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 درباره رویداد

مرتبط های بحثها علمی اشتراک گذاری تجارب و ایده رویدادهای

و برنامه ریزی جامعه علمی موسسه پژوهش  یهابا تجربیات و ایده

ها در شود. دامنه موضوعی این رویدادآموزش عالی را شامل می

های ، فرصتهای علمی، تجارب سفرنتایج طرح پژوهشی برگیرنده

باشد که در ت علمی پژوهشی و تجارب زیسته می، مقاالمطالعاتی

مبنای آن یک فضای گفتمانی به اشتراک و بحث گذاشته شده و بر 

 م آموزش عالی ایران ارائه می شود.درس آموخته های برای نظا
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موسسه پژوهش و برنامه ریزی 

 آموزش عالی
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 هاگذاری تجارب و ایدهاشتراک
 تجربه شرکت در کارگاه آموزشی در برلین آلمان؛ مدیریت پژوهش

؛ عضو هیأت علمی موسسه پژوهش و برنامه ریزی نسرین نورشاهیارائه دهنده: دکتر 

 آموزش عالی
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 آموزش عالی در آلمان

وزارت علوم آلمان چه کار می کند؟ چه کشورهای 
دهند؟  عیت مهاجر را تشکیل میمهاجری در آلمان جم

و  هازارت علوم آلمان چقدر است؟ ظرفیته وبودج

ر آلمان چگونه است؟ انواع آموزش عالی دپتانسیل 
ر آلمان کدامند؟ اینها سواالتی های پژوهشی دسازمان
وزارت علوم  المللننماینده امور بی "سوزانه"که  است

گوید اغلب دهد. وی میآلمان به آن پاسخ می
ها، ها، ایتالیاییها، لهستانمهاجرهای آلمان را ترک

دهند. طبق آمار و ل میها تشکها و ایرانیرومانیایی
هزار  64ان حاضر در آلمان مستندات این وزارت، ایرانی

جویان هزار نفر آنها را دانش 7باشند که تعداد نفر می
های دهد. ضمن آنکه پتانسیل و ظرفیتتشکیل می

آموزش عالی در کشور آلمان قابل توجه است. به 
دانشگاه وجود  113طوری که در این کشور حدود 

کالج 135دانشگاه کاربردی،   26که از این تعداد، دارد 
ها تشکیل دانشگاه را سایر کالج 64خصوصی و 

های پژوهشی نیز در کشور آلمان به اند. سازمانداده
های کلی کاربردی و وابسته به دستگاه دو دسته

از تنوع و سطح  شوند. این موسساتاجرایی تقسیم می
ای برخوردار وجهالمللی قابل تفعالیت ملی و بین

 هستند. 

شعبه،  16 "هلمپوتس"در این راستا موسسه 
 88از  "الیبنیتس"شعبه داره و  83 "پالنکماکس"

شعبه داخلی و خارجی برخوردار است. عالوه بر آن 
با هدف کمک به دولت موسساتی وجود دارند که 

پردازند. های ایالتی به فعالیت میمرکزی و دولت
این موسسات مانند موسسه پژوهش ماهیت و کارکرد 

ی در ایران بعنوان اتاق فکر و برنامه ریزی آموزش عال
های مرکزی و ایالتی در زمینه سیاست گذاری و دولت

 برنامه ریزی آموزش عالی به ارائه خدمات می پردازند. 

ه م د ق  م
 با آموزشی کارگاه در شرکت تجربه بناست میزگرد این در 

. شود گذاشته اشتراک به پژوهش مدیریت بحث محوریت
 به هایهماهنگی به بنا و آلمان کشور دعوت به کارگاه این
 و آلمان علوم وزارت و نیرو وزارت پژوهشگاه میان آمده عمل

 مدیران برای ،عتف وزارت المللبین روابط همچنین
 موسسه در به مدت دو روز ایران پژوهشی استراتژیک
. شد برگزار 1398 ماه اردیبهشت در آلمان الیبنیس پژوهشی
 مدیریت حوزه در اندیشمند چند بحث طرح به روز اولین

 و امکانات از بازدید نیز دوم روز. یافت اختصاص پژوهش
 آنکه ضمن. شد گفته نظر در الیبنیس موسسه های فعالیت
 هایارائه صورت به کارگاه محتوای ارائه چگونگی و شکل
 پیگیری و پژوهش مدیریت خرد سطح بر تاکید با مختلف

 اصطالحات، چه با مدیریتی منظر از پژوهش که بحث این
 در. بود شده سازماندهی است، مواجهه محورهای و مفاهیم
 نحوه منظر از کارگاه این در شرکت تجربه باره، این

 اجرا، هایتکنیک و روش شده، مطرح موضوعات ساماندهی،
 اشتراک به آن هایآموخته درس و ریزی برنامه نحوه

 .شود می گذاشته

درس آموخته: ماموریت گرایی مراکز 

 علمی پژوهشی



هررر یرر  از موسسررا  در 
کشور آلمان دارای سراختار  

ماموریت مشخص و بودجه و 
مجزا می باشند. به عبرارتی 
تقسرریک کررار دمیرر  میرران 
موسسا  پژوهشی در آلمان 
وجررود دارد. لرراا ماموریررت 
موسسا  علمی در آلمان به 
صرررور  دمیررر  و شرررفا  
مشخص شرد  و بره شر   
متمایز ولی در عین هم اری 

 به فعالیت می پردازند.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ضمن آنکه هر یک از موسسات در کشور آلمان دارای 
باشند. ا میبودجه و ماموریت مشخص و مجز ساختار،

به عبارتی تقسیم کار دقیق میان موسسات پژوهشی 
در آلمان وجود دارد. لذا ماموریت موسسات علمی در 
آلمان به صورت دقیق و شفاف مشخص شده و به 

ولی در عین همکاری به فعالیت  شکل متمایز
.پردازندمی
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 لیتشاک 1995است که در ساا   یموسسه پژوهش کی "تسیبنیال"موسسه 
مسااله محاور در  یهااپروژه فی. چشم اندازه و هدف عمده آن تعرشده است
موسساه  نیاکوتاه مادت اسات. بودجاه ا یزمان یهاباال و بازه تیفیسطوح ک
باشاد. ینفار م 700/19آن حادود  یدالر بوده و منابع انسان ونیلیب 2.1حدود 
اقتصاد، علوم  ،یو علوم انسان یآموزش قاتیموسسه بر تحق نیا یقاتیتحق نهدام

 ساتیز قااتیو تحق یمهندسا ،یعایعلوم طب ،یاضیر ،یستیعلوم ز ،یاجتماع
 سیتاس یو خارج یهر بخش شعب متعدد داخل یمتمرکز است که برا یطیمح

آن از تنها  یتوان به برخورداریموسسه م نیخاص ا یهایژگیشده است. از و
و  یملا یهاشاگاهیاز آزما یاریجهاان اشااره کارد کاه باه بسا پوکروسکیم
 یهارسااختیموسساه ز نیاآن، ابارکناد. عالوهیخادمات ارائاه م یالمللنیب

محققاان  و یدکتار انیدارد که به شکل مشترک توسط دانشاجو یمتیقگران
 و یآموزشا یفضااها ی. نحوه طراحاردیگیسراسر جهان مورد استفاده قرار م

اعام از  یپژوهشا یروهااین هیااست کاه کل یاموسسه به گونه نیا یقاتیتحق
پژوهش، کارشاناس پاژوهش و.. کناار  ریپروژه، مد یمجر ،یدکتر یدانشجو

 عاالوه بار آن پردازند.یم تیبه فعال یکارگروه پژوهش کیو در قالب  گریکدی
به همین  است. یخاص فاتیساده و بدون تشر بسیارموسسه  نیا یبخش ادار

امکاناات و  یوجاود نادارد و تماام یفاتیتشر اتیتجهزابزار و  چگونهیه خاطر
 .شده است یسازمانده ازیحسب ن طیشرا

    الیبنیتس   موسسه   درباره 

 مبتنی بر اعتماد و صمیمیتدرس آموخته: کار گروهی در فضایی 
نحوه طراحی فضاهای آموزشی و تحقیقاتی موسسه الیبنیتس به گونه ای است که کلیه 

نیروهای پژوهشی اعم از دانشجوی دکتری، مجری پروژه، مدیر پژوهش، کارشناس پژوهش 

پردازند. بخش اداری این یک کارگروه پژوهشی به فعالیت می و.. کنار یکدیگر و در قالب

ات تشریفاتی وجود یزموسسه خیلی ساده و بدون تشریفات خاصی است. هیچگونه ابزار و تجه

 ندارد و تمامی امکانات و شرایط حسب نیاز سازماندهی شده است.



 مدیریت پژوهش در سطح خرد

 
بحث  در مدرس کارگاه مدیریت پژوهش "پیتر" آقای
 چند مورد در تفکر خرد، سطح در پژوهش مدیریت از

 :.شمردبرمیرا  مهم و کلیدی سوا 

  هستید؟ اینجا چه برای که کنید تفکر
  باشیم؟ داشته را چیزی چه اینجا است قرار

 برد؟ خواهید خود با اینجا از چیزی چه که بیاندیشید
 و انداز چشم ماموریت، با مدیریت، از شکل این

 استراتژی بحث در. است ارتباط در سازمان استراتژی
 در حقیقت در. است مطرح متنوعی و متعدد ابعاد
 و واژه یک پژوهش مدیریت کالن و خرد سطح

 این در. است مطرح استراتژی نام به مهمی اصطالح
 و چگونه؟ چرا؟: از متشکل کلیدی سوا  سه خصوص

 وهله در دیگر، عبارت به. شود می مطرح چیزی چه
 شروع انداز چشم با استراتژی که داشت توجه باید او 
 مواردی به انداز چشم بیانیه در که چرا شود می

 هدف، به یابیدست برنامه یا مسیر هدف، همچون
 اهداف تحقق و برنامه اجرای استراتژی یا چگونگی
 خصوص در فوق سوا  سه مثا  برای. شودمی اشاره
 شکل به دنیا در که اسنپ شرکت انداز چشم

 این. است بررسی قابل است، یافته توسعه ایگسترده
 که است المللیبین نقل و حمل شرکت یک شرکت

 و حمل خدمات نوع هر جهان شهرهای از بسیاری در
 اینکه باب این در مهم نکته البته. کنندمی ارائه را نقل
 رهنمون هدف سمت به انداز چشم همیشه و لزوما
 اهداف تحقق به اندازها چشم عبارتی به شود؛نمی
 پی در نیز مضراتی است ممکن ولیکن کنندمی کمک

 گرفتن نادیده یا توجه عدم از ناشی که باشند داشته
 هایمایشن یا هاروبوتیک مثا  برای. باشد ابعاد این
  عالوه گیرندمی قرار استفاده مورد کشاورزی در که
 طور به. داشت دنخواه پی در نیز مضراتی فواید، بر

 بحث خصباال و خرد سطح در پژوهش مدیریت کلی
 قوت نقاط اولیه، هایقدم شناسایی مستلزم استراتژی

 به نظرداشت و نفعان،ذی به توجه سازمان، ضعف و
 .باشدمی واقعیات

 با اینجا از چیزی چه که بیاندیشید
برد؟ خواهید خود  

 در  رس آموخته: توجه به وامعیا د

 پژوهش

مدیریت پژوهش در سطح خرد و 

بحث استراتژی مستلزم خص بال

اط مو  و های اولیه  نقشناسایی مدم

نفعان  و ضعف سازمان  توجه به ذی

 باشد.وامعیا  مینظرداشت به 



 های پژوهشیرهبری مدرن در سازمان

رهبری مدرن رهبری مدرن به چه معناست؟ کارکرد 

چیست؟ در این خصوص سه مفهوم کلیدی؛ مسیر 

و ارتباط مناسب به ایفای نقش  مشخص، تعهد

ان پردازد. به واقع، نقش رهبری مدرن در سازممی

دهی و پژوهشی ترسیم مسیر مشخص،  شکل

مدیریت ارتباطات و نهادینه کردن تعهد در همراهان 

بری های رهکباشد.  اساسأ سبن خود میو همکارا

ها متنوع هستند. سیر تحوالت این سبکمتعدد و 

پدرساالنه تا یای حرکت از رهبری اقتدارگرا، گو

ها باشد. در هر یک از سبکرهبری دموکراتیک می

های اقتدارگرا ر سبکمالحظات مختلفی وجود دارد. د

با رویکردی تمرکزگرایانه خود مدیر و پدرساالنه 

گ کننده است، ولی تصمیم گیرنده و در نهایت هماهن

ر جهت اغنا کردن سبک دموکراتیک د پیرورهبر 

ین نقش کند و همچنها اقدام میدیگران در تصمیم

ت. در چنین گر اسآن پیشنهاد دهنده و تصحیح

ها و ابزارهای مدیریت سنتی شرایطی، به جای تکنیک

ها و... بر ابعاد مهمی  SPMون؛ جدو  گانت، همچ

بر صداقت و احترام،  همچون اعتماد، ارتباطات مبتنی

های غیر رسمی، های فردی، دیالوگپذیرش تفاوت

تمرکز بر نقاط قوت و استعدادها، مدیریت نقاط قابل 

 بر عملکرد، انگیزه و درگیر شدن، مرکزبهبود، ت

شود. تاکید بر این توانایی کار گروهی و.. تاکید می

مورد توجه است که  بعاد در رهبری مدرن به حدیا

پژوهش حداقل در سا   شود هر رهبر و مدیرگفته می

 45بایست دیالوگ غیر رسمی به مدت چهار بار می

همچنین در  داشته باشد. دقیقه با همکاران خود

های مجازی گروهی در گروهخصوص بعد توانایی کار

ای هردی همچون داشتن اهداف مشخص، نقشموا

ن و برخورداری از سایر تعریف شده، مشارکتی بود

در رهبری های گروه کاری با عملکرد باال ویژگی

گیرد. البته در این راستا مدرن مورد توجه قرار می

موانعی همچون؛ خودبینی برخی اعضای گروه، 

ها، ادهای درونی و شخصی، تفاوت سلیقهتض

چهره به برخورد های متعدد و متنوع، عدم بینیجهان

های مجازی وجود دارد که چهره و.. در گروه

تاثیر منفی در  های متعددی از جمله ایجادآسیب

ها، افت عملکرد و.. را به همراه گروه، گم شدن نقش

توضیحات این سوا  کلیدی مطرح  . با ایندارد

های پژوهشی را توان سازمانشود که چگونه میمی

 یر رویکرد وهای مدیریت پژوهش تغیبه سازمان

 ماموریت داد؟

درس آموخته: رهبری مدرن در 
 مدیریت پژوهش

دنیای امروز باا ابهاام، پیچیادگی، چنادوجهی 
مواجهااه اساات. بااا در نظرداشاات بااه چنااین 

ها و مواجهه با چنین دنیای پارتالطم و ویژگی
باشاد. ابهام آلودی، رهبری مدرن راهشگاه می
هااا و در ایاان نااوع رهبااری، بااه جااای تکنیک

ابزارهای مدیریت سنتی همچون؛ جدو  گانت، 
SPM همچون اعتمااد،  ها و... بر ابعاد مهمی

ارتباطات مبتنی بر صداقت و احتارام، پاذیرش 
هاای غیار رسامی، های فردی، دیالوگتفاوت

تمرکز بر نقاط قوت و استعدادها، مدیریت نقاط 
قابل بهبود، تمرکز بر عملکرد، انگیزه و درگیار 
 .شدن، توانایی کار گروهی و.. تاکید می شود

 



 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 DFG بنیاد پژوهش آلمان

تشریح  DFGبعنوان نماینده نهاد  "فندر"آقای 
کنند که  ما اصال کی هستیم؟ هدفمان چیست؟، می

ا یک حامی پایدار ؟ وی نهاد خود رکنیممیچیکار 
ید که اعضای آن گوکند و میپژوهش معرفی می
ها، اعضای هیأت علمی و متشکل از دانشگاه

های تحقیقاتی هستند. بودجه ما در سا  سازمان
بیلیون یورو بوده است، و توسط  2/3حدود  2018

شود. تا ایالت حمایت می 16منت و حدود فدرا  گاور
توان ها و محتوای این سازمان میدر مورد فعالیت

یچ گونه تماتیک خاصی ندارد. ه DFGگفت که 
یت خاص موضوعی یا دامنه لومعنی که ابدین

های فعالیت که به طوری ،مشخص موضوعی ندارد
بندی نحوزه مشخص نیست. زما آن محدود به یک

مشخص است،  چارچوبها متغییر و بدون فعالیت
ای در این سازمان محدودیت همکاری منطقه

ها ندارد، گرایشات سیاسی در فعالیت موضوعیت
حمایت و همکاری   تاثیری ندارند، و آمادگی هر نوع

 باشد. ها را دار میها و حکومتها، نژادبا همه فرنگ
 

 

 شرکای وزارت علوم در آلمان
در زمینه  هاها و سازماندر کشور آلمان نهاد

یابی باه اهاداف تامین منابع ماالی و دسات
، وزارت علوم آلماان را همراهای المللیبین
در  MPFنمایند. در این بااره ساازمان می

در زمیناه  DFGهاا، ساازمان زمینه پروژه
هااای پژوهشاای و همچنااین نهاااد گرنت

DAAD ایی و تحرکااااات و در جابجاااا
المللی مطرح و شااخص تبادالت علمی بین
نکه از فاند صنعت نیز بارای هستند. ضمن آ

همچناین ارتباطاات های مشاترک و پروژه
 شود. علمی استفاده می

 



ساختار این نهاد نیز متشکل از؛ سطح اجرایی، 
 یهامرکزی، شورای اجرایی و دپارتمان مدیریت

های علم هستند. ها و حوزهتخصصی بر اساس رشته
بر روی  های این نهاد نیزفاندها و حمایتضمن آنکه 

. این مبتنی است توافقات و استانداردهای اخالقی
پیش شرط  که مساله مهم یادآور این نکته مهم است

ت اد رعایهای این نهمندی از فاندها و حمایتبهره
ها، افراد و استانداردهای اخالقی توسط گروه

های این نهاد بر دو ها است. بنابراین فعالیتسازمان
اصل اساسی؛ رقابت و برخورداری از استاندارهای 
اخالقی و کیفیت بهتر و همچنین داوری همتایان 
برای بهبود و تضمین کیفیت استوار است. همچنین، 

یت این نهاد به چه کسانی اراجع به اینکه فاند و حم
گیرد قابل ذکر است کلیه کسانی که دارای تعلق می

ها، از همه سنین رند از همه رشتهمدرک دکتری دا
اینکه  مهمنکته بسیار  مند شوند. ولیکنتوانند بهرهمی

بایست با یک همتای آلمانی در حتما فرد محقق می
بدین معنی که کشور آلمان همکاری داشته باشد. 

حضور خود محقق در آلمان یا تعریف پروژه توسط 
همتای  یافتنالبته برای همکار آلمانی ضروری است. 

. شودبه محقق معرفی میها و مراکزی آلمانی سایت
را پروپزا   بایستمیعالوه بر آن حتما همکار آلمانی 

ه تحقیقات . ضمن آنکه این فاند اغلب بارسا  کند
د. سوا  دیگری که مطرح گیرپایه و بنیادی تعلق می

ها و فاندهای ت اینکه چرا این نهاد چنین حمایتاس
کند. در این باره این نهاد هدف عظیمی را ارائه می

قاء محققان، نهادینه کردن خود را از چنین اقدامی؛  ارت
ها و توسعه المللی، تقویت زیرساختهای بینهمکاری
 های همکاری ذکر کرده است. برنامه

 
 

 

 آموخته: علمی بودن دانشگا  درس
 DFGای در نهاد محدودیت همکاری منطقه

موضوعیت ندارد، گرایشات سیاسی در فعالیت ها 
حمایت و   تاثیری ندارند، و آمادگی هر نوع

ها ها، نژادها و حکومتهمکاری با همه فرهنگ
 را دارا می باشند.

 



 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 

 DFGتصمیک گیری در 
چگونه  در مورد پیشنهادهای هم اری DFGدر 

ارسال اول این ه چگونه پروپزال  شود؟گیری میتصمیک

شود؟ چگونه ارزیابی شود؟ چگونه دریافت میمی

اعضای کمیته داوری  شود؟چگونه ارزیابی می شود؟می

شوند؟ در این چه کسانی هستند و چگونه انتخاب می

نهاد پاسخ به چنین سواالتی را در مالب ی   خصوص این

مدل عملیاتی که ابتدا و انتهای بررسی پیشنهادا  

در این خصوص  کنند.شود را بیان میپژوهشی بررسی می

مواردی متش   از: کیفیت پروژ   مشخصا  و سواب  

ام انا  و بودجه مورد نیاز مورد   دهند   اهدا ارائه

آن ه پس از بررسی موارد گیرد. ضمن بررسی مرار می

فوق  پروپزال پیشنهادی توسط گرو  داوری متش   از 

همتایان مورد بررسی مرار گرفته و تصمیما  کلی و جزئی 

مبنا شود و بر آنمتناسب با سواال  و موارد فوق گرفته می

پیشنهاداتی در خصوص میزان حمایت از پروژ  و اتخاذ 

حمایت به مدیران  تصمیک نهایی در مورد حمایت یا عدم

  کنند. گیرندگان نهاد ارائه میو تصمیک
 

 اخالق پژوهش درس آموخته:
ی مبتنای اخالق یتوافقات و استانداردها یروبر فاندها و حمایت این نهاد 

شارط بهاره  شیپا کاه نکته مهم اسات نیا ادآوریمساله مهم  نیااست. 
 یاخالقا یاساتانداردها تیانهااد رعا نیاا یهاتیاز فاندها و حما یمند

 .ها استها، افراد و سازمانتوسط گروه



 های علمی بین الملی همکاری

  نوآوری برای وزارت علوم آلمان مهم و اساسی است.

های جهانی با همکاری بقیه کشورها غلبه بر چالش

های اساسی است. اینها در واقع برنامهمهم و نیز 

ها، از این برنامه ان است و در هر یکوزرات علوم آلم

تجربه بقیه کشورها را به کار  همراهی، همکاری، و

المللی در سطوح های بینگیرد. این همکاریمی

رود. این سطوح از تباد  اطالعات مختلف به کار می

همکارانه و های باد  منابع انسانی و انچام پروژهتا ت

های نهادی در  قالب مشترک و همچین همکاری

های آموزشی مشترک و.. تعریف ها، برنامهنامهتفاهم

های به صورت خوشهشود. مجموعه این ارتباطات می

شود که سطح همکاری و دانشی در نظر گرفته می

تعیین سطح ارزش افزوده متناسب هر سطح را جهت 

 کند. و نوع همکاری تعیین می

 تجربه همکاری علمی ایران و آلمان 

و  DFGچه از طریق تجربه های همکاری با ایران 

قابل بررسی است. تجربه های  DAADچه از طریق 

با  آلمانکه این نهادهای کمک کننده وزارت علوم 

ایران دارند بر اساس سا  و بر اساس نوع پروژه ای 

موسسه پژوهش و  1977رخ داده است. مثال در سا  

برنامه ریزی آموزش عالی یک نفاهم نامه با این نهاد 

به امضا رسانده است یا حتی پروژه ای که حتی در 

توسط این  2014تا  2008تحریم ها بین سا  های 

 نهاد فاند شده است.

های علمی ها و نهادری این نهاد با سازمانهمکا

از جمله دانشگاه اصفهان، دانشگاه یزد،  رانتحیقاتی ای

، صندوق وزارت عتف، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

 و.. نیز قابل ذکر است.   حمایت از پژوهشگران

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

احمد رضا روشن: عضو هیأت علمی موسسه 

 پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی

ته بنده فکر می کنم الزم است زمینه در نظر گرف

های میان کشور شود. به این معنی که چه تفاوت

در مباحث بر آلمان و ایران وجود دارد؟ به طور مثا  

اما مساله ایران نوآوری  ،نوآوری تاکید شده است

نیست. ایران کشوری است که در حا  حاضر کارایی 

تر است. فرض کنید شما از نوآوری برای آن مهم 

  -کنم درداشته باشید، من فکر می اییک کاالسکه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
دیدگاه ها و نظرات  



 

د و به همین نها به جای چرخ، مربع دارایران کاالسکه

خاطر کارها پیش نمی رود. در چنین شرایطی انتظار 

بینانه است.  تبدیل این کاالسکه به موشک غیر واقع

رسد اولویت در کشور ایران و بنابراین به نظر می

سیستم آموزش عالی درست انجام دادن کارهای 

بدیهی است و نه نوآوری. نکته دیگر اینکه اصو  یک 

یعنی  ؟ اصو موسسه پژوهشی اثربخش چیست

کنم برای اینکه یک موسسه بایدها، بنده فکر می

نفعان داخلی وهشی اثربخش وجود داشته باشد، ذیپژ

هستند. همچنین فضای نفعان خارجی مهم تر از ذی

تر از فضای رسمی هست. اکنون بنا غیر رسمی مهم

به تجارب شرکت در این کارگاه و مشاهده فضای غیر 

توان آلمان، چگونه مییستم آموزش عالی رسمی در س

ها را در فضای غیر رسمی و سایر درس آموختهاین 

ایران عملیاتی کرد؟ در این خصوص چه محورهایی 

مل باید در نظر گرفته شود؟ اینها مواردی است که تا

 در آن می تواند راهگشا باشد. 

عباس رشنوادی: عضو هیأت علمی موسسه 

 پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی

خود  یهاتیمتناسب با ظرف دیبایما م هایاهدانشگ

 همه از تربهانتخاب کنند که  مکاریه یرا برا یروش

 انیداشته باشد. آنان از م خوانیهم آنان یهاتقابلی با

که عبارتند از:  اریهمک شناخته شده الگوی هارچ

 یمحفل نخبگان، الگو یالگو ،یومیکنسرس یالگو

 دو از متاثر کدامهر که  یبازارنوآور یالگوو  جامعه

 ؛ستنده "باز - بسته"و  "مراتبی سلسله - تخت" بٌعد

موثر  اریبس کاریهم بسط نهیدر زم توانندمی

موسسه  دی. بدون تردتوانند انتخاب کنند، میاشندبمی

انتخاب  نهیتواند در زمیم یزیش و برنامه روهپژ

 یامنطقه یزهاایبا توجه به ن کاریهم مناسب یالگو

 بتوانند آنان تا دندهرا ارائه  الزم کمک هابه دانشگاه

را مورد  یترتازه یهاافزاتر افق فهم اریهمک پرتو در

  دهند.قرار  شیگشا

در یکی از اسالیدها بر همکاری بعنوان یکی از ارکان 

کنم ریت پژوهش اشاره شد. بنده فکر میمهم در مدی

همکاری  هدر سیستم آموزش عالی ایران مد  یا شیو

ها و موسسات وجود ندارد. شناخته شده بین دانشگاه

ه در یک تجربه این یک شکاف اساسی است. بند

ها مراجعه کردم و متوجه شدم که پژوهشی به دانشگاه

ای است. مسائل مبتالبه آموزش عالی منطقه بعضی از

اند ت که چرا موسسات پژوهشی نتوانستهسوا  این اس



را برقرار کرده و با طراحی  یاین ارتباط و همکار

ها نسبت به های پژوهشی با همکاری دانشگاهتیم

رسد منطقه اقدام کنند؟ لذا به نظر میکنکاش مسائل 

الزم است مد  همکاری درون و برون دانشگاهی 

بازبینی شده و مدلی منتاسب با بافت آموزش عالی 

 ایران طراحی شود.   

لمی غالم رضا ذاکر صالحی: عضو هیأت ع

موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش 

 عالی

 

 ریسا نیو همچن یمالحظه برنامه آموزش عال با

به  لیم یآلمان نوع یمال ،یفرهنگ ،یصنعت یبخشها

 یپوست انداز یشدن مشهود است. به عبارت یقو

 یترعیوس یپوست انداز کیآلمان با  یآموزش عال

که در کل آلمان در حا  رخ دادن هست در ارتباط 

را در  یمللالنیب یهمکار یهانهیمنظور زمنیاست. بد

کرده است. به طور مثا  نهاد  جادیا یفرهنگ یبستر

و  در تمام کشورها (DAAD) کیتبادالت آکادم

در اهداف  ندیفرا نیشعبه دارد. ا ها دفتر وفرهنگ

که  یذکر شده است به نحو زین (DAAD)نهاد 

با  کیآکادم یگفتگو یدهشکل هیاهداف خود را بر پا

 یهاها و فرصتبورس یاعطا ،یاسالم یکشورها

کرده است. در  یو گفتگو با جهان طراح یمطالعات

نهاد ارتقاء  نیاز اهداف خاص ا یکیراستا،  نیهم

است.  یهمکار قیآموزش و پژوهش از طر تیفیک

 ی! همکارستین یهمکار یبرا یهمکار نیبنابرا

 جادیمد نظر است. دوم ا تیفیارتقاء ک یبرا

که بتواند  هشدر حوزه آموزش و پژو دیجد یهاتجربه

رسوب  زیخصوص ن نیبکند. در ا جادیا ینرژیس

شدن زبان  لیآلمان است و سوم تبد یدانش برا

جهان  یو فرهنگ یزبان علم نیبعنوان مهم تر یآلمان

که  افتیتوان دریتامل م یمد نظر است. لذا با کم

ها یهمکار نیدر ا زین یآلمان ییگرا یاز مل یهارگه

است که قبل از شروع  یموارد نکات نیمشهود است. ا

در سطح خرد با کشور آلمان  یپژوهش یهمکار

 یحا  سوا  اساس نیبه آن توجه شود. با ا ستیبایم

هستند؟  یزیها دنبا  چه چیاست که واقعا آلمان نیا

 یرسد آلمان در حا  پوست اندازیدر جواب به نظر م

جنگ  یمجدد و خارج شدن از انزوا یریجهت اوج گ

خود را بر  یاستراتژ نکهیاست و جالب ا دوم یجهان

 نیا نیانتخاب کرده است. بنابرا یبستر آموزش عال

است که بتواند  رانیا یآموزش عال یفرصت برا کی

کشور  نیبا ا یالمللنیب یهایتعامالت و همکار نهیزم

 .دیسود فراهم نما نیشتریو ب نهیهز نیتررا با کم



هادی مرجائی؛ عضو هیأت علمی موسسه 

 پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی

ارتباطات علمی به مانند توپی در هواست که هر کس 

بتواند آن را زودتر بگیرد برنده است. واقعیت این است 

که ایران از این تسهیالت و ارتباطات به خوبی 

استفاده نمی کند. به طور مثا  در کشور ژاپن همانند 

کشور آلمان سازوکاری با ملیاردها دالر سرمایه 

ین المللی در حوزه گذاری در زمینه همکاری ب

موسیقی، سینما، یادگیری زبان، پروژه های تحقیقاتی 

و.. وجود دارد. در این زمینه آموزش عالی هند نیز از 

ژاپن الگوبرداری کرده است. بنا به تجربه زیسته ای 

که بنده در کشور هند داشتم این امر مشهود است. لذا 

به نظر می رسد یکی از حسن های این گزارش و 

تباطاتی که ایجاد می شود یادگیری این نکته است ار

که واقعا چگونه از این تسهیالت می توان بهره برد؟ 

چرا که صرف اینکه این امکانات و این فرصت ها 

وجود دارد کافی نیست و الزم است توجه شود که  

چگونه از اینها استفاده شود و وارد دستور کارهای 

 شود.  تحقیقاتی در آموزش عالی ایران 
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