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 ميز آينده پژوهي آموزش عالي ايران

 

  شانزدهمپنل 

  
  

با  مؤسسات پژوهشي در جهان رقابتي ها و دانشگاه آينده 
  بندي تاكيد بر ساز و كارهاي رتبه

  
  
  
  

  1396ارديبهشت 
 

  

  

 

 



 

  به نام خدا

  شناسه گزارش

 96، ارديبهشت 16پنل : شماره گزارش
  
  
  

  : عنوان
مؤسسات پژوهشي در جهان  دانشگاه ها و آينده 
  با تاكيد بر ساز و كارهاي رتبه بندي رقابتي

  
  
  
  
  
  

  مقصود فراستخواه: دبير ميز آينده پژوهي 

  حسين سميعي :تدوين

  
 

  
  
  

   :اعضاي پنل
ريزي  رياست موسسه پژوهش و برنامه(دكتر نسرين نورشاهي 

معاون پژوهشي موسسه (، دكتر رضا منيعي )آموزش عالي
 (، دكتر محمد جواد دهقاني)ريزي آموزش عالي پژوهش و برنامه

 فناوري و علوم رساني اطالع اي منطقه مركزرئيس  دكتر ، )
، دكتر حميد )عضو هيات علمي دانشگاه تهران(عباس بازرگان 

ريزي  علمي موسسه پژوهش و برنامه عضو هيات(جاوداني 
علمي  عضو هيات(هادي مرجائي ، دكتر سيد )آموزش عالي

، دكتر غالمرضا )ريزي آموزش عالي موسسه پژوهش و برنامه
ريزي  علمي موسسه پژوهش و برنامه عضو هيات(ذاكر صالحي 
علمي موسسه  عضو هيات(، دكتر يزدان ابراهيمي )آموزش عالي

 مهرنوش پازارگاديدكتر  ،)ريزي آموزش عالي پژوهش و برنامه
  )علمي  عضو هيات(

  
  
  
  
  
  

  مرضيه كليايي: مباحثاتتحرير 
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1 

 يز آينده پژوهي

ي علوم و فناوري

و دبير ميوسسه 

ه اي اطالع رساني

  موسسه

  سه

   موسسه

  سه

  ر

  س موسسه

  هشي موسسه

ضو هيأت علمي مو

ئيس مركز منطقه

  دانشگاه تهران

ضو هيات علمي م

موسسيات علمي

 ضو هيات علمي

عضو هيات علمي

هيات علمي موسس

ره پنل و روش كا

  

رئيس: ن نورشاهي

معاون پژو: نيعي

د فراستخواه، عض

رئ:  جواد دهقاني 

استاد د:  بازرگان

عض: هادي مرجائي

عضو هي: جاوداني

عض: ش پازارگادي

ع: ضا ذاكرصالحي

عضو ه:  ابراهيمي

  نتيجه

  فهرست

  عنوان
دربار: مقدمه

پنل مباحث

رينسدكتر ن

دكتر رضا  من

دكتر مقصود

دكتر محمد

دكتر عباس

دكتر سيد ه

دكتر حميد ج

دكتر مهرنوش

دكتر غالمرض

دكتر يزدان

وها و نيسنار
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 بر ساز 

ك از 

ت ارتقاء 
 بحث و 
بررسي 

 ي از

با تاكيد ن رقابتي

ر اين پنل  هر يك

به عنوان عملي جهت
 آموزش عالي را به
نفعان مورد بحث و ب

 تكنيك و رتبه بندي

ژوهشي در جهان

د. لي  برگزار شد

  

و از آن در مواردي به
ت كه موضوعات روز
نف  شركت تمامي ذي
ت بين آنها و كاربرد

مؤسسات پژ  ها و

ريزي آموزش عال

اين تكنيك نموده و
شي خود بر آن است
 و ابعاد مختلف و با

موزش عالي و رقابت
  . جلسه

2 

دانشگاه آينده «

پژوهش و برنامه
 .  

  :شود

 از اينكه
شريف آوردند

ها و  شگاه
ورتان تشكر

ي بسيار پر
هها و در

ا استفاده از
  .خود بپردازند

اي به ا ن توجه ويژه
ماهيت ذاتي و پژوهش

ها را از منظر  پديده
ن آينده مؤسسات آ
ؤثر همه عزيزان در

«وان عن وضوع با

ر محل موسسه پ
ن كردند فوق بيا

 اعضا ارائه مي ش

  ه
د ارجمند و ممنون
تشاني كه از مؤسسه

آينده دانش" امروز ما
ا عزيزان بابت حضو

قابت در آموزش عالي
يي است كه دانشگاه

جويند و بنا دارند با ي
يت نقش و جايگاه خ

ريزان اران و برنامه گذ
ژوهش با توجه به م
 آينده موضوعات و

ان و دست اندركاران
با تشكر از حضور مؤ

 ش كار

ها و متخصصان مو

د ارديبهشت 16 
 را درباره موضوع

ه هاي هر يك از

 رئيس موسسه
حترام خدمت اساتيد
ورديد و البته همكار
حمت كردند موضوع

است كه از شما "تي

عيت كنوني بازار رق
ندي يكي از ابزارهاي
ها به آن تمسك مي

لي به تعيين و تثبيت

لهاي اخير سياست
ر هرحال مؤسسه پژ
ي ميز آينده پژوهي
از متخصصان، مدير
ب. ذاشته خواهد شد

باره پنل و روش
 با حضور خبره ه

   »بندي به
روز شنبه 12ي 

هاي خود ديدگاه

ديدگا اي از الصه

 ل

ين نورشاهي،
ض سالم و ادب و اح
يرفتيد و تشريف آو
دهقاني كه قبول زحم
هشي در جهان رقابتي

طلع هستيد در موقع
بن كنيك رتبهبزار يا ت

موزش عالي كشوره
زار رقابت آموزش عا

ي ايران نيز طي سال
د. برند هها بهره مي

ويه و در بستر گفتگ
ين جلسه با دعوت ا
 مختلف به بحث گذ

در: مقدمه
پنل بررسي

و كارهاي رتب
الي 10ساعت 

اعضاي پنل د

خالدر ادامه،  

  

مباحث پنل

دكتر نسري
عرض. به نام خدا

دعوت ما را پذ
و آقاي دكتر د
مؤسسات پژوه

  .كنم مي

همچنان كه مط
و ابز رونق است

مجموع نظام آ
اين ابزار در باز

در آموزش عالي
كيفيت دانشگا
گفتگو گذاشته

در اي. قرار دهد
ابعادمنظرها و 
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كه تعداد 

به 
زايش 

ه عرض مي كنم  ك
  .يش يافته است

، ب1394- 96سال 
، افز95فر در سال 
  .ر مي باشد

ز برسد خيلي خالصه
شرح جدول زير افزاي

 جمع

139892 

173795 

214882 

273709 

330204 

452357 

513661 

653437 

816684 

889967 

ه اين تعداد در س
نفر 115201به  8

زير ه شرح جدول

 جمع

19253 

24400 

28957 

31264 

42503 

50163 

61799 

82419 

104695 

128470 

به دوستان ديگر نيز
به ش 1395الي  138

ي تخصصي
22016 

27190 

31456 

35106 

39525 

47315 

58683 

73437 

94432 

11520 

نفر بوده است كه
85نفر در سال  2

ل اين ده سال به

 ي تخصصي

271 

3266 

4482 

381 

4788 

4012 

5159 

6842 

7402 

753 

3 

كه فرصت صحبت به
85ته يعني از سال

دكتريي ارشد
11 6
14 0
18 6
23 6
29 5
40 5
45 3
58 7
72 2
77 1

138  ،117876
22016ري نيز از

 تخصصي در طول

دكتري شد
1
6
2
1
8
2
9
2
2
1

 سسه

از  اينك. مكاران عزيز
 طول ده سال گذشت

  

كارشناسي
7876

46605
83426
38603
0679
5042
4978
0000
2252

74766

85 - 86ا در سال
ن در مقطع دكتر
 ارشد و  دكتراي

كارشناسي ارش
16542 

21134 

24475 

27453 

37715 

46151 

56604 

75577 

97293 

120939

ن پژوهشي موس
خدمت دوستان و هم
كتراي تخصصي در

 سال تحصيلي

86 -1385 

87-1386 

88-1387 

89-1388 

90-1389 

91-1390 

92-1391 

93-1392 

94-1393 

95-1394 

رشناسي ارشد ما
همچنين. رده است

تگان كارشناسي

 سال تحصيلي

85-1384 

86-1385 

87-1386 

88-1387 

89-1388 

90-1389 

91-1390 

92-1391 

93-1392 

94-1393 

معاون:   منيعي
كنم خ الم عرض مي

رشناسي ارشد و  دك

س

د دانشجويان  كا
ر افزايش پيدا كر
عداد دانش آموخت

س

دكتر رضا
به نام خدا، سال

ن كاردانشجويا

   

در واقع تعدا
نفر 774766
تع.يافته است
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2 

 

 

 

 

4656 

5363 

5343 

6168 

6381 

6709 

6855 

7084 

7612 

8008 

االت 
2نسبتكوپوس

1137 15/0
392 30/0
4299 21/0
6300 20/0

ي 
 زشيار

 جمع

799 63
713 35
958 37
169 83
148 18
251 98
141 52
680 40
525 29
224 80

  ده است

مقا 1نسبت 
اسكو

09/0 78

20/0 09

15/0 91
15/0 00

مربي ي
آموز

22829 9
27104 3
27025 8
27975 3
28723 8
28789 1
29021 6
28897 0
28344 5
27965 4

زير پيش بيني شد

مقاالت آي 
 اس آي

7375 

25337 

29997 

47250 

4 

  شان مي دهد

مربي ستاديار

177787 9
20040 4
19640 5
23978 5
25137 3
26594 9
28319 1
30678 7
34293 4
37484 5

به شرح ز 1400

 جمعي

78035 

128897 

204599 

315000 

ي تمام وقت را نش

اس دانشيار

3345 7
3742 

3892 

5497 

5762 

6364 

6789 

7304 

8949 

9798 

 در ايران تا سال

ي
 ي

هيات علمي
تمام وقت
53635

67098

76129
2 95000

ضاي هيات علمي

 

 استاد

 1803
 2036
 1922
 2540
 2708
 2840
 3007
 3281
 4018
 4609

فيت توليد مقاله

اسي
 شد

دكتري
تخصصي

21 3266
56 5195

120 7531
200 20000

دول زير تعداد اعض

سال تحصيلي
86 -1385
87-1386
88-1387
89-1388
90-1389
91-1390
92-1391
93-1392
94-1393
95-1394

ي توان گفت ظرف

 حصيلي
كارشنا
ارشد

1385 134

1390 
6604

1393 0393
1399 0000

همچنين جد

  

و در پايان مي

سال تح

86 -5

91-0
94-3
00-9
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ينـده ،     

ت امـا        

  

ميانـة حـال وآين

 .اب شويم

ت و خـوب اسـت

مـا در م. داشـت  

ه دره ها نيز پرتا
 ريزي است

ـق آينـده اسـت

  ينده پژوهي

صري خـواهم د

 ممكن است به
سوخ به برنامه ر

اين همـان خلـ.

5 

  و دبير ميز آي

من مقدمه مختص

در اين صورت. 
ين هم نگاه منس
.ت خود بكشيم

 .ق ببخشيم

علمي موسسه

م.  شانزدهم ميز
  : يم

ببيرد  را با خود
ا. د  جلو ببريم

دازيم و به سمت

طلوب خود عمق

، عضو هيأت ع

  

عضا در اين پنل
داشته باشي» ورد

خ بشويم كه ما
 هاي سنتي خود
مطلوب خود بيند

آينده مط بت به

ود فراستخواه

نون از حضور اعض
روي آو«ت چهار 

منتظر قطار تاريخ
حال را با برنامه

كمند بر آينده مط
 هترين نيست

رك خود را نسب

مقصو دكتر
  

  

ممن سالم و
ممكن است

  
م .1
ح .2
ك .3

به
د .4
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جهـان     
ت كـه   

  

 مقالـه    
هاي  ت

و يـك  
الت در   

در  د را 
 كـه از  
بر سـر  
مفـرط    

ز كجـا   
مثالً  م

طحي و  
يسـتم  

وزش عـالي در ج
اسـت نهاد كـرده   

بـارت اسـت از
بسياري از شركت

و آيد  بيرون مي
داننـدگان مجـال

خـودو چـراغ   د 
م آنها اين شده
چكي از رقابت ب
نگ هـا توجـه م

هـا از ت مسـئله   
ه اند كه ما داريم

سـطكـه بسـيار   
سي از درونو  ت
  .ت

 خـود را از آمـو
سـطح را پيشـن

ص اين پنل  عب
ناكارآمدي ب . ت

دي مقاله از آن
گردكـه   بـودم د  
نـدبرد يي بـاال ها  
غم تمام هم و و 

 تنها بخش كوچ
 فرمال به رنكينگ

ايـن صـورت كه 
نشأت گرفتهيي 

ك ه اسـت  كـرد  
ه استساالري شد
است بوجود آمده

 فهم مشترك 
س 4 او .  ي كنيم

(  

سب موضوع خاص
استسازي  لهمقا
كه تعداد زياد ي
شـاهدمـن  ـود
را بـا شـگردهن

وازي مي كنند 
است كهاي  سانه

و فقط به شكل

آن است) ت اهللا
هاي از سيستم ها
انـدازي را راه ي

ديوان س  گرفتار
هري و صوري ب

6 

ريماعني قصد د
كار مي.. عنايت ا

  : ترند

....ي، سياسي و

 آگاه اجتماعي

، حس  ما هستند
م و بعضا صوري

صوري بين المللي
خـ .ـود آوردنـد

I  (نشـريه شـان
بارنكينك  ها با

رسرتبه بندي . ت
ر غافل هستيم و

ده پژوهي عنايت
اين مسأله ه. يم

رزومه سازي ازي
علمر كشور ما

گرايي ظا  رقابت

 كار مي كنيم يع
عيگر طبق مدل
 تر و دراز مدت

  ) سائل
تماعي، اقتصادي

  ها   و پاراديم
ي زيرين ناخودآ

، روي دستت
گرايي ص ISIما ،

هاي ص و همايش
ب تـأثير را بوجـ

F(ضريب تـأثير
دانشگاهه. كردند

صوري شده است
 همه چيز ديگر

مدل آيند(ه اليه
 تحليل مي كني

در واقع يك با و
در .  است علمن

حالت اينت كه

ك  رويكرد چهارم
از سوي دي .شيم

مي رويم نهفته
موضوعات و مس

هاي اجت نظام(ي 
بيني و فرهنگ
هاي ره ها در اليه

 
كوتاه مدت  زمان

 دانشگاه هاي م
و ناكارامد لعاتي

هايي مثل ضريب
كوتاه ض ك زمان

تبديل كسبز  ه 
  واين خيلي ص
 بكند ولي ما از

ليل علّي اليه به
م اين موضوع را
و مشكالتي دارد

وروكراتيزاسيون
كل دولتي است

ما با ،ده پژوهي
ش رو عمق ببخش
يه هاي زيرين م

م(ح اول سياهه 
ح دوم سيستمي
طح سوم جهان ب
طوره ها و استعار

 (Litany)ست
در يككه ها  ه

ليستي غالب بر
ن، سفرهاي مطال

شاخص ه سر بر
در يك اي دولتي 

بهزرد مثال از  ها 
ه چند آمده اند
مي تواند برگزار

  .هيم
   

ش در مدل تحل
دوم در اليه. اند 

مدر ايران  ارتقا 
بو مورد ديگر ،ت

سيون علم به شك
  م

در ميز آيند
پيشرقابتي 

هرچه به الي
سطح .1
سطح .2
سط  .3
اسط .4

سطح نخس
سطح مسئله

فرمال گرايي
دانش بنيان
بازار مكاره ب
پژوهشكده

وزارتخانه ها
رتبه چند به
كيفيت را م
نشان مي د
سطح دوم

اكنون پرسش
ناشي شده
  آيين نامه

اكارآمد است
بوروكراتيزاس

سطح سوم 
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دولتـي  
دسـت  
صصـي،    

مه اش 
ي علـم   
ر است 
ت علم 
 رچوب   

 اي از ه   
غيـر از     

  

ش مي 
هاي  ش

ـگاه را    

 شـكل    
 نماييز

مان دگفت مثال 
از دالق خـود را  

ي علمـي، تخص

هم. برآمده است
مهندسـي مـا ب 

ف مديريت ناپذير
و كيفيت علمي ت

در يـك چـارـاء    
بـازار مكـاره ـه   

مـي كنـد كـه غ

همه اش. كرديمم 
بخش  ؟ائل است

الت يـك دانشـ

متـرين عوامـل
تواند باز دي مي

.دنآي ن ها برمي
ندگي آزاد و خال

هـاي هـا انجمـن   ه 

غالب مهندسي ب
غالب استعارهني 

اكتشاف علم و.  
ت اعضاي هيئت
يـين نامـه ارتقـ

اسـت كـ مـين 
همناكي پرتاب م

اجتماعي علمي 
ارزش قاعلم دام 

تعداد مقـا فقط 

مهم. 1: رتنـد از 
بند ؟ آيا اين رتبه

گفتمان ي ما از 
زنو ي و پويايي 

موخته، دانشـگاه

استعاره غ هم از
يعن . مي بكنيم

ز عجايب است
اهي، كيفيتگنش
آي و بـا ابـزار   ي

و هم مـي گيـرد      
 سوي آينده وهم

مميزيزشيابي و 
به كداجتماعي 

فق ؟ بجاي آنهارد

عبار مـي كـنم   
 رقابتي چيست؟

7 

ساختارها تم  و
چاالكي شگاه ها

نشجو، دانش آمو

فتمان دولتي هم
هندسي نظام علم

اين از. كنيمسي
ها، گروههاي دان
گفتمـان دولتـي
زارتـي صـورت م
مان من ما را به

يگزين مدل ارز
قوه مميزهوان
علمي نياز داره

طرح ماين ميز 
ايران در دنياي

 

 شويم كه سيست
ي دانشعلمحيات

هيئت علمي، دان

ي شويم خود گف
مه ي فرهنگي و

مهندس خواهيم
ه كيفيت دانشگاه

گ بـا  علـم  سـي
 دانشـگاهي ووز
ندازد كه به گم

جارا گيري  دازه
عنو بهعلمي معه

چه زيست ما به
  هستيمه
براي بحث دره

سات پژوهشي ا
؟ ه دست بدهد

خود متوجه مي
در نتيجه ح ،ست
اعضاي ه متنر 
   

كنيم متوجه مي
مهندسي ماعي و
مي هم ه ها را

ك. خواهيم بكنيم
اين مهندس. كنيم

ديوان سـاالري
به راه مي اآمد

   .ت در دنياس

مدل اندست كه
جامنمي گوييم

محيط هنگي  و
رتبه دنبال قط

كهرا هايي  رسش
و مؤسس نشگاهها

بهدنياي رقابتي

از تحليل خسوم 
اس سايه انداخته

درزندگي علمي 
عيف شده است

  رم
تحليل مي كتر  ق

م مهندسي اجتم
دانشگا كيفيت 

دسي هم مي خ
ك يمهندس ريم 

دولتي ود سيون 
ي صوري و ناكارآ
ي رقابتي آينده

شده اس آنوضع 
ن  مقاله داريم و

فره اجتماعي و 
فق ي مي كنيم و 
رپمقدمه كوتاه  

ينده مطلوب دان
در يك دما  نده 

در سطح س 
كه بر علم س

ز. داده است
ضعاي  حرفه

سطح چها
عميق وقتي

مي خواهيم
.است ه دبو

ما تازه مهند
را اصرار دار
بوروكراتيزاس

گرايي رقابت
جهان واقعي

  

  
  

نتيجه اين و
گوييم چند
اقتصادي و
اندازه گيري
من با اين م
دهنده به آي
خوبي از آين
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رقابتي 

كه نيد 
عضـاي     
گاه در  

 

يران در دنياي ر

حال بحث كن.  
 مـي دهـد و اع

دانشـگده كيفي 

عالي آموزش زي
  پژوهي ده
9  

....................  

................................

سات پژوهشي اي

مي شود ذاشته
ي رقابتي شـكل

آيند از تر  عميق 

ريز برنامه و هش
آيند ميز شانزدهم

6ارديبهشت  16
:......................ل

........... : نتايج پنل

......................  

شگاهها و مؤسس

عضاي محترم گذ
وهشي در دنياي
مي توان درك 

  .رد
پژوه موسسه

ش پانل

م عضو محترم پنل

شاني براي ارسال

.........................

8 

ضع مطلوب دانش

كه در اختيار اع
 و مؤسسات پژو

چگونه منند كه
ي براي آينده كر

نام

نش

ايرانوهشي

 ها دانشگاه 

يت دار و

.........................

ي رسيدن به و

ك درج كرده ايم
فيت دانشگاهها
 دارند و بيان كن

گذاري سياست
پژومؤسساتهاگاه

مطلوب وضع به ن
 د؟

ي اجتماعي

آكادميك

تمركز به اهداف اولو

 ي علم

.........................

ن و بازدارنده برا

ل در كاربرگ ها
دانشگاهها و كيف
ي آينده مطلوب
د وبر اساس آن

دانشگمطلوبآينده ه

رسيد  براي زدارنده
اند كدام رقابتي آتي ي

ك هاي رهبري

ومشاركت و فضاهاي

 م

ستقل علمي وآزادي آ

ي ، مأموريت گرايي، ت

 

سؤوليت هاي اجتماعي
 ي پايداري

: ................. پنل

ن عوامل پيشران
  د؟

نيز  براي مثال  
 آينده مطلوب د
 پيشنهادي براي
ي به دست آورد

به دهندة شكل وامل
  ؟چيست ي
وباز پيشران عوامل 

دنياي در ايران هشي

ايسته گرايي و سبك

واختارهاي اختيارات 

امالت اجتماعي علم

سعه حرفه گرايي مس

امل با اجتماع محلي
 تمايز 

القيت ها وابتكارات

سخگويي مؤثر به مس
استقرار شاخص هاي

  ..........)ساير

مالحظات عضو و

مهمترين. 2
اند كدامآتي 
هايي مؤلفه

چه عواملي
محترم چه

دنياي رقابتي
عو ترينمهم.1
رقابتي دنياي در
ترين مهم .2

پژوه ومؤسسات

شا 1

سا 2

تعا 3

تو 4

تعا
متم

5

خال 6

پاس
و 

7

س( 8
  9
توضيحات  و
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ه نظـر   
 ،اسـت     

سـات،  
باط بـا  
متـرين    
گرفتـه     
داليل، 
.  گيرد

حضـور     
سي به 
ينطـور  

هـايي   
ـگاهها    
 دكتـر     
ونـدها،    
ـدايت  

پايگـاه  
ي و چه 
تلفيـق  
ـد بـه    
شورها 
و زيـاد    

شـگاه  ن
ن بـود  
 شـايد    

بـه . كه داشتند
منفـي مطـرح ا
م در اسناد، جلس
گاهها و ايده ارتب
عه يكـي از مهم
 ايراداتـي كـه گ
ز دارد و تمامي د

گيري صورت جه
 عـالي كشـور ح
ته نبايد در بررس

همي رار كننـد و    
چند كه شاخص
ي تفـاوتي دانشـ
طور كـه آقـاي
ـر بگيـريم و رو
 مسير درست هـ

اي و پ ز منطقـه   
ي و علم سنجي
شته در نتيجه ت
رتبه بنـدي نبايـ
قايسه با ديگر كش

هـا كـم و ـاخص  
شدان 8اي با  جلسه

ب بازگوكننده اين
ت عـددي كـه

ق صحبت هايي
 چه بـه لحـاظ م

بندي هم به به رت
دانشگدرهاي  ن 

د گفتمان توسـع
واقع يكـي از ر

بحث عميق نياز
 بپردازيم و نتيج

ريزي آمـوزش ه
داشتعالي كشور 

ي ارتبـاط برقـر
هرچ. ساس شده

 از سكون و بـي
همـانط .ت شـود    
ا در نظـهتـري ر   

ش شود كه در

  

سـئوليت مركـز
ر حوزه موضوعي

ها را داش  دانشگاه
عرض كنم كه ر
كشورمان در مق
 بوده فقـط شـا

ج. مدنظر داشته
ت و اين مطلب

م از اين اطالعات

كنم طبق افه مي
 لحاظ مثبت و
ال اخير بيشتر

ايده بازكردن ن،
يعني در سند ؛م

د .ش عالي است
موضوع به يك بح
موارد به تحليل

برنامه گذاري و ت
ر نظام آموزش ع

المللـي ههاي بين
عيت موجود حس
د و همين يعني

مـا بايـد هـدايت
كه مـا آينـده به

دهيم تالش ام مي
  .د

فناوري و لوم

مس 93ه از سـال   
ي زيادي چه در
 و پژوهشي در

تبه بندي بايد ع
ه دانشگاه را درك
مه به يك شكل
شاخصهايي را م

اي صورت گرفت ه
و بايد قادر باشيم

9 

اي را اضا  حيطه
 موردش چه به

سا 4يا  3ها در
آند ابعاد مثبت

به آن پرداختيم
سته بودن آموزش
ند و البته اين م
 و در كنار اين م

تياسمختلف، س
ثبت و منفي در
اهند با دانشگاه
 و نسبت به وضع

شوند رزيابي مي
ا ،باشـد  يبي مـ 

وهي اين است ك
كه ما امروز انجا
هم متنفع شوند

عل رساني طالع

بنـده. مي كـنم
هاي  و نيم تجربه

معاونت آموزشي
در بحث ر. شود
جايگاهتواند   مي

گيرد هم رت مي
شته و هركدام ش
ار شد و مقايسه

باشد و دازش مي

شروع كنند يك
مه نكاتي كه در

كرده و دانشگاهه
اند داده ختلف بها

وكار بيشتر ب ساز
رو شده بحث بس
كن سته عمل مي

كرد ت را مطرح
هاي م ات عرصه

ه بندي اثرات مث
خو س شده و مي

كنند  عمل مي
هايي مورد نظر ا
مت سيگنال خوب

آينده پژو ميز ر
 با گفتگوهايي ك
 سياستگذاران ه

اط اي منطقه ز

  

ايد تشكر م  داده
و دراين دو سال
بالً هم سابقه م
ن شكل انجام ش

اي است كه نجه
 كه در دنيا صور
ژوهش تأكيد داش
 كشورمان برگز
سالم با بحث پرد

  
شهقاني بحث را

ز و فرودها و هم
موجي را ايجاد ك
 ساختارهاي مخ
نيك و با اين س
ي ما با آن روبر
عالي ما خيلي بس
ه اين موضوعات

جلسا بيش در و
م كه بحث رتبه
ها خيلي حساس
ح جهان چگونه

ه اخصساس ش
ر بنده يك عالم
ث و هدف ما د

شود ه ايجاد مي
ريزان و ن، برنامه

مركز رئيس: ي 

ختيار بنده قرار
ه عهده گرفته و
 آورده و چون قب
 كارها به بهترين
دازيم و يك سن

هايي بندي  رتبه
 برخي هم به پژ
هاي سطح يك
ي علوم جهان اس

:نورشاهي ين 
ه آقاي دكتر ده
دي با همه فراز
 است كه يك م
 اكثر مجامع و

زها را با اين تكن
 كه آموزش عالي
ن بود آموزش ع
ني نظري و همه
ه به اينكه كم و

كنم ن را بيان مي
دانشگاهه.  شود

ي ديگر در سطح
 و دانشگاهها برا

كه به نظراست  
شاره كردند بحث

هايي را كه  موج
ن مسير ذينفعان

د جواد دهقاني

ن فرصت را در اخ
جهان اسالم را به

بدست جايگاه 
ت باعث شد كه
هدف به آن بپر

از نظر بنده ر. رد
خي بر آموزش

مللي و دانشگاهه
پايگاه اصالحاتي

نسري دكتر
قبل از اينكه

بند بنده رتبه
باورم براين
سمينارها و
خارج از مرز

هايي لشچا
شده بود اين
شواهد، مبان
بنده با توجه
داشته و اين
آن كوتاهي
دانشگاههاي
وجود دارد
خارج شده
فراستخواه ا

ها يا جريان
شود در اين

  
محمددكتر 

  
از اينكه اين
اطالعاتي ج
در خصوص

اين تجربيات
عنوان يك ه
مشخص كر

شوند برخ مي
برتر بين الم
كه توانايي پ
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ـدادي  
 فقـط   
در كار 
داريـم    
سـمت  

 

يا اين ميزان اعـ
كنند؟ يا اينكـه

اساسي د مبنايي
ر حـال حاضـر د
شگاهها به چه س

صورت بوده كه آ
ك دنيا حركت مي
مي نياز است كه 
العاتي كه ما در

باشد و در دانش ي

دازش به اين ص
هاي مصرف د گاه

ورشاهيم دكتر ن
ن با توجه به اطال
ه چه صورت مي

  . است

10 

پرد. يد را بگيريم
خاصي در دانشگ
استخواه و خانم

بنابراين. ت كنيم
يگر توليد علم به

.  
دهاي زير آمده

 

   

  

يد اطالعات مفي
قاالت درجهت خ
ي آقاي دكتر فر
روبه جلو حركت
 دركشورهاي دي

.بينيم جود را مي
هقاني در اساليد

باي باشد دار نمي
د علم، تعداد مق

هاي ه به صحبت
ناي مورد نظر ر
ي داشته باشيم
ط وضعيت موج
ب آقاي دكتر ده

طالعات معني د
ت داريم به توليد

با توجه. د بوده 
و براساس مبن م

يچ گونه قضاوتي
كنند و فقط ت مي

 از سخنان جناب

خيلي اين ا
كه در دست
درحال توليد
داشته باشيم

توان هي نمي
سو حركتو 

خالصه اي
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11 
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شـد  ه        
تشـان  

  

نطور كـه گفتـه
د دارند درخدمت

ي مختلـف همـا
ب نظراني كه نقد

ـم از منظرهـاي
ندي و از صاحب

12 

  

د و دوسـتان هـ
بن ن از نتايج رتبه

توان شروع كرد ي
ستفاده كنندگان

  
ز همين جا مي
ي كنندگان، اس

:نورشاهي ين 
كنم كه بحث ا ي

بندي رتبه ،ها شده

 

  

  
نسري دكتر

من فكر مي
بندي ش رتبه

  .هستيم
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نكـاتي   
 دكتـر       
 نمـائي    

ضـعيت   
دها در 
فصـيل  

بنـدي  
 سوال 
 ويـژه   
رديـف   
بـراين  
ـت بـه    
 اصـلي    
صـعود       
ي برتـر  
 ايـران   
 اشـاره  
كـه در         
ره مـي     

و ) سـيه  
هها در        
دفهاي       
 ـدي و     

در هـر      
مت در    

هد عددي بـه ن
ه توسـط آقـاي
سـتند بـراي بازن

شـده وض يـاد  ر    
اين ايراد.است رد
به تف–كتاب 2-

ورها براي رتبه ب
سخ هائي به اين
 دانشجويان ،بـه
عالي ايـران در ر
.شـتر مـي شـود     

هها بايـد حركـت
يعنـي هـدف ا 

ف هـاي بـاالتر ص
جه دانشگاههاي
 آموزش عـالي

گاهيبط دانشـ 
اعـزام داشـت ك
شـتر درايـن بـار

آسـيا و اقيانوسـ
ن ايـن دانشـگاه
ر رسـالت و هـد
 نظـر سـطح بنـ
ده مـورد نظـر د
ن بـه كـدام سـم

شوا مفصل و با 
ـب بيـان شـده
ل ابزارهـايي هس
وارد اسـت، ابـزار
 ابزار يادشده وار

-12بخش  12ل 

ي، اشتياق كشو
ت؟ از جمله پاس
دي ، بر جذب

ر نظام آموزش ع
آن دانشـگاه بش
شور، اين دانشگا

.دهنـد  ود قـرار  
يـزي بـه رديـف

توج بارت ديگر ،
م دانشجويان به
ايران درباره رواب
 دانشـگاههايي ا
براي اطالع بيش

(اي منطقه اي 
ظـر و قـرار دادن
 طـور دقيـق تـر
زش عـالي را از

بـه آينـد توانيم 
ي موفق درجهان

ور دارند و بطور
مطالـ شي و نيـز 

دي علي االصول
هائي كه بـر آنـو
يراد اساسي بر

فصل -1396 ،
 . ردازم

كيفيت دانشگاهي
ن اشتياق چيست
فهرست رتبه بند

ترك دانشگاه بر
جويان خـارجي آ
گاههاي برتر كش
صب العين  خـو
هاني با برنامه ري

به عب .ذير باشدپ
همسايه به اعزام
ورهاي همسايه ا
شـجويان را بـه
ب(  داشته باشند

ندي دانشگاهها
گاههاي مـورد نظ
، الزم است بـه
مان آينده آمـوز
 كه چگونه مي
 عالي كشورهاي
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ي درجلسه حضو
افته هاي پژوهش

بند هاي رتبه ظام
 توجه به ايراد ه
طور كلي، هفت ا

متانتشار س ، 
 ذكرآن هامي پر
براي بازنمائي ك
 علت افزايش اين
ديف باالي يك ف

 است كه اگر يك
ل افزايش دانشج
 بيشتر دردانشگ
  هاي جهاني نص

بندي هاي جه ه
 هستند امكان پ
قل ،كشورهاي ه
لي يكي از كشو
 الزم اسـت دانش
االي جهان قرار

يف باالي رتبه بن
وجـه در دانشـگا

در اين صورت،.ت
قع ما بايد  خودم
بايد روشن شود

حال آموزش  و

  هران

دهقاني ي دكتر
ده با توجه به يا
 مي شود كه نظ

با اما،. نشگاهها
به ط .دهند نمي

 آموزش عالي
ث به اختصار به
دي دانشگاهها ،ب
ح مي شود كه
ك دانشگاه در رد

بيان شده مثال،
ر گيرد، احتمال
شجويان خارجي
ا در رتبه بندي

بخواهند در رتبه
ر همسايگي ما

شود كه حدا مي
والن آموزش عال
گاههاي ايـران
شگاههاي تراز با

  ).كرد
ر گرفتن در ردي
 گذاري قابل تو

ملي است وسعه
در واقع رت ديگر،

عالوه براين،ب.م
نيم كه گذشته

تاد دانشگاه ته

  
تم كه امروز آقاي

بند. شاره كردند
ادعا. كنم وع مي

سه با ساير داناي
به خوبي نشان ن
و ارزشيابي در
نيز درادامه بحث
رويكرد رتبه بند

طرح اين سوال م
 قرار گرفتن يك

براي م .ي افزايد
 بين المللي قرار
براي جذب دانش
ف هاي   باالتر ر

آن باشد كه ب د
ي كه حداقل د
ن المللي باعث م
ره يكي از مسئو
دانشجو به دانشگ
 در فهرست دانش

وع ك يادشده رج
ت به سوي قرار
مستلزم سرمايه

مسايل توقيم به
به عبار.ص شود

طح معين نمائيم
بته،اگر توجه كن

است: بازرگانس 

خوشحال هست -
ه آموزش عالي ا
لب خود را شرو
ك دانشگاه در مقا
يت دانشگاه را ب

نظارت وكتاب 
در اينجا ن. است

ر دهاي وارده بر
پس،.ايش است

اين است كه د
مي  بين المللي ،

 يك رتبه بندي
ب  توان گفت كه

ر رديفگرفتن د
ي برتر كشور بايد
جذب دانشجوياني

هاي بين بندي به
در اين بار.  شود

 كه براي اعزام د
المللي هاي بين

كتاب 350حه 
ريزي براي حركت
ي هاي جهاني م
ر از توجه مستقي

ي هر سح مشخص
شگاههاي هر سط

الب. گاهي برسيم

عباسدكتر 

-به نام خدا
مهم در باره
دهقاني مطل
كيفيت يك
موجود كيفي
(جاي ديگر
بحث شده ا
به رغم ايراد
در حال افزا
مي توان داد
دانشجويان
هاي باالي
اساس، مي
سوي قرار گ
دانشگاههاي

تا ج نمايند،
ايران به رتب
امكان پذير
كرده است

بندي ه رتبه
به صفحتوان 

اما، برنامه ر
يا رتبه بندي
مسيري غير
دانشگاههاي
وظايف دانش
سطح دانشگ
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ـالي را  
مـوزش     
دنيـادر     
2010 
.  اسـت 

 كه در 

تـا   18
 هـاي  
 بـراي    
 همـه     
ي همه 

هنـگ  
  . است

يرنظام 
مـوزش     
 هـاي   

 آزاد  و   
ديريت   

. باشـد  
عايـت   
ي هـا    
تشويق 
يفيـت    

طـوري   
 ريـزي   
 . نمود
ن ـديرا 

ور كـه    
:  

ي ايـن   

ينده آموزش عـ
مـده در بـاره آمـ
مـوزش عـالي د

سـال   در  سـاله 
در صد بوده ا58

بيني شده پيش

8صـد جمعيـت   
از جمله ويزگي 
آمـوزش عـالي"

ورو يـا تشـويق
ي با كيفيت براي

 آن به اشاعه فر
رسنجي كيفيت

مأموريت زي ت و
ه زيـر نظـام آمـ

خواهنـد دوره ي 
دي، پيـام نـور 

قـش مـدعبيـر ن   
ي دولتي نمـي 
ظف به اصـول ر
درتصـميم گيـر
سيل داشتن و ت
 بـا مـديريت كي

بـه ط.يابي است
برنامـه: راحـل   

 دانشگاهي طي
مـ ضـرورت دارد   

همـان طـو. كرد
ي توان برشمرد

متغيرهـاي .شـده  
  رند،

آ ها پند گرفته و
جهاني بعمـل آم
 در نظامهـاي آم

س 18تـا   24ين  
8ط نرخ يادشده 
ه علمي كشور پ

درص 60ـه تنهـا    
.برخوردارباشد 
"ي تـوان شـعار  

دانشگاهاي كشـو
آموزش عالي اي

براي تحقق ايد
 ارزيابي و اعتبار

 است كه رسالت
ركدام از ايـن ده

همه آن ها مـي 
كـاربرد- علمـي 

بـا ايـن تع! ست؟
حوال و سازمانهاي
ازماني همه موظ

تواند د داند و مي
سعه از طريق گس

كهي است كه 

نظارت و ارز. 4 
ي مـي تـوان مر
هدف هاي نظام

نمـود كـه ض ـد 
  .د

 يك ابزار تلقي
به شرح زير ميا 

تشـكيل ش)يـر  
مل و مثبت ندار

توانيم از آنها  مي
س توصيه هاي ج
هاي دانشگاهها

بـيـد جمعيـت   
ي اروپائي متوسط
 طبق سند نقشه

ري كنيم كـه نـ
 ازكيفيت الزم ب

اين جنين مي."ي
آيا رتبه بندي د
ي ما را در راستا

حثي است كه با
ديك نهاد ملي
ي كشور ما اين

هدفهاي هر و  ت
.هند عمل كنند
ي دانشگاههاي

آن ها چيس نداد
 ثبت اسناد و اح

ترين سطح سا ن
د طح رئيس مي

هاي درحال توس
بلكه امري.ي شود

دايت و رهبري
 نظارت و ارزيابي
حقق رسالت و ه

تاكيـ نكتـه  اين
 برخوردار باشند
 توان به عنوان

اين ايرادها را. د
يا متغي(ي عامل

همبستگي كام)ك

14 

اند، رسيم كرده
طوركلي، براساس
ان گفت كه دره

درصـ 90ش از
ل در كشورهاي
د عبور كرده و

له دوم، بايد كار
ي يادگيري آنان
 و حقوق بگيري

اما آ. زديك كرد
دي هاي جهاني

 آموزش عالي بح
اين جمله، ايجاد
مده آموزش عالي
رسالت، مأموريت
ابه هم مي خواه

فلسفه وجود. د
مي كنند و بروند
ل مديريت اداره

ير عامل تا پايين
خودش را در سط
شگاههاي كشوره
هاني حاصل نمي

هد. 3سازماندهي
 عبارت ديگر، با
شگاهي رابراي تح

بر انشگاه ، بايد
دانش ارزيابي و

تبه بندي را مي
ايراد دارد 7 ابزار

ست كه از تعدادي
وان متغير مالك

ش راه خود را تر
به ط. الش كنيم

، مي تو)يادشده
ل،در آمريكا بـيش

همان سال در.ند
درصد 50از )دي
  .د

در مرحل.  برسيم
 بلكه پيامدهاي

اشتغال مزد"ل
به عمل نز) شده

ضور در رتبه بند

كيفيت. رسيم ي
از.ر سازي كرد

ر يك مشكل عم
ر. كار نمي باشد
مشايرنظام همه

ري داشته باشند
االن چه م ند؟ و

وزش عالي مثل
شود از سطح مدي
و هيئت علمي خ
 كيفيت در دانش
ي منطقه اي وجه

س. 2نامه ريزي
به. مشرف است

قاء كيفيت دانشگ
يابي در سطح دا

از تخصص و ي ،
ره كردند كه رت

اما، اين. است
 الگوي خطي اس

به عنو(شگاهي
 ري است،

ختياري است،

ينده چگونه نقش
سيدن به آن تال

كتاب ي "ث"ت ٍ
براي مثال.ه است

ت نام كرده بود
خورشيد 1396(
درصد برسد 60 

درصد 60د به
 ثبت نام كنند،

و نه به دنبالت
كتاب يادش"ث" 

ت در مسابقه حض

موزش عالي مي
ت به آن ساختا

در حال حاضر ،
 به صراحت آشك

اين ده زير.  شود
شد و حتي دكتر
 به وجود آمده ا
يم؟ مديريت آمو
ش نامه صادر مي

ا عضو دانشگاهه
ك ن سياق ، ارتقاء

رتبه بندي هاي
  ي است كه
برن. 1: زش عالي

 كاركرد ديگر م
ارتق بري فرايند

ت نظارت و ارزي
به اندازه كافي ، ا

اشا نان خود نيز
گفته مورد تائيد

بندي يك رتبه 
ماً با كيفيت دانش
مل كامالً اختيار
ادر الگو كامالً اخ

ه است و براي آي
جهت رسم و در 

 كنيد به پيوست
دن به روي همه

ثبت آموزش عالي
(زدر حال حاضر

هخورشيدي ب 
حله اول، ما بايد
 آموزش عالي با

  كارآفريني است
ع كنيد پيوست

 كشور به شركت
  هد؟ 

 بحث كيفيت آم
اخت و نيز نسبت
 موضوع يادشده
ه آموزش عالي

ه روشني بيان ش
 كارشناسي ارش
ست وبراي چه

داني ي را چه مي
ي دولتي بخشن

اما در. باشند ي
بدين.شته باشد

وي شركت در ر
الزم به يادآوري.د

رد مديريت آموز
و ارزيابي بر سه

هدايت و رهب ي ،
ا توجه به اهميت
زيابي دانشگاهها
 دهقاني درسخنا
ري كردم، اين گ

)يا مدل(لگوي 
لگوي خطي الزام
گزينش اين عوام
ازن اين متغيره

حركت بوده
ترسيم كنيم

رجوع(عالي
حال باز شد
ميالدي درآ
در ايران نيز

1404سال 
پس در مر 

ساله در24
اين كيفيت

رجوع("همه
دانشگاهاي

قرار مي دهد
در اينجا به
كيفيت پردا

راستاي در
هاي دهگانه
عالي بايد به
كارشناسي،

چيس اسالمي
آموزش عالي
در سازمانها

بخشنامه مي
مشاركت دا
آن ها به سو
سروكار دارد
چهار كاركر
كه نظارت و
،سازماندهي
با از اين رو،

نظارت و ارز
آقاي دكتر

يادآور "قبال
الگ .1

الگ
گ .2
و .3
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د، امـا     

 4ـدي   

 هـدف   

ن از ده 
ين كه 
سـطح    

ي مـي  

جمعـي  
 ترديد 

سـالت،        
اهها را    
يفيـت    

 خگوئي     
ن كـه   
 بـراي    

زيابي و 

ه ايـن     
فرضـي   
ت كـه    

 فريبنـده دارنـد

شودكه رتبـه بنـ

ايـن. مي كند

انزش عالي ايـر 
ما، با توجه به اي
ـاي درون هـر س

 ايران در صورتي

كه رسانه هاي ج
فيت شود جاي

خص كـردن رس
حركـت دانشـگا

بـه سـوي  كي ها

ـفافيت و پاسـخ
 ديگر، براي ايـن
نصـورت تـالش

متولي ارز ع بايد

ه قـرار بـود كـه
پـيش فر ،ژوهـي  

قع دفتـري اسـت

  است،

ظـاهري )نوبـل  

موالً ادعا مي ش

نان را برآورده

نظام اموز جا كه
ا . ها معنا ندارد

ميان دانشگاه هـ

ر آموزش عالي
  

نكته اي است ك
وجب بهبود كيف

لـين كـار مشـخ
سـوي ح سمت و

ركت زير نظامها

ـود كيفيـت ،شـ
به عبارت .هيم 

نصـند؛ در غيـر اي  

ين نهاد در واقع

دازي كرده البته
I يا دانشـگاه پژ

جاد شده در واق

گو مورد ترديد
 د،

رندگان جـايزه ن

 ها چيست؟ معم

شگاه مطلوب آن

از آنج.ق مي كند
ذيري ميان آن
ابت پذيري را م

اين ادعا د.ست
. انجام پذيرد)

البته، اين ن.كند
اين كه مو اما،. د

ركـت كنـيم ،او
بطور مشخص س
كردن در باره حر

.  
ـگاهيان در بهبـ
رد توجه قرار ده
م برخوردار باشـ

اي. ب ناپذير است

ر جديدي راه اند
R تحت عنوان 

د در مؤسسه ايج

15 

رتبه بندي در الگ
كند عد تغيير مي

 ت،

بر مانند تعداد(
 .رند

 بندي دانشگاه
  : مي دهيم

ي انتخاب دانش

ن ها راتشويق
 است ، رقابت پذ
ت، مي توان  رقا

كيفيت،مؤثر اس
سطح اول( برتر

را تقويت مي ك
هره برداري كنند

ه طرف جلو حر
اين عمل ب. اشد

مكان قضاوت ك
.هم خواهد شد
 مشاركت دانشـ
ل دانشگاه را مور

اختيارات الزم ز

ي امري اجتناب

سسه يك ساختار
ختار وزارتخانه

ختار جديدك سا

 استفاده براي ر
 سال به سال بع
مورد ترديد است
گوي رتبه بندي
اط مستقيم ندار

كه هدف از رتبه
رد نظر قرار م مو

زش عالي براي
 .د مطرح باشد

 پذيري بين آن
ت تشكيل شده

داخته شده است

گاه ها،از نظر ك
ن دانشگاه هاي ب
رباره كيفيت ر
ن به نفع خود به

عالي بخواهيم به
با عالي ميوزش

ن سمت و سو، ا
سوي مطلوب فراه

سمتجدي به
دارد كه استقالل
يد دانشگاه ها ا

جي آموزش عالي
 

ل اخير در مؤس
جايي كه در سا

يعني االن يك .م

داده ها ي مورد
ه درالگو از يك
وي رتبه بندي م
مورد نظر در الگ
 دانشگاهي ارتبا

يد توجه كرد ك
دراينجا آن هارا
داوطلبان  آموز
 ايران نمي تواند
شگاهها، رقابت

ماموريت متفاوت
ي دانشگاه ها پرد

ز ميان دانشگي
رتبه بندي ميان
حث و گفتگو در
 مي توانند از آن

يفيت آموزش ع
هاي آمو زير نظام

شخص شدن اين
ت موجود به سو
 را بايد به طور ج
احتياج به اين د

با سخگو باشند ،
  . خواهدبود

يابي و اعتبارسنج
.زش عالي باشد

  
م كه در يك سا

I اما از آنج ،باشد
تير دونشان زديم

وايي  و پايايي د
عوامل مورد توجه
عتبار آماري الگو
رخي از عوامل م

با كيفيت "لزاما

نكات يادشده با
د. ورده مي كند

به بندي نياز د
رد آموزش عالي
به بندي دانش
ظام با رسالت و م

به سطح بندي "
  .نظر قرار داد

ه بندي در تما
باشد كه ر معتبر

به بندي ها بح
ز هر نهاديگري

  

 : ه

در باره ارتقاء كي
و هدفهاي ز  يت

با مش. مي كند 
و ارتقاء وضعيت ر

ريت دانشگاهها
اين امر ا .ل كرد

اهها بتوانند پاس
 كيفيت بيهوده

د نهاد ملي ارزيا
 كيفيت در آموز

:نورشاهي ين 
ين را عرض كنم

Rر همان نهاد 

ما با يك ت ه اند

ر .4
ع .5
اع .6
بر .7

الز
 

با توجه به ن
هدف را برآو

رتب. 1
در مور

رتب.  2
زير نظ
"اخيرا

مورد نظ
رتبه.3

تواند م
رتب. 4
هتر ازب

. دارد
  

نتيجه
اگر د.1

مأموري
نمايان
مورنظر

مدير.2
متحول
دانشگا
بهبود

ايجاد.3
بهبود

  
  

نسري دكتر
بنده اي
ساختار
هنداشت



ران
ي اي

عال
ش 

موز
ي آ

ژوه
ده پ

آين
يز 

م
 ، 

هم،
زد

شان
نل 

پ
-

13
96

 
 

 انجـام    
ي را در    

 يانقده
ن را كه 
كـه مـا   
ـابي و   
گـر در  
ن مقاله 

ـگاهها  
خـارج  
 منـابع   
 توانـد     

هـاي   ي  
 بـراي     

نظـام   
شـهاي   
ـارج از  
محـيط      
بخـش  
گـر بـه   
 مـدل      
حركـت  
ك نگـاه    
م و به 
ـازمان     
في در     

سـه پژوهـي را
ـت كـه ارزيـابي

ش آقاي دكتر د
ي دكتر بازرگان
يد گفته شود ك
بنا هر نـوع ارزيـ

اگ . نميكنـد ـدا   
براي نوشتن. ود

 محاط بر دانشـ
خ .هـا ببينـيم   تم   
اعـم از ،باشـد  ي

 و ارزيـابي مـي
ـت و ايـن وردي
ي كـه دانشـگاه
دي ارزيابي بـه 
ه خيلـي از بخش

درخـ. ستم بوده
سيسـتم يـك مح
ر بخواهيم اين ب
وجود دارد ما اگ
خـواهيم بـا هـر
ه كدام سمت ح

بـا يـك. شـود  ي   
ژوهشي بيندازيم
، پژوهشـگر، سـ
رويكـرد اكتشـا

و مؤسس پژوهـي  
 هم در اين اسـ

 

بنده از گزارش. د
بنده بحث آقاي .

ها و مؤسسات باي
 شده و براين مب

آيـتم پيـ 5يا  3
ده شودي...  ها و 

تواند يي كه مي
 در ايـن سيسـت
ي هم متعدد مي
 را شروع كنـد

اسـت Inputsن    
هـايي  مأموريـت

بند ظام هاي رتبه
رنگش كرديم كه
ك بخش از سيس
سـتند در ايـن س

در واقع اگر .ارد
هاي دانشگاه و ت

اگـر بخ ،نـدهيم 
داند كه به و نمي

ـگاه منجـر مـي
گاهها از لحاظ پژ

انـش برآمـده، د  
مـثالً در يـك ر 

يتهاي دانشگاه
اشد و تالش ما
 .ت ديگر باشيم

  
د و كاربردي بو
.باحث ذكر شده
ملكرد دانشگاهه
ي داراي حيات

3يا  2گرايي به  م
منابع، ذي نفع

ها ، اكوسيستم..
ت دانشـگاهها را
ابع ها كه خيلي
واند تالش خود

خـود كنـد همـان
ه بـه اهـداف و

ما كمتر در نظ ،م
كه ما خيلي پرر

د و اين فقط  يك
م در تعامل هس
 محيط معني د

تمأمورييتر آن، 
يجه آناليز قرار ن
ن جايگاه است و
ملكردهاي دانشـ
ه عملكرد دانشگ
ـد در دانشـگاه

.شـود  ـده مـي    
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گرفته و هم فعالي
ر مرجائي مي با
اهها و مؤسسات

  سسه

حث بسيار مفيد
 مند شدم به مبا
بحث ارزيابي عم
يك اكوسيستمي

تعميمشد حالت
باط با محيط، م

..ش اكوسيستم
توانيم وضعيت ي

مندي از اين منا
تو باشد مي م مي

ارد سيستم خـ و
 فرآيندها چگونه
يد ارزيابي كنيم

o بخشي است ك
شود خالصه مي

كه با اين سيستم
در تكامل با اين

سر تي باشيم در
ود آنها را در نتي
هت بوده و بدون

كند كه به عم ي
يم كه نگاهي به

بعـ ،كار هسـت 
ـاي مختلـف ديـ

سه را به عهده گ
عهده آقاي دكتر
لگو براي دانشگا

يات علمي موس

شما عزيزان، مبا
 و بسيار عالقه

ما در ب. دهم مي
ه در يدانشگا. يم

ه اكوسيستم باش
ارتبكاربران، ت،

پژوهش، آموزش.
ود و تا حدي مي
م اهها براي بهره

 خارج از سيستم
 دانشگاه بتواند
رد توجه باشد و
ن فرايندها را باي

 outحث puts

 outش puts

ايان و كساني ك
وجود دارد و د 

انشگاهي كرده
 توجه نكنيم خو

جه هدف و بي ي
ها را دروني مي ت

وليه تالش كردي
در مركزهشگر

هـ ضالع به شكل

 و نظارت مؤسس
اين كار هم به ع

و بتوانيم ال. نيم

عضو هي: رجائي

ديم از سخنان ش
 برانگيخته شده
ر هستيم ادامه م
ه بايد توجه كني
ي اگر معطوف به

تم اعم از مديريت
  .ند

.كوسيستم بوده
اي بو ستم ساده

 دارد كه دانشگا
و دانشي كه در
د و هرچه را كه
ظام ارزيابي مور
برسد و خود اين

كنيم و اما بح مي
 آموزش در بخش
ي نفعان، كارفرما

Externalيط

 و سيستم را دا
 در اكوسيستم

اشيم سيستم بي
در واقع مأموريت
ك سياه مشق او
 دانشجو يا پژوه
و نزديك اين اض

سئوليت ارزيابي
و مسئوليت ا. د

ؤسسه جاري كن

مر سيد هادي 

استفاده كرد. رم
ي دكتر بازرگان
دبيات آن درگير
سيستم دانشگاه

بندي ع نگاه رتبه
ي همه اكوسيست

دهن ا تغيير نمي
، بحث اك طريقي

اكوسيستم، سيس
م منابعي وجود
انساني و غيره و
مالك قرار گيرد

تواند در نظ اه مي
ش تعريف كرده ب
رآيندي توجه م
اهها نظام عالي

و ذي كاربرانم 
Inte و يك محي

سي كرده باشيم
هاي دانشگاه يت

م بازي داشته با
داين سيستم  .د

مي به عنوان يك
 نمودار مفهومي
ش، محيط دور و

هم مس
دهد مي

دنه مؤب
  

دكتر

متشكر
و آقاي
ما با اد
به اكوس
هر نوع
ارزيابي
خود ر
به هر
ا. باشد
مسيست
مالي،

مورد م
دانشگا
خودش
هاي فر
دانشگا
سيستم
ernal

را فارس
مأموري

سيستم
كند مي

سيستم
لحاظ

پژوهش
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 نقـش     
د نظـر      
وري و    
  حـوزه       

 دارد و   
هـا،   ده 

د ذكـر     

نظـام   
سـرمايه  
   است

 شودي
 دانش، 

قوت و 

ش با آن 
و نظام 

ايجاد  
 نشدن 
 دكتر 
تباطي 
شيم و 

اساس  
 را در 

ي كـه   
-شـده 

ند كـه خيلـي
شـته شـده مـد
ي بهسـازي، نـوآ
ه، محصـوالت،
 كـرده و ادامـه

شگاهها، دانشـكد
ـك تـك مـوارد

-ـتاندارد شـده   
سـ -ته سـاالري    
شده ظر گرفته

شي كه توليد مي
 دانش، سرمايه

 رسمي، نقاط ق
 

ي نظام پژوهش
ي رتبه دهنده و
،شگر عمل كند
 به دليل ديده
با رهبري آقاي
ما و مؤسسه ارت
شاركت داشته باش
ي نباشد و بر
انيم اكوسيستم

ت بر پنداشـتهايي
علم سنجي شل 

بعدي هسـتن هار
 تعداد مقالـه نو

هـاي ن، فرصـت
گيـزش و عالقـه
ه ما تازه شروع

 وارد شويم دانش
ر بوده و براي تـ

 فرآينـدهاي اسـ
گرايـي و شايسـت

در نظ... و پژوهش
علم و نوع دانش
رم افزارها، بازار

 رسمي و غير
...  عيت علم و

بطور كلي ،  بوده
همي بين نظامي
هشكده و پژوهش
ن گاهي اوقات
ين جلسه كه ب

بين شم ي دهقان
ر همه با هم مش

بندي ما تقليده
تواو چگونه مي

  

ن تحليلي داشت
ي رويكرد نوليبرا

چهحداقل  ،حيط
شود و فقط  مي

ها، مـدت زمـان
 مـالي، نظـام انگ
و كاري است كه
وهش اگر از باال
ين زمينه درگير

آيين نامه ها و
تخصـص گ -ـي

، اقتصاد پژنساني
 به نوع نظام ع
ظام فنالوري، نر

ررات، نهادهاي
و پژوهش، مرجع

هايي ما درگيرص
جا يك سوء تفاه
 از سازمان، پژوه

ناند و ما خودم
در اي دهيم وي

د و آقاي دكتر
ريان ارزيابي اگر

هاي رتبه نظام
ي دنبال كنيم و

.گذار باشدتأثير

توان دهقاني مي
آثار و پيامدهاي
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مح  ،ش پژوهي
ا آن در ارتباط

مقررات، فراينـده
ي، نيازها، امـور

ظر گرفته شده و
حوزه سازمان پژو

رشد همه در اي ز

-شرح وظايف
شـبكه علمـ -ش

سازماني، منابع ان
شوده توليد مي

تجاري سازي،نظ

ر، قوانين و مقر
رهنگ كار ون، ف

خيلي از شاخص
شود از همين ج

گر اعموان كنش
 پر استناد باشن

بندي تقليل مي
قطة عطف باشد
يم و در نظام جر
ما اين بوده كه
 را اكوسيستمي

تواند تيستم مي

هاي آقاي دكتر
ر و دستخوش آ

دانش ،ان پژوهش
ي باسائل بيشتر

هش، قوانين و م
رهنگي اجتماعي
زي را هم در نظ
يا در سازمان ح
ش بنيان، مراكز

-برنامه ريزي -
خت هاي پژوهش

س هادي و هوش
ر آن چيزي كه
ريه، نوآوري و ت

صاد دانش محو
معه دانش بنيان

يابي بگيريم با خ
شما مطرح نمي

خواهد به عنوي
 دنبال مقاالت
شاخصهايي رتبه

تواند يك نق مي
كوسيستمي ببريم

حرف م...  كنيم
زش و پژوهش
ولد شدن اكوسي

  ي موسسه

ه توجه به گفته
 دانشگاهها دچا

پژوهشگر، سازما
حث پژوهشگر مس

وهژگ و اخالق پ
وهش سرمايه فر

ورز ش و پژوهش
 تكميل كرد و ي

، شركتهاي دانش
  

ها ها و مأموريت
زيرساخ –زيابي

تحقيقات نه -ي
ش پژوهشي هر

نظر مات، ايده و
  . 

، محيط اقتصط 
اي سياسي، جام

به اين نظام ارزي
بندي مهاي رتبه

آن كسي كه مي 
د فقط و صرفاً

ها را ش سيستم
ن انجام گرفته

را به طرف اكاه 
برنامه را دنبال
ريم جريان آمو
م ارزيابي در متو

ضو هيات علمي

  
دگان جلسه، با
ند و بسياري از

ستم پژوهش، پ
 را داشته در بح

بلكه فرهنگ. شد
ت، مديريت پژو

ش و سهم پژوهش
توان ست را مي

ها ها، پژوهشكده
: هايي مثل يتم

ه هداف، سياست
ايش، اجرا و ارز

جتماعي سازماني
 در بخش دانش
محصوالت و خد
...نتقال دانش و 

در بخش محيط
ضعفف رويكردها

ا اكوسيستمي ب
ه بوده در نظام

ي وهنشگات دا
كندد و فكر مي

ستم جامعيت
خواه و بزرگواران

اين نگاشود كه 
مين برستمي ه

ل دانشي كه دار
نظام. فعال كنيم

عض: جاودانيد 

نم از برگزاركنند
دانشگاهيان دارن

اكوسيس
بااليي
باش نمي

خالقيت
پژوهش
اين ليس
گروهه

آي .شد
اه -

پا
اج

و -
م
انت

د  -
ض

اگر ما 
درگير

مديريت
شومي

اكوسيس
فراستخ
ايجاد ش
اكوسيس
حداقل
ايران ف

حميد دكتر

كنتشكر مي
بسياري از د
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ور مـي      
تن بـه    
ازمنـد  
ح مـي      

سـه يـا   
قادانـه   

سـاني  

مـي و   
يـابي  ز

 بندي 
چرا كه،  
م نيـاز    

ـايي از  
هـا در        

اي مـا    

كمبـود    
. پردازم

ـوزش،  

مـوزش     
ت هـا و       
جاندن 

خشـي    
مـوزش  
واهنـد  
ت، در    
ي كـه  

نظـام  "
رد؟ به 
.  اسـت  

وع كـنم، يـادآو
شد، امـا پـرداخت
 روبرو سازد، نيا
رسـش را مطـرح

 نيست، حتي س
نانه، يا حتـي نق

 مشاركت چه كس

ضاي هيـأت علم
ين معيارهاي ار
رزيابي ها و رده

چ. ظر نمي رسد
ابي درونـي هـم

 چشمداشت هـ
 مشـاركت آن ه

شـدن بـرا رخـه   

بـه دليـل، ك. زد 
پ صورت گذرا مي

پژوهش، آمـ: ت

هـاي رسـمي آمـ
شـي از ظرفيـت
هاي ملي، با گنج

ـراي انسـجام بخ
ا و نهاد هاي آمـ
راهه كشيده نخو

ي مـا شـده اسـت
هاد هاي پژوهشي

"تـاب دهنـده    

 علمي وانمي دار
ستند، نكشـانده ا

ه بحـث را شـرو
ي طرح بحث باش
ي يا بدكاركردي
خسـت چنـد پر

ايران تنها در م
هم، نگاهي بدبين

  .ن ورود كنم
 داده هايي و با

نفعان و اعض، ذي
ه نقشي در تعيي
 چه، اين گونه ار
ناختي روا به نظ
ستوار باشد، ارزيا

 شود كه ما چه
ـر نهـاد نيـز بـا

ـا وارد ايـن چر

ي ها مي پـرداز
 است، تنها به ص

 گرفته شده است

نجانـدن دوره ه
ـاد هـاي پژوهش

ياست هد؟ آيا س

ي قانوني، كه بـ
ها به دانشگاه ها
آيا آن ها به كژر
جامعه دانشگاهي
و كار ويژهاي نه
به بندي، كه بازت
د را به دستبرد

نيس  نبوده اند و

پيش از  اينكه. ه
ند فرصتي براي
ان با ناكاركردي
غاز گفت وگو، نخ

سنجد؟ منظورمي
ستند؟ نمي خواه
شدن مفاهيم بدان
يران برپايه چه

شود نهادها، مي
يگران اصلي ، نه

براين چنانبنا
شنديدگاه روش 

رزيابي دروني اس
  . شد

مرو ملي روشن
ف و كار ويـژه هـ

 را بسنجيم؟ آيـ

يشتر به چگونگي
 كه انجام شده
ج معيار در نظر

اند؟ آيا گن شده
 رساند؟ آيـا نهـ
ميلي برخوردارند

چنين بايسته هاي
تنه عالي رسمي

هاي پژوهشي، آ
انگير  جب، و گري

هايي با اهداف و
و رتبهش ارزيابي 

يافته است، افراد
وزش برخوردار
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ن خوبي نداشته
 اگر چه مي توا
موزش عالي اير

براي آغ. ه است

چه چيزي را مي
ل چه چيزي هس
 وبراي روشن ش

شود؟ در ايم مي

 در ايران انجام
سخني ديگر، بازي
! عملكرد آن ها

نظري و هم از د
 است بر پايه  ار
عضاي آن ها باش
نياز است در قلم

سپس اهداف. م

چيزي هيم چه

ختي است، كه بي
پژوهشيسسات

و پژوهشي، پنج
  .اقتصادي -

ي آموزش ايجاد
ن ها آسيب نمي
 تحصيالت تكم

  رند؟
جام شده و همچ
ود، كه آموزش ع
ي ارزيابي نهاد ه
ناميده مي شود،
يا چنين معيار ه
رد؟ آيا اين روش
رتقا نيز بازتاب ي
وان وظرفيت آمو

م وضعيت چندان
تگويي شتابزده،

اند، نهاد هاي آو
ضعيت پديد آمده

شود و چجام مي
 اساسا به دنبال
هي واقع بينانه

طح جهاني انجام

بندي  كه رتبه
به س ! آن ندارند

براي ارزيابي ها
 هم از ديدگاه ن

بندي نياز رتبه
ي هر نهاد ها واع
ناسي، نخست ن
پژوهشي  داريم

خواهبشويم مي "
  ت؟

گاه هستار شناخت
انشگاهها و مؤس
د هاي آموزشي
يتهاي اجتماعي
ت پژوهشي براي
ه هاي اصلي آن
 براي دوره هاي
شي همسويي دار
ايه مطالعات انج
م بر آن شده بو
 در شاخص هاي

نا "دستبرد علم
سخني ديگر، آي
ت، همگرايي دا

آيين نامه ارنند
ي، كه حتي از تو

بول آن هم  هم
ي آن هم در گفت
مي رسد، مي تو
ي دقيق تر از وض

ه چه منظور انج
خته مي شوند،

 مي كوشم، نگاه
هايي در سطدهدا

هقاني فرمودند،
آ ينان نقشي در

وري داده هگردآ
ن رخ مي دهد،
ابي بدانيم، اين
  و كارويژه هاي

ت شندگاه شناخ
 آموزش عالي و

"بازي" وارد اين

ما زيان بار است
ي بحث از ديدگ

بندي دوي رتبه
 رتبه بندي نهاد
 امكانات و فعالي

سات كه آيا مؤس
هشي به كارويژه
موزش، به ويژه
هاد هاي پژوهش
ت اصالحات، برپا
شده بود، تصميم
جاندن، آموزش
"آن چه امروزه

وان جست؟ به س
نجانده شده است
ن نامه هايي مان
د هاي پژوهشي

د كه پيش از قب
ه چنين مباحثي
ئلي كه به نظر م
 نظري و ارزيابي

ي چيست؟ و به
ي كه معتبر شنا
شته باشم، تنها
ي بر پاية چه د

  شود؟
كه آقاي دكتر ده
 ديگر نقش آفر
حتي نقشي در گ
، ان چه در ايران
ي را نوعي ارزيا
ناي پايه اهداف
روشن تر، از ديد
 ديگر نهاد هاي
  .گنجانده شود

ل شما بخواهيم
 يا اينكه براي م
 نيازمند بازكاوي
 نمونه، به بازكاو
 براي ارزيابي و
مللي، تسهيالت،
رسش اين است
ن نهاد هاي پژوه
ي بايسته براي آم
 كار ويژه هاي نه
م، در دوره دولت
ش عالي تدوين ش

اما با گنج. ر شود
شه بسياري آز آ
زيابي ها نمي تو
ه هاي آن ها گن
ي است و در ايين
ه بسياري از نهاد

هر چند .اند
شومورود به
چنين مسائل
ژرف كاوي

  :كنم
رتبه بند. 1

چهار نهادي
به آن ها داش

بندرتبه. 2 
انجام مي ش

همانطور ك 
هيچ يك از
دارند و نه ح
ها روا باشد

بنداگر رتبه
است  برمبن
به سخني ر
دانشگاه  و

ارزيابي ها گ
اگر به قول 

سودي دارد
پس از ان، 
زمان، براي
براي نمونه،

الموجه بين
نخستين پر
عالي در اين
ويژگي هاي
ك آموزش در

به ياد دارم 
نظام آموزش
عالي واگذار
شد؟ آيا ريش

ن گونه ارزاي
در اساسنامه
پاداش دهي
گونه اي كه
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ه هـا و    

 اسالم 
بـراي   

 "ـتناد   
اشـت،  
فـاهيم   

ظـري،      
سـتند  

كه ري 
نشـانه   

گاهيان    
ضـعيت        

ه نظـر  
قـش و      
آن هـا     
 ماننـد    
 هـاي     
سـبت  
ش بـه   
نـدكي  
 معيـار  

و  مـوز 
، و بـه   

در دل       
ي ملـي    
ر ايـن   
اميـده  
دي كه 
 معيـار  
سـت از      
هيـات   
ـاورزي  

د را پـذيرش ده

دي علوم جهان
. زيـادي اسـت  

م مقـاالت پراسـ
 است در نظر دا
گر كسي بـه مف

  .اشت
ـه از ديـدگاه نظ

اكنون هس كه هم
ن هم در روزگار

...ر طـرح هـا و   
در ميـان دانشـگ
كيفـي؟ آيـا وض

شي چندان روا به
ـده انـد كـه نق
 تغييراتـي در آ
ار گرفتـه انـد،
سـياري از نهـاد

نس "ي مانند عيار
 وكيفيت آمـوزش
يالت تكميلي ان
ن رويكرد ها و

نهادي مهارت آم
ديده بيانگارنـد،

ـاي پژوهشـي د
ه دارد، مركـزي

درنـگ د  خـور 
نا "ژوهشگرپ " 

بي آن ها  ونهاد
 فراگير ساختن
يـل درك نادرس
 شده، اعضـاي ه
زارت علوم، كشـ

ن دست كمترنـد

لي پايگاه استناد
زمينه اي بسيار

سـهم"و  "ـاالت    
وجود دارد، نياز

نا براين، شايد اگ
گرفتن خواهد دا
 ايـن اسـت، كـ

به ويژه ك( "الت
نآ(  "شمار كتاب

شـمار)  رسـاند   
ستبرد به علـم د
 هـم شـاخص ك

هاد هاي پژوهش
انشگاه ايجاد شـ
 وضـع موجـود
يت وكيفيت قر
 آن ها را بـه بس

وانگهي، مع! دارد
سنجش وضعيت

دانشجوي تحصي
 عالي؟ آيا چنين
ي كاربردي، كه ن
جودي خود را ناد

جهـان، نهـاد هـ
 كه در دانشـگاه

اما نكته در. رد
مركز مي كنند،

بنابراين، ارزياب. ت
 نظر مي رسد، 
ر چنـد، بـه دلي
ها درنظر گرفته
جرايي، مانند وز

تنان شمار انگش

ي رتبه بندي مل
 هاي نظري و ز
سـتناد بـه مقـا
در اين معيارها و

بن. باشندروز مي
رد استناد قرار گ
پرسش نخست

شمار مجال "و "
ش "، ) مي كنند

سخه بـه چـاپ ر
 فراگير شده دس
ص پنداشـت؟ آن

  شت؟
اربست آن در نه
اي متفاوت از د
راي همسويي با
ص ارزيابي وضعي
ستند، نمي توان
 علمي وجود ند
 عمومي براي س
 نهاد هايي كه د
هر نهاد آموزش
د دانشگاه علمي

فلسفه وج ست،
  د؟

مـوزش عـالي ج
ژوهشكده هايي

نام دار " علمي 
 علمي در اين م
ضاي علمي است

از اين رو به. ود
هـر.  روا نباشـد 

ي كه براي آن ه
شتر نهاد هاي اج

  .نه است

19 

 علمي آن ها از
  ست؟

ص ها و معيار هاي
يمند ژرف كاو

پايه  ميـزان ا ر
راي دستكاري د
ارند؛ يعني مد ر
م تري براي مور

.است "پژوهش
حجم پژوهش"

ريه علمي چاپ
حتي در يك نس
ي از دليل هاي
ي توان شـاخص
 ارزيابي ها پندا
يز اشاره شد، كا
جام كار ويژه ها
ته، چنان چه بر

ن چه كه شاخص
شاخص نيس "ي

خي رشته هاي
ي تواند معياري
 جهان، هستند
 هاي ماموريت ه
زش عالي، مانند
اهر راه اندازي ا
ب وكتاب بپردازند
هاي پيشرفته آم
سه، جداي از پژ
ي پژوهش هاي
 كساني كه كار
، متفاوت از اعض
ها انجام نمي شو
ه هاي پژوهشي
رخي امتياز هايي

در بيشكه حتي
ملي در اين زمين

ه شمار اعضاي
كترا نكشانده اس

شاخص "چه كه
ن ها نيازآن به 

يفيت پژوهش بر
د هاي زيادي بر
گيرند كه بازار دا
ردازد، شانس كم

پ كارايي "ست،
يه اي مي توان
رسمي خود نشر

 پرداخت پول، ح
را نمي توان يكي

را چگونه ميان
امد اين گونه از
ونه كه پيشتر ني
ف ويژه و براي انج

البت( يافته است
آني رسد، بيشتر

 هاي بين المللي
لمپياد ي در برخ

چگونه مي "يان
گاه هاي نام آور
فتن بيانيه هاي
از نهاد هاي امو

وي انساني مارني
را  بدون حساب
در بيشتر نظام ه

فرانسدكي مانند
مركز ملي "سه،

نفر است، 250
 كارراهه آن ها،
زيابي دانشگاه ه
ده بندي موسسه
 سو، و شايد،  بر
د اين موسسه، ك
ي  مفهومي و عم

هاي پژوهشي كه
در دوره هاي دك
شيم به به آن چ
چند كه پرداختن

كي"، پژوهش ي 
 از اين كه ترفند
گستناد قرار مي

سند نيستند بپر
ر گرفته شده اس
ت ؟ و بر چه پاي
 اعضاي علمي ر
با هر كيفيتي با
ين رويه هايي ر
 اين ها، شمارگا
ن، از جمله،  پيا
موزش، همان گو
هاد ها با اهداف

هايشان بازتاب 
 كه، به نظر مي
جايزه در المپياد

چر كه اساسا ا 
يلي به دانشجوي
ي در ميان دانشگ

ظر گرفژه با درن
ست، كه برخي ا
داني و پرورش ن
سي ارشد و دكتر
وري شود، كه د

كشور هاي اند. د
دارند كه در فرانس

00ن نزديك به
بنابراين،!  علمي

ه  معيار هاي ارز
شگاهي، براي رد
ر ايران، از يك

 پژوهشي، مانند
نيازمند بازنگري

 برخي از نهاد ه
 دانشجو، حتي د
 گذرا داشته باش

هرچن. شده است
خش معيار هاي
ي شود، گذشته

 مقاالتي مورد اس
ه معموال بازار پس
يگري كه در نظر
چه مفهومي است
شي كه به تعداد
ر نوشته ايي را ب
اشت؟  آيا  چني
شت؟ گذشته از

وني را نمي توان
ر هاي بخش  ام

كه اين نه ه ويژه
 ها در اساسنامه

جداي از اين). د
جشجويان داراي 
.ي گسترش داد
 تحصيالت تكمي
ه ويژه كه حتي

به ويژ! ي ندارند
ي سبب نشده اس
 دوره هاي كارد
شجوي كارشناس
ين نكته نيز يادا
 شكل گرفته اند
ش هاي علمي د
 كه كاركنان آن

نه عضو هيات 
برپايه مي كنند،

نهاد هاي دانشي 
و هيات علمي د
ها در نهاد هاي

كه ن.ه مي شوند

اكنون، هم
گاه صد ها
حال نگاهي

ش  "انگاشته
نمونه، در بخ
سنجيده مي

اكنون، هم
پيچيده، كه

شاخص دي 
كارايي به چ
نهاد پژوهش
مي توان هر
كارآيي پندا
ايراني پنداش
نابهنجار كنو
درباره معيار

به. رسد نمي
وظايف آن

نداده باشند
شمار دانش"

آموزش عالي
دانشجويان
به. شمار آيد

دارند يا حتي
هاي ناروايي
بيشتر براي
پذيرش دانش
نياز است اين

دانشگاه ها
براي پژوهش
مركز علمي
مي شوند و
در آن كار م
هاي ارزيابي
مفهوم عضو
علمي نه تنه

نيز ديده... و
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غـازي    
گاهيان     
مار مي 
ردازان  
ي نـام    
هاد مي 
پايگـاه  
مغتـنم   
. نجامد

ي ديگر 
ردوش 
گرايانـه    

كه در  

 كمال 

م را به 
خـود را  
نخانـه  

 زمينه 

مت را 
الت يا 

 بلكـه، بسـان آ
ز سـوي دانشـگ
سسه نيز به شم
كي از نظريه پـر

كـه حتـي ده اند
كه پيشنه. ست
، كه رياست پي

 نيز گرامـي و م
 غير علمي  بيان
هماكنون نگاهي
ـ    رارت علـوم را ب

هـاي كمـي گر      
"پسا توافق ران

يش مي كنم، با

در مقابل درالعلم
د تا جاي پاي خ
شگاه ها را به نوا

ود، از جمله در

ند فقط يك قسم
حا دو ،شود مي

م علمي كشور،
ش هـاي جـدي از
رديرينه اين موس

كه يك( پ آلتباخ
همكاران قرار داد

ا "دي را وانهند
يقاي دكتر دهقان
دان داشتند، را
ر اين رويه هاي
ور رواج دادند، ه
ت پژوهشـي وزا
ـه ايـن رويكـرد

علم در دور"ام 

ست كه آن را پاي
  "نيم

د... ط كشانديم 
دي تمسك جوين

ما دانش. ق نيست

ي وضع موجويش

جامع بيان كردن
شگاهها مطرح

 ارزيابي در نظا
ي آن با پرسش
 كه از اعضاي پر

به قلم فيليپ 20
رش در اختيار ه
ها بازي رتبه بند
چنين، حضور آق
قدهايي جدي بد
ييرات اساسي در

را در كشو "جي
گامي كه معاونت
دريافتـه انـد كـه
شته كوتاهي با نا

سال اس 30ش از
مي جدي بازبما

درست، به سقوط
هر آيين نامهاي
 جديت واخالق

، ما را به بازاندي
  .ر برانگيزاند

 بازرگان بطور ج
ي دانشث آينده

20 

 درباره چگونگي
چيستايي و چرايي
ي دكتر بازرگان،

17 ژانويه سال
همكار و )ي رود

يد دانشگاه ها ه
همچ. د، بخوانند

 خودشان نيز نق
شبرد و انجام تغي

علم سنج" بحث
ه كرد كه به هنگ
داشتند، امروز د

ايشان در نگاش .
  :ور شده اندآ

لي بودم و بيش
ت از حركت علم

مبتني بر آمار ناد
كه حاضرند به ه
ريدار خالقيت و

 دير نشده است
ظام علمي كشور

ناب آقاي دكتر
وقتي بحث .دازم

 تصميم گيري
، كه چ " بندي

راي نمونه، آقاي
 نويي را كه در

عالي به شمار مي
چرا با"ه كوتاه،

ي يا اجرايي دارند
ردوش دارند، و
وز بتواند به پيش
ي از كساني كه

شارها منصوري ا
ي آن پافشاري د
.رد ساخته است
 گزنده اي  يادآ
نويسي بين الملل
 باعث شده است

  :مي شوند
شد علمي، اما م
 ميان مايگاني ك
ميان، كسي خر

  ".كرده ايم
ده نيز بتواند، تا

داش دهي در نظ

   علمي

  
جن ،ت بيان كنم

پردله به آن مي

ت ها ، نه براي
رتبه"تي مانند 

بر. كارگشا باشد
حاضرند، مقاله 
 قلمرو آموزش ع

نام اين مقاله. ت
زمينه كار علمي

اكنون بر م را هم
كه نقد هاي امرو
شته باشيد، برخي
وان به آقاي رضا

ها، بر اجرايشدار
دي به كشور وار
ده است با لحن
ت تشويق مقاله ن
 رشد كمي علم

ور مآن مقاله ياد
 علوم و با نام رش
 ايم براي برخي

در اين م. بگيرند
ي خاص تبديل ك

زمودآين زيست
گاه ها و نظام پاد

عضو هيات: ي

كه بنده قرار است
د در چند جمل

 اين گونه نشست
شدن به موضوعا
است مي تواند ك
ين نشست نيز ح
ده و پرآوازه در

يز بسيار گوياست
اني كه در اين ز
لوم جهان اسالم

واريم، كم و اميد
 كه در نظر داش

از جمله مي تو 
ه رغم برخي هش

هاي جد ه آسيب
رسيد ق به چاپ

ود باني سياست
ي گويم موضوع

ديگري در همين
به دست وزارت
ي تبديل كرده
د و لقب استاد ب
شي براي گروهي

كه دست كم، اين
تبه بندي دانشگ

وش پازارگادي

هر آن چيزي ك
ه آن توجه شد

به هر حال،
براي وارد ش
روبرو بوده ا

در اي آيند و
شناخته شد
اين مقاله ني
كنم، دوستا
استنادي عل
مي شماريم
به ويژه اين
.بدان دارند

داشتند و به
نامفهوم چه

روزنامه شرق
من كه خو"

اطمينان مي
يا در جاي د

ما علم را ب"
نوان خانه اي
محكم كنند
هايي آموزش
اميد است ك
ارزيابي و رت

  
  

دكتر مهرنو

به نام خدا ه
كه كمتر به



ران
ي اي

عال
ش 

موز
ي آ

ژوه
ده پ

آين
يز 

م
 ، 

هم،
زد

شان
نل 

پ
-

13
96

 
 

ديگري 
رده در 
 و اين 
 توجه 
قسمت 
- كميت

ه فقط 
مقاالت 

جلوي  

ت؟ ايا 
 توليد 
ي  كه 

ما تاد؟ 
 گويي 
 نرفته، 
ساختار 
- ي مي

قدر آن 

 داف و
 ي شوند

ظهاري 
پس بر 
.   بگيرد

ؤسسه 
سياست 
 بندي 

اشند و دگونه ب
 عزيز مطرح كر
ونه خواهد بود
با.  طراحي شود

آن ق داريم من 
مان را سرگرم ك

كه ،آيدوجود مي
ده و در مورد م

.ل اين هستند

ر فلسفي چيست
 كشو بگردانيم،

دانشگاهي. ست
فاقي خواهد افتا

و تملق پلوسي
 پله كاني  باال
س ستقل نباشند،

بنديد؟ آيا رتبه
ه ما خورده، چق

مبناي اهد بر   و
خود رتبه بندي

بگيرد نه خوداظ
مستقر كنيم سپ

مستقل انجام 
 مي كنند اما مؤ
عالي و براي س
حض يكجا رتبه

كشور ما بايد چگ
دتياستا و گان 

ا در آينده چگو
ضع موجود بايد

به نظر .گيريم ي
و در واقع خودم
توهم در افراد بو

بود زيادالت آنها 

كثريت به دنبال
  ه نباشيم

 دانشگاه از نظر
خ علم را در اين

في مشخص نيس
 نباشند چه اتف

هاي ما چا دهي
صورت مرتب و

مس گر دانشگاهها
دهد فاقي رخ مي

در به درد جامعه

 كاربردي با هم
خهداف متفاوت 

سناد آن انجام ب
عتبارسنجي را م

خصوصي  اي و
ط توليد دانش
عذاري آموزش 

سسات علمي مح
  . بدهند

كش آينده اههاي
آقاي دكتر بازرگ

دانشگاهها ينكه
اً با توجه به وض

قرار ميچندمين 
 سكون داشته و

شود و اين ت مي
عدادي كه مقاال

زند، چرا كه اك ي
دانشگاه اموريت

نقش كنم كه 
گيريم كه چرخ ي

 به لحاظ فلسف
هاي ما مستقل
د و باشد، گزارش
ين مسير را به 

ما اگر. افي ندارد
چه اتف ،ه باشند

ست هست چقد

ك گاه هاي علمي
اي مأموريت و ا

بيروني  واس   و
ه كردند نظام اع
 نهادهاي حرفه

كز پژوهشي فقط
لي در سياستگذ
وان آن را با مؤس
 منظور تشكيل

21 

ي اينكه دانشگا
دي كه جناب آ
زاويه ديگر و اي

آينده طبعاً. كنم
بايد بدانيم در چ

بلكه حالت ،فته
بلكه برتر هم ،

گرفته و حتي تع

مي علم ه ريشه
ما امروز به فكر

مطلب را عرض
م يا دانشجو مي
ههاي ما هنوز

اگر دانشگاهه ،د
الدستي پاسخگو
ندارد، و چون اي
يسي اطاعات كا
 و محتوا نداشته
ي كه كپي و پيس

انواع دانشگم يا
مبنا بر وري ها

 ارزيابي دروني
زرگان هم اشاره
ت بلكه توسط

مثال برخي مراك
تحليل نتقادي و
نمي تو ه است و

رگروه براي اين

يكي: نظر بگيريم
موارد. واهند بود

ازخواهم مي ه
كرويم را نقد مي
ب ،اه بيان كردند

 نه تنها جلو نرف
كند كمك نمي

كديگر سبقت گ

ه بندي تيشه به
پس ما اگر .سند

 ميخواهم اين م
ي را كمتر كنيم

نشگاه فلسفه دا
مرانه خواهد بود
 نه اينكه به باال
 دانش الزم را ن
ه ان گزارش نوي
شريك مساعي

ن تعداد مقاالتي

انجام دهيم مگن
ينطور غير حضو

  .  شد

ي بايد برمبناي
 جناب دكتر باز

نه به دست دولت
م. م متفاوت اند

ي توليد تفكر ان
ي به وجود آمده
ستنادي يك كار

ن كشورمان در
ينده چگونه خو
ه باشيم اما بند

رم و پيش ميي
 دكتر فراستخو

دهيم اماكت مي
نهاي از جهاتي
نگونه افراد از يك

  .شوندر ميو

رتبه فانه امروزه
مي نويس ISIاله

از نگاه فلسفي
ب هاي اجتماعي
شته باشيم؟ اما
ت، مديريت عام
 پاسخگو باشد،

شنود ين را مي
ر واقع نسبت به
شكنيم، دانشگاه
اين  و بهتر كند؟

  يم؟

 :  
س گروههاي هم
ندي شوند، همي

باش يي آنهاگرات

 كه رتبه بندي
نچه استاد عزيز
نه به بندي البته

ژوهشي نيز باهم
وزش عالي براي

تصميم سازي  و
سسه با مركز اس

مده را بايد در
گاههاي ما در آ

بايد چگونه ،ود
كه در آن هستي

كه آقاي يناريو
ن را به جلو حرك
ين كميتها به تن
رائه دهند و اين
ورنظر كرده و دا

، متاسفي دهقان
سيصد تومن مقا

دانشگاه ا وريت
گيريم كه اسيب ي

ري و علم داش
و مديريتدارد، 

خواهيم كه مي
 آن كسي كه اي

د.  الزم را ندارد
ح نكيين را اصال

تريتها را شفاف
 فناوري كرده اي

فراستخواهود 
بندي را براساسه

خاص آنها رتبه بن
ن مأموريتدقا دا

 مهم اين است
يعني اول چنان 

جي آن كار رتب
مؤسسات پژجي 

رنامه ريزي آمو
يشنهاد سياست

ي كنم مؤسمهاد 

سناريوي عم
اينكه دانشگ
واقع نقد بو
مسيري را ك

سن چهاربه 
كه خودمان
ها كرده و ا
بايد مقاله ا
كيفي اظهار

آقاي دكتر
دانشگاه با س

ماموقبل از 
دانشجو مي
علم و فناو

ساختاري ند
دانشگاهي م
هست، چرا
پس دانش

از باال به پاي
تواند مأموري
را تبديل به

  
مقصودكتر 
رتبه حداقل

مأموريت خ
ارتق و هدف

نكته بسيار
.دانشگاه ها
مبناي خرو
اعتبار سنج
پژوهش وبر

پژوهي و پيش
پيشنه.  كرد
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اند، شته
ند كه 
ست در 
خواهيم 
- رتبه

 همين 
جه به 
ير مي 
انشگاه 

اول ي 

د، مثالً 
ل نظام 
چنانچه 
 ترتيب 
قيقات 

 را ند
 ريزي 
رعهده 
ل دهم 
رزيابي 
 دقيقا 
 عرض 
رزيابي 

ش روند كار نداش
كاري انجام دهن
توافق حاصل اس
خكه ،مثالً، مي
شور وارد اين

تواندنادي  مي
اين امر با تو.ند

طلوب امكان پذي
ي داوراني از د

يعني ،ندي كنند

شته پيشه كند
ارزيابي در كل 
چ).انجام گرفت 

بدين. بپردازند
رت علوم، تحق
ري داشته باشن
ژوهش و برنامه
بود كيفيت را بر
ع كنيد به فصل
يف مربوط به ار
صورت گيرد و

بطوركلي .ساند
 طور كلي از ار

ي از نظر گزينش
افزايي ك-د باهم

ي كه روي آن ت
نها اين است ك
انشگاههاي كش

و پايگاه استن ي
نظر هدايت كنن
ود به طرف مط

ي ارزيابي بيروني

بنسسات را رتبه

رره يك ياچند 
) بندي بپردازد

جنوبي شوركرة
خود ب د كيفيت

ن كيفيت وزار
يت نقش مؤثر

پژ ش  ،موسسه
ف ارزيابي و بهب

رجوع( عالي است
ن نهاد ها وظاي
تقسيم كار ص
را به انجام رس
شرفته جهان به

خالت مستقيمي
توانندموجود مي

يت كه نكات اصل
يكي از آن. شود

ه اينكه تمام دا
فناور و علوم ني

به طرف مورد ن
ز موجوه است،ا

نجام شود وبراي

ابي بيروني مؤس

ن كار را در بار
 كشور به رتبه

كش در ه گذشته
 ارزيابي و بهبود
زيابي و تضمين
ير ارزيابي كيف

 سنجش آموزش
 بخشي از وظايف
يفيت آموزش عا
خص يكي از اين

بايد ت .وددار ش
 چه وظايفي ر
ركشورهاي پيش

22 

 خودشان هم د
گونه نهادهاي مو
ر بنده اين است
آنها برداشته ش
هاني شوند؛ نه

رسان اطالع اي ه
نه وضعيتشان ب
ندي مورد توجه
رزيابي دروني ان

س گزارش ارزيا

استنادي اين گاه
شگاه هاي برتر

دهه كاردر چند
 مي شوندكه به
ي نظارت و ارز
وه مي توانندد

مثال سازمان .د
كدام مي توانند
دا از ارزيابي كي
يد به طور مشخ
وارزيابي عهده د
زيابي كيفيت
 اي است كه د

يتي هستند كه
ن است كه چگ
 اين راستا تصور
دي بر اساس آ

بندي جهم رتبه
منطقه ش مركز

ك كند كه چگو
بنا، كه در رتبه

ن منظور بايد ار

برسد كه براساس
  ..و  جام بگيرد

پايگ و فناوري و
ك رشته در دانش

مشابه اينك( كند
ودشان داوطلب

كنون كه شوراي
د هائي كه بالقو
 را معين نمود
ه استنادي ،هرك
وهشي امري جد

از اين رو، باي).ي
 جامع نظارت و
در رابطه با ار
ژوهشي وظيفه

وضعييقت وارث
يم، سوال همين

در. د پيدا كند
س گام هاي بعد
رمان وارد نظام

ر بنده نقش به نظ
انشگاه ها كمك
كها و نشانگرها

اما، براي اين. "
 ...نمايند

   
 همين نتيجه ب

انج عتبار سنجي

و علوم رساني ع
ني و بروني يك

رونق پيدا ك واند
اي اموزشي خو
اك. پيدا مي كند

است بايد نهاد
ر كدام از آنها
ها، ازجمله پايگاه
فعاليت هاي پژو
در آموزش عالي
چارچوب  نظام

خواهد د اد مي
 كار ارزيابي پژ

 . ت

  :بازرگان س
 دهقاني در حقي
ر اين را بپذيري
زش عالي بهبود
 شود و سپس
اي برتر كشور

در اينصورت.د
 اين دسته ازدا
يت موجود مالك

دوپينگ" نه با 
مللي مشاركت ن

فراستخواهود 
دهقاني به كتر

ني وبيروني  واع

  س بازرگان
اطالع اي منطقه

يج ارزيابي درو
ي كشور مي تو

ههارخ دهد، گرو
فيت نيز اشاعه
تشكيل شده ا
كرد و سهم هر
ي و ساير نهاده

يابي ف مثال، ارز
ت و ارزشيابي د

چ  كشور را در
شود كه هر نها

،"ست كه، مثال
است ي جدا بوده

عباس دكتر
آقاي دكتر

بنابراين اگر
كيفيت آمو
نظر گرفته
دانشگاهها
بندي شوند
باشد كه به
بهبود وضعي

البته،.باشد
هاي بين الم

دكتر مقصو
دك اگر آقاي
درون ارزيابي

دكتر عباس
م اگر مركز

براساس نتا
آموزش عالي
اين اتفاق ر
فرهنگ كيف

فناوري ت و
مشخص ك

آموزش عالي
براي.گيرند

كتاب نظارت
پژوهش در
مشخص ش
بنده اين اس
آموزش عالي
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نة اين 
خير؟ و 

ي دبنع
تي كه 
آن هم 
عه پيدا 
تي كه 
ي، يك 
 شيراز 
 فضاي 

اينكه  
نابراين 
ست كه 
يكي از 
بايد به 
ن دادن 
ميمانه 
شاخص 
نابراين 
 ، كند

 جامع 
 كمك 
صورت 
ت داده 

در . ود
 مطرح 
ي بهتر 

پيشين ،...گادي و
ويل بدهيم يا خ
د و به يك جمع

مفصل انتقادات ،
شود و آجام مي
و توسعه .شاخص

ل و توسعه حركت
ي، يك سياستي
ه بندي كه در

، مثال در شود
.ل گرايي هست

بن .ي مي شويم
ظرشون اين نيس
يش داشتم كه ي
ن دارم، و اين ب

براي تكان...و  د
د آن را بايد صم
والرشيپ يك ش

بن . رويم ش مي
ند توسعه پيدا

يعني دانشگاه ،
ن است كه اگر

گر كمكي هم ص
يرد، اين فرصت

شودي ديده نمي
معاون پژوهشي

ورد كنيم خيلي

ن و دكتر پازارگ
تحوز آيا مدارك 

رند دعوت شوند
سال پيش دهد 

 يك پارامتر انج
گروه ش 5شد به 

كار براي تكميل
اي  كه يك برنامه

رتبه. كرده باشد
كايي انجام مي

 هر كاري تقليل
چار تقدير گرايي

كنند قطعا نظ ي
 اي چند روز پيش

كتار مزرعه زيتو
ر نظرگرفته شود
گر ايراداتي دارد
دي، خود اسكو

مت آميخته پيش
تواو همين مي

كيك شدهام تف
و پيشنهادم اين
ا ،وان انجام داد

كمكي صورت گي

بنديابي در رتبه
عد در شوراي م
ت اصالحي برخو

  
دكتر بازگان ر از

در شيراز بندي
ق و مخالف دار

حدود يدبنرتبه
ن فقط برمبناي
شاخص تبديل ش
 عنوان يك همك
وسسه مي دهد

ككمكي  ،ستند
شگاههاي امريكا

البته در. است
را بنويسيم دچ
ستاني كه نقد مي

جلسه...داريم و 
ف من چهل هك
نوان شاخص در

اگ. است نكشنال
 در بحث فرايند
 بود، االن به سم

كند و كار مي
زير نظا سهاضر

 آن را ببينيد و
توچه كمكي مي

 پيدا شد كه كم

ارزي ، وجود دارد
بع ،شكالتي دارد

بصورتكنيم رد

23 

  سه

 دهقاني و تشكر
د كه براي رتبه

دي نظرات موافق
م را در مورد ر
م و در آن زمان
ي شيراز يك ش

به. خورد كنيم
ميليارد به مو 8

 كه در ستاد هس
زي كه در دانش
ه نوعي ايراني ا

هدفهايشانم
دوست. رود هه مي

دمكانات خوب ن
فساب كرده است
رم و ان را به عن

و فان  دهد خوب
يا.  از بين برود

تحقيقات كمي
عيني كت هاي

و در حال حا ،د
 بايد دوستان

بيان كنيد كه چ
حلي بعدها راه

 مشكل اساسي
بندي مشدر رتبه

يم سلبي برخور

ت علمي موسس

كترناب آقاي د
پيش اومد ستان

بنددر مورد رتبه
بنده نظراتم ؟خير
مطرح كردمود،

ز علوم و فناوري
برخه سال پيش

8 علوم در سال
د براي افرادي

مانند ان چيز ت
اين مدل به. ند

قع كه ميخواهيم
ه شيراز به بيراه
 خوب نداريم، ام
 را سطح سه حس
ك زنبوداري دار
شيراز انجام مي
 و به مرور بايد
ت پوزيتويستي ت

فككه شيراز بر
ظام تفكيك شود
كاملي است كه
ب ،راز انجام دهد

جام دهد و اگر

يك ، كشور ما
بوده و د 89 ل

 اينكه ما بخواهي

عضو هيات: حي

قدم خدمت جن
بحث بين دوسه 

 از افرادي كه د
ديده بشود يا خ

شو انجام ميراز
 اكنون در مركز

طبق ده ا شيراز
وزارت. د دهيم

سه داشته باشد
رندسازي نيست
گاه را نشان دهن
دارد همون موقع
رد و بگوييم كه
كت بين المللي
زارت علوم من

من يك. فته شود
ين كاري كه ش
 گريزي نيست

تحقيقاتاني در
كه همانطور كه
مبناي ده زيرنظ

بنابراين تك ،شده
در خصوص شير
راز كارش را انج

  ي
 كه در مجموعة
گرفته شد از سا
كت ما بيش از

ذاكرصالحرضا 

مق  و عرض خير
ن برميگردد كه
ك نمونة معرفي
كه ايا موسسه د
كاري كه در شير
ر حالي كه هم
ابين االن نبايد 
شده بايد پيشنها

شخصي از موسس
گيرد هدفش بر
ي شهرت دانشگ

ف ندنشگاه هد
يراز را تخطه كر

مشارك  نداريم، 
مي گفت چرا وز
ص در نظر گرفت

همي دانشگاهها، 
ليل گرايي هم
طور كه يك زما

ك استنده اين 
برم ، اضافه شود

 صنعتي جدا ش
تواند دسسه مي

رجازه دهند شي

يدهقان د جواد
كنمن فكر مي

صميماتي كه گ
حقيقت در مملك

غالمردكتر 

به نام خدا
به اينجلسه 

قرار شد يك
اينك .برسيم

نسبت به ك
مقاله بود د

بنابرا ،كرده
در شيراز ش
خروجي مش
گ صورت مي

سازي تجاري
گويم دا مي

نميشود شي
مقاله خوب
دانشگاهها م

عنوان شاخص
بي تحركي

، از تقلگفت
همانط. است

پيشنهاد بن
شاخصهايي
از دانشگاه

شخصي مؤس
ا ،گيردنمي
  .شود

محمد دكتر
بيشتر به اين
نتيجه در تص

در ح ،كردم
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 به اين 
 كردن 
 كه در 

 داريم 
انشگاه 
وط به 
  اوليه

 

دهيم؟ 
و دكتر 

: كنيم 
ملي؛و 
انشگاه 
شود تا 
- رتبه

ن سوم 
و نبايد 
 .د داد

ي انجام 
 فرايند 
 همان 
شاركت 
آن ياد 

يك   د
اده اند 
 و اگر 

   .د

 در دولت قبل
را به جاي پاك
ر پيشنهادهايي

ريفي از دانشگاه
ه پيام نور و ياد
ا و الزامات مربو
سبت به مفاهم
.  مستقر كنيم

ن كار را انجام بد
دكتر بازرگان و
ك)سته بندي

ي به اصطالح م
يت هر يك از دا
ملياتي تدوين ش
ن  دانشگاهها را
كه اگر در جهان

است و "فرموده
 اتفاق رخ خواهد

رتبه بندي هائي
موزش عالي در
ساس فصل دهم
ي بروني ،با مش

مي توانند از آ ا

گ درست بشود
را انجام دا  خود

اندوطلبانه شده
 عمل قرار بگيرد

و افرادي ...بود 
شته و بايد آن ر

در نتيجه هر ،ده
.  

ي ايران چه تعر
دانشگاه( ظام ها

ه اين تفاوت ها
نس رك مشترك

ري را به تدريج

د ما هم بايد اين
د{عالي، مولفان
د(طبقه بندي

وم دانشگاههاي
رسالت و مأموريت
ه راهبردي و عم
سته ها مي توان

كند كي بيان مي
حاكم ف" گيرد 

ت نباشد، همين

ن است چنين ر
 برنامه ريزي آم

بر اس(ود ارزيابي
ت كند كه ارزيابي
بقيه مؤسسه ها

گيك ليك كنيم 
دروني وبيروني
وني بصورت داو

مبنايبندي، ه

 داد و هدف بهب
طعاً اشتباهي دا

ها بودط و تفريط
.كنيميگيري مي

 در آموزش عالي
 وابسته به زير نظ
ه بدون توجه به
ت ابتداء يك د
تحقيقات و فناو

  

گيرد صورت مي
ي در آموزش ع

را ط نشگاهها
اههاي تراز دو
ر. طقه يا استان

 از ان ها برنامه
ك از اين سه دس
پژوهشي ارزيابي
ري كه صورت

هم اگر مشاركت

هر چند ممكن. 
سسه پژوهش و
ف هايش به خو
سپس درخواست
فيت پژوهشي، ب

كمك بياييم .م
يي كه ارزيابي د
 كه ارزيابي درو
سيستمهاي رتبه

24 

توان انجام مي
باشد و قطين مي

دن همين افراط
گان آن را پيگخبه

بايد بدانيم ."م
وزش عالي ،كه

چگونه. مي كند
الزم است.ن آورد

ام هاي علوم و ت

مركز جدا شده

بندينياي رتبه
ظارت و ارزشيابي
ندي بايد دان
لمللي؛ دانشگا
سطح يك منطق
 و براي هريك

در هر يك" بعد
پ يشينه و متون

 نكنند، هر كار
ههاي تراز يكم ه

تثني نمي باشد
جاي اين كه موس
ه رسالت و هدف

س.كند  قضاوت
مونه بهبود كيفي

بندي كنيم رتبه
تمام گروه هايه

ني گروههايي
اين ارزيابي در س

ني كارهايي كه
وند دانشگاه همي
ل پيشرفت نكرد
ن را با كمك نخ

دانشگاه داريم 29
مومركز يا واحد آ

انشگاه تفاوت م
نشگاه را به ميان
 كيفيت زير نظا

دانشگاههاي متم

، آيا چون در دن
م، در كتاب نظ

بنبجاي رتبهن
الپژوهشي بين

اي در سمنطقه
شكار بيان شود

البته،. م پذيرد
ورت دارد كه پي
يفيت مشاركت
حتي در دانشگاه

 اين قاعده مست
ت؟ براي مثال بج

توجه به  تواند با
ت فعاليت هايش
 عنوان الگو و نم

اينها را ،اندشده
هيم و بگويم كه

يعن .  مي شوند
نتايج ، گرفتند

و يعن  ... گروهها
اصالح كردن رو

صالح كرد و دليل
شود آنطرح مي

950 "ن كردند
تعريف م. كنيم

ا تعريف يك دا
بندي داناز رتبه

سيم كار شبكه

  : حي
 غيرمتمركز از د

مشخص كنيم، 
بلي اشاره كردم
د كه در ايران
دانشگاههاي پ
 دانشگاههاي م

آش "كامال ه طور
اين اساس انجام
ي اين نكته ضرو
رايند ارزيابي كي

ح. فيت رخ دهد

 در ايران نيز از
ن كاري چيست
 وارد شود، مي
و درباره كيفيت

بدين سان، به.

  
ش و بيروني ني

د ارتقا بازي را
د  ورتبه بندي
ابي بيروني قرار

 شاخصها را در
اند كه روش اده

له بايد آن را اص
 آموزش عالي مط

  بازرگانس 
 ذاكرصالحي بيان
تعداد اشاره مي

هستند با) ردي
ي توان صحبت ا

م و سپس با تقس

صالحذاكررضا 
ضر دانشگاههاي

  بازرگان  س
ف رتبه بندي را
 كه در بيان قب

اند بيان كرده} 
اي تراز يكم، د
هاي تراز سوم

سه دسته بايد به
هبود كيفيت برا

البته، يادآوري. 
ت علمي در فر
ت كه بهبود كيف

 مراكز پژوهشي
،اما هدف چنين
 مراكز پژوهشي

بپردازد و)  شده
.ني، انجام شود

فراستخواهود 
كه ارزيابي درون
ي راه بيندازيم و
شبكه مي شوند
 در معرض ارزيا

بوده و اين
نتيجه رسيد
صورت مسأ

ة ارتقازمين

عباسدكتر 
آقاي دكتر
كه به اين ت

كاربر-علمي
هركدام مي
داشته باشيم

غالمردكتر 
درحال حاض

عباس تردك
ما بايد هدف
همان طور
}فراستخواه

دانشگاهها
دانشگاه ه
هاي اين س
ارزيابي و به
بندي كنيم

اعضاي هيأت
انتظار داشت

رتبه بندي
گرفته باشد
رتبه بندي
كتاب ذكر
داوران بيرو

  . بگيرند

مقصودكتر 
گروههايي ك
مسابقه ملي
عضو اين ش
خودشان را
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 پايگاه 
انشگاه 
ي را به 
ق قرار 
 دروني 

اني در 
مكاران 

1351 
حوالت 
ي اخير 

كه ( ي 
مربوط 

ي دكتر 
در اين 

.   

- ه ادام
تواند ي

ست و بخشي از
مثالً دا ،ار دهد

باشد تمامي مي
 پايگاه داده موثق
زيابي بيروني و

تجربة هاي جها
نزد برخي از هم

بنده از سال . ت
شته ام كه به تح
ل، در سال هاي
بي آموزش عالي

ايت م توان به س

و بنده به آقاي 
ودند كه بنده د
م كه بهتر باشد

مل  رتبه بندي
اين عمل نمي. د

گاه داده الزم اس
در اختيارش قر
كيك دپارتمان
ي به عنوان يك

د در خدمت ارز

  .كشور دارد

ت ، ما بايد به ت
ه ابهام مبحث ن

لي متفاوت است
 سعي برآن داش

براي مثال.  كرد 
ا چارچوب ارزياب

اين باره مي در

Extrimهاست
هم فرموي دكتر 

گونه انجام دهيم

گر قرار باشد عم
ط  جا داده شو

صورت گيرد پايگ
 را بطور مجزا د
همينطور به تفك
 ارزيابي بيروني

تواندي است مي

چه وضعيت در ك

موزش عالي است
شنيدم،نسبت به

در آموزش عال ي
هار دهه گذشته
 پژوهش  اشاره

اين چارچوب با.
آشنائي بيشتر د

me حث ما بحث

باشد و آقايمي
چگ ، انجام دهيم

تشكيل شده، اگ
هاد هاي ذي ربط

25 

 حتي دروني ص
ل يك دانشگاه
شكده بوده و ه
 در اختيار گروه

مليو يك ثروت
  .قرار دهد

دانشگاه شريف چ

سواي ارزيابي آم
سه در اين باره ش

ركرد آموزشي
 اين رو، در چه

ارزيابيحول در
.حول شده است

براي آ. وت دارد
  .رد

بح ،ار شنوا بوده
بندي صفر متبه

نوم و قرار است

ت و ارزشيابي  تش
اي يادشده و نه

يابي بيروني و 
تواند پروفايلمي

 به تكفيك دانش
رگردانيد و بعد

 نرفته براي ما و
د در اختيار ما ق

الً گروه عمران د

پژوهش علمي س
 كه در اين جلس

ارزيابي كارر با
از. ي ادامه دارد

 مي توان به تح
كز پژوهشي متح

تفاو) م مي شود
Re (مراجعه كر

آقاي دكتر بسيا
يان كنند كه رت
 دوستان را بشن

 ، شوراي نظارت
عاليت هاي شور

 . 

  د

  حي
ر قرار است ارزي

يعني شيراز م. ت
ود ويل كالن ب

ستندات به ما بر
شيراز به بيراهه
ه طرح نابي دارد

  ي
مثال ، بي كرديم

، بحث ارزيابي پ
 با صحبتهايي

ر كلي از هر نظر
كان اين طلبگي

از اين جمله. م
ابي كيفيت مراك

انجام .Q.A.Aت 
search Exce

 
كنم آدفاع مي 

ت در جلسه بي
 تمامي حرفهاي

ي اشاره كردم
ل در چاچوب فع
 ارزشيابي باشد

  حي
  . شود او شور

شومي ال داده

ذاكر صالحرضا 
يشنهاد دارم اگر
يراز فراهم است

 كند كه پروفايل
البته با مس ،كنيد
ش منطقه ايين 

اگر هم مؤسسه 

يدهقاند جواد 
 گروهها را ارزياب

  بازرگان س
 كه اشاره كردم،

البته،. جه كنيم
 .. 

بطور ي پژوهش
ي بوده ام وكماك
ين حوزه پي بر
ن چارچوب ارزيا
 تضمين كيفيت
ellence Fram

 نورشاهي ين
يي دكتر دهقان

م كه ممكن است
كنمور پيدا مي

  نابازرگ س
 كه در بيان قبلي
د، بايد اين عمل
فرايند نظارت و

ذاكر صالحرضا 
شگاه شيراز عضو

  ستخواه 
به شورا انتقانل 

غالمردكتر 
بنده يك پي
داده در شي
الزهرا بيان
روزرساني ك

بنابراي .دهد
،قرار بگيرد

محمددكتر 
ما خيلي از

عباس دكتر
همان طور

اين باره توج
...پي بردم  

ارزيابيكار 
طلبه ارزيابي
مربوط در اي
در انگلستان
توسط نهاد

)mework

نسري دكتر
بنده از آقاي
عرض كردم
جلسه حضو

عباس دكتر
همان طور
داشته باشد
جدا از كل ف

غالمر دكتر
حداقل دانش

دكتر فراس
اين پننتايج 
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 ما در 
ستفاده 
 ،ر دهد

ي كند 
براش  

ي فقط 
اند كه 
حوالت 

اگر . ده
خر هم 
خ آنها 

بندي ه

شگاهها 

ردي و 
ي واحد 

رزيابي 
روني و 

د براي 
ين دو 

ا اين است كه
اس درستبنديها 

ش عالي را تغيير
بنديرا فقط رتبه

زي كه دانشگاه
فضاي رقابتي ،ود

 اين نتيجه برسا
رت گيرد آيا تح
 را منحرف كرد
ژوهشي و در آخ
شگاهها در پاسخ
ما در مسير رتبه

ف راهبردي دانش

كاربر –ه علمي 
 ديد دريكالگوي

و ارقرار گيرد  ا
يلتر ارزيابي بير

  

يك رويكرد: رد 
ست  و نبايد اي

دف اين فعاليتها
بناز اين رتبهنيم 

يد هدف آموزش
دف دانشگاهها ر
كه هر آن چيز
ي دانشگاهها شو

بهرا تاً مديران
بندي صور  رتبه

ميي هيأت عل
 آموزشي بعد پژ

داشته و دانش جود
بنابراين م ،هند

هها باشد و هدف

 داشته، دانشگاه
گاهها را با يك

مبنابندي  رتبه
از يك فيوقتي 

.ي تشكيل شود

عالي وجود دار 
هاي پژوهشي ا

هد ،كنمان مي
توانيارد، اگر ما ن

موزش عالي نباي
بنديها نهايتاً هد

شود ك ايجاد مي
ضاي رقابتي براي

بندي نهايت رتبه
 قبل از اينكه

شجويان و اعضاي
ابتدا .شده است

چنين نيازي وج
خود را تغيير د

د هدف دانشگاه

ل  يك رسالتي
د كه اين دانشگ

ني در سيستم
اطالعات و ،دهد

ايوه كاري حرفه

هش در آموزش
رزيابي فعاليت ه

26 

ك ديد ديگر بيا
فيت بيشتري دا
 اين است كه آم
برد كه اين رتبه
رافات مختلفي
 باعث ايجاد فض

اگر .ي هستيم
يعني ، هستيم

نشگاهها و دانش
كشورها ناشي ش
كه در اقتصاد چ
ند كه توانسته خ

بندي نبايد رتبه
  .باشدمي

پيام نور روز اول
شود چگونه مي

ي بيروني و درون
o اطالعات را بد
يك گرو پنل  ن

 آموزش و پژوه
د ديگر براي ار

  مي موسسه

 
موضوع را از يك

شگاه كيفدام دان
ث همة دوستان
گاهي وجود ندا
ت فساد و انحر

بنديو اگر رتبه
تاريحوالت ساخ

الت ساختاري
هد در واقع دان
الت اقتصادي ك
ه كين دليل بود

انساختاري بوده

بيان كردند كه
 ابزار و تكنيك م

ه كه دانشگاه پ
ه داشته است، 

  است؟

نتايج ارزيابي 
out putي و

ر بنده بعد از اين

ت براي ارزيابي
عالي و رويكردش

عضو هيات علم

كنم كه مض مي
 و بيان كنيم كد

ايم و بحث شده
 فعاليتهاي دانشگ
كه در اين حالت

رود و از بين مي
 و ما نيازمند تح
ازمند يك تحو
ر اتفاقي رخ ند

از تحوال ،نيمكي 
ني شده به ايفري

س  دانشگاهها در

  
بحث خود ب اي

بندي فقط يك

دهقاني اين بود
يك رسالت ويژه
 آيا توجيه پذير

  
تاكمك كنند  

بنديسيستم رتبه
به نظر.  تر است

دو فرايند متفاوت
سه هاي آموزش

  

ع: ابراهيمين 

ت خالصه عرض
 كيفيت برسيم
اقع ما منحرف
ي مناسبي براي

به سمتي رود ك
يد به آن برسد

باشداخص نمي
ة دانشگاهها نيا
تفاق افتاده؟ اگر
شگاه را بررسي

اگر كارآف ، شده
و دانحول كرده

  .ويم

 نورشاهي ين 
ابتد دهقاني در 

بنباشد رتبهندي 

  بازرگانس 
 از آقاي دكتر د

د اسالمي نيز يك
تبه بندي كرد؟

فراستخواه ود
يي دكتر دهقان

روني هم به س
باشد معتبرشته 

  بازرگان س
أكيد مي كنم د
شگاهي و مؤسس

 . هم درآميخت

يزدان دكتر

بنده بصورت
دانشگاه بر
بكنيم در و
چون فضاي

يتها بو فعال
خته و باياس

با همين شا
ما در حوزة
ساختاري ات

تحوالت دانش
كارآفرينانه
خود را متح
منحرف نشو

نسريدكتر 
آقاي دكتر
بننبايد رتبه

عباس دكتر 
سوال بنده

دانشگاه آزاد
قرار دادو رت

مقصو دكتر
آقايجناب 

دروني و بير
دروني گذش

عباس دكتر
تأ "مجددات

آموزش دانش
فرايند را با
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روح در 

ي اين 

  رد

مستقر 

رت مي 

ارگروه 

  :ن

   شده است

 هاي معتبر مشر

  ور نمي شود

طبقه بندي براي. 

راحل متفاوتي دار

م اعتبار سنجي م

دانشگاه ها صور

كا ، تي كردن آن

  اريو

شي در ايران

فوق  شرح داده

 بر مبناي مالك

ص هركدام منظو

عايت نمي شود

يابي هر كدام مر

 پايه اصلي نظام

مبناي استقالل د

عمليات و  مي دو

  .شود 

 ودو سنا

ات پژوهش

ب آن در مباحث ف

ف مند كردن كار 

مأموريت خاص   و

 در حال حاضر ر

شوند ارزش ي ي

مي شود و روي

بر م غير دولتي و

 پيگيري سناريوي

هقاني تشكيل بش
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گيري جه

ها ومؤسسا
  

  

امدهاي نامطلوب

 موضوع و  هدف

:ع ايرادهاي زير

فلسفه وجودي و

اين موضوع   و

 تفكيك داده نمي

بيروني  انجام نم

غ اي  مستقل  و

شد براي توافق

ب آقاي دكتر ده

يده نتيج

ي دانشگاه ه

پيا ود كه نتايج و

ن به فهم خود از

رفعبا تأكيد بر  

ش عالي ايران و

تبه بندي هستند

  ت

سسات پژوهشي

رزيابي دروني و

مان هاي حرفه ا

تلياتي كردن آن

ه با مديريت جنا

چكي

 رتبه بندي

ادامه وضع موجو

عمق بخشيدن  

نلاين پرفته در

مختلف آموزشاي

ي همگن  قابل رت

ه قرار گرفته است

زش عالي با مؤس

ساس خروجي ار

دي توسط سازم

اريوي دوم وعمل

مؤسسه ستنادي و

آينده

ا :سناريوي اول

:وي دوميسنار

مباحث صورت گر

تفاوت نظام ها.1

ققط گروه هاي.2

منظور مورد توجه

مؤسسات آموز.3

اسبررتبه بندي .4

  يست

در دنيا رتبه بند.5

  گيرد

راي پيگيري سنا

مشترك مركز اس

  

 س

 س

مب

  

 1

 2

من

 3

 4

ني

 5

گ

  

 بر

مش

  


