتاب و خالصه مقاله در ا دیتجد يبندهاـ 

 ه شده است. اضاف بلندمدت

 امور

 یاجرای

  .باشدیم ارتقا يبرا ازيامت حداقل فاقد ماده نیا ـ

  .یليتحم جنگ به مربوط يکاربرد يهادر پروژه تياضافه شدن بند مربوط به فعال ـ

 1366مصوب سال  ؛نامه ارتقانكات سیاستی آیین

 یپژوهش يهاتيفعال از شتريب یآموزش يهاتيفعال وزن همچنان که است ياگونهبه گانهسهمواد  ازاتيامت عیتوزـ 

 بوده محورآموزش نيشيپ نامهنیيآ مانندبه زين نامهنیيآ نیا گرفت جهينت توانیم بيترت نیاست. بد یاجرایو امور 
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 یعال زشآمو نظام و کشور طیشرا با ارتباط در همچنان مهم نیا. دارد قرار هاتيفعال از دسته نیا بر آن تمرکز و

 یليتحم جنگ با آن یزمانهم و مختلف يهادستگاه در متخصص یانسان يروين کمبود. است ريتفس قابل دوره آن

 يشتريب ازاتيامت نیبنابرا. دهند قرار متخصص یانسان يروين تيترب را خود تیاولو هادانشگاه که بود شده موجب

 تعلق گرفته بود.  ،رفتیم شماربه زين هاانشگاهد یاصل تیمأمور که هاتيفعال از دسته نیا به زين

است که در  صورت مبسوط و دقيق پرداخته شدهنامه بهنامه به موضوع پایاندر ماده آموزشی این آیين ـ

به  هایی که تاکنون تدوین و تصویب شده چنين نبوده است. تخصيص بند مجزانامهیک از آیينهيچ

البته  این مهم است. دهندهنشانهاي پزشكی و غيرپزشكی مختلف و تفكيک دوره هاي مقاطعنامهپایان

نگ و به جدایی بخش آموزش پزشكی از وزارت فره در این ماده هاي پزشكی و غيرپزشكیتفكيک رشته

 وقوع پيوسته بود. به 1364گردد که در سال آموزش عالی برمی

دهایی در مت نيازها و مسائل کشور از طریق قرار دادن بنعلمی به سهيئت  دهی اعضايتوجه به جهت ـ

ترین ویژگی آن شرایط نامه با در نظر گرفتن شرایط روز کشور که مهمکنندگان این آیيناین باره. تدوین

هيئت  ز اعضاياجنگی کشور بود، اقدام به قرار دادن بندي در ماده اجرایی نموده بودند که به آن دسته 

 گرفت. امتياز تعلق می ،هاي کاربردي مربوط به جنگ مشارکت داشتندروژهعلمی که در پ

 1380نامه ارتقا؛ مصوب سال سومین آیین

 با یعلم تئيه يبه آن اضافه نكرد و همچنان اعضا يدیجد ماده زين 1380 سال در نامهنیيآ سوم يبازنگر

 موجب که رفتیپذ صورت نامهنیيآ نیدر ا يگرید اترييتغ اما. گرفتندیم قرار یابیارز مورد ماده سه همان

 عطف نقطه را مهم نیا توانیم که ياگونهبه د،یگرد یبه ماده پژوهش یاز ماده آموزش نامهنیيآ توازن رييتغ

 یکل طوربه. شودیم پرداخته بدان شتريب یاستيس نكات در که آورد شمارکشورمان به در ارتقا يهانامهنیيآ

 تيفيک و تيکم هب محدود ارهايمع یآموزش ماده در: است شرح نیا به نامهنیيآ نیا در آمده وجودبه راتييتغ

 مقاالت یابیارز يبرا يترمتنوع يارهايمع از یپژوهش ماده در. شدند یکارشناس پروژه ییراهنما و سیتدر

 ـ یعلم ماده در. فتای انتقال ماده نیا به هرسال/نامهانیپا مشاوره و ییراهنما به مربوط اريمع و شد استفاده

 و یآموزش مواد زاآنها  از یبرخ که آمد وجودبه ارهاياز نظر تعداد بندها و مع يمتعدد راتييتغ زين ییاجرا

 شده نیتدو نامهنیيآ نیا در بار نياول يبرا که بودند ییبندها زين گرید یبرخ و شدند اضافه آن به یپژوهش

 .افتی رييتغ «یاجرای ـ یعلم» به «یاجرایامور »عنوان ماده سه از  نامهنیيآ نیا در نيهمچن. بودند
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 1380سال  ،ارتقا نامهآیین گانهسهمربوط به مواد  نكات. 4جدول 

 نكات ماده

 یآموزش

 حاضر نامهنیيبند در آ 3بند به  6از  یماده آموزش يکاهش تعداد بندها ـ

 باالتر و ارشد یکارشناس دوره نامهانیپا یتحذف بند مربوط به سرپرس ـ

 سیتدر تيفياز بند ک ازيمورد ن ازيحداقل امت شیافزا ـ

 سیتدر تياز بند کم ازيمورد ن ازيحداقل امت رييتغ ـ

 یپژوهش

 .ودب بند 13 يدارا که نيشيپ نامهنیيبا آ سهیمورد در مقا 16به  یماده پژوهش يتعداد بندها شیافزا ـ

 ماده  نیقابل کسب از ا ازيکثر امتحذف حدا ـ

 به ياستاد و ياريانشد ،ياریاستاد يهامرتبهبه  ارتقا يبرا بيترتبه یاز ماده پژوهش ازيمورد ن ازيحداقل امت شیافزا ـ

 ازيامت 45 و 35، 35

 سوم و دوم یخارج يهاحذف بند مربوط به زبان ـ

  لندمدتب یپژوهش يهادر طرح يحذف بند مربوط به همكار ـ

 ـ یعلم

 ییاجرا

 به ماده حاضر  یجزوه درس نیاضافه شدن بند مربوط به ترجمه کتاب، ترجمه کامل مقاله و تدو ـ

 ماده نیا به سوم و دوم یخارج يهااضافه شدن بند مربوط به زبان ـ

  ماده نیا به شگاهیآزما ياندازو راه شگاهینما ییمربوط به برپا ياضافه شدن بندها ـ

 ماده.  نیا يبرا ازيقدان حداقل امتف ـ

 1380سال  ،ارتقانامه نكات سیاستی مربوط به آیین

نامه آیين ها را دگرگون کرده است. در دواي است که توازن بين مادهنامهآیين 1380نامه سال آیين ـ

ی در داشته، ول این ماده آموزشی بوده که قابليت کسب بيشترین امتياز را 1366و  1362هاي سال

گونه علمی بدون هيچهيئت  با حذف حداکثر امتياز ماده پژوهشی اعضاي 1380نامه سال آیين

مكان وجود دارد اتوانند اقدام به کسب امتياز از این ماده نمایند و در حالت بدبينانه این محدودیتی می

قی امتيازات براي ایی بسنده کرده و ماباجرـ ـکه افراد به کسب حداقل از امتياز از مواد آموزشی و علمی 

  مرتبه باالتر را از این ماده کسب نمایند.ارتقا به 

ا که ب استنحوه تدوین و تصویب آن  1380نامه سال وجود آمدن آیينیكی از نكات مهم در به ـ

 مه سوم توسعهرناقانون ب توسط موجب تغييراتی کهبههاي قبل و بعد از خود تفاوت اساسی دارد. نامهآیين

حتواي مهم در تغييراتی  وجود آمده بود،فناوري بهو تشكيل وزارت علوم، تحقيقات و  ((99))ماده 

فناوري  نامه توسط وزارت علوم، تحقيقات و. این آیينتشكل گرف نامه و هم در نحوه تصویب آنآیين

امنا مسئول  هيئت نفره جانشينسههيئت  کههاي قبل که با دورهشد ها ابالغ تدوین، تصویب و به دانشگاه

عنوان مرجع تصویب آن هاي بعد که شوراي عالی انقالب فرهنگی بهنامه بود و دورهتدوین و ابالغ آیين

الوه بر تغيير ع شناخته شد، فرایند متفاوتی را طی نموده است. بر همين اساس برخی بر این اعتقادند که

تصویب  وید در وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، تغيير در نحوه تدوین گيري رویكرد جدنگرش و شكل

 .بوده استگذاري متفاوت آن تغيير توازن و ریل یكی از علل ،نامهآیين

هاي باالتر و تغييرات مربوط به مرتبهارتقا به افزایش حداقل امتياز مربوط به بند کيفيت تدریس براي  ـ



 

 

 

13 

هاي استادیاري و دانشياري با افزایش و براي کميت تدریس که براي مرتبهحداقل امتياز مربوط به بند 

 رو بوده است. همرتبه استادي با کاهش روبارتقا به 

 بود یمهم راتييتغ رگید از یپژوهش ماده به یآموزش ماده از هارساله/هانامهانیپا یسرپرست به مربوط بند انتقال ـ

 نیا. گرفت يجا یپژوهش ماده در بود یآموزش یتيماه يدارا که یتيفعال و رفتیپذ صورت نامهنیيآ نیا در که

 .ديانجام یپژوهش ماده مقابل در آن فيتضع به که شد یآموزش ماده يبندها نیترمهم از یكی حذف موجب اقدام

 پس تا دیگرد جبمو و رفتیپذ صورت نامهنیيآ نیا در که بود یاقدام مقاالت بند به مربوط ازيامت حداکثر حذفـ 

بند  نیاز ا ازيکه کسب امت ییبدل شود. از آنجا یعلم ئتيه ياعضا يبرا بند نیازآورتريامت به بند نیا آن از

 کنندهجبران د،خوبه مربوط ازيامت حداقل دادن پوشش بر عالوه تواندیم آن بر تمرکز رونیازاندارد،  تیمحدود

 باشد.  زين ییاجرا ـ یعلم و یآموزش مواد نيهمچن و یپژوهش ادهم يبندها ریسا از ازين مورد ازاتيامت

 1387مصوب سال  ؛نامه ارتقاچهارمین آیین

تربيتی  ـ گینامه موجب افزایش تعداد مواد آن شده است. با اضافه شدن ماده فرهنبازنگري چهارم آیين

وجهی نسبت نامه تغييرات قابل تعنوان ماده پنجم، این آیينعنوان ماده چهارم و سرآمدي آموزش بهبه

متيازات از خود داشته است. همچنين برخی تغييرات نيز در حداقل و حداکثر ا هاي پيشنامهبه آیين

لی با اضافه شدن و ،ها انجام شده است. اما از نظر تعداد و نوع معيارها، ماده آموزشی تغييري نداشتهماده

ماده معيارهاي  تنوع و...هاي پژوهشی و فناوري رزیابی و نظارت بر طرحبندهایی مانند توليد دانش فنی، ا

ن کتاب، تنظيم اجرایی نيز معيارهایی از قبيل تدویـ ـافزایش یافته است. به ماده خدمات علمی  پژوهشی

عنوان یكی از موادي اضافه شده است. اما ماده فرهنگی به و...مجموعه مقاالت، داوري مقاالت همایشی 

درخشان و  ارائه روشی» قبيل از هایینامه طراحی شده، شامل فعاليتبراي اولين بار در این آیين که

« جو و طلبهنوین در زمينه دانشجوپروري و شاگردپروري به منشور تربيت و پرورش دینی و فرهنگی دانش

علمی، يئت ه مند اعضايهاي قانونبا تشكلمؤثر  همكاري»و « عنوان استاد مشاور فرهنگیفعاليت به»تا 

می علهيئت  شد که عضوشود. ماده سرآمدي در آموزش نيز شامل شرایطی میمی« دانشجویان و طالب

  اقدام کند. ياز مرتبه استادیاري به دانشيار توانست براي ارتقامیآنها  ات آموزشی با داشتنمؤسسدر 
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 1387سال  ،رتقاا نامهگانه آیینبه مواد پنجربوط م نكات. 5 جدول

 نكات ماده

 یآموزش

 و ياريدانش ،ارياستادی یعلم يهامرتبه به بيترتبه ارتقا يبرا یآموزشاز ماده  ازيمورد ن ازيحداقل امت شیافزا ـ

 ياستاد

 .باشدیم 40 نامهنیيآ نیا در یآموزش ماده از کسب قابل ازيامت حداکثر ـ

 تيفيکاز  یابیروشن شدن نحوه ارز منظوربه «1»به بند  «3-1-1» و «2-1-1» ،«1-1-1» ياضافه شدن بندها ـ

 آن یابیو منابع ارز سیتدر

 یپژوهش

 24 به 16 از ماده نیا به مربوط يبندها تعداد شیافزا ـ

 ،يرایاستاد يهارتبهمبه  ارتقا يبرا بيترتبه یپژوهش ـ یاز بند مربوط به مقاله علم ازيمورد ن ازيحداقل امت شیافزا ـ

  ازيامت 5/22 و 15، 20 به ازيامت 15 و 10، 5 از ياستاد و ياريدانش

، 35از  بيترتبه يستادو ا ياريدانش ،ياریاستاد مرتبهبه  ارتقا يبرا یاز ماده پژوهش ازيمورد ن ازيحداقل امت شیافزا ـ

  60و  45، 50به  45و  35

 يبندها از یبرخ از نامهنیيآ کنندگاننیتدو و اناستگذاريسات شدن انتظار ترروشن منظوربه ییهاتبصره شدن اضافهـ 

 کتاب فيو تصن فيتألو  یعلم يهاگزارش مقاالت، به مربوط بند خصوصهب یپژوهش ماده

 ماده  نیا يهاتبصره ریسا عنوان تحت ،یپژوهش ماده به تبصره 12 شدن اضافه ـ

 خدمات

 ـ یعلم

 ییاجرا

 حاضر نامهنیيآ در 17 به 9 از ماده نیا يبندها شیافزا ـ

 يهاتهيکم در مشارکت و یعلم شیهما يريدب معتبر، یعلم يهاهینشر یمسئول ریمد مانند ییبندها شدن اضافه ـ

 نیا يبندها به یبخشکه موجب تنوع ...و یآموزش يهاکارگاه در سیتدر ه،یریتحر ئتيه در تیعضو ،ییاجرا ـ یعلم

 .است شده ماده

 .است ازيامت 30 حاضر ماده از کسب قابل ازيامت ثرحداک ـ

 ـ یفرهنگ

 یتيترب

 .باشدیم ازيامت 20 ماده نیا از کسب قابل ازيامت حداکثر ـ

 .باشدیم ازيفاقد حداقل امت یتيترب ـ یماده فرهنگ ـ

 يهاتيفعال از زايامت کسب تيقابل و هاتيفعال تنوع که یقبل يهانامهنیيآ همه از متفاوت ییبندها نیتدو و یطراح ـ

 ممكن کرده است.  یعلم ئتيه ياعضا يبرا را متنوع

 يسرآمد

 آموزش

 در یساسا و ژهیو نكات از یكی کنند،یم آموزش وقف را خود که یعلم ئتيه ياعضا از دسته آن به ژهیو توجه ـ

 .است ماده نیا یطراح

 در ییاستتثنا عملكرد يدارا که یعلم ئتيه ياعضا از دسته آن يبرا تنها و ندارد ازيامت کسب تيقابل حاضر ماده ـ

 .کندیم فراهم را ياريدانش به ياریاستاد مرتبه از ارتقا طیشرا هستند یآموزش يهاتيفعال

 

 1387مصوب سال  ؛ارتقا نامهنكات سیاستی مربوط به آیین

هاي قبلی عالوه بر نامهآیين گانهسه تربيتی و سرآمدي آموزش به مواد ـ اضافه شدن دو ماده فرهنگی ـ

دانشياري را  مرتبهارتقا به هاي ، روشعلمیهيئت  تر اعضايجانبهایجاد تنوع در معيارها و ارزیابی همه

هاي ر دانشگاههاي پذیرفته شده داست. ارتقا از طریق سرآمدي در آموزش یكی از شيوهده کرتر نيز متنوع

دليل نداشتن حداقل هرچند که به شود.آموزشی یاد می يعنوان ارتقاکه از آن به ستامعتبر دنيا نيز 

آور نيست، ولی براي آن علمی الزامهيئت  براي اعضاي هدهاي مربوط به این دو مافعاليت امتياز انجام

هاي اي در راستاي فعاليتعلمی که خود را وقف آموزش کرده یا تالش ویژههيئت  دسته از اعضاي

 . استمؤثر  ،اندتربيتی نموده ـ فرهنگی

حداقل امتياز بند مربوط به مقاالت علمی و همچنين حداقل امتياز مربوط به ماده  زمانهم افزایش ـ
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علمی هيئت  پژوهشی موجب باالتر رفتن وزن این ماده در مقایسه با سایر مواد و همچنين الزام اعضاي

 1380نامه سال توان در راستاي آیين. این تغيير صورت گرفته را میبه انتشار مقاالت بيشتر شده است

همچنين  و تغيير دادپژوهشی هاي هاي آموزشی به فعاليتنامه را از فعاليتدر نظر گرفت که تمرکز آیين

  شد.محوري مقالهنامه به سوق یافتن بيشتر آیينموجب 

شدن  ترنروش موجب که است ییهاتبصره شدن اضافه دارد، وجود 1387 سال نامهنیيآ در که یمهم نكات ازـ 

به نامهنیيآ در که است يگرید یکنندگتیهدا ابزار ینوعبندها شده، که به یبرخ یاز طراح استگذاريسهدف 

  فته است.مورد استفاده قرار گر کنندگاننیتدو توسط زين يبعد يهانامهنیيآ در مهم نیا. است رفته کار

 

 1389مصوب سال  ؛نامه ارتقاپنجمین آیین

دو سال بعد  هاي پيشين انجام شد و تنهانامهنامه به فاصله کمتري نسبت به آیينپنجمين بازنگري آیين

با تغييراتی  1389نامه مصوب سال بازنگري آن در دستور کار قرار گرفت. آیين نامه، مجدداًاز ابالغ آیين

نامه ین آیيناات آموزش عالی ابالغ شد. از تغييرات مؤسسها و به دانشگاه 1387مه سال نانسبت به آیين

ن بود که یک و تخصيص حداقل امتياز به آشماره به ماده « فرهنگی، تربيتی و اجتماعی»ماده  تبدیل

دي دیجعلمی است. همچنين بندهاي هيئت  ي لزوم کسب امتياز از این ماده توسط اعضايامعناین به

وجود آمده در ماده تغييرات به 1389نامه سال نيز براي این ماده طراحی شده بود. از نكات مهم آیين

ي از برخوردار»آموزشی آن است که عالوه بر معيارهاي کميت و کيفيت تدریس، معيارهایی مانند 

وجه به ت»و « شیعنوان منبع آموزیا تدوین کتب به تأليف»، «برجستگی یا شاخص بودن در امر آموزش

واد مشده است. آنها  تر شدنبه آن اضافه شده که موجب متنوع و...« امور آموزشی و شاگردپروري

آنها  ييراتاجرایی نيز با حذف، اضافه شدن و ادغام برخی بندها مواجه شدند که تغ ـ پژوهشی و علمی

 توان چندان قابل مالحظه در نظر گرفت. را نمی
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 1389سال  ؛ارتقا نامهبوط به مواد چهارگانه آیین. نكات مر6جدول 

 نكات ماده

 ،یفرهنگ

 و یتيترب

 یاجتماع

 ماده نیا «6»ز بند ااز آن  ازيامت 5 که ياگونهبهحاضر،  نامهنیيماده در آ نیا يبرا 10 ازيدر نظر گرفتن حداقل امت ـ

 .شود کسب دیبا بندها ریسا از زين گرید ازيامت 5 و

 قبل نامهنیيبا آ سهیدر مقا ازيامت 30به  20ماده از  نیقابل کسب از ا ازيحداکثر امت شیافزا ـ

 ئتيه ياعضا یو اجتماع یتيترب ،یفرهنگ ازاتيامت نييو تع یجهت بررس یتخصص ونيسيکم ليضوابط تشك نييتعـ 

 حاضر نامهنیيآ از یعلم

 یآموزش

 5 ازيبا حداقل امت یو شئونات آموزش یرسنظم و انضباط د تیاضافه شدن بند مربوط به رعا ـ

 یآموزش يارهايمع شتريو تنوع ب ...و« شاخص بودن در امر آموزش ای یبرجستگ»بندها مانند  یاضافه شدن برخ ـ

 .باشدیم 8 مرتبه سه هربه  ارتقا يبرا سیتدر تيالزم از بند کم ازيحداقل امت ـ

 . باشدیم 20 باالتر يهامرتبهبه  ارتقا منظوربه یالزم از ماده آموزش ازيحداقل امت ـ

 ،یپژوهش

 يفناور

 یالمللنيب ای ی)گرنت( داخل یفعال در جذب اعتبار پژوهش تيظرف جادیاضافه شدن بند مربوط به ا ـ

 یعلم يهاارشمربوط به گز يبا بندها یپژوهش ـ یاز بند مربوط به مقاالت علم ازيمورد ن ازيادغام حداقل امت ـ

 يپردازهینظر يهایکتاب و کرس فيو تصن فيتأل ،يو فناور یپژوهش يهاطرح

و  ياريدانش ،ياریاستاد يهامرتبهبه  ارتقا ي( برایپژوهش ـ ی)مقاالت علم «1-2»الزم از بند ازيکاهش حداقل امت ـ

 ازيامت 5/7و  5، 5به  ازيامت 5/22و  15، 20از  بيترتبه ياستاد

 ازيامت 55به  45از  ياريدانش مرتبهبه  ارتقا يبرا يو فناور یاز ماده پژوهش ازيمورد ن ازيحداقل امت شیافزا ـ

 ـ یعلم

 ییاجرا

 يبرا بند نیا از ازيامت 5 حداقل کسب به الزام و «...و همؤسسوقت در حضور فعال و تمام»اضافه شدن بند مربوط به  ـ

 ارتقا يهانامهنیيآ در بار نياول

 ماده نیاز ا ازيجهت کسب امت شتريتنوع ب جادیو ا دیجد يهااضافه شدن بند ـ

 ارتقا يهانامهنیيبار در آ نياول يبرا ییاجرا ـ یاز ماده علم ازيامت 10الزام به کسب حداقل  ـ

 ازيامت 40به  30از  ییاجرا ـ یقابل کسب از ماده علم ازيحداکثر امت شیافزا ـ

 

 1389ب سال مصو ؛نامه ارتقانكات سیاستی آیین

ام به کسب حداقل عنوان ماده اول و الزنامه بهانتقال ماده فرهنگی، تربيتی و اجتماعی به ابتداي آیين ـ

عناست که در ماي برخوردار باشد. این بدین امتياز از آن موجب شده این ماده از جایگاه و اهميت ویژه

فناوري و  هاي فرد در مواد آموزشی، پژوهشی،صورت عدم کسب حداقل امتياز از این ماده سایر فعاليت

 اجرایی مورد بررسی قرار نخواهند گرفت.  ـ علمی

یند ارزیابی تی و اجتماعی به فرافرهنگی، تربي کميسيون تخصصی مربوط به ماده اضافه شدنهرچند که ـ 

  .تقا دادآن را نيز ار فرایند ارزیابی گراییتر شدن این فرایند شد، اما تخصصموجب طوالنی

هاي علمی باالتر در ماده مرتبهارتقا به  منظوربهها همه مرتبهدر نظر گرفتن حداقل امتياز یكسان براي  ـ

 اعضاي آموزشی، موجب شد براي رعایت نظم و انضباط و شئونات و قرار دادن حداقل امتياز آموزشی

 اشته باشند. ها اهتمام بيشتري به امر آموزش دعلمی در تمامی مرتبههيئت 

ارج »و « عنوان منبع آموزشییا تدوین کتب به تأليف»که مربوط به  «7»و  «6»اضافه شدن بندهاي  ـ

هاي مطلوب تدریس و استفاده مناسب از گيري از روشنهادن به امور آموزشی و شاگردپروري با بهره

علمی هيئت  وزشی توسط اعضايتوانست به توليد بيشتر محتواي آم، میاست« هاي نوین آموزشیروش
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 هاي مفقوده فرایند آموزش است کمک کند. و همچنين توجه بيشتر به امر شاگردپروري که یكی از حلقه

ناوري فهاي پژوهشی و هاي علمی طرحپژوهشی، گزارش ـادغام حداقل امتياز بندهاي مقاالت علمی  ـ

سب هاي ممكن براي کموجب شد تا تنوع فعاليتپردازي هاي نظریهکتاب و کرسیو تصنيف  تأليفو 

آنها  قاله درهایی که انتشار محداقل امتياز از ماده پژوهشی افزایش یابد. هرچند این مهم براي رشته

 ،ی نداردکه انتشار مقاله در مجالت معتبر دشواري چندانهایی دشوار است مناسب بود، اما در رشته

از سایر  مرکز خود را بر تدوین مقاله قرار داده و از کسب امتيازعلمی تهيئت  د تا اعضايشموجب 

 .پوشی نماینداند چشمبندهایی که با این بند ادغام شده

انجام  علمی ملزم بههيئت  موجب شد اعضاي علمی ـ اجراییقرار دادن حداقل امتياز براي ماده  ـ

رار گيرد قعلمی هيئت  اده مورد توجه اعضايهایی در این حوزه شوند و براي نخستين بار این مفعاليت

مواد چهارگانه  و اضافه شدن بندهاي جدید و افزایش حداکثر امتياز قابل کسب از آن منجربه توازن بيشتر

  نامه شد.آیين

 

 1394مصوب سال  ؛نامه ارتقاششمین آیین

یگري نمود که دام به بازنگري د، وزارت علوم اق1389نامه در سال پنج سال بعد از آخرین بازنگري آیين

هم این میكی از تغييرات  توسط شوراي عالی انقالب فرهنگی به تصویب رسيد. 18/12/1394در تاریخ 

امكان را  مميزه مستقل اینهيئت  هاي دارايهمؤسسنامه، اضافه شدن ماده پنج به آن است که به آیين

نامه و رعایت عایت ضوابط و مقررات مندرج در این آیينهاي خود و با ردهد تا با توجه به مأموریتمی

نامه که به هاي تعيين شده، ضوابط و مقررات خاص خود را درخصوص مفاد ماده سه این آیينحداقل

رتين هاي مميزه مرکزي وزاهيئت تأیيدرسد، پس از مميزه میهيئت  حداقل دوسوم کل اعضاي تأیيد

يک ماده آموزشی به نامه به این شرح بوده است: تفكرات سایر مواد در این آیينبه اجرا در آورند. اما تغيي

نين هاي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكی، همچهمؤسسدو گروه 

حقيقات و تهاي وابسته به وزارت علوم، همؤسسنامه قبلی که به کاهش بندهاي این ماده نسبت به آیين

شی و متنوع هایی در ماده پژوهشد. ادغام برخی بندها و معيارها و اضافه شدن تبصرهاوري مربوط میفن

 با اضافه شدن بندهایی به آن.  علمی ـ اجراییشدن معيارهاي ماده 
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 1394سال  ؛ارتقا نامه. نكات مربوط به مواد چهارگانه آیین7جدول 

 نكات ماده

 ،یفرهنگ

 و یتيترب

 یاجتماع

 صداقت و ینقالبا ،یمل ،یفرهنگ ،ینید يهابه ارزش يبندیو پا دياستمرار در تق» «6»از بند  ازيحذف حداقل امتـ 

 ماده به مربوط ازيامت حداقل به آن کردن اضافه و «يدارامانت و

 یرانیا ـ یاسالم ـ یفرهنگ كردیبا رو يآثار و کارگاه هنر شگاهینما ياضافه شدن بند مربوط به برگزار ـ

 یآموزش

عنوان به یكيالكترون ای یکتب چاپ نیتدو ای فيتأل»، «از شاخص بودن در امر آموزش يبرخوردار» يحذف بندهاـ 

 «يو شاگردپرور یارج نهادن به امور آموزش»و  «یمنبع آموزش

  سیتدر تيبند کم ازيحداقل امت شیافزا ـ

 ياستاد و ياريدانش يهامرتبهه ب ارتقا يبرا سیتدر تيفيبند ک ازيحداقل امت شیافزا ـ

 ،یپژوهش

 يفناور

 16به  20از  يفناور ،یماده پژوهش يکاهش تعداد بندها ـ

 انستگذارايسبه اهداف  یابيدست يماده در راستا نیا «1» بند ازجملهاز بندها  یبرخ يبرا تبصره نييتع ـ

 بيترتبه ياستاد و ياريدانش يهامرتبهبه  ارتقا يبرا یپژوهشـ  یمربوط به بند مقاالت علم ازيحداقل امت شیافزاـ 

 ازيامت 40 و 25 به ازيامت 5/7 و 5 از

 ارتقا؛ يهانامهنیيآ در بار نياول يبرا رساله/نامهانیو مشاوره پا ییبند مربوط به راهنما يبرا ازيحداقل امت نييتع ـ

 ازيامت 18 ياستاد و ازيامت 8 ياريدانشبه  ارتقا يبرا

مشترک با  صورتبه قبل نامهنیيآ در که يپردازهینظر يهایاز بند کرس یمربوط به بخش ازيف حداقل امتحذ ـ

 بود.  ازيحداقل امت يدارا گریچند بند د

 60 و 55 از بيترتبه ياستاد و ياريدانش يهامرتبهبه  ارتقا يماده برا نیاز ا ازيمورد ن ازيحداقل امت شیافزا ـ

 ازيامت 75 و 65 به ازيامت

 - یعلم

 ییاجرا

 قبل نامهنیيبا آ سهیدر مقا 18به  16ماده از  نیا يتعداد بندها شیافزا ـ

 قبل نامهنیيبا آ سهیدر مقا 35به  40قابل کسب از  ازيکاهش حداکثر امت ـ

 دیجد يبندها افزودن با یعلم ئتيه ياعضا انتظار مورد يهاتيتنوع فعال شیافزا ـ

 

 1394 سال مصوب ؛نامه ارتقای آییننكات سیاست

امكان براي  ماده فرهنگی، تربيتی و اجتماعی موجب شد تا این «6»حذف حداقل امتياز مربوط به بند  ـ

، آن ميزان جاي الزام به کسب امتياز از یک بند، از تمامی بندهاعلمی فراهم شود که بههيئت  اعضاي

بر این اعتقادند که با  نيز به این اقدام وجود دارد، براي مثال برخیامتياز را کسب نمایند. البته انتقاداتی 

هيئت  عضايااین اقدام سازوکار حداقل امتياز در این ماده کارکرد خود را از دست داده است، چراکه 

 نمایند.  توانند حداقل امتياز این ماده را کسبافزایی میهاي دانشبا حضور در کارگاه علمی صرفاً

 ونامه محوري بيشتر آیينمنجربه مقالهعلمی ـ پژوهشی زایش حداقل امتياز از بند مربوط به مقاله اف ـ

یگر د. ازسوي شده استهاي پژوهشی نيز نامه و افزایش وزن فعاليتبرهم خوردن بيشتر توازن آیين

اف و راستاي اهد علمی درهيئت  هدایت بيشتر توليدات علمی اعضاي منظوربهها تصویب برخی تبصره

 هاي نظام علم و فناوري بوده است. مأموریت

. است نامهنیيآ توازن رفتن نيب از در مهم اريبس عوامل از یكی زين یپژوهش ماده ازيامت حداقل شیافزا ـ

قابل کسب از دو  ازيحداکثر امت بااست که  75برابر  ياستاد مرتبهبه  ارتقا يبرا ازيمورد ن ازيحداقل امت

 یعلم ئتيه ياعضا هیكسوی تیهدا دهندهنشانخود  اسيق نی. ااست برابر ییاجرا ـ یعلمو  یده آموزشما
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 است.  یآموزش خصوصهو ب ییاجرا ـ یعلم يهاتيفعال شدن ارزشکم و یپژوهش يهاتيفعال سمت به

دهد ا میرن امكان مميزه مستقل ایهيئت  هاي دارايهمؤسسنامه که به به آیين( 5)اضافه شدن ماده  ـ

رخصوص مفاد و... ضوابط و مقررات خاص خود را د تعيين شده توسط وزارتينهاي تا با توجه به مأموریت

گونه که اجرا، آن توان ادعا نمود در صورتی که این ماده در مقامبنابراین میبه اجرا درآورند. ( 3)ماده 

ها نيز گرایی دانشگاههمی در راستاي تحقق مأموریتتواند گام مهدف سياستگذار بوده اجرایی شود، می

  باشد.

  

 بازنگری  6 ارتقا در نامهتحلیل روند تغییرات آیین

 آمده وجودبه مختلف مواد در یراتييتغ يبازنگر يهادوره یط داد نشان فوق بخش در هانامهنیيآ یبررس

 نظر از هانامهنیيآ به مربوط راتييتغ روند بخش نیا در. است یبررس قابل جنبه چند از مهم نیا که است

 که یعطف نقاط تا شودیم یبررسآنها  به شده داده صيتخص ازاتيامت حداکثر و حداقل زانيم و مواد توازن

 در که است ییهااستيس دهندهنشانامر خود  نیمشخص شود که ا اندبوده نامهنیيآ كردیرو رييتغ موجب

 اتخاذ شده است.  نيتوسط مسئول يو علم و فناور یدر حوزه آموزش عال شده ادی یزمان يهابازه
 

 های مختلفبازنگری ارتقا درنامه بررسی توازن مواد آیین

ها یكی از مواد نسبت به نامهدهد در هریک از آیينهاي مختلف نشان مینامهبررسی توازن مواد در آیين

است. به همين منظور اقدام به بررسی حداقل و حداکثر امتيازهاي مواد سایرین وزن بيشتري را داشته 

. همچنين در نمودارهاي زیر روند دشوها مشخص نامهشده است تا این توازن در هریک از آیينآنها  در

مرتبه دانشياري به ارتقا به نامه براي تغييرات حداقل و حداکثر امتياز مربوط به مواد چهارگانه آیين

 . نامه مصوب ارائه شده استآیين 6كيک تف
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 های ارتقانامه. روند تغییرات حداقل امتیاز مواد چهارگانه به تفكیک آیین1نمودار 

 
 

نامه ارتقا تا سال کنندگان آیينان و تدوینسياستگذارشود از نظر با دقت در نمودار فوق مشخص می

علمی  هيئت هاي اصلی و مورد انتظار از اعضاينوان فعاليتعهاي آموزشی و پژوهشی بهفعاليت 1387

دیده آنها  رعنوان مواد مكمل در کنابه علمی ـ اجراییبوده و دو ماده فرهنگی، تربيتی و اجتماعی و 

علمی ملزم يئت ه با قرار دادن حداقل امتياز براي این دو ماده اعضاي 1389نامه سال شد. اما از آیينمی

ختصاص داده شده فعاليت و کسب امتياز از این دو ماده نيز شدند. اما بررسی حداقل امتيازات ابه انجام 

هایی نامهآیين 1366و  1362هاي هاي سالنامهدهد، آیينبه مواد آموزشی و پژوهشی نشان می

غيير وزن عطف در ت عنوان نقطهتوان بهرا از این نظر می 1380نامه سال محور بودند، اما آیينآموزش

که اي گونهبههاي بعدي نيز تقویت شد، نامه به ماده پژوهشی در نظر گرفت و این مهم در بازنگريآیين

 حداقل حداقل امتياز مورد نياز از ماده پژوهشی از مجموع 1394و  1389هاي هاي سالنامهدر آیين

 . رفتامتيازهاي الزم از سه ماده دیگر نيز باالتر 

تواند نوبه خود میمواد چهارگانه که آن نيز بهاز حداکثر امتياز اختصاص داده شده به هریک 

 نامه باشد در نمودار زیر ارائه شده است. توازن مواد مختلف آیين دهندهنشان
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 های ارتقانامه. روند تغییرات حداکثر امتیاز مواد چهارگانه به تفكیک آیین2نمودار 

 

 

 6دیگر در دار فوق حداکثر امتيازات تخصيص داده شده به وزن مواد چهارگانه را نسبت به یكنمو 

 200ر امتياز اي که درباره نمودار فوق باید بيان شود اینكه حداکثدهد. نكتهنامه ارتقا نشان میآیين

بعد از  مادهاین ت که این اس دهندهنشانقرار داده شده و تنها  براي ماده پژوهشی صورت نمادینبه

ماده و  داراي حداکثر امتياز نبوده و حتی ممكن است چنين اختالفی ميان این 1380نامه سال آیين

دهد در وجود آید. نمودار فوق نشان میعلمی بههيئت  سایر مواد در کسب امتياز ازسوي اعضاي

بوده که سه ماده اي گونهبهثر امتياز توازن مواد از نظر حداک 1366و  1362هاي هاي سالنامهآیين

ر امتياز از اختالف چندانی با یكدیگر نداشتند، اما با حذف حداکث علمی ـ اجراییآموزشی، پژوهشی و 

 رفته استواد صورت قابل توجهی باالتر از سایر موزن این ماده به 1380نامه سال ماده پژوهشی در آیين

 است. ده شبعد نيز منجربه تشدید آن هاي امهنو اقدامات انجام شده در آیين

افزایش  توازن مواد و قابليت کسب امتيازات بيشتر از ماده پژوهشی، نهم خورداز پيامدهاي به

تصویب بعد از  در بازه زمانی قبل وآنها  المللی بوده است که بررسی تعدادانتشار مقاله در مجالت بين

 دهد. ضوح این تغيير را نشان میوبه 1380سال  ينامه ارتقاآیين
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 نامه های تغییر آیینالمللی طی سال. روند انتشار مقاالت در مجالت بین3نمودار 

 
 .2021اسكوپوس،  :مأخذ

 

در  رانعلمی و پژوهشگهيئت  اعضاي تغيير روند انتشار مقاالت دهندهنشانوضوح نمودار فوق به

اشته شدن ميالدي( و برد 2001) 1380سال  ارتقا درنامه تصویب آیين . بعد ازاستالمللی مجالت بين

 شود روند انتشارمشاهده می، پژوهشی ـ محدودیت کسب حداکثر امتياز از بند مربوط به مقاالت علمی

تا  1996هاي شيب صعودي شدیدتري پيدا کرده است. مقاالت منتشر شده در بازه زمانی سال مقاالت

ما بعد از اسال(،  پنج طول برابر در 5/1مورد افزایش یافته )یعنی حدود  2222به  850از تنها  2001

 2222شده از  ، تعداد مقاالت منتشر2011تا  2001هاي در بازه زمانی سال ،نامهاعمال تغييرات در آیين

 سال(  10برابر در  18)یعنی حدود  .مورد رسيده است 39958به 

 

  علمیهیئت  یای اعضاارتقشناسی نظام آسیب

هر بازنگري و اصالح در تالش براي بهبود  ارتقا درنامه کنندگان آیينان نظام ارتقا و تدوینسياستگذار

که کمترین ایراد را داشته باشد. این مهم براساس رهنمودهاي اسناد باالدستی مانند اي گونهبه ند،آن

نقشه  6راهبرد کالن  21رت گرفته است. اقدام ملی نقشه جامع علمی کشور و قانون برنامه توسعه صو

علمی و پژوهشگران براساس ضوابط کيفی و هيئت  بازتعریف نظام ارتقاي اعضاي»جامع علمی کشور به 

برنامه پنجم توسعه بر  (16)اشاره کرده است و در ماده « هاي نقشه جامع علمی کشوراهداف و ارزش

علمی معطوف به رفع هيئت  که تا پنجاه درصد امتيازات پژوهشی اعضاينحوي ارتقا بهنامه تغيير آیين»

هاي جدید نامهدهد با تدوین آیينکيد شده است. اما مطالعات نشان میأت« مشكالت کشور باشد
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بلكه بر  ،هاي آن کاهش نيافتهنيز افزایش یافته و در برخی موارد عالوه بر اینكه آسيبآنها  پيچيدگی

نيز افزوده شده است. در همين زمينه مصاحبه با خبرگان علمی و اجرایی و همچنين مطالعات آنها  موارد

است. در ادامه ابتدا به ده کرمشخص ارتقا را هاي ميدانی پژوهشگر برخی از مشكالت نظام و بررسی

رت خالصه صوها در جدولی بهشود و سایر آسيبهاي شناسایی شده اشاره میترین آسيببرخی از مهم

 گردد.ارائه می

نشگاهی محوري در ميان جامعه دانشگاهی: تعداد انتشارات علمی جامعه داتشدید فرهنگ مقالهـ 

. است نظيري حتی در ميان تمامی کشورهاي دنيا برخوردار بودههاي اخير از رشد بیایران طی سال

آن را  آثارتوان نمی مللی مفيد ارزیابی کرد، اماالشاید این مهم را بتوان از نظر بازخورد آن در مجامع بين

گيري شكل عنوان یكی از عواملنامه ارتقا بهدر حل مسائل جامعه مشاهده نمود. در همين رابطه آیين

سایر  ادر مقایسه ب بيش از حد به این فعاليتمحوري مطرح است، چراکه با دادن ارزش فرهنگ مقاله

کنشگران  علمی، موجب سوق یافتن دانشجویان و سایرهيئت  عالوه بر اعضاي، هاي مورد انتظارفعاليت

مودار و تنها اثر این پيامد را به شكل ن 3نمودار جامعه علمی به سمت انتشار مقاالت علمی شده است. 

 دهد. المللی نشان میمجالت بيندر 

هاي ها و گروهها داراي رشتهی: دانشگاههاي علمها و گروهنامه براي تمامی رشتهیكسان بودن آیينـ 

ارزیابی نماید که اي گونهبهرا آنها  تواند همهنامه نمیعلمی متنوعی هستند که مسلم است یک آیين

لمی در عهيئت  توان از اعضاينمی براي مثالها و مختصات ویژه آن را نيز حفظ نماید. ماهيت رشته

 ستفرسااقتکه امري زمانبر و ط داشت هم به خلق آثار بدیع هنري بپردازدانتظار همچون هنر  ايرشته

انتشار  اي که بيشترین وزن آن رانامهاست و هم با آیين هاي این رشتهو منطبق با ماهيت و ویژگی

نين همچد. گير ارزیابی قرار مرتبه علمی باالتر موردارتقا به براي  ،دهدمقاالت علمی معتبر تشكيل می

ل اشاره است. علوم انسانی نيز قاب وعلوم پایه  هاي فنی و مهندسی،اي یكسان براي گروهنامهوجود آیين

اي با یكدیگر هاي عمدهتفاوتآنها  پژوهش نيز درفرایند  وها، نوع هاي ماهوي در این گروهدليل تفاوتبه

سانی با و علوم پایه و علوم انو مهندسی  علوم فنی هاي آموزش و پژوهش دربراي مثال روشدارند. 

، براین اساس تاس از یكدیگر در آنها متفاوت نيز فرایندهاي توليد علم بنابراین یكدیگر متفاوت هستند،

ر موضوع دحتی این تفاوت  .نيستندسنجش و مقایسه قابل  ،ميزان متر و با یکت علمی آنها ئاعضاي هي

محور هستند و ها آزمایشگاه و کارگاهبرخی رشتهاست. چراکه  هاي دانشگاهی نيز قابل بحثآموزش

یابی عملكرد دهد براي ارز. این مهم نشان میدارند تأکيدها و مباحث نظري بر تئوريبرخی دیگر بيشتر 

ي هاي آموزش یا پژوهش از معيارهاهاي علمی و همچنين حوزهگروه از علمی در هریکهيئت  عضو

 فاده کرد. است باید متفاوتی

هاي مختلف: نظام آموزش عالی کشور ها با مأموریتنامه ارتقا براي انواع دانشگاهیكسان بودن آیينـ 

هاي پيام مانند دانشگاه ،اندوجود آمدههاي ویژه بهبا مأموریتآنها  برخی از هایی است کهشامل دانشگاه



 

 اه مجلس شوراي اسالمي مركز ژپوهش  

 

 

24 

 و...هاي وابسته به نيروهاي مسلح زمانی مانند دانشگاههاي سااي، دانشگاهوحرفهنور، فرهنگيان، فنی

نامه قابل گنجایش در آیينآنها  هاي آنان معطوف به برآورده کردن اهدافی است که تمامیبنابراین فعاليت

علمی در راستاي دستيابی به هيئت  ی که قابليت ارزیابی عملكرد اعضايینظام ارتقارو ازاینارتقا نيست. 

 کارآمد قلمداد کرد.  يتوان نظام ارتقاهاي دانشگاه را نداشته باشد، نمیمأموریت

 اير هر منطقهدها در مناطق جغرافيایی مختلف: دانشگاه نامه ارتقا براي دانشگاهیكسان بودن آیينـ 

ر پی حل اید دب هاي تعيين شده )با در نظر گرفتن اسناد باالدستی و توسط وزارتين(با توجه به مأموریت

متناسب با  ی است کهیمسائل و برطرف کردن نيازهاي آن منطقه باشد. در این صورت نياز به نظام ارتقا

اي گونهبهنامه موجود علمی نماید. اما آیينهيئت  مسائل و نيازهاي منطقه اقدام به ارزیابی عملكرد اعضاي

چنين نظام  ات یكسانی دارد. بدین منظورعلمی انتظارهيئت  با معيارهایی ثابت از همه اعضاي است که

و نيازهاي  ی در خدمت نيازها و مسائل مناطق مختلف نبوده و در بهترین حالت معطوف به مسائلیارتقا

 ملی خواهد بود. 

ياري از هاي دولتی و غيردولتی: از آنجایی که بسدانشگاهارتقا براي نامه یكسان بودن آیينـ 

ند اهوجود آمدر پاسخ به تقاضاي اجتماعی گسترده براي ورود به آموزش عالی بههاي غيردولتی ددانشگاه

، علمی ـ اجراییهاي تا پژوهش و فعاليت ه استبيشتر بر آموزش دانشجویان تمرکز داشتآنها  و هدف

هم  هایی کهاهعلمی آنان نيز با معيارهاي تعيين شده براي دانشگهيئت  ارزیابی عملكرد اعضايرو ازاین

رسد. این مهم در نظر نمیاولویت دارد چندان مناسب بهآنها  هاي آموزشی و هم پژوهشی درفعاليت

ت و در برخی بر دوره کارشناسی اسآنها  هاي دولتی کوچک که اغلب تمرکزرابطه با آن دسته از دانشگاه

 کند. ، نيز صدق میندهستموارد حتی فاقد دانشجوي تحصيالت تكميلی 

 و علم وليدت هاينهاد عنوانبه هادانشگاه و علميه هايحوزه: دانشگاه و حوزه ارتباط به توجهیکم ـ

 بيشتر هرچه دپيون لزوم بر مسئولين کالم و باالدستی اسناد در هرچند .هستند مطرح انسانی نيروي تربيت

 نشده آن به یچندان توجه هامهناآیين و قوانين تصویب و تدوین هنگام به و عمل در اما شده، تأکيد آنها

 هايحوزه در مدرس عنوانبه توجهی قابل حضور هاپژوهشگاه و هادانشگاه علمی هيئت اعضاي امروزه. است

 ابزاري عنوانبه ارتقا نامهآیين. باشد داشته نهاد دو این پيوند تقویت بر مبارکی آثار تواندمی که دارند علميه

 تدریس براي متيازيا گرفتن نظر در طریق از تا دارد را قابليت این ،هافعاليت انجام هتج انگيزه ایجاد براي

 . نماید کمک نهاد دو بين پيوند تقویت بر تاحدي يهعلم هايحوزه در علمی هيئت اعضاي

ها، نامه ارتقا: یكی از اصول اساسی در تدوین سياستایراد وارده بر نحوه تدوین و تصویب آیينـ 

نامه اصول حاکم بر آیين (2)نفعان مربوط به آن سياست است. طبق ماده ستفاده از نظرات تمامی ذيا

هاي علوم، تحقيقات و فناوري که توسط شوراي عالی انقالب فرهنگی به تصویب رسيده است، وزارتخانه

ند. این در حالی علمی هست ارتقاي مرتبهنامه و بهداشت، درمان و آموزش پزشكی مسئول تهيه آیين
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هاي مختلف جامعه مانند علمی قابليت اثرگذاري بر بخشهيئت  هاي اعضاياست که نتایج فعاليت

نامه با در توان در هنگام تدوین آیينمیرو ازاینرا دارد.  و...صنعت، خدمات، کشاورزي، اقتصاد، فرهنگ 

آن، با دیدي  ا و کنشگران علمی فعالههاي مختلف جامعه از دانشگاهنظر گرفتن انتظارات بخش

علمی را تدوین نمود. همچنين طبق بخش دیگري هيئت  يارتقاي اعضاجانبه معيارهاي ارزیابی و همه

نامه مرجع تصویب آیينهيئت  نفر 9نفر از  4 ،نامه ارتقااصول حاکم بر آیين (2)مربوط به ماده از مفاد 

، درمان و آموزش پزشكی اي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشتهوزرا و معاونين پژوهشی وزارتخانه

 روند. شمار میارتقا بهنامه کنندگان آیينهستند که خود تدوین

 

 علمیهیئت  یارتقای اعضاهای نظام . آسیب8جدول 

 اتیجزئ/یجزئ بیآس یاصل بیآس بیآس نوع

 و نیتدو ،ياستگذاريس

 ارتقا نامهنیيآ بیتصو

 یتمامه از نظرات استفاد عدم

به  ینظام آموزش عال نفعانيذ

 يبرا ياستگذاريسهنگام 

 ارتقا نامهنیيآ

 يهایکه خروج ...و يمانند صنعت، خدمات، کشاورز ییهابخش

 که ییهااستيس نييتع در یمشارکت رنديگیم کاربه را هادانشگاه

  ندارند. ،شودیم ارتقا نامهنیيآ منجربه

 يهااستيس ریسا به هتوج عدم

 هنگام به یعال آموزش حوزه

 ارتقا نامهنیيآ نیتدو

 آموزش شیآما مانند ییهااستيس از نامهنیيآ نیتدو هنگام به

 و ازهاين مسائل، به توجه در يمحور نقش تواندیم که یعال

 شده است.  غفلتهر منطقه داشته باشد  يهاتیاولو

 نامهنیيآ کنندگاننیتدو حضور

 آن بیجلسه تصو در ارتقا

 يبرا نامهنیيآ بر حاکم اصول (2)شده در ماده  ینيبشيپ يشورا

 نيمعاون و بهداشت و علوم يوزراشامل  ارتقا، نامهنیيآ بیتصو

 و هيته نهادها نیا توسط زين نامهنیيآ که هستندآنها  یپژوهش

 . شودیم شنهاديپ

 ارتقا نظام در ییتمرکزگرا

 کیبر استفاده از  ميصم)ت

 یتمام يبرا ارتقا نامهنیيآ

 (هارشته و یعلم يهاگروه

 در دانشگاه انواع یتمام يبرا نامهنیيآ کی داشتن يبرا ميتصم

 خاص تیمأمور يدارا ،یتخصص و جامع ،یردولتيغ و یدولت سطح

 عبارتبه. نمود عنوان یاستيس ميتصم کی توانیم را یعموم و

 نامهنیيآ کیبرسد که وجود  جهينت نیبه ا دیبا تگذاراسيس گرید

 يهاازيحل مسائل و رفع ن منجربه تواندینم هادانشگاه یتمام يبرا

 موجود شود. 

 يبرا یتنزل سازوکار فقدان

  یعلم ئتيه ياعضا

 درخواست با که است شده یطراح ياگونهبه یفعلنظام ارتقاي 

 يبرا اما شود،یم یبررس ارتقا يرابآنها  پرونده یعلم ئتيه ياعضا

 سازوکار اندنداشته هارگانهدر مواد چ یدسته که عملكرد مناسب آن

 .است نشده یطراح مرتبه تنزل

 یمتقاض یابیارز ندیفرا

 ارتقا

 یابیارز در یتخصص كردیرو نبود

 و یتخصص ونيسيکم در یینها

 زهيمم ئتيه

 يهاونيسيکم يرادا هادانشگاه زهيمم يهائتيهکه  هرچند

 رارق یابیارز مورد را یمتقاض فرد پرونده زينآنها  و بوده یتخصص

 موارد ياريبس در زين هاونيسيکم نیا تخصص سطح اما دهند،یم

 ئتيه ياعضا نيهمچن. ندارد یمتقاض تيفعال حوزه با یارتباط

 متفاوت با يهارشته از اغلب یینها رانيگميتصم عنوانبه زهيمم

   زه تخصصی فرد متقاضی ارتقا هستند.حو

 ئتيه جلسه به وارده راداتیا

 زهيمم

 تئيه پرونده در یجلسه بررس در ارتقا ی. عدم حضور فرد متقاض1

 زهيمم



 

 اه مجلس شوراي اسالمي مركز ژپوهش  

 

 

26 

 اتیجزئ/یجزئ بیآس یاصل بیآس بیآس نوع

 يريگميتصم و پرونده قيدق یبررس به یکاف زمان اختصاص عدم. 2

 یمتقاض فرد پرونده درباره عیسر

 در کيبوروکرات كردیرو غلبه

 ارتقا ندیافر

 شامل که شودیم ستهینگر يادار يندیعنوان فرابه ارتقا ندیفرا به

 موموبه دیبا و شده مشخص قبل از اتيجزئ تمام و است یمراحل

و  گاهیبه جا یابيدست یعنی یعلم يارتقا که یصورت در. شود اجرا

 در یعاجتما و یعلم اعتبار و بوده مفهوم و معنا يدارا که يامرتبه

  .دارد یپ

 ارتقا نامهنیيآ

 یکل كردیرو بر وارده راداتیا

 ارتقا نامهنیيآ

 يهارشته در شده نیتدو يارهايمع و هاتيفعال وزن به ينگركسانی

 همه يبرا کتاب و مقاله ازيامت بودن كسانی مثال يبرا. مختلف

 علوم و هارشته

 يراب یکنون دهش نييتع ازاتيامت و یازدهيامت وهيش بودن ناکارآمد

)مانند  هاتيفعال یبرخ انجام جهت یعلم ئتيه ياعضا ختنيبرانگ

 (ازمحورين و مسئله یپژوهش يهاطرح انجام

 ازيامت حداکثر و حداقل مسيمكان از یمكف و حيصح استفاده عدم

 هاتيفعال یانجام برخ منظوربه یعلم ئتيه ياعضا یدهجهت يبرا

 (یانسان علوم وزهح در کتاب نیتدو)مانند 

 شتريب مواد چهارگانه )وزن انيم يارزشگذار در تعادل و توازن نبود

 مواد( ریبا سا سهیدر مقا (3) ماده

 ،یفرهنگ ماده بر وارده راداتیا

 یاجتماع و یتيترب

 و یتيترب ،یفرهنگ ماده در يشاگردپرور موضوع ماندن مغفول

 یاجتماع

 يدشوار و یفرهنگ ماده يارهايمع از یبرخ نبودن ریپذسنجش

 آن به یازدهيامت

ه کتاب و مقال نیمانند تدو هاتيفعال یبرخ تيماه نبودن متناسب

 یو اجتماع یتيترب ،یبا ماده فرهنگ

 یفرهنگ شأن با سهیمقا در یاجتماع و یتيترب شأن به یتوجهکم

 یاجتماع و یتيترب ،یفرهنگ ماده يهاتيفعال در

 یآموزش ماده بر اردهو راداتیا

 ماده مقابل در یآموزش ماده گاهیجا فيتضع و تياهم کاهش

 يفناور و یپژوهش

 تيفيک زا یابیارز يابزارها يناکارآمد و یابیارز منابع در تنوع ضعف

 سیتدر

 يهاتيفعال یابیارز يبرا شده یطراح يارهايمع نداشتن تيجامع

 یآموزش

 و یهشپژو ماده بر وارده راداتیا

 يفناور

 يبندها انيم یازدهيو امت يارزشگذار در تعادل و توازن عدم

در بند  یو خالصه شدن وزن ماده پژوهش یمختلف ماده پژوهش

 یپژوهش ـ یمربوط به مقاالت علم

 دي)تول «9» و «8» يبه بندها ژهیو ازيامت حداقل اختصاص عدم

 يهاطرح یعلم يهاو گزارش اکتشاف و اختراع/یدانش فن

  بودن دارند. يازمحوريو ن مسئله تيقابل که( يفناور و یپژوهش

 کسب در یـ پژوهش یعلممربوط به بند مقاالت  ازاتياز امت استفاده

 شدن تياهمیب جهينتو در بندها ریسا با مشترک ازيامت حداقل

 بندها ریسا از ازيامت کسب و تيفعال
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 اتیجزئ/یجزئ بیآس یاصل بیآس بیآس نوع

 /نامهانیپا مشاوره و ییراهنما به مربوط يهاتيفعال ارتباط عدم

 يفناور و یپژوهش ماده باآنها  از مستخرج مقاالت و رساله

 مانند ییهاتيفعال به زانندهيبرانگ و یکاف ازاتيامت صيتخص عدم

 ...وکتاب  فيتصن ،يو ارزنده هنر عیاثر بد ،يپردازهینظر يهایکرس

هاي ه در حوزهویژههاي اثرگذار )بتوجهی به فعاليتکم

 سياستگذاري و تقنين(

 ـ یعلم ماده به وارده راداتیا

 ییاجرا

 ياعضا همه يبرا ییاجرا يهاتيفعال انجام نهيزم نبودن فراهم

 یعلم ئتيه

 يهاتيبا فعال ییاجرا ـ یعلمماده  يهاتيفعال از یبرخ یهمپوش

 مواد  ریسا

 

 های منتخبدانشگاه ارتقا دریارهای ها، فرایندها و معمطالعه تطبیقی سیاست

 يارتقاي اعضاهاي برتر دنيا در رابطه با ها و معيارهاي کلی برخی از دانشگاهدر این بخش اصول، سياست

تواند هاي دانشگاهی میگيرد. استفاده از تجارب موفق سایر نظامعلمی مورد بررسی قرار میهيئت 

. در این بخش دو دسته دانشگاه دکنتنوع و جدید در این حوزه آشنا هاي مان را با دیدگاهسياستگذار

هاي برتر منطقه هاي برتر دنيا و یک دسته نيز دانشگاهیک دسته دانشگاه .مورد بررسی قرار گرفته است

وجود اسناد  طبيعتاًند. اهبندي دانشگاهی شانگهاي و تایمز انتخاب شدهاي رتبهکه با مراجعه به نظام

 نبوده است.  تأثيرها بیبل استناد در انتخاب دانشگاهقا

 

 های منتخبدانشگاه ارتقا درهای اصول و سیاست

اصول و براساس هاي علمی باالتر مرتبهارتقا به هاي منتخب نشان داد، بررسی اسناد مربوط به دانشگاه

نظر  ارتقا دردهی به کل فرایند در جهتعنوان اولين اصل اساسی توان آن را بهمی که هایی استسياست

ها دانشگاه ارتقا درعنوان شالوده و زیربناي ساختار و فرایند ها بهگرفت. به بيان دیگر این اصول و سياست

 شود. هستند که کل فرایند ارتقا بر آن بنا می

 

  



 

 اه مجلس شوراي اسالمي مركز ژپوهش  

 

 

28 

 علمیهیئت  یعضاارتقای اهای منتخب در رابطه با های دانشگاه. اصول و سیاست9جدول 

 هااستیس و اصول دانشگاه

 دانشگاه کل در مختلف يهارشته نيمتنوع در ب يارتقا يهاروش گرفتن نظر در تورنتو

 ايلوانيپنس
 کندیم جابیاآنها  از کیهر به مربوط يهاسنت و یدانشگاه يهارشته و هاتخصص تنوع

 نرود.  کاربهآنها  يبرا كنواختی و كسانی يهاهیرو

 ايکلمب

 نی، اما ادانشگاه مطرح است نیا در ارتقاجهت  یاصل اريعنوان معبه شگامانهيپ يهاپژوهش

 به تواندیم يو یعلم ئتيه عضو کیداده شود در طول حرفه  صيمهم است که تشخ

 زیاتم حالت، نیا در نیبنابرا. کند دايپ سوق خدمات و سیتدر در شتريب مشارکت سمت

داشته  يشتريوزن ب ارتقا يبرا یابیارز در دیبا یدانشگاه خدمات در وقف ای و سیتدر در

 باشد. 

 استنفورد
 ارتقا يبرا را خود شده مشخص يهاوهيش و هااستيس است ممكن مختلف يهادانشكده

 شود.  تیرعا دیداشته باشند که با

 

ان نگري و رعایت تنوع ميكسانهاي بررسی شده عدم یدهد دانشگاهدقت در جدول فوق نشان می

نظر  تقا درارعنوان اصل اوليه و اساسی در فرایند را بهآنها  هاي مربوط بههاي دانشگاهی و سنترشته

اجراي  وهاي علمی خود مسئول طراحی ها و گروهکه دانشكده کننده این استبياناین مهم اند. گرفته

 ارند.دبر طی شدن درست فرایند اداري نظارت از آن اغلب فرایند ارتقا هستند و مقامات باالتر 

 

 های منتخبدانشگاه ارتقا درفرایند 

ها در بسياري موارد هاي برتر دنيا و منطقه نشان داد، این دانشگاهدانشگاه ارتقا دربررسی فرایند 

شود. ارزیابی ده میمشاهآنها  هایی بينهایی با یكدیگر دارند و در برخی موارد نيز تفاوتشباهت

خصصی که منجربه ارزیابی ت استها به یكدیگر هاي این دانشگاهترین شباهتمحور یكی از مهمخبره

ارتقا یند رد. بررسی فرايگمی انجامکه در اغلب مواقع توسط گروه یا دانشكده شود میاي توسط کميته

هاي درگير در این سطوح ارزیابی، افراد و گروهبرخی نكات مانند  دهندهنشانهاي منتخب دانشگاه در

شگاه برتر دنيا و فرایند و چگونگی انجام آن است. بدین منظور در این بخش ابتدا این فرایند در چهار دان

  قرار گرفته است.سپس در چهار دانشگاه برتر منطقه مورد بررسی 

 

 های برتر دنیادانشگاه

است که در همه شرایط، اي گونهبهمرتبه باالتر در دانشگاه تورنتو به  ارتقافرایند . دانشگاه تورنتو: 1

فرایند با  شود و درنهایت اینهاي فرد متقاضی در نظر گرفته میفعاليت حداکثر دو سطح براي ارزیابی

 یابد. مرتبه باالتر خاتمه میارتقا به رئيس دانشگاه با حكم به  تأیيد
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 مرتبه باالتر در دانشگاه تورنتوه ارتقا ب. فرایند 10جدول 

 یگروهتک دانشكده گروه چند یدارا دانشكده 

 دانشكده يارتقا تهيکم دپارتمان )گروه( يارتقا تهيکم اول سطح یابیارز

 دانشكده  سيمعاون دانشگاه و رئ دفتر دانشكده سيرئ توسط شده ليتشك تهيکم دوم سطح یابیارز

 دانشگاه سيرئ دیيتأ ازمندين دیيتأدانشگاه جهت  سيبه دفتر رئ اعالم دیيتأ ريمس

 یمتقاض به گروه ریمد توسط جهينت اعالم یرسان اطالع
 به دانشكده سيرئ توسط جهينت اعالم

 یمتقاض

 

اضی به شرح هاي دانشگاه کلمبيا فرایند بررسی پرونده فرد متقدر اغلب دانشكده . دانشگاه کلمبیا:2

 زیر است: 

گيري در يدانشكده در زمستان تا اوایل بهار براي بررسی، بحث و رأ يب و ارتقا. کميته انتصا1

بوط به هر دهد. اعضاي کميته ارتقا و انتصاب تمام موارد مرمورد هر درخواست ارتقا جلسه تشكيل می

جلسه و قبل کنند. در هایی از آثار علمی فرد( را تهيه میهاي داوران، نمونهمتقاضی )مانند رزومه، نامه

 شود. اي از فعاليت هر متقاضی توسط نماینده رئيس دپارتمان ارائه میاز شروع بحث، خالصه

ميته ارتقا . تقاضاهاي مورد موافقت قرار گرفته توسط رئيس دپارتمان یا نماینده وي به رئيس ک2

 شود. و انتصاب ارائه می

شده  تأیيدهاي شود. ارتقاآموزشی تشكيل می . کميته ارتقا و انتصاب دانشكده به ریاست معاون3

 شوند. جوالي پس از تصویب رئيس کميته ارتقا و انتصاب دانشكده اعمال می اولدر تاریخ 

شناخته  هاي پيشرو دنياعنوان یكی از دانشگاهدر دانشگاه استنفورد که به . دانشگاه استنفورد:3

ارتقا عنوان نمونه فرایند شود. بهها انجام میاه فوق، در دانشكدهمانند دو دانشگارتقا به فرایند  ،شودمی

 ترتيب مراحل زیر است: هاي علوم انسانی و علوم این دانشگاه بهدانشكده در

علمی هيئت  رپس از تكميل پرونده توسط متقاضی، مدیر گروه پرونده را براي بررسی به دفتر امو. 1

 کند. ارسال می و... هابراي اطمينان از طی شدن رویه

 شود. علمی، پرونده به معاون آموزشی دانشكده ارسال میهيئت  پس از بررسی مسئول امور. 2

 رسد. پس از بررسی و موافقت معاون آموزشی، پرونده به دست رئيس دانشكده می. 3

ورت آخرین بررسی و موافقت در سطح دانشكده در این مرحله از طرف رئيس دانشكده ص. 4

 پذیرد. می

هيئت  هپس از موافقت رئيس دانشكده، پرونده به اطالع رئيس دانشگاه رسيده و وي آن را ب. 5

 کند. )براي صدور حكم( گزارش می امناي دانشگاه

ها )یا در صورتی که ساختار ها/دپارتمانفرایند ارتقا توسط گروهطور کلی به . دانشگاه پنسیلوانیا:4

علمی داراي مرتبه هيئت  شود. یعنی تصميم اوليه توسط اعضايد توسط دانشكده( آغاز میفاقد گروه باش

شود. در صورت مثبت بودن گرفته می ،داردرا آن ارتقا به اي که متقاضی قصد مساوي یا باالتر از مرتبه
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زمان  کدام در آنعلمی که هيچهيئت  تصميم دپارتمان، کميته پرسنلی دانشكده متشكل از اعضاي

دهند، اگر این کميته نيز نتيجه ارزیابی را مثبت داراي پست اداري نيستند فرد را مورد ارزیابی قرار می

شود و او اعالم کرد، نتيجه توسط رئيس دانشكده به معاون اجرایی دانشگاه در امور کارکنان ارسال می

کند. این تصميم ممكن است فرد اتخاذ میهاي تخصصی درباره نهایی را با توجه به نظرات کميته تصميم

 ندرت( مخالف نظر کميته پرسنلی باشد. موافق یا )به

 

 های برتر منطقهدانشگاه

با هدف ایجاد مرکزي از آموزش عالی و پژوهش  1984این دانشگاه در سال  ترکیه: 1. دانشگاه بیلكنت1

اما  ،نشگاه خصوصی غيرانتفاعی در ترکيه استمتعالی در ترکيه بنا نهاده شد. دانشگاه بيلكنت اولين دا

 شود: این دانشگاه در چند سطح انجام می ارتقا درفرایند 

 شاملدهد که ارزیابی را تشكيل میدر سطح گروه/دپارتمان: مدیر گروه کميته پيش سطح اول،ـ 

ن هستند. التر از آمرتبه با رتبه درخواستی متقاضی یا باعلمی است که آنان همهيئت  حداقل سه عضو

 شود:عملكرد متقاضی در این مرحله با معيارهاي زیر تطبيق داده می

 جایگاه متقاضی در مقایسه با حداقل استانداردهاي دپارتمانـ 

 کار پژوهشی یا هنريـ 

 عملكرد و تجربه تدریسـ 

 ايخدمات دانشگاهی، اداري و حرفهـ 

ی که داراي تخصص مشابه نفرهپنج گروه خبره در سطح دانشكده: رئيس دانشكده سطح دوم،ـ 

كرد متقاضی را کند و پرونده و گزارش عملعنوان گروه داوري انتخاب میهستند را از خارج از دانشگاه به

باره پرونده همراه نظر خود درهاي داوران خارجی آن را بهکند. پس از دریافت گزارشبه آنان ارسال می

 کند. رایی دانشگاه ارسال میفرد براي معاون اج

اه است، در سطح دانشگاه: کميته انتصاب و ارتقا که رئيس آن معاون اجرایی دانشگ سطح سوم،ـ 

ئيس دانشگاه رکند و نتيجه آرا را به پرونده فرد را که رئيس دانشكده براي وي فرستاده است بررسی می

 دهد. گزارش می

کند که حداقل سه نفر اه: این شورا پنج استاد را انتخاب میدر سطح شوراي دانشگ ،سطح چهارمـ 

ات آموزش عالی دیگر در ترکيه هستند. این افراد پرونده متقاضيانی که در مؤسسها یا از آنان از دانشگاه

اي و هریک در گزارش جداگانه دادهآنان گرفته شده را مورد بررسی قرار  يمراحل قبلی تصميم به ارتقا

دهند. همچنين اگر براي یک مرتبه بيش از یک متقاضی وجود داشته باشد، ترجيح را ارائه می نظر خود

                                                 

1. Bilkent University 
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کنند. رئيس دانشگاه نظر شوراي دانشگاه را اولویت دارند اعالم میآنها  خود را درباره اینكه کدام یک از

 کند. امنا جهت صدور حكم تقدیم میهيئت  شنود و سپس پرونده را به رئيسمی

 یدانشگاه خصوص کیدانشگاه ملک عبداهلل که  در ارتقا ندیفرا 1:عبداهلل ملک یفناور و علم دانشگاه. 2

شده  سيتأس 2009دانشگاه در سال  نیاست ا گفتنی. است ریز لمراح بيترتاست به يدر عربستان سعود

  .است یسيانگل انزب به آن در یليتكم التيتحص مقاطع در یقاتيتحق و یآموزش يهاو ارائه برنامه

 ایجاد و ثبت پرونده ارتقا توسط متقاضی. 1

 بررسی اوليه پرونده توسط گروه. 2

 ارزیابی توسط همتایان در گروه. 3

 علمیهيئت  ارسال پرونده مفصل به اداره امور اعضاي. 4

 بررسی پرونده در کميته ارتقا و انتصاب. 5

 فرد توسط رئيس دانشگاه يتصميم درباره ارتقا. 6

دانشگاه ملک عبدالعزیز یک دانشگاه دولتی در عربستان سعودي است  2:. دانشگاه ملک عبدالعزیز3

 این دانشگاه نيز شامل مراحلی به شرح زیر است:  ارتقا درفرایند  وشده  تأسيس 1967که در سال 

 شوراي گروه مربوطه ارتقا درثبت درخواست . 1

متقاضی  و شوراي دانشكده در این باره که آیا فرد بررسی درخواست ارتقا توسط شوراي گروه. 2

س پذیرد و براساباشد؟ این مهم توسط هشت داور متخصص صورت میداراي همه الزامات ارتقا می

 شود. مرتبه باالتر توسط شوراي دانشكده به شوراي علمی پيشنهاد میارتقا به آنها  ارزیابی

کند و یهاي شوراهاي گروه و دانشكده بررسی متوصيه براساسارتقا را شوراي علمی درخواست . 3

 دهد: سپس مراحل زیر را انجام می

یا سایر افراد  پنج داور براي ارزیابی کارهاي پژوهشی فرد از بين افرادي که توسط شوراي دانشكدهـ 

ر صورت لزوم دنيز  داور اوليه و نفرات چهارم و پنجمآنها  شود که سه نفر ازانتخاب می ،اندمعرفی شده

ن باید داراي مرتبه داوران ذخيره هستند. حداقل دو نفر از سه داور باید از خارج از دانشگاه باشند. داورا

 استادي باشند. 

ریس و متقاضيان در تد هاي داوران و پرونده دانشگاهی در مورد فعاليتپس از بررسی گزارشـ 

 شود. قا یا عدم ارتقا اتخاذ میخدمت در دانشگاه و جامعه، تصميم به ارت
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 های منتخبدانشگاه ارتقا درمعیارهای 

مان، دقيق و کشور ارتقاي مرتبهنامه هاي منتخب با اسناد مربوط به آیينهاي اسناد دانشگاهیكی از تفاوت

لی انتظارات صورت کها اغلب بههاي منتخب است. این دانشگاهدانشگاه ارتقا درمشخص نبودن معيارهاي 

هاي هيئتها و ها، گروهکنند و جزئيات آن را در اختيار دانشكدهعلمی بيان میهيئت  از اعضاي را خود

طرح شده دهند. معيارهاي کلی مشود قرار میها و آثار فرد تشكيل میداوري فعاليت منظوربهمتخصص که 

بسياري از  اند. براي مثالبراي خود در نظر گرفته آنها ها نيز براساس مأموریتی است کهتوسط دانشگاه

روشن است که رو ازاین .کنندمحور معرفی میخود را دانشگاه پژوهش ،هاي برتر دنيا و حتی منطقهدانشگاه

ر جدول زیر عنوان معيار اصلی جهت ارتقا تعریف خواهند کرد. دهاي پژوهشی را بهها فعاليتاین دانشگاه

 هاي برتر دنيا و منطقه به تفكيک ارائه شده است. کلی دانشگاه يرتقامعيارهاي ا
 

 های منتخبدانشگاه ارتقا در. معیارهای کلی  11جدول 

 ارتقا یارهایمع دانشگاه

 تورنتو
 يباال تيفيک و خالق ياحرفه کار به یمقتض يجا در ای ،یعلم يدستاوردها به وزن نیشتريب دانشگاه نیا در

 .شودیم داده صاصاخت آموزش

 ايلوانيپنس

 سیتدر هم و قيتحق در هم یتعال از ییباال درجه اساس نیا بر .است یاصل اريعنوان معبه يفكر يبر رهبر ديتأک

 هادانشكده توسط دیبا که است يموارد از شودیم داده سیتدر ای قيتحق به که ینسب وزن اما. است انتظار مورد

مشخص  رشته همان در محققان توسط پژوهش حوزه در هادانشكده در قبول قابل يهاتيصالح. شود مشخص

 اوت باشد. متف گرید به دانشكده يادانشكده از است ممكن زين یآموزش یابیارز يهافرم راستا نيهم در شود،یم

 ايکلمب

 نیریسا به نسب زیتما سطح نیباالتر در را شانیهاتيفعال که است یمدرسان و محققان يبرا باالتر مرتبهبه  ارتقا

ه سمت ب تيدر طول دوران فعال یعلم ئتيه عضو يهاتيفعال تعادل رييتغ که است مهم نيهمچن. دهندیم انجام

خاص  يکارفدا ایو  سیدر تدر زیصورت تما نیدر ا نیشناخته شود. بنابرا تيبه رسم یو خدمات دانشگاه سیتدر

 داشته باشد.  يشتريوزن بممكن است  یدر خدمات دانشگاه

 استنفورد
 تيفيباک يرگيمرب و سیتدر سابقه داشتن ت،يموفق از یتوجه قابل سابقه داشتن خود، حوزه در بودن شده شناخته

  استنفورد انیدانشجو يبرا

 هيترک ريازم
 تجربه داشتن ،یکارشناس و یليتكم التيتحص آموزش در يو مشارکت زانيم و یجهان علوم در یمتقاض فرد ليپتانس و گاهیجا

 یدانشگاه قاتيتحق در ينوآور و تنوع و دپارتمان اهداف تحقق در بودن مناسب و ياحرفه

 اقتصاد

 لكنتيب

 هيترک

قرار  یبررس نباشند مورد ISIکه  ی)مقاالت یالمللنيب انتشارات داشتن: خالقانه يکارها و یپژوهش يهاتيفعال

 نهيزم نیاردها را در ااستاند نیخالقانه در هنر و مانند آن )دانشگاه باالتر يند(، کارهادار يوزن کمتر یول ،رنديگیم

  دانشگاه از خارج منابع از گرنت افتیدر(؛ کندیاعمال م

 نیبا باالتر رودیم انتظار لكنتيب یعلم ئتيه ياعضا از. است يضرور همه يبرا خوب سیتدر: یآموزش عملكرد

 کنند.  سیتدر قيبا تحق يريادگیبر  ديتأکمتعهدانه و با  ثر،ؤم طوربهاستانداردها، 

 عبداهلل ملک

ستقل و متفكر خالق و  دهندهنشانکه  ییهایخروج ؛یپژوهش يدستاوردها ريتأثو  تيفيدال بر ک یمدارک وجود

 آن ريمس سترشگ و قيتحق برنامه حفظ ییتوانا است؛ قيتحق دیجد يهانهيشدن در زم ريو درگ ییشناسا ییتوانا

 شتريب يدستاوردها و رشد سمت به

 ملک

 زیعبدالعز

 يهاتيفعال نارک در خدمات و یآموزش يهاتيفعال و دارد قرار یپژوهش يهاتيفعال انجام بر دانشگاه نیا در تیاولو

 . رديگیم قرار یبررس مورد یپژوهش
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 های منتخب درباره نظام ارتقانكات سیاستی دانشگاه

 يارتقا براي یكسانی هايشيوه و هاروش از هادانشگاه این در داد نشان منتخب هايدانشگاه اسناد ررسیبـ 

 علمی مختلف هايرشته به مربوط هايسنت گرفتن نظر در. شودنمی استفاده باالتر علمی هايمرتبه به افراد

 ارتقاي پدیده رد اساسی اصل یک عنوانبه باشد، داشته دوجو تواندمی هارشته تنوع به توجه با که هاییشيوه و

 همه به ارتقا نامهآیين نگریكسان رویكرد. شودمی گرفته نظر در هادانشگاه این در علمی هيئت اعضاي مرتبه

 با .است اصلی نچني با تضاد در شوند گيرياندازه معيار و متر یک با آنها همه که ايگونهبه علمی، هايرشته

 : کرد مشخص ارتقا نامهآیين نسبت در توانمی را نكاتی اصل این در نظر دقت

  هاي حوزه لویتوتري از مسائل، نيازها و اگير در هر رشته علمی آگاهی دقيقافراد دراز آنجایی که

ارتقاي با  تبطها، فرایندها و معيارهاي مرتوانند سياستتري نيز میصورت دقيقخود دارند، درنتيجه به

ارزیابی رو ازاینتشخيص داده و به اجرا درآوردند،  علمی در رشته تخصصی خود راهيئت  اعضاي مرتبه

 باشد. مؤثر نظام ارتقا تواند در کارآمدي تخصصی و خبره محور می

 د ارزیابی فراینرو ازاینشود، تر شدن پدیده ارتقا میاي منجربه تخصصیبا توجه به اینكه رویكرد رشته

صی تخص ـکه شامل افرادي در حوزه تخصص فرد متقاضی است  ـارزیابی خبره هيئت  نيز با تشكيل

مسائل،  دهد، چراکه این افراد بههاي فرد را مورد بررسی قرار میتري شایستگیصورت دقيقشده و به

ند تشخيص دهند که توانهاي حوزه تخصصی آشنایی بيشتري داشته و بهتر مینيازها و اولویت

 هاي فرد به چه ميزان در راستاي آن قرار دارد. فعاليت

هاي منتخب نشان اهاعطا یا عدم اعطاي مرتبه علمی باالتر در دانشگ منظوربهفرایند بررسی پرونده افراد ـ 

د و سایر شوهاي برتر دنيا فرایند ارزیابی تخصصی حداکثر در سطح دانشكده انجام میداد، در دانشگاه

ی نيز با در نظر طی کردن فرایند اداري است و رأي نهای منظوربههاي باالتر ها در شوراها یا کميتهبررسی

 .گرددمیگرفتن نظرات تخصصی ارائه شده در مراحل قبل اتخاذ 

 این. است دهاهمش قابل منتخب هايدانشگاه اسناد بررسی با که است نكاتی دیگر از ارزیابی بودن محورهخبرـ 

 شود،می تشكيل وي تخصص با مطابق و فردهمنحصرب کنندهارزیابی هيئت يارتقا متقاضی هر براي که مهم

 بيشتر محوريدالتع بر ارزیابی، فرایند در نيازمحوري و مسئله به توجه بر عالوه آن از توانمی که است موضوعی

  .داشت خواهند برعهده را داوري مسئوليت هشایست افراد چراکه. کرد تأکيد ارزیابی فرایند در

 مأموریت هاشگاهدان اینكه. شودمی تعيين آنها مأموریت به توجه با منتخب هايدانشگاه در ارتقا معيارهايـ 

  .است حوزه آن بر علمی هيئت اعضاي هايفعاليت تمرکز کنندهمشخص کنندمی تعریف چگونه را خود

 

 علمیهیئت  یارتقای اعضاکارآمدسازی نظام  و راهكارهای هاپیشنهاد

نامه مربوطه، نظرات خبرگان و همچنين علمی و آیين ارتقاي مرتبهبررسی روند تاریخی نظام طور کلی به

ها و علمی دچار آسيبهيئت  اعضاي ارتقاي مرتبههاي ميدانی پژوهشگر نشان داد نظام بررسی
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ي مسائلی در نظام آموزش عالی و حتی فراتر از آن شده است. گيرهایی است که موجب شكلکژکارکردي

 هايها و برخی شباهتعلمی در هشت دانشگاه منتخب نيز تفاوت ارتقاي مرتبههمچنين بررسی نظام 

هاي مراحل قبل در این نشان داد. براساس یافتهعلمی کشورمان هيئت  يارتقاي اعضارا با نظام آنها 

 شود. می ارتقا ارائهجهت اصالح نظام  هاپيشنهادالعه و بخش نتایج حاصل از مط

 دهد،یم نشان کشور یعلم ئتيه ياعضا ارتقايموجود نظام  تيوضع یشناسبيآس از حاصل جینتا

و  ستيور نکش ينظام علم و فناور کالن سطح در و یعال آموزش نظام اهداف کنندهنيمأت موجود نظام که

 منجربه امنظ نیا از حاصل ندیبرآ چراکه کند،یم عمل آن در ناکارآمد عناصر از یكی عنوانبه ینوعبه

 ینيع بروز .است نشده کشور يهاتیاولو و ازهاين رفع و مسائل حل و منطقه در یعلم تيمرجع به یابيدست

.. مشاهده و. يصنعت، خدمات، کشاورز يهاحوزه مشكالت از ياريبس ماندن نحلیال در توانیم را مهم نیا

نشگاه با دا انيضعف ارتباط م الن،يالتحصفارغ يكاريب مانند يگرید مسائل ظهور و بروز نيهمچن. کرد

 تواندیمارتقا  منظااصالح  نیبنابرا .استمهم  یاستيابزار س نیا ريتأث قیکل جامعه از مصاد طوربهصنعت و 

 .دشوبه اهداف متصور  یابيهولت در دستس منجربه یعال آموزش نظام عناصر ریسا اصالح کنار در

 

  هاپیشنهاد

 دهندهنشانعلمی هيئت  اعضاي ارتقاي مرتبهاصالح نظام  منظوربهبررسی اقدامات انجام شده تاکنون 

هاي اخير نشان ها و سالان براي اصالح این مهم در دههسياستگذارهایی است. اقدامات ها و ناکامیموفقيت

نظام ارتقا نامه ارتقا منجر شده، این در حالی است که ها در این زمينه تنها به اصالح آیينالشدهد اغلب تمی

باشد، مانند عناصر می که کارآمدتر شدن آن در گرو اصالح تمامی آناست متشكل از اجزاي دیگري نيز 

نامه نامه استخدامی و آیينآیينهاي حاکم بر آن. در کنار این مهم توجه به فرایند ارتقا یا اصول و سياست

اي است که تاکنون توجه چندانی به آن نشده است. نكتهآنها  راستا نمودنعلمی و همهيئت  ترفيع اعضاي

مالی و تخصيص آن در نظام آموزش عالی، تأمين ها مانند نحوه عالوه بر این نقص در برخی قوانين و سياست

ها مانند آمایش سرزمين و آمایش آموزش عالی نيز در ز سياستتوجهی به برخی دیگر اهمچنين کم

هيئت  اعضاي ارتقاي مرتبهرسد اصالح نظام نظر میبهرو ازایننبوده است.  تأثيرگيري وضعيت موجود بیشكل

رو زاینانامه ارتقا ممكن نيست. که منجربه کارآمدي هرچه بيشتر آن شود، تنها با اصالح آیيناي گونهبهعلمی 

گونه ارائه شود. بدینپيشنهادهایی نگر، در این بخش تالش شده تا با ارائه یک بسته سياستی و دیدگاهی جامع

گيرد، سپس مورد بررسی قرار میاست نظام ارتقا که مربوط به خارج از پيشنهادهایی که ابتدا آن دسته از 

 ها، فرایند اجرا و همچنينصول و سياستشامل ا ،نظام ارتقامربوط به عناصر مختلف  هايپيشنهاد

ارتقا. در پایان نيز رویكردي متفاوت با رویكرد موجود فرایند ارزیابی نامه اصالحی مربوط به آیين هايپيشنهاد

  کيد دارد.أت علمی تئسازي ارزیابی اعضاي هيپيشنهاد شده است که بر کيفی
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 ارج از نظام ارتقا(غیرمستقیم )خمؤثر  عوامل ـ دسته اول هایپیشنهاد

ده شترین اقدامات سياستی انجام یكی از قدیمی اجرایی شدن اسناد مربوط به آمایش سرزمین: ـ

دهد ها نشان میهاي آمایش سرزمينی است. بررسیکه تاکنون به نتيجه خاصی منجر نشده، سياست

 1399اه سال در اسفندم شده و اخيراً ها تهيهجداگانه در قالب اسناد آمایش استان طوربهها این سياست

در راستاي معطوف شدن همه رو ازاین. به تصویب شوراي عالی آمایش سرزمين نيز رسيده است

نيز سازي آن اقدامات اجرایی تا علمی نياز استهيئت  هاي اعضايفعاليتازجمله اي، هاي توسعهفعاليت

ها در اولویت وتوانند با توجه به مسائل، نيازها ها میشود. در این صورت است که دانشگاه آغاز سریعاً

ن ممك علمیهيئت  هاي اعضايدهی فعاليتو این مهم نيز از طریق جهت خدمت توسعه استان باشند

لبه این صورت رسمی امكان مطادليل شناخته شده نبودن مسائل هر منطقه بهبه که تاکنون بودخواهد 

شود پس از تصویب . در این راستا پيشنهاد میه استنامه ارتقا ممكن نبودينمهم در اسنادي مانند آی

 يرد: با آن صورت گنظام ارتقا راستا کردن اسناد آمایش سرزمين هر استان اقدامات زیر جهت هم

 مميزههيئت  هاي داراينامه ارتقا توسط دانشگاهآیين (5)ماده ظرفيت اولين قدم، استفاده از  عنوانبه 

هاي منطقه لویتوانامه ارتقا با مسائل، نيازها و هاي پژوهشی، فناوري آیينراستا کردن فعاليتهم منظوربه

توان می شود. با توجه به ظرفيت این مادهناد آمایش آن استان ذکر شده است، پيشنهاد میکه در اس

 ها تنظيم نمود. گاههاي دانشفناوري را مطابق مأموریت ـ هاي ماده پژوهشیفعاليت

 ئول تغيير مميزه وجود دارد، آن دانشگاه مسهيئت  هایی که تنها یک دانشگاه دولتی دارايدر استان

اهد بود و ها با در نظر گرفتن سند آمایش استان خوفناوري با همكاري سایر دانشگاه ـ ماده پژوهشی

 نامه اصالحی خواهند بود. آیينهاي تحت پوشش نيز ملزم به تطبيق خود با سایر دانشگاه

 10ی نيز در هاي همجوار که در سند آمایش آموزش عالنامه ارتقا مطابق با نيازهاي استانتدوین آیين 

اصول حاکم »ه ها. این مهم نيازمند اصالح مصوبهاي این استاناند، با همكاري دانشگاهمنطقه تقسيم شده

ده است. به تصویب رسي 1386ط شوراي عالی انقالب فرهنگی در سال که توس است «ارتقانامه بر آیين

 اي واگذار گردد.نامه باید تغيير یافته و به نهادهاي منطقهدر این راستا اختيار تدوین و تصویب آیين

 این زمينه بهتر است اقدامات  ارتقا درنامه در راستاي دستيابی به کارآمدسازي هرچه بيشتر آیين

هایی که با توجه به سند آمایش انجام شود: مانند حذف یا محدود کردن تدریجی رشته دیگري نيز

هاي آن منطقه نيستند که هاي آن منطقه، در راستاي حل مسائل، رفع نيازها و توجه به اولویتاستان

 تأسيسو  گشا باشد. تعریفتواند تاحدي راهنظام آموزش عالی می دهیساماندر این زمينه اجراي طرح 

تواند به حل مسائل و رفع نيازهاي آن منطقه کمک بر سند آمایش سرزمين میهایی که مبتنیرشته

که توجه به مسائل، نيازها و اي گونهبهعلمی هيئت  ثري نماید. تغيير معيارهاي جذب اعضايؤم

ها با در نظر رفيع دانشگاههاي تنامههاي مناطق مختلف را نشان دهد. اصالح آیينهاي استاناولویت

هاي اول که در سالاي گونهبههاي آن، گرفتن سند آمایش استان و توجه به مسائل، نيازها و اولویت



 

 اه مجلس شوراي اسالمي مركز ژپوهش  

 

 

36 

 شمار آید. عنوان معيار اصلی ترفيع بهدار مرتبط با هر رشته یا حوزه علمی بهمسائل و نيازهاي اولویت

گذار يرتأثیكی از عوامل  :کردو نظارت بر نحوه هزینه جهتخصیص بودمالی، تأمین تحول در نظام ـ 

. ستو همچنين نظارت بر چگونگی مصرف آنها و تخصيص منابع مالیتأمين  ،هادهی فعاليتبر جهت

ثرگذار است. اعلمی هيئت  نامه ارتقا و درنتيجه عملكرد اعضايغيرمستقيم بر تدوین آیين طوربهاین مهم 

می نيز داشته علهيئت  اعضاي ارتقاي مرتبهاي بر نظام تغييرات قابل مالحظه تواندمیاصالح آن رو ازاین

ضعف ساختارهاي  دليلبهاما  ،هاي دولتی داراي ردیف بودجه تعریف شده هستندباشد. جایی که دانشگاه

یق تحت طر علمی را از اینهيئت  عملكرد اعضايتوان ، نمیکرد منابعو هزینه مصرف نحوهبر  نظارتی

امتيازات بسيار  قرار داد. این مهم در رابطه با عملكرد آموزشی آنان که معيارهاي بسيار محدود و تأثير

ها اختيارات قابل هرچند که استقالل مالی دانشگاه .مشهودتر است ،کمی به آنها اختصاص داده شده

ساالري و حذف دیوانوجب چابكی وجود آورده است که در موارد متعددي مها بهتوجهی براي دانشگاه

د دهی به عملكردر فرایندهاي مالی شده، اما ضعف نظارت در وضعيت موجود عاملی است که جهت

اصالح کلی نظام  منظوربه زیر هايپيشنهادرو ازاینقرار داده است.  تأثيرعلمی را تحت هيئت  اعضاي

 شود: مطرح مینظام ارتقا ري بر با هدف اثرگذا بودجه و نظارت مالی تخصيص مالی،تأمين 

 محور انهجاي بودجه سرش عالی بهریزي نظام آموزریزي عملكردمحور در بودجهاستفاده از نوع بودجه

 هيئت خصوص حقوق و دستمزد اعضايهها، بکرد دانشگاههاي نظارتی بر نحوه هزینهو تعریف روش

 علمی نيز اثرگذار باشد. هيئت  ضايگيري اعتواند تا حدودي بر جهتعلمی که می

  تغيير  وصورت مستقيم از بودجه عمومی دولت ها بهها و بودجه آموزشی دانشگاهتمامی هزینهتأمين

ت و مالی بخش پژوهش، با استفاده از ظرفيت نهادهاي واسط، بخش صنعت، خدما منابع تخصيصمدل 

هاي بنيادین هبدیهی است برخی از حوز. با علوم انسانیهاي مرتبط و حتی نهادهایی با مأموریت کشاورزي

گذاري در تحقيقات عدم تمایل بخش غيردولتی به سرمایه دليلبههاي علوم انسانی و علوم پایه در بخش

 آن، همچنان مورد حمایت دولت خواهند بود. 

 يقاحقوق به ارتعلمی به مرتبه علمی و منوط کردن افزایش هيئت  درآمدي اعضاي وابستگی کاهش 

هاي پژوهشی، آموزشی و و عملكرد آنان در ميزان برآورده نمودن نيازهاي جامعه از طریق فعاليت پایه

 مالی را کاهش داده و با انگيزه افزایش درآمدهاي مرتبه باالترارتقا به  توانداین اقدام می. علمی ـ اجرایی

 تر نماید.برجستهرا ارتقا علمی بيشتر از طریق  کسب جایگاه و اعتبار

برخی  :های قانونی موجود برای ایجاد تغییرات در ماده پژوهشی فناوریاستفاده از ظرفیت ـ

قانون حداکثر »توان به میآنها ازجمله عنوان پيشران در تغييرات عمل نمایند. توانند بهاز قوانين می

 (12)ماده  «ج»اشاره کرد. در بند « ایرانی استفاده از توان توليدي و خدماتی کشور و حمایت از کاالي

ها هاي تحصيالت تكميلی و یا طرحها و رسالهنامهدرصورتی که پایان»گونه آمده است: این قانون این
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علمی منجربه حل یكی از مسائل اساسی کشور شود، هيئت  ها( و یا مقاالت استخراجی اعضاي)پروژه

 اعضاي ارتقاي مرتبهنامه جاري آیين 6ژوهشی و فناوري مندرج در جدول هاي پجایگزین امتياز فعاليت

با توجه به «. هاي بعدي تا سقف امتياز مكتسبه خواهد شدنامهعلمی و جداول مشابه در آیينهيئت 

که اجازه تغيير  (5))مانند ماده ( 6)توان برخی اقدامات مانند اضافه شدن ماده ظرفيت چنين قوانينی می

مميزه مستقل داده( با مضمون استفاده هيئت  هاي دارايفناوري را با شرایطی به دانشگاه ـ ده پژوهشیما

 از این قانون را در نظر گرفت. 

 

 عناصر مرتبط با نظام ارتقا ـ دسته دوم هایپیشنهاد

 يهایگژیو و یهر مرتبه علم گاهیمنظور جا نیبد :یعلم یهامرتبط با مرتبه یهاگاهیجا فیتعر ـ

 نیا توانیم ياستاد گاهیجا يبرا مثال يبرا. شودیم مشخص باشند داشته قرار آن در دیبا که يافراد

ورد ارجاع مهم از طرق مختلف مانند م نی)ا یالمللنيدر سطح ب یعلم یبرجستگرا متصور بود:  هایژگیو

ختراع و ا ای هیارائه نظر و یالمللنيب و یمل سطح در ريچشمگ صورتفرد به یعلم داتيقرار گرفتن تول

 يبرا(، دریپذ صورت تواندیم ....وشناخته شده باشد  یالمللنيب و یمحل و یمل جامعهکه در  یاکتشاف

 یخصصتحوزه  یدر حل مسائل اساس يگذارريتأث مانند ؛یدر سطح مل یعلم یبرجستگ: ياريدانش گاهیجا

در  یعلم یبرجستگدر نظر داشت،  دیکه به هنگام استخدام با ياریاستاد گاهیجا يبرا ...و یدر سطح مل

 ....و يامنطقه سطح در یتخصص حوزه التضمع و مسائل حل در يگذارريتأث ؛سطح منطقه

لی طبق آخرین آمار که مربوط به سال تحصي های استادی و دانشیاری:تر نمودن جایگاهمحدود ـ

 50حدود  باشد کهنفر می 85594ی شاغل در کشور علمهيئت  است، تعداد اعضاي 1396 -1397

ضعيت فعلی وظر گرفتن نفر در جایگاه استادیاري قرار دارند. با در ن 42949درصد از این افراد یعنی 

گونه م موجود هيچسمكانيچراکه را دارند، هاي باالتر مرتبهارتقا به این افراد قصد بخش اعظم نظام ارتقا 

ستادي اعلمی در مرتبه هيئت  هرچند که بخشی از اعضاينظر وضع نكرده است.  محدودیتی را از این

هاي مربوط دهد کرسیطبيعی بازنشست خواهند شد، اما تجربه سایر کشورها نيز نشان می طوربه

فرد آن ههاي منحصربو تنها افراد معدودي که داراي ویژگیمرتبه استادي بسيار محدود بوده  خصوصهب

علمی و ت هيئ گيرند. بنابراین براي جلوگيري از برعكس شدن هرم اعضايباشند در آن قرار میجایگاه 

 . دکررا در این زمينه ایجاد  یهایتوان محدودیتجایگاه استادي می يارتقا

ام کارآمدتر شدن نظ منظوربه :یعلم ئتیه یاعضا جذب یبرا متناسب یارهایمع و هامالک نییتع ـ

 جذب يراب یابیبه هنگام ارز ییارهايو مع هامالک از شودیم شنهاديپ ،یعلم ئتيه ياعضا همرتب ارتقاي

 بدو از تا بوده( مطلوب نامهنیي)آ ارتقا نامهنیيآ يارهايمع با راستااستفاده شود که هم یعلم ئتيه ياعضا

جذب  ندیفرا يرابشده  نیتدو يهاتاسيس دیبا منظور نیبد. باشند داشته یکاف ییآشناآنها  با افراد نیا ورود

 ند. بسته ارائه شو کیداشته و در  یقيو دق قيارتباط عم گریكدیبا  یعلم ئتيه ياعضا ارتقايو 
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هاي ترفيع و ارتقا هر دو نامهاز آنجایی که آیين نامه ارتقا:نامه ترفیع متناسب با آییناصالح آیین ـ

مندي آنان از جایگاه علمی تواند منجربه بهرهستند و نتيجه آن میعلمی ههيئت  به دنبال ارزیابی اعضاي

باشند. اما از آنجایی که راستا نامه باید با یكدیگر همدو آیينپس ، دشوباالتر و حقوق و مزایاي بيشتر 

سب با تواند انعطاف بيشتري داشته و متنامی پسشود، ها تدوین مینامه ترفيع توسط دانشگاهآیين

هایی که نياز به هاي دانشگاه نيز باشد. در این زمينه باید متذکر بود مسائل، نيازها و اولویتمأموریت

نامه بازنگري آیين دليلبهنامه ترفيع لحاظ گردد که تواند هرساله در آیينگویی سریع دارند، میپاسخ

آن، شيوع  پذیر نيست. مثال بسيار روشنكانفواصل زمانی بلندمدت، این قابليت براي آن ام ارتقا در

عطيلی تبيماري کرونا و تصميمات اتخاذ شده براي نظام آموزش عالی در این باره است که منجربه 

انتظارات  رو کرده است.ههاي دانشگاهی را نيز با چالش بزرگی روبآموزش حضوري شده و فرایند پژوهش

ا بتوان تنامه ترفيع گنجانده شود تواند در آیينین دوران میعلمی در اهيئت  ها از اعضايدانشگاه

 . دکردهی با سرعت بيشتري جهت را علمیهيئت  هاي اعضايفعاليت

 

 نامه ارتقاآیین ـ دسته سوم هایپیشنهاد

 نامهرویكرد کلی آیینالف( 

هاي وجود دانشگاه ها:های آننامه متناسب با مأموریتو تدوین آیین هابندی دانشگاهدسته ـ

امبارک است. امري نآنها  نامه براي تمامیهاي متنوع در کشور و استفاده از یک آیينمختلف با مأموریت

د، سازمانی، با معيارهایی مشخص )مانند دولتی، آزا/ربا معياآنها  بنديبدین منظور ابتدا باید به دسته

طع ، وجود یا عدم وجود مقاايوحرفهفنیانسانی،  مأموریت خاص مانند فرهنگيان، صنعتی، علوم

ها و أموریتنامه متناسب با مو سپس با توجه به آن به تدوین آیيناقدام کرد ( و... تحصيالت تكميلی

هاي صنعتی، هاي جامع، دانشگاهتوان براي دانشگاهن معناست که میا. این بدپرداختآنها  هايویژگی

نامه مجزا آیين یک و...هاي غيرانتفاعی، هر دانشگاه سازمانی آزاد، دانشگاه ، دانشگاهپيام نور دانشگاه

 تدوین نمود.

 هاینامههای علوم طبیعی و علوم انسانی و لزوم متفاوت بودن آیینتفاوت ماهوی رشته ـ

آنها از جهات يري گتفاوت در رویكرد و فلسفه شكل دليلبههاي مختلف دانشگاهی رشته :آنها یارتقا

تر مشخص هاي علوم طبيعی و علوم انسانی بيشمختلف با یكدیگر تفاوت دارند. این تفاوت ميان رشته

انی نقش بر شواهد تجربی ناشی از مشاهده و آزمایش است، اما در علوم انسمبتنیاست. علوم طبيعی 

شود. بنابراین نگاه یكسان ر آن منجر میها و نقد آنهاست که به جریان کشف و توليد علم دافراد و تحليل

نظر ی بههاي عميق آنها چندان منطقنامه ارتقا با وجود تفاوتبه این دو حوزه اساسی علم در آیين

 رسد. نمی
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 دليلبه نامه ارتقا:نفعان نظام آموزش عالی به هنگام تدوین آییناستفاده از نظرات ذی ـ

 منظوربهنفع هاي ذيشود از گروهعلمی، پيشنهاد میهيئت  عملكرد اعضاي نامه بردهی عميق آیينجهت

توانند ها میوه. این گردشوها دعوت در رابطه با نيازهاي قابل رفع آنان توسط دانشگاهآنها  استماع نظر

ثري در ؤم نقشتوانند میهستند یا آنها  ها قادر به حلبه شكل روشن آن دسته از مسائلی که دانشگاه

آن نامه ينو در صورت صالحدید با استفاده از سازوکار آید کننمطرح  را برطرف شدن آن داشته باشند

 را دنبال نمود.

 

 نامهب( مواد آیین

نامه به نزیر در جهت اصالح و بهبود ماده یک آیي هايپيشنهاد ماده فرهنگی، تربیتی و اجتماعی: ـ

 شود: شرح زیر ارائه می

 يجه به موضوع شاگردپروري: از آنجایی که موضوع شاگردپروري موضوعی نيست که اعضاتوـ 

كل ش و...هاي آموزشی، پژوهشی بلكه در حين فعاليت ،صورت مستقل به آن بپردازندعلمی بههيئت 

رم توسط تدر کنار فرم ارزیابی عملكرد آموزشی که در پایان هر شود گيرد، بنابراین پيشنهاد میمی

اشد، به شود، با طراحی فرم دیگري که داراي معيارهاي ارزیابی شاگردپروري بدانشجویان تكميل می

تی و اجتماعی هاي فرهنگی، تربيمهم توسط دانشجویان پرداخته شود و امتياز آن در فعاليتارزیابی این 

راهنما یا  استاد يارتقاالتحصيالنی که متقاضی همچنين با نظرخواهی از دانشجویان و فارغلحاظ شود. 

  هاي پژوهشی پرداخت.موضوع شاگردپروري در حين فعاليت بررسی توان بهمشاور آنان بوده می

تر قيقدارزیابی  منظوربهنامه: هاي تعيين شده در آیينسازي براي ارزیابی برخی فعاليتشاخصـ 

هایی، شفافيت آن شود با تدوین شاخصبرخی از معيارهاي تعيين شده در ماده فرهنگی، پيشنهاد می

اده فرهنگی م «6». بند ون فرهنگی ارتقا داديکننده کميسارزیابیهيئت  معيار را براي متقاضی ارتقا و

 عبارت. بهستااین بندهازجمله داراي حداقل امتياز اختصاصی نيز بود  1394نامه سال که تا قبل از آیين

داقت و هاي دینی، فرهنگی، ملی، انقالبی و صو پایبندي به ارزش استمرار در تقيد»فعاليت  دیگر

جه نبوده و روشنی مورد ارزیابی قرار گيرد که تاکنون مورد توهاي مشخص باید با شاخص «امانتداري

 است، یا اگر بوده براي متقاضيان ارتقا مشخص نيست. 

آموزشی  زیر جهت اصالح ماده هاييشنهادپنامه ارتقا کارآمدتر شدن آیين منظوربهماده آموزشی:  ـ

 شود: ارائه می

تواند اضافه شدن بندهایی در جهت افزایش جامعيت ماده آموزشی: اضافه شدن برخی از بندها میـ 

 /نامهراهنمایی و مشاوره پایان»به افزایش جامعيت این ماده بيفزاید. این مهم شامل انتقال بند مربوط به 

، اضافه «برجستگی و اعتبار آموزشی»ط به وه آموزشی، اضافه شدن بند مربدپژوهشی به ما از ماده« رساله
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، اضافه شدن «المللی( با موضوع آموزشاي، ملی و بينها )منطقهدعوت به کنفرانس»شدن بند مربوط به 

گرفتن و در نظر « ش، شامل چاپ کتاب، تدوین مقالهتوليدات علمی در زمينه آموز»بند مربوط به 

 باشد. می« هاي علميهتدریس براي طالب در حوزه»هایی مانند فعاليت

جانبه از کيفيت تدریس ارزیابی همه منظوربهافزایش تنوع در منابع ارزیابی از کيفيت تدریس: ـ 

ستاد ا يالتحصيالن ممتاز و آنهایی که متقاضی ارتقاشود، از فارغعلمی پيشنهاد میهيئت  اعضاي

یگري است دال شود. همچنين ارزیابی همتایان مورد ؤدرباره عملكرد آموزشی وي س ،بوده خودنماي راه

 تواند به غناي منابع ارزیابی بيفزاید.که می

 ذیل شرح به تواندمی بندها این: آموزشی هايفعاليت کارآمدي يارتقا جهت بندهایی کردن اضافهـ 

 روز زهاينيا و مسائل با مواجهه جهت دانشجویان کردن آماده منظوربه تدریس هايروش در نوآوري: باشد

 ککم شود؛ درس آن در آموزش شدن کاربردي و محورمهارت منجربه که درسی طرح تهيه تخصصی؛ حوزه

 . شوندمی تدوین کشور مسائل حل جهت در که آموزشی هايبرنامه و هاسياست تدوین به

يازهاي مورد نامه از نظر حداقل امتکه توازن آیيناي گونهبهموزشی افزایش حداقل امتياز ماده آـ 

 نياز از مواد مختلف حفظ شود. 

 فناوری  ـ ماده پژوهشیـ 

 ابزارهاي از فادهاست به نياز منظور بدین(: «1» بند) پژوهشیـ  علمی مقاالت نمودن کاربردي و محورمسئلهـ 

 با مقاالتی رانتشا جهت در علمی هيئت اعضاي نمودن ملزم هم و هانگيز ایجاد منظوربه هم ایجابی و سلبی

 : شود اضافه بند این به زیر شرح به هاییتبصره شودمی پيشنهاد روازاین. است نظر مورد هايویژگی

  رتبه دانشياري مارتقا به محور و معطوف به نيازهاي کشور براي ي، مسئلهدمقاله کاربر دوانتشار حداقل

نده مسئول ي که فرد نویسطوربهمرتبه استادي ارتقا به هاي فوق براي مقاله با ویژگی چهارل و حداق

استادي ا به ارتقدانشياري و دو مقاله براي ارتقا به مقاالت باشد، همچنين یكی از مقاالت فوق براي 

منجربه  اي است کهمحور، مقاله)منظور از مقاله کاربردي و مسئلهلف تدوین شده باشد. ؤمصورت تکبه

ه و شدهاي صنعت، کشاورزي یا خدمات بخشواقع و در  در عالم حل یک مسئله یا پاسخ به یک نياز

  .شده باشد( تأیيدصالح نيز توسط نهادهاي ذي

  ر قابل برابدو الت توليد در کشور تا هاي پژوهشی مرتبط با حل معضمستخرج از طرحامتياز مقاله

 افزایش است. 

 هاي بخش اي خالقانه به حل معضلی اساسی درکه با ایده فرد مستخرج از طرح پژوهشیهمنحصرب مقاله

د مسئول نها تأیيداي خاص منجر شده باشد، )با یا حوزه ، فرهنگ، هنرمختلف صنعت، خدمات، کشاورزي

 ه شود. ذیرفتپعلمی ـ پژوهشی عنوان حداقل امتياز کل بند مقاالت تنهایی بهدر حوزه مربوطه(، به

هيئت  ماده پژوهشی جهت سوق دادن اعضاي توجه به توازن امتيازي )حداقل و حداکثر امتياز( بندهايـ 
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هاي پژوهشی و فناوري هاي علمی طرحعلمی به سمت توليد دانش فنی/اختراع و اکتشاف و گزارش

یافته به بند مقاالت علمی ماده پژوهشی(: حداقل و حداکثر امتياز تخصيص  «9»و  «8»)موضوع بندهاي 

این  «9»و  «8»شود، بسيار باالتر از بندهایی مانند بند که اغلب به حل مسئله یا پاسخ به نياز منجر نمی

باشد. همچنين از آنجایی که حداقل توجه به مسائل و نيازها تدوین شده، می منظوربه ماده که مستقيماً

صورت مجموع تعریف شده و بخش اعظم آن به مقاالت هالت علمی ببندها با بند مربوط به مقاامتياز این 

 شود: اقدامات زیر در این باره پيشنهاد میرو ازاینعلمی اختصاص دارد، 

  لمی(ماده پژوهشی از بند یک )مقاالت ع «9»و « 8»بندهاي تفكيک حداقل امتياز مربوط به 

  هاي علمی، با ها و گروهبه ماهيت رشتهبا توجه  «9»و « 8»بندهاي تعيين حداقل امتياز براي

 .تواند به حل مسائل و رفع نيازها یاري رسانددر نظر گرفتن این مهم که این بندها می

 ماده پژوهشی «9»و  «8» يحذف حداکثر امتياز یا افزایش قابل توجه آن براي بندها 

  صورت مشترک هنري( که به)اثر بدیع و ارزنده « 10»حذف حداقل امتياز اختصاص یافته به بند

هاي هایی که فعاليتتوان براي آن دسته از رشته. در همين زمينه میاست با سایر بندها تعریف شده

ین حداقل زجایگ عنوانبه شود )اثر بدیع و ارزنده(، این آثارهایی میآنان منجربه خروجی با چنين ویژگی

 امتياز الزم از مقاالت علمی محاسبه گردد. 

نون براي تعریف ها بندهایی هستند که تاکرساله/هانامهها: پایاننامه/رسالهمحوري پایانتوجه به مسئلهـ 

ا در نظر بوجود نداشته است. اما توجه به آن  یک نياز،محور بودن یا معطوف به آن قيدي جهت مسئله

انشگاه دانشگاهی و در کل کارکرد دهاي ي که بر نگرش جامعه دانشجویی به هدف پژوهشتأثيرگرفتن 

شود: ر پيشنهاد میباشد. بدین منظور اقدامات زیمؤثر  نامهدر کارآمدسازي آیينتواند می، داردو نهاد علم 

یر با ز هايپيشنهاد بر انتقال این بند به آن ماده،)با توجه به پيشنهاد ارائه شده براي ماده آموزشی مبنی

 ماده منافاتی نخواهد داشت(.انتقال این بند به آن 

 ل و رفع نامه کارشناسی ارشد و یک رساله دکتري در راستاي حل مسائراهنمایی حداقل دو پایان

له دکتري با نامه کارشناسی ارشد و دو رسامرتبه دانشياري و سه پایانارتقا به نيازهاي کشور، براي 

هاي کارشناسی هاین مهم با فرض دایر بودن دورشد. مرتبه استادي الزامی باارتقا به هاي فوق جهت ویژگی

ک طرح یهاي فوق انجام پذیر خواهد بود، در صورت دایر نبودن دورهه امكانمؤسسارشد و دکتري در 

هاي فوق ا ویژگیمرتبه استادي بارتقا به مرتبه دانشياري و دو طرح پژوهشی براي ارتقا به پژوهشی براي 

 تواند مكفی باشد. می ،شودغال تعریف میه محل اشتمؤسسکه توسط 

 دهی نگرش و عملكرد افزایش حداقل امتياز قابل کسب از این بند با توجه به اهميت آن در جهت

 .دانشجویان، با نظرخواهی از دانشجو درباره عملكرد استاد راهنما

 ور؛ براي مثال کشمعضالت کيد بر حل مسائل و أهاي پژوهشی با تمتنوع در نظر گرفتن خروجی

گيري سياست، پژوهشی براي نهادهاي سياستگذار و قانونگذار که منجربه شكلهاي سياستگزارش
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 اي از مسائل کشور را برطرف نموده باشد. نامه و یا دستورالعملی که مسئلهتصویب قانون، آیين

 علمی ـ اجراییماده ـ 

ه شرایط الزم کنامه گردد: از آنجایی اکثر کارآمدي آیينکه منجربه حداي گونهبهها سازي فعاليتمتنوع ـ

رو ازاینت، علمی فراهم نيسهيئت  براي انجام معيارهاي مشخص شده در ماده اجرایی براي تمامی اعضاي

هاي این عاليتفقادر به کسب امتياز از بسياري از آنها  توان انتظار داشت تمامی و یا حتی بخشی ازنمی

براساس  ه و مشارکتمؤسسوقت در )حضور فعال و تمام« 1»تمرکز بر بند  اکنونرو ازاینماده باشند، 

ز چندان با که ماهيت آن ني« تدوین کتاب به شيوه گردآوري»تكاليف تعيين شده ...( و بند مربوط به 

مه در این ناکارآمدي آیين يارتقا منظوربهزیر پيشنهادهاي رو ازاین. است ماده حاضر همخوانی ندارد،

 شود: ماده مطرح می

 امعهج به دانشگاه ازسوي که است مربوط خدماتی به است، مشخص ماده این ماهيت از که گونهآن 

 هايفعاليت نوع فتعری به مهم این اما دارد، کارآمدي در باالیی ظرفيت ماده این منظور بدین. شودمی ارائه

 ازسوي هک خدماتی تمامی شودمی پيشنهاد منظور بدین. رددا بستگی علمی هيئت اعضاي از انتظار مورد

 تخصص براساس سپس و شده مشخص ابتدا ،دارد را جامعه مختلف آحاد به ارائه قابليت علمی هايگروه

 در که هاییفعاليت ترینعمده. داشت انتظار وي از چارچوب آن در هاییفعاليت علمی هيئت عضو

 صنعت زهاينيا شناسایی: است زیر موارد شامل گرفته قرار توجه مورد زمينه نای در منتخب هايدانشگاه

 انجام یا ،...و محلی جوامع با تخصصی حوزه با مرتبط فعاليت انجام ثر؛ؤم همكاري جهت ارتباط ایجاد و

 عاليتیف وعن هر گفت توانمی کلی طوربه. عمومی مجامع در دانشكده و رشته يارتقا منظوربه هاییفعاليت

 تواندمی( یدانشگاه رسمی پژوهش و آموزش از غيربه) گردد جامعه مردم عموم به خدمات ارائه منجربه که

 معيارهاي هب نسبت باز رویكردي توانمی که معناست بدین این. شود تعيين ماده این در فعاليتی عنوانبه

 . باشد داشته انجام قابليت علمی گروه تأیيد با که داشت، ماده این

 

 نامه محوری بر رویكرد خبرگانیتغییر رویكرد از آیین

ها ها، گروهاهنامه ارتقا در سطح مناطق آمایشی، دانشگنگري به آیينهایی مانند یكسانبا توجه به آسيب

تيازهاي نامه، عدم وجود توازن در امهاي علمی، چيرگی رویكرد کمّی و بروکراتيک آیينو حتی رشته

رایند موجود توان رویكرد دیگري را که با شيوه و فهاي چهارگانه و... میداده شده به فعاليتاختصاص 

 عنوان رویكرد جایگزین پيشنهاد داد. هاي بسياري داشته بهتفاوت

محوري و کيد بر موضوع مسئلهأشود شوراي عالی انقالب فرهنگی با تبراین اساس پيشنهاد می

در سطح کالن « ت علمیئاعضاي هي ياصول حاکم بر ارتقا»و پژوهش اصالح  گرایی در آموزشمأموریت

سسات آموزش عالی و ؤها و مهاي امناي دانشگاههيئتقانون تشكيل »نظام آموزش عالی و همچنين 
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منظور ت علمی بهئمحور اعضاي هيتعيين ضوابط مربوط به ارزیابی خبره»و اضافه کردن « پژوهشی

کار قرار دهد. همچنين وزارتين ر ت امنا را در دستوبه وظایف هيئ« هاي علمی باالتربهآنان به مرت يارتقا

ها با هاي دانشگاهم به تعيين مأموریتاعلوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكی اقد

تر قانونی این گيري بسبه شكلتواند منجرتوجه به سند آمایش آموزش عالی نمایند. دو اقدام فوق می

طوري شود، بهها واگذار میمهم گردد. در این رویكرد متفاوت، مسئوليت انجام فرایند ارزیابی به دانشكده

نماید. ارزیاب خبره با استفاده از نظرات گروه علمی مربوطه می هيئتکه دانشكده اقدام به تشكيل 

نشگاه فرد متقاضی و افرادي شناخته شده در شود اعضاي هيأت ارزیاب نيز از خارج از داپيشنهاد می

تري در این مرحله وضع نمود، که توان ضوابط جزئیرشته وي و داراي جایگاه استادي باشند )البته می

با توجه به اینكه در گزارش حاضر تنها قصد طرح موضوع این رویكرد مطرح است، به آنها پرداخته 

تواند توسط همراه ارزیابی مدیر گروه و نظرات رئيس دانشكده میهشود(. نتيجه ارزیابی این گروه بنمی

منظور اعطا یا عدم اعطاي مرتبه باالتر اتخاذ رئيس دانشگاه یا نماینده وي بررسی شده و تصميم نهایی به

  شود.
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