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چکیده
زمینه هاى  در  تا  تالش اند  در  خود  ملى  اقتدار  تقویت  به منظور  کشورها  امروز،  رقابتى  دنیاى  در 
فرهنگى، سیاسى و اقتصادى ارتقاء یابند. آیین نامۀ ارتقاء اعضاى هیئت علمى دانشگاه ها و مراکز 
علمى ـ تحقیقاتى نیز با ارزیابى مستمر و مداوم جامعۀ علمى، به منظور ارتقاء کیفى آنان، مى تواند 
نقش مهم و برجسته اى در پیشرفت و توسعۀ فرهنگى کشور داشته باشد. هدف این مطالعه نقدى بر 
آیین نامۀ ارتقاء اعضاى هیئت علمى دانشگاه ها و مراکز علمى ـ تحقیقاتى کشور است تا در این راستا 
ضمن آسیب شناسى آن راهکارهایى را در قالب پیشنهاد ارائه کند. مطالعۀ حاضر به لحاظ هدف 
کاربردى است و ازطریق مطالعۀ متون مربوط و بررسى آیین نامه هاى موجود در این زمینه انجام 
شده است. در این مطالعه ضمن بررسى آیین نامۀ ارتقاء، چالش هاى آن به تفصیل بیان و راهکارهایى 
جهت بهبود آن ها پیشنهاد شده است. پس از بررسى و مطالعه مشخص شد، بین آیین نامۀ مصّوب و 
خط مشى و استراتژى دانشگاه ها گاهى تناقض هایى مشاهده مى شود و به  تبع این تناقض، یکدستى 
در اجراى آیین نامه در میان دانشگاه ها و مؤسسات آموزشى و پژوهشى گوناگون دچار لغزش مى شود. 
اجراى آیین نامۀ ارتقاء در مواردى تحت تأثیر سلیقه ها و سیاست هاى گوناگون دانشگاه ها و افراد به 

شیوه هاى متفاوتى اجرا مى شود.

کلیدواژه 
آیین نامۀ ارتقاء، ارتقاء مرتبۀ اعضاى هیئت علمى ایران، تولیدات علمى ایران، نقدى بر آیین نامۀ ارتقاء.
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1.  مقدمه و بیان مسئله
اعضـاى هیئت علمـى به عنـوان رکن اساسـى مراکز آموزشـى و پژوهشـى هسـتند و توجه 
بـه جایـگاه علمـى آنـان پیش نیـازى مهـم در انجـام رسـالت این مراکز اسـت. پیشـرفت 
و ترقـى دانشـگاه ها و ارتقـاء کیفیـت آن هـا در گـرو توسـعه و ترقـى ایـن گـروه اسـت. 
بهره منـدى دانشـگاه ها و مراکـز آموزشـى و پژوهشـى از اعضـاى هیئت علمـى توانمنـد، 
خـالق و متبحـر، هسـتۀ اصلـى اثربخشـى مؤسسـات آمـوزش عالـى اسـت (معروفـى و 
على مـرادى، 1394). امـروزه تقویـت علـم و فنـاورى به منظـور گسـترش حـوزة نفـوذ و 
اقتـدار ملـى کشـورها و کسـب جایـگاه برتـر در حوزه هـاى علمـى امـرى ضرورى اسـت. 
در راسـتاى رسـیدن بـه ایـن جایـگاه اعضـاى هیئت علمـى دانشـگاه ها و مراکـز علمـى 
و تحقیقاتـى نقـش بسـیار مؤثـرى دارنـد؛ بنابرایـن توجـه بـه اعضـاى هیئت علمـى و 
مسـائل آنـان الزمـۀ پویایـى و توسـعۀ مراکـز آموزشـى و پژوهشـى اسـت، چـون اعضاى 
هیئت علمـى نه تنهـا وظیفـۀ یـارى دادن بـه دانشـجویان در آمـوزش بـا هـدف تولید علم 
را برعهـده دارنـد، بلکـه در ایجـاد بینش و پـرورش مهارت هاى اشـتغال پذیر در چارچوب 
هدف هـاى نظـام آمـوزش عالـى نیـز نقـش مهمـى ایفا مى کننـد. این امـر به دلیـل ایجاد 
تغییـرات در آمـوزش عالـى از دهـۀ اول قرن بیسـت ویکم قابل توجه  اسـت. ایـن تغییرات 
شـامل تحـوالت محیـط پیرامونـى آمـوزش عالـى و ضـرورت هماهنگى با دنیـاى صنعت 
و کسـب وکار و اسـتفادة گسـترده از فنـاورى اطالعـات اسـت (معروفى، 1394 بـه نقل از 

اسـکالینک، 1988). 
آیین نامـۀ اسـتخدامى اعضـاى هیئت علمـى دانشـگاه تهـران کـه در سـال 1348 بـه 
هیئت علمـى  اعضـاى  مرتبـۀ  ارتقـاء  آیین نامـۀ  اولیـن  به عنـوان  رسیده اسـت،  تصویـب 
دانشـگاه هاى کشـور تلقـى مى شـود (آرین نـژاد، 1394). از آن زمـان تاکنـون آیین نامـۀ 
ارتقـاء در شـش مرحلـه موردبازنگـرى قـرار گرفته اسـت که هفتمیـن آن در جلسـۀ مورخ 
94/12/18 شـوراى عالـى انقـالب فرهنگـى بـه تصویـب رسـیده و از تاریـخ 95/10/1 
الزم االجـرا شده اسـت. ایـن آیین نامـه توانمندى هـاى عضـو هیئت علمـى را براسـاس 4 
جنبـۀ فعالیت هـاى فرهنگـى، آموزشـى، پژوهشـى و اجرایـى مى سـنجد. آیین نامه هـاى 
ارتقـاء به تدریـج بـه یـک قانـون اساسـى فرادسـت بـراى سـازوکار نظـام دانشـگاه تبدیـل 
شـده اند و سرمنشـأ و پشـتیبان بسـیارى از قوانیـن و رویه هـاى علمى، اجرایى و آموزشـى 
حوزة دانشـگاه محسـوب مى شـوند. هم اکنون قوانین اسـتخدامى شـامل تبدیل وضعیت ها، 
ترفیع هـاى سـاالنه، ارزشـیابى هاى آموزشـى، ارزشـیابى هاى پژوهشـى، معیارهـاى تنظیم 
پژوهانـه و خیلـى از قوانیـن ریـز و درشـت دیگـر مربـوط بـه هیئت علمـى، مسـتند به این 
اساسـنامه اسـت. ایـن یعنـى توجـه بـه دقایـق و جزئیـات، معیارهـا، ارزش هـا و روش هاى 
پیشـنهادى و تبیینـى ایـن قانـون در دامنۀ زندگى علمـى و تالش و دغدغه بـراى اصالح و 
تکمیـل مرحله به مرحلـۀ آن در تناسـب بـا تجربه هاى روز توسـعۀ علمى و دانشـگاه کشـور 
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یـک ضـرورت جـدى حرفـه و حتـى صنف دانشـگاهى، در هـر رده و مرتبۀ علمـى و در هر 
وضعیـت اسـتخدامى اسـت. از مهم ترین مسـئلۀ نظام  دانشـگاه تغییر و تحـوالت آیین نامۀ 
ارتقـاء اعضـاى هیئت علمـى دانشـگاه ها اسـت. ایـن آیین نامـه حـاوى مقـررات و ضوابـط 
دانشـگاه کشـور اسـت و نقشـى اساسـى در فرایند تحـوالت شـغلى و پویایـى علمى حرفۀ 
مدرسـى دانشـگاه ها دارد (آرین نـژاد، 1394). امـروزه کشـورهاى جهـان تـالش مى کننـد، 
حجـم توسـعه یافتگى خـود را بـا شـاخص هاى پژوهشـى چـون تعداد پژوهشـگران، سـهم 
بودجـۀ پژوهشـى، تعداد مقاله ها چاپ شـده در مجـالت علمى نمایه شـده در نمایه نامه هاى 

بین المللـى و نظایـر آن نشـان دهنـد (عزیـزى، 1390).
در زمینـۀ آیین نامـۀ ارتقـاء اعضـاى هیئت علمـى پژوهش هـاى صـورت گرفته اسـت کـه 
ازآن جملـه مى تـوان بـه پژوهـش احقـرى و همـکاران (1388)، فتح آبـادى (1393)، آذین 
(1394) و آرین نـژاد (1394) اشـاره کـرد. احقـرى و همـکاران (1388) در پژوهـش خـود 
بیـان کرده انـد، فعالیت هایـى کـه در رفـع نیازهـاى پژوهشـى کشـور مؤثـر اسـت و منجر 
بـه تغییـر در ارائـۀ خدمـات یـا زندگـى مـردم مى شـود، بایـد در آیین نامـۀ ارتقـاء لحـاظ 
شـود. فتح آبـادى (1393) بـه بررسـى دیـدگاه اعضـاى هیئت علمـى درخصوص مـادة یک 
آیین نامـۀ ارتقـاء (فرهنگـى) پرداخت و پس از انجام مصاحبه و تکمیل پرسشـنامه توسـط 
اعضـاى هیئت علمـى دانشـگاه هاى تهـران، بـه این نتیجه رسـید کـه اعضـاى هیئت علمى 
فعالیت هـاى فرهنگـى و تربیتـى را نهفتـه در بطـن فعالیت هـاى آموزشـى مى داننـد و 
به زعـم بسـیارى از آنـان آمـوزش از تربیـت و فعالیـت فرهنگـى تفکیک ناپذیر اسـت. آذین 
(1394) بـه پژوهشـى دربـارة آیین نامۀ ارتقـاء و اقتصاد دانش بنیان پرداخت و بیان داشـت 
کـه آیین نامه هـا و مقـررات جـارى بـراى ارتقـاء اعضـاى هیئت علمـى بـا وجـود تغییـرات 
اعمال شـده همچنـان بـر اصالت مقاله و رجحان آن بر سـایر تولیدات علمى اسـتوار اسـت. 
آرین نـژاد (1394) آیین نامـۀ ارتقـاء و چالش هـاى علـوم ریاضـى را بررسـى کـرد. بررسـى 
پژوهش هـاى پیشـین همگـى بر ایجـاد تـوازن در آیین نامۀ ارتقـاء و توجه بـه فعالیت هایى 
کـه منجـر بـه نـوآورى، کارآفرینـى و به طورکلـى حل کننـدة معضـالت کشـور هسـتند و 
موجب توسـعه و ترقى کشـور در ابعاد اقتصادى، اجتماعى، فرهنگى و سیاسـى مى شـوند، 
تأکیـد دارنـد. بـا توجـه بـه اهمیـت آیین نامۀ ارتقـاء جهـت ارزیابـى عملکردهـاى اعضاى 
هیئت علمـى به عنـوان تولیدکننـدگان علـم، بازنگرى آیین نامـۀ ارتقاء اعضـاى هیئت علمى 
دانشـگاه ها و مؤسسـات آمـوزش عالـى، پژوهشـى و فنـاورى امـرى ضـرورى اسـت تـا 
آیین نامـه اى متناسـب با نیازهاى کشـور براسـاس اهـداف برنامه هـاى توسـعه اى و آمایش 
سـرزمین و بهبـود کیفیـت اعضاى هیئت علمى دانشـگاه ها تدوین شـود. براین اسـاس، این 
پژوهـش بـه نقـد و بررسـى آیین نامـۀ ارتقاء مى پـردازد و کاسـتى ها و ایرادهـاى آن را بیان 
مى کنـد و در تـالش اسـت تـا بـه ارائـۀ راهکارهـاى مناسـب در جهـت هموارکردن مسـیر 

ارتقـاء رتبـۀ دانشـگاه هاى کشـور در سـطح جهانى دسـت یابد.

نقدی بر آیین نامۀ ارتقاء اعضای هیئت علمی دانشگاه ها ...
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2. بررسى مقدماتى
واضـح اسـت کـه پرونـدة متقاضیان ارتقـاء مرتبـه در هر دانشـگاه در 3 مرحلـه به ترتیب 
کـه  مى شـود  بررسـى  هیئت ممیـزه  و  تخصصـى  کمیسـیون  منتخـب،  کمیتـۀ  توسـط 
درصـورت تأییـد توسـط هـر کمیتـه، بـه کمیتۀ بعـدى ارسـال مى شـود1. هریـک از این 
کمیته هـا اعضایـى دارنـد کـه در پیوسـت شـمارة 1 آیین نامۀ ارتقـاء ترکیـب و وظایف و 
اختیـارات آن هـا به تفصیـل بیـان شده اسـت و از حوصلـۀ ایـن بحث خـارج اسـت. قاعده 
بـر ایـن اسـت کـه پرونـده همـراه بـا سـایر مسـتندات ازطریـق سـامانه و یـا به صـورت 
دسـتى بـه کمیتـۀ منتخب ارسـال شـود و پـس از امتیازدهى درصـورت تأییـد، آن را به 
کمیسـیون تخصصـى مى فرسـتند و پرونـده در کمیسـیون پـس از بررسـى و امتیازدهى 
درصـورت تأییـد بـه هیئت ممیزه فرسـتاده مى شـود. در کمیتـه منتخب 3 نفـر از اعضاى 
هیئت علمـى متخصـص در رشـته و گرایـش تخصصـى فـرد متقاضـى همـراه بـا رئیس و 
دبیـر کمیتـه (رئیـس دانشـکده و معاون آموزشـى یا پژوهشـى دانشـکده) بـه امتیازدهى 
هیئت ممیـزه)  و  تخصصـى  (کمیسـیون  بعـدى  کمیته هـاى  در  مى پردازنـد.  پرونـده 
افـراد الزامـاً متخصـص در رشـته و گرایـش متقاضـى نیسـتند، لیکـن ازجملـه اعضـاى 
هیئت علمـى بـا رتبه هـاى دانشـیار به بـاالى دانشـکده هاى مختلف آن دانشـگاه هسـتند 
کـه براسـاس باالتریـن رأى اعضـاى هیئت علمـى دانشـکده هاى مختلـف توسـط اعضاى 
هیئت علمـى آن دانشـکده ها انتخـاب شـده و بـه کمیسـیون تخصصـى و هیئت ممیزه راه 
یافته انـد. براسـاس امتیـازات داده شـده بـه عضـو متقاضـى در کمیتـۀ منتخب و بررسـى 
مـوارد خـاص ماننـد وجود مقاله هاى نمایه شـده در سـایت تامسـون رویترز2 (ISI سـابق) 
اظهارنظـر مى کننـد. همان طـور کـه ذکـر شـد در ایـن کمیتـه افـرادى تصمیم گیرنـده 
هسـتند کـه بـا رشـتۀ متقاضـى کمتر آشـنا بوده و اطـالع کاملـى از وضعیت فـرد در آن 
رشـته ندارنـد. در مـواردى نیز اعضـاى هیئت ممیزه نسـبت به برخى متقاضیان شـناخت 
قبلـى دارنـد کـه این مى توانـد در اظهارنظر آن هـا تأثیر مثبت یا منفى داشـته باشـد. در 

راسـتاى ایـن وضعیـت پیشـنهاد شـمارة 1 ارائه شده اسـت.

3. آثار فردى
تقریبـاً بیشـتر مجـالت، مقاله هایـى را که توسـط دانشـجویان به ویژه دانشـجویان مقطع 
کارشناسى  ارشـد نوشـته شـده باشـد، رد مى کننـد. برهمین اسـاس، دانشـجویان کـه بـه 
امتیازهـاى ایـن مقاله هـا بـراى ادامـۀ تحصیـل یـا جـذب در دانشـگاه ها نیـاز دارنـد، در 
مـواردى کـه حتـى اسـتاد از مقالـه بى اطـالع اسـت، نـام اسـتاد را در ابتـدا و به عنـوان 
نویسـندة اول مى آورنـد تـا شـانس پذیـرش مقالـۀ خـود را بـاال ببرنـد. بـا ایـن شـیوه 
مشـکالت متعـددى پیـش مى آیـد؛ ازجملـه به علـت اطالعـات انـدك دانشـجو بعضـاً 
مقاله هـا بـه مجالت سـیاه ارسـال مى شـوند. بـا آگاهـى از تعـداد دانشـجویان تحصیالت 
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تکمیلـى در هـر گـروه علمـى و بـا یـک حسـاب سرانگشـتى مى تـوان تعـداد مقاله هـاى 
اسـتادى را کـه مثـًال 4 درس در مقطـع تحصیـالت تکمیلـى دارد تخمیـن زد. البته باید 
اذعـان داشـت کـه در این جـا هـدف انتقـاد از فعالیت هـاى مشـترك علمـى و جلوگیرى 
از کار گروهـى نیسـت؛ ولـى مى دانیـم کـه کار گروهـى در بیشـتر این فعالیت هـا معناى 

واقعـى خـود را نـدارد. در راسـتاى ایـن وضعیـت پیشـنهاد شـمارة 2 ارائـه شده اسـت.  

4. اهمیت تألیف کتاب
اهمیت تألیف و ترجمۀ کتاب به ویژه در رشته هاى علوم انسانى در بهبود وضعیت استادان و 
دانشجویان بر کسى پوشیده نیست؛ زیرا ابزار اصلى آموزش به حساب مى آید. تألیف کتاب 
جایگاه باالیى در حوزه هاى علمى دارد و در ارتقاء علمى یک حوزه نقش برجسته اى ایفا 
مى کند. کتاب هاى ترجمه نیز درصورتى که به خوبى ترجمه شده باشند و بتوانند محتواى 
منبع اصلى را به شکل مطلوبى ارائه دهند، منبع مؤثرى در امر آموزش  به شمار مى روند. 
موضوع  در  کتاب  نویسندة  کوشش  و  تجربه  سال ها  نتیجۀ  ترجمه  کتاب هاى  از  بسیارى 
قلمداد مى شوند و مطالب بدیع و ارزشمندى را به صورت منسجم به خواننده عرضه مى کنند. 
فرایند طوالنى داورى کتاب و متناسب  نبودن امتیاز آن با انرژى و زمان صرف شده و مهم تر 
از همه وتویى نبودن آن در ارتقاء مرتبه (در برخى دانشگاه ها این بند وتویى است) سبب شده 
اعضاى هیئت علمى تمایلى چندانى به تألیف و تاحدودى ترجمۀ کتاب نداشته باشند. پیرو 
این مسئله، استادان در بیشتر درس ها منبع جدید و متناسب با مقطع تحصیلى دانشجویان 
را جهت معرفى به آنان به عنوان منبع کمک درسى ندارند. دانشجویان به منظور مطالعه در 
درس موردنظر به مقاله هاى موجود یا مطالب کمتر معتبر در اینترنت روى مى آورند و از یک 
منبع منسجم و پرمایه در آن درس محروم مى شوند. به عالوه، کاهش تعداد کتاب هاى تألیفى 
که از شاخص هاى رتبه بندى دانشگاه ها است، موجب جلوگیرى از ارتقاء یا تنزل رتبۀ دانشگاه 

مى شود. در راستاى این وضعیت پیشنهاد شمارة 3 ارائه شده است.

5. درنظرگرفتن تنوع رشته ها
هفتمیـن آیین نامـۀ ارتقـا نیـز کـه در تاریـخ 94/12/18 تصویـب شـده به صـورت کلـى 
بـراى همـۀ رشـته ها نوشـته  شده اسـت، درحالى کـه ماهیـت رشـته ها بسـیار متفـاوت 
اسـت و بـراى گروه هـاى گوناگـون بایـد تصمیمـات متفاوتى گرفته شـود؛ زیرا هر رشـته 
شـرایط متفـاوت، نیازهـاى متنـوع و به طورکلـى ویژگى هـاى متفاوتـى دارد. بایـد در 
رشـته هاى گوناگـون فعالیت هایـى کـه بـه تغییر منجـر مى شـوند و در صنعت، دانشـگاه 
و دولـت اثرگـذار هسـتند، مشـخص شـود. آیین نامـۀ ارتقاء باید براسـاس نظـر ذى نفعان 
(اعضـاى هیئت علمـى) و ذى ربطـان (مسـئوالن دانشـگاه و نماینـدة گروه هـاى مختلـف) 

تنظیـم شـود. در راسـتاى ایـن وضعیـت پیشـنهاد شـمارة 4 ارائه شده اسـت.

نقدی بر آیین نامۀ ارتقاء اعضای هیئت علمی دانشگاه ها ...
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6. فواصل زمانى ارتقاء به مرتبۀ باالتر
شـیوه نامۀ اجرایـى آیین نامـۀ ارتقـاء مرتبـۀ اعضـاى هیئت علمـى حداقـل مدت اشـتغال 
تمام وقـت و مسـتمر اعضـاى هیئت علمـى را بـراى ارتقـاء به هریـک از مراتب دانشـیارى 
و اسـتادى 4 سـال عنـوان کرده اسـت. بـا توجـه بـه شـیوة تدویـن آیین نامـۀ ارتقـاء و 
کثـرت  و  ـ پژوهشـى  علمى  مجـالت  زیـاد  تعـداد  همچنیـن  آن،  بـراى  الزم  امتیـازات 
دانشـجویان تحصیـالت تکمیلـى ازیک طـرف و وزن قابل توجـه بند یک مـادة 3 آیین نامۀ 
ارتقـاء (براسـاس خط مشـى دانشـگاه ها) جهـت ارتقـاء مرتبـه، مى تـوان پیش بینـى کرد 
کـه امـروزه بیشـتر اعضـاى هیئت علمـى 8 سـال پـس از جـذب در دانشـگاه بـه مرتبـۀ 
اسـتادى ارتقـاء پیـدا  کننـد، بـدون این کـه فرصـت کافـى بـراى کسـب تجربـۀ الزم در 
امـر آمـوزش، پژوهـش و نـوآورى را در اختیـار داشـته باشـند. ایـن اتفاق یعنـى افزایش 
تعـداد دانشـیاران و اسـتادان به عنـوان شـاخصى اثرگـذار در برخـى مـوارد و عاملـى در 
جـذب دانشـجویان تحصیالت تکمیلى بیشـتر اسـت که خـود باعث فعال ترشـدن چرخۀ 
پژوهـش مى شـود؛ امـا چالـش کاهـش و افـت انگیـزه در تولید علـم و اختـراع و توجه به 
کرسـى هاى نظریه پـردازى توسـط اسـتادى کـه در اوایـل خدمت بـه مرتبۀ اسـتادتمامى 
مى رسـد، بـراى پیشـرفت و ارتقـاء توانمندى هـاى علمـى خود مطـرح مى شـود. در کنار 
ایـن مسـئله مشـکالت آمـوزش و تعـداد سـاعات موظفى کمتـر براى اسـتادان بـا مرتبۀ 
باالتـر و نیـاز بـه جـذب هیئت علمـى بیشـتر در گروه هـا نیز وجـود دارد. با ایـن وضعیت 
در گروهـى کـه به طـور میانگیـن 8 عضـو هیئت علمـى وجـود دارد، مى تـوان احتمال داد 
کـه تعـداد 5 تـا 6 نفـر از آن ها به مرتبۀ اسـتادى رسـیده یـا در آینده اى نزدیک برسـند. 

در راسـتاى ایـن وضعیـت پیشـنهاد شـمارة 5 ارائه شده اسـت.

7. وزن بند یک مادة 3 آیین نامۀ ارتقاء
آیین نامـۀ ارتقـاء مرتبـۀ اعضـاى هیئت علمـى مصـوب 89/10/14 حداقـل امتیـاز الزم 
ـ پژوهشـى) ارتقـاء مرتبـه بـه دانشـیارى را 5  بـراى بنـد یـک مـادة 3 (مقاله هـاى علمى 
امتیـاز و بـراى اسـتادى 7/5 امتیاز درنظـر گرفته اسـت. در آیین نامۀ مصـوب 94/12/18 
تغییـر  امتیـاز  بـه 40  اسـتادى  بـراى  و  امتیـاز  بـه 25  دانشـیارى  بـراى  امتیـاز  ایـن 
یافته اسـت؛ بنابرایـن به لحـاظ آیین نامـه ایـن بنـد در تعـادل بـا بندهـاى دیگـر اسـت، 
امـا بیـن آیین نامـه مصـوب و خط مشـى دانشـگاه ها یـک تناقـض وجـود دارد و آن ایـن 
اسـت کـه  اسـتراتژى دانشـگاه در چارچوب آیین نامه نیسـت. طبق سیاسـت دانشـگاه ها، 
محـور ارتقـاء اعضـاى هیئت علمـى بـر چـاپ مقاله هـاى علمـى اسـت و وزن کمتـرى 
ـ پژوهشـى درنظر گرفته مى شـود.  بـراى دیگـر فعالیت هـا ى پژوهشـى غیـر از مقالۀ علمى 
به لحـاظ ارزشـى در پرونـدة متقاضـى ارتقـاء مرتبـه آن چـه سـنگینى مى کنـد، بنـد یک 
ـ پژوهشـى اسـت و هـدف در همیـن بنـد خالصـه  مـادة 3 یـا همـان مقاله هـاى علمى 
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مى شـود و غالبـاً تصمیمـات در رد یـا قبـول پرونـده براسـاس ایـن بنـد اتخـاذ مى شـود؛ 
بدین گونـه کـه در بعضـى دانشـگاه ها تعـداد مقاله هـاى ایـن بنـد اخیـر وجـود 2 یـا 3 
مقالـۀ ISI بـا ضریـب تأثیـر3 یا بـا چشم پوشـى از ضریب تأثیر آن شـرط ارتقاء بـه مرتبۀ 
باالتـر حتـى اسـتادى بـراى رشـته هاى علوم انسـانى به حسـاب مى آیـد. غافـل از این که 
ماهیـت برخـى رشـته هاى علـوم انسـانى به گونـه اى اسـت که امـکان چاپ مقالـه در این 
مجـالت به نـدرت صـورت مى پذیـرد و متقاضـى مجبور اسـت تا بـه چاپ مقالـه در مجلۀ 
حوزه هـاى دیگـر اقـدام کنـد و گاهـى برخـى از ایـن افـراد در حوزه هـاى دیگـر به عنوان 
نویسـندة چنـدم مقالـه نامشـان دیـده مى شـود؛ بنابرایـن الزم اسـت کسـانى کـه چنین 
شـرایطى بـراى ارتقـاء مرتبـه  لحـاظ مى کننـد و تصمیم گیرنـده هسـتند بـه محتـواى 
مقالـه، نقـش و جایـگاه متقاضـى در مقالـه و تاریـخ آن توجـه کننـد. به گونـه اى کـه گاه 
عضـو هیئت علمـى کـه سال هاسـت فعالیت پژوهشـى دارد به دنبـال تقویـت پروندة خود 
براسـاس ایـن فاکتورهـا چندیـن مقالـۀISI  در فاصلـۀ زمانى کوتـاه (چندماهـه) به چاپ 
مى رسـاند تـا بتوانـد پرونـده را مطابـق بـا نظـر کمیتۀ ارتقـاء تنظیـم کند. هـدف از این 
بحـث، بى ارزش کـردن مقالـه و متوقف کـردن مقالـه نیسـت و روشـن اسـت کـه انجـام 
پژوهـش به صـورت مقالـه زمانـى که برطبق اصول درسـت انجام شـود، بسـیار ارزشـمند 
اسـت. در میـان اعضـاى هیئت علمـى دانشـگاه ها افـرادى با توانایى هاى بسـیار بـاال دیده 
مى شـوند کـه مقاله هـاى ارزشـمندى در مجـالت معتبـر بین المللـى بـا ضریـب تأثیـر 
بسـیار بـاال به چـاپ مى رسـانند.   شـمار مقاله هـا و وضعیـت نمایـۀ آن ها شـاخص مهمى 
در رتبه بنـدى دانشـگاه ها و به طورکلـى شـاخص توسـعۀ فرهنگـى یـک کشـور اسـت، 
امـا واضـح اسـت کـه مقالـه به تنهایـى نمى توانـد معیار سـنجش و توسـعۀ علمى کشـور 
آثـار  اعضـاى هیئت علمـى بـه حیطه هایـى نظیـر  ارتقـاء  در  درحالى کـه  به شـمار رود. 
علمـى مبتنى بـر همکارى هـاى دانشـگاه، صنعـت، دولـت، تجارى سـازى پایان نامه هـاى 
ارشـد و رسـاله هاى دکتـرى دانشـجویان و سـوق دادن اعضـاى هیئت علمـى بـه تهیـه 
و ثبـت اختراعـات کـه ارتقادهنـدة اساسـى دانشـگاه ها و مؤسسـات آموزشـى کشـور 
هسـتند کمتـر تأکیـد و توجـه شده اسـت. لیکـن توجـه بیش ازانـدازه بـه مقالـه آن هـم 
توجـه بـه کمیـت آن، نه تنهـا درنهایـت مفیـد واقـع نمى شـود، بلکـه موجب مى شـود به 
سـایر خروجى هـاى پژوهـش و فنـاورى توجـه نشـود و اعضـاى هیئت علمـى به عنـوان 
عمده تریـن تولیدکننـدگان علـم در کشـور همـۀ وقـت و انـرژى خـود را صـرف نوشـتن 

مقالـه کننـد. در راسـتاى ایـن وضعیـت پیشـنهاد شـمارة 6 ارائه شده اسـت.

8.  بحث و نتیجه گیرى
در ایـن پژوهـش آیین نامـۀ ارتقـاء اعضـاى هیئت علمـى به صورت کلى بررسـى و نقد شـد. 
بـا توجـه بـه بحث هایـى کـه گذشـت، مالحظـه مى شـود کـه آیین نامـۀ ارتقـاء در ایجـاد 

نقدی بر آیین نامۀ ارتقاء اعضای هیئت علمی دانشگاه ها ...
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گرایـش و سیاسـت گذارى تولیـدات علمـى اعضاى هیئت علمى دانشـگاه هاى کشـور نقش 
اساسـى دارد. در ایـن بررسـى به نظـر مى رسـد آیین نامـۀ ارتقـاء بـا وجـود بازنگرى هـاى 
انجام شـده کاسـتى هاى زیـادى دارد. در تنظیـم آیین نامـۀ ارتقـاء اعضـاى هیئت علمـى 
بایـد در وهلـۀ اول بـه نیازهـا و اولویت هـاى کشـور توجـه شـود و آیین نامـه اى بـا هـدف 
سیاسـت گذارى درسـت در علـم و فنـاورى تدویـن شـود. بـا بررسـى وضعیـت تولیـد علم 
در دانشـگاه ها، فعالیـت دفاتـر کارآفرینـى، ارتبـاط با صنعـت، تقویت ارتباطـات در مارپیچ 
سـه گانۀ (دانشـگاه، صنعـت و دولـت) و طرح هاى کاربردى، مراکز نشـر دانشـگاه ها و مراکز 
مشـابه، همچنیـن نظرسـنجى از ذى ربطان و ذى نفعـان، آیین نامه اى تدوین شـود که همۀ 
جوانـب را درنظـر گرفتـه باشـد. این آیین نامـه باید چنان جامعیت و مانعیت داشـته باشـد 
کـه دانشـگاه ها به طورکامـل از مصوبـات سـازمان باالدسـتى خـود تبعیت کننـد و تناقض 
میان آیین نامه و اسـتراتژى دانشـگاه کامًال از میان برود و از تفسـیر سـلیقه اى از آیین نامۀ 
ارتقـاء جلوگیـرى به عمـل آیـد. در آیین نامـۀ مصـوب 89/10/4 اختـراع، اکتشـاف، تولیـد 
دانـش فنـى، تألیف و غیـره امتیـاز دارد. در آیین نامۀ جدیـد (مصـوب 94/12/18) نیز این 
مـوارد به صـورت شـفاف تر آورده شـده اند و امتیاز بیشـترى دارنـد، اما تا زمانى که نوشـتن 
مقالـه ابـزار ارتقـاء در جوامـع علمـى به حسـاب مى آیـد و تصمیم گیرندگان توجـه چندانى 
بـه دیگـر فعالیت هـا نداشـته باشـند، آوردن این مـوارد در آیین نامـه به منزلۀ این اسـت که 
درخصـوص این گونـه فعالیت هـا سـؤالى از متقاضـى پرسـیده مى شـود کـه جلوى بیشـتر 
آن هـا خـط تیره گذاشـته مى شـود، نهایت امـر این که متقاضـى امتیازش را نمى گیـرد، اما 
مانعـى بـر سـر راه ارتقاء وى نیسـت. اعضاى هیئت علمـى همۀ توان و انرژى خـود را صرف 
نگاشـتن مقالـه مى کننـد کـه هم به سـرعت بـه نتیجه مى رسـد و هم امتیـاز باالیـى دارد؛ 
بنابرایـن بـا بررسـى کارشناسـانۀ آیین نامۀ ارتقـاء و بازنگرى اساسـى آن، دانشـگاه به عنوان 
مرکـز اصلى و مهـم فعالیت هاى دانش بنیان، کارآفرینى، پیشـرفت هاى اقتصادى، سیاسـى 

مى شـود. فرهنگى  و 

9.  پیشنهادهاى کاربردى
1. بـراى شفاف سـازى هرچه بیشـتر محتویـات پرونـده، پیشـنهاد مى شـود کمیتـه اى 
جهـت ارزیابـى شـاخص هاى پرونـدة متقاضـى، آثـار برجسـته و فعالیت هـاى اثرگـذار او 
در رشـته تشـکیل شـود یا ایـن وظیفه از اختیارات کمیسـیون تخصصى باشـد تـا با این 
دیـدگاه پرونـدة متقاضـى را بررسـى کنـد. این کمیتـه باید گزارشـى از کمیتـۀ منتخب 
درخصـوص فعالیت هـاى برجسـتۀ متقاضـى دریافـت کنـد و از متقاضـى دعـوت نمایـد 
تـا بـه شـرح فعالیت هـاى اثرگـذار خود در رشـته بپـردازد و اظهـارات متقاضـى ضمیمۀ 
گـزارش کمیتـۀ منتخب شـود و درصـورت متقاعدشـدن کمیته مبنى بـر صالحیت عضو 

هیئت علمـى، پرونـده جهـت ارتقـاء بـه هیئت ممیزه ارسـال شـود.
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2. پیشـنهاد مى شـود بخشـى از فعالیت هـاى موردنیـاز جهـت ارتقـاء مرتبـه (حدود 
فـردى  فعالیت هـاى  به صـورت  غیرتجربـى  رشـته هاى  بـراى  به ویـژه  درصـد)   20
(تک نویسـندگى) درنظـر گرفته شـود. بدون شـک عضو هیئت علمى بـا تجربه و تخصصى 
کـه در رشـتۀ خـود دارد و بـا صرف انـرژى و زمان بیشـتر اقـدام به پژوهش هـاى پربارتر 
و باکیفیت تـرى مى کنـد که اثرگذارى بیشـترى در سـطح جامعه و کشـور داشـته  باشـد. 
بـراى پژوهش هایـى کـه مسـتخرج از پایان نامۀ دانشـجو هسـتند براى اسـتاد راهنما یک 
وظیفـۀ همـکارى درنظـر گرفتـه شـود، نـه این کـه بخـش اعظـم امتیـاز مقاله به اسـتاد 

راهنمـا تعلـق گیرد.
3. پیشـنهاد مى شـود تألیـف کتـاب به عنـوان بنـد وتویـى به ویـژه بـراى رشـته هاى 
علـوم انسـانى درنظـر گرفته شـود. امتیـاز تعلق گرفتـه به کتاب اعـم از تألیفـى و ترجمه 
افزایـش یابـد و در امتیازدهـى بـه کتاب تنهـا به ویژگى ظاهـرى توجه نشـود. هم اکنون، 
در برخـى دانشـگاه ها امتیـاز کتاب هـا بسـته به این کـه تألیف، ترجمـه یا تدوین باشـند، 
براسـاس تعـداد صفحـات کتـاب و اسـتفاده از فرمول هـاى متفـاوت محاسـبه مى شـود و 
کتاب هایـى کـه در انتشـاراتى غیـر از انتشـارات دانشـگاه و انتشـارات موردتأییـد نظیـر 
سـمت به چـاپ رسـیده اند بـا ضریـب کمتـر درنظر گرفتـه مى شـوند. بهتر اسـت عالوه بر 
درنظرگرفتـن ایـن مـوارد بـه محتـواى کتـاب و این کـه تـا چه حـد در آمـوزش رشـته 
اثرگـذار بـوده توجـه شـود. وضعیـت رشـته ها و گرایش هـاى متفـاوت آن هـا بـا توجه به 
تغییرات سـرفصل در بسـیارى از رشـته ها ازجمله مسـائلى اسـت که باید در حوزة تألیف 
و ترجمـۀ کتاب هـاى منتشرشـده به آن هـا توجه شـود؛ بنابراین تألیـف و ترجمۀ کتاب ها 
بایـد مطابـق بـا سـرفصل باشـد. مراکـز نشـر غیردانشـگاهى نیـز ملـزم بـه انجـام فرایند 

داورى کتـاب شـوند تـا از چـاپ کتاب هـاى فاقـد محتوا و کـم ارزش جلوگیرى شـود.
4. پیشـنهاد مى شـود که ارتباط دانشـگاه با صنعـت و دولت به عنـوان بندهاى وتویى 
بـراى بعضى رشـته ها درنظـر گرفته شـود. به عنوان نمونه براى رشـته هاى فنى  مهندسـى 
داشـتن پروانـۀ ثبـت اختـراع، تولید دسـتگاه ها و قطعات و براى رشـته هاى علوم انسـانى 
پرداختـن بـه مباحـث نظریه پـردازى، خلـق آثـار نـاب و تألیـف و تصنیـف مدنظـر قـرار 
گیـرد. امتیـازات الزم جهـت ارتقـاء در هر مرتبه را براسـاس بررسـى میـزان فعالیت هاى 
انجام شـده توسـط تعـدادى از اسـتادان و دانشـیاران در چندین دانشـگاه به عنـوان نمونه 
و همچنیـن در چنـد سـطح بررسـى کنند. درنظرگرفتن سـطح دانشـگاه ها حائـز اهمیت 
اسـت، چـون در دانشـگاه هاى جامع با داشـتن دانشـجویان فـراوان در مقطـع تحصیالت 
تکمیلـى فرصـت فعالیـت در حوزة آموزش و پژوهش بیشـتر اسـت و به تبـع آن در فاصلۀ 

زمانـى بسـیار کوتاه تـرى ارتقـاء مرتبۀ بـراى  آنان فراهم اسـت.
اسـتادى  به ویـژه   و  دانشـیارى  درجـۀ  بـه  رسـیدن  جهـت  مى شـود  پیشـنهاد   .5
فاصله هـاى زمانـى تعیین شـده اصـالح شـوند تـا اعضـاى هیئت علمـى پختگـى و تجربـۀ 
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بیشـترى کسـب کننـد. همچنیـن معیارهـاى دیگـرى چـون مشـارکت در پروژه هـاى 
تحقیقاتـى، شـرکت در چندیـن نشسـت تخصصـى به عنـوان سـخنران کلیـدى، تألیـف 
در  مشـارکت  نظیـر  بین المللـى  همکارى هـاى  در  مشـارکت  میـزان  کتـاب،  ترجمـۀ  و 
طرح هـاى تحقیقاتـى مشـترك، خلـق آثـار مشـترك و مـواردى ازاین قبیـل، به عنـوان 
بندهـاى وتویـى درنظـر گرفتـه شـود، به گونه اى که شـخص متقاضـى در رشـتۀ خود در 
سـطح بین المللـى، ملـى، منطقـه اى یـا بومـى به عنـوان فـردى اثرگذار شـناخته شـده و 
داراى شـهرت علمـى قابل توجهـى باشـد. همچنیـن در هـر گـروه نسـبت اسـتادتمام به 

دانشـیار و اسـتادیار درنظـر گرفتـه شـود.
اعضـاى  ارتقـاء  شـرایط  تصمیم گیرنـدگان  و  مسـئوالن  مى شـود  پیشـنهاد   .6
هیئت علمـى را از تک  محـورى (تولیـد مقالـه) بـه چندمحـورى (اختـراع، نـوآورى، تألیف 
کتـاب، همکارى هـاى بین المللـى و فعالیت هایـى که منجـر به حل مشـکالت و معضالت 
در حوزه هـاى گوناگـون، نـوآورى و کارآفرینـى در سـطح کشـور مى شـوند) سـوق دهند 
و از توجـه صـرف بـه چـاپ مقاله خـوددارى کننـد. همچنین بـراى مواردى کـه ضرورى 
تشـخیص مى دهنـد، نمـرة وتویى لحـاظ کنند تا این بندهاى بسـیار مهـم و تأثیرگذار در 
ارتقـاء رتبۀ دانشـگاه هاى کشـور و به تبع آن توسـعۀ کشـور موردنظر اعضـاى هیئت علمى 
کشـور واقـع شـوند. ایـن مهـم عالوه بـر این کـه از چـاپ مقاله هـاى ضعیـف و بـا کیفیت 
پاییـن جلوگیـرى مى کنـد، سـبب گرایـش اعضـاى هیئت علمـى بـه انجـام فعالیت هـاى 

دیگـر منطبـق با نیـاز جامعه و کشـور مى شـوند.

پى نوشت
1.  درصورت عدم تأیید، پروندة متقاضى عودت داده مى شود.

2.  Thomson Reuters
3.  Impact factor
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شـمارة 776، مـورخ 94/12/18 شـوراى عالـى انقـالب فرهنگـى.

نقدی بر آیین نامۀ ارتقاء اعضای هیئت علمی دانشگاه ها ...
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