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 سرآغاز

وده است. ب» جوییحقیقت«تر و یا به بیانی روشن» تحقیق«، از اوان پیدایش، »ناپیوسته جامعهخرد «هدف دانشگاه نوین، بسان 
به دلیل ماهیت وجودیش از یک سو، خویشتن نما و رشد یابنده و از سوي دیگر گریزپا و مهارناپذیر است. نهادهاي تولید دانش، 

اده هدف اصلی و ذاتی این نهاد است، از کارویژة آموزش نیز در فرایند تحول خود، در کنار کارویژه پژوهشی یا تحقیق که ز
افزایی و توسعه دانش جویی است جداي از این که به همبرخوردار شدند. آموزش، افزون بر انتشار دانش که دستاورد حقیقت

پژوهان و رشد جوامع اجتماعی افزاید. با افزایش گستره دانش و دانشها نیز میپژوهان و گستره آنرساند، برشمار دانشیاري می
ها ها نیز دگرگون شدند. این دگرگونی کارویژه سومی را نیز به دانشگاهکارگیري ابزار نوین در تولید، روابط اجتماعی انسانو به

ب، ین ترتیشود. به انام برده می» خدمات اجتماعی«و یا گاه حتی » پذیريجامعه«شناختی از آن با نام افزود که در ادبیات جامعه
 اصلی پژوهشی، آموزشی و خدمات اجتماعی برخوردار شدند. ها در اواخر سده نوزدهم یا اوایل سده بیستم، از سه کارویژهدانشگاه

ه آفرینان دانشگاه بازي کنند، کترین نقشتوانند نقش خود را بسان یکی از اصلیروشن است که اعضاي علمی، هنگامی می
 گذرد، ایفاي نقش کنند. بتوانند در دستیابی به حقیقت که از رهگذر سه کارویژه یاد شده می

دیگر نهادهاي اجتماعی، سه کارویژه اصلی، یعنی به این ترتیب با ساختمند شدن نهادها و ساختارهاي دانشگاهی، همچون 
ها نیز گنجانده شد. با سامان یافتن نظام ارزیابی عملکرد پژوهش، آموزش و خدمات اجتماعی در کار راهۀ اعضاي علمی دانشگاه

 بسان معیارهاي اصلیویژه اعضاي علمی است، این سه کارویژه، دهنده عملکرد نهادهاي درون دانشگاهی و بهها که بازتابدانشگاه
 ها از جمله در فرآیند ترفیع و ارتقا در نظر گرفته شد.براي ارزیابی عملکرد آن

ها و نهادهاي اجتماعی و همچنین ویژگی کارکنان هاي بی همتاي آن نسبت به دیگر سازمانیگانگی هدف دانشگاه و کارویژه
 گونه نهادها را از دیگر نهادهايافراد جامعه باشند، روش اداره این بایست دربرگیرنده اندیشمندترینعلمی آن، که در حقیقت می

ر ها، از نظتر، اگر چه بسیاري دانشگاهسازد. به سخنی روشنعمومی که در قلمرو عرضه خدمات عمومی به کار مشغولند، جدا می
 هاي بی همتا،دلیل ماهیت وجودي و کارویژهها هستند، اما به هاي کالن ملی زیر نظر دولتها و برنامهحقوقی، در زمینه سیاست

رو، حتی ادبیاتی که در زمینه اداره امور داخلی ویژه امور علمی و دانشگاهی، از استقالل برخوردارند. از ایندر اداره امور داخلی، به
 این نهادها شکل گرفته است، تفاوتی آشکار با ادبیات مدیریت نهادهاي تولیدي و تجاري دارد.

گر، تفاوت اداره امور دانشگاه است. این مفهوم، حتی ها، خود بیان، در اداره کردن دانشگاه1»سکانداري«د مفهوم و واژه کاربر
در رأس هرم تشکیالت  2هاي امناها نیز بازتاب یافته است. وجود هیأتدر ساختار و فرایندهاي اداري و تشکیالتی دانشگاه

له دارد، از جمآید و استقالل مدیریتی آن را پاس میشمار میمیان حاکمیت و دانشگاه بهدانشگاهی، که در واقع پلی ارتباطی 
هاي پردیرینه و سرشناس، که از استقالل بیشتري هاي مدیریت یگانه این نهاد اجتماعی است. هر چند در برخی از دانشگاهویژگی

بسان بدنه  3»شوراي دانشگاه«توان در دانشگاه آکسفورد، ه میشود. براي نمونبرخوردارند، این نقش به شوراي دانشگاه داده می
 آید. اجرایی سکانداري این دانشگاه به شمار می

هاي دانشگاه بر دوش پیشرفت اهداف دانشگاه، اداره کردن آن و مدیریت امور مالی و دارایی«بنا بر اساسنامه این دانشگاه: 
 ».از تمامی قدرت برخوردار استها انجام این مأموریت«این شوراست که براي 

هاي دانشگاهی و سوگیري راهبردي دانشگاه، که دربرگیرندة روابط میان واحدهاي این شورا همچنین مسئولیت سیاست«
ا هاي دانشگاه با این شورا یگیريدانشگاهی و روابط برون دانشگاهی است را نیز بر دوش دارد. به سخنی دیگر، تمامی تصمیم

استفاده  (Governance)، از مفهوم و واژهه سکانداري  سکانداري (Management) . در ادبیات آموزش عالی به جاي کاربرد مفهوم و واژه مدیریت1
برگردانده شده، اما در ادبیات دانشگاهی و آموزش » حکمرانی«می شود. اگر چه این واژه در ادبیات علم سیاست و سیاست عمومی در زبان فارسی به 

 هاي دانشگاهی باشد که ازدهنده مفهوم آن در اداره نهادرسد بازتابو یا حتی اداره کردن به کار گرفته شده است که به نظر نمی» مدیریت«عالی، گاه به 
 استفاده شده است. » سکانداري«استقالل دانشگاهی برخوردارند بنابراین، در این نگاشته، براي بازتاب درست مفهومی آن از برابر نهاده فارسی 

2. Board of Trustees  
3 . University Council 
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ان و دهندة توهایی بازتابکند. به هر حال چنین تصمیمگیري را به آن واگذار میاست که شورا مسئولیت تصمیم فرد و نهادي
 ).Oxford Council, Secretariat, 2015:1خرد جمعی است (

اه، گدر دانش» مدیریت«و » سکانداري«هنگام با بازشناسی تفاوت آشکار میان در اساسنامه شوراي دانشگاه آکسفورد، هم
(دانشگاهی)، در چارچوب قانون همراه با » و پاسداري از آزادي علمی» ارتقا بیانیه مأموریت«اهداف اصلی هر دو نهاد 

در درون دانشگاه، » مدیریت«و » سکانداري«شود کاربرد دو مفهوم پذیري علمی و مالی یاد شده است. یادآوري میمسئولیت
گاه دارد. اداره امور علمی در چارچوب مفهوم سکانداري و امور اداري و مالی آن در حکایت از نظام مدیریت دوگانه در دانش

 گنجانده شده است.» مدیریت«چارچوب 
تواند ناشی از در ادبیات آموزش عالی انجام شده است. دلیل این گوناگونی می» سکانداري«هاي گوناگونی از سازيمفهوم

اي ههاي تاریخی و فرهنگی و همچنین زیست آزمودهتوان از جمله در تفاوتدرك گوناگون از این مفهوم باشد که ریشه آن را می
 شود. ها اشاره میترینسازي به برخی از پر ارجاعبا این مفهوم متفاوت نویسندگان جست. براي آشنایی

ی ها و همچنین پاسخگویها و تصمیمها، برنامهسکانداري: ساختار روابطی است که به درهم تنیدگی سازمانی، روایی سیاست
 انجامد.ها میها و هزینه و اثربخشی آنبه پیروي درست از آن

ها و فراهم آوردن منابع، و پایش کارآیی و ه پیامدهاي دلخواه از رهگذر واگذاري مسئولیتمدیریت: به مفهوم دستیابی ب
 هاست.اثربخشی آن

 ,Gallagher, 2001)هاي پذیرفته شده براي دستیابی به دستاوردهاي مورد توافق ها و نظامسازي رویه: پیاده1اداره کردن
Cited by Cummings etal. 2011:2)  

 نگارند:) می2000ي دیگري مارجینسون و کانسیدین (سازدر مفهوم
ها و اهداف، گیري، تخصیص منابع، مأموریتهاي تصمیمها، نظامسکانداري ... به مفهوم تعیین ارزش در درون دانشگاه

هی در چارچوب هاي دانشگاها بسان نهادها با دیگر جهانها و همچنین روابط دانشگاهآن 2هاي قدرت و زنجیره فرماندهیچارچوب
هاي و راهبرد است. سکانداري بر چگونگی فعالیت» مدیریت«، »رهبري«ها، تجارت و اجتماعات است. سکانداري دربرگیرنده دولت

گذارد... سکانداري، به خودي خود دربرگیرنده سرجمع آموزش ریزي مالی و روابط صنعتی اثر میریزي، برنامهاداري مانند بودجه
 & Marginson)آورد. گذارد. سکانداري شرایط را براي آموزش و پژوهش فراهم میها اثر میاما بر آن و پژوهشی نیست،

Considne, 2000, Cited by Cumming etal., 2011:2). 
 دهی اعضاي علمیتر این مفهوم، که اثر بسزایی در چگونگی ترسیم کارراهه و نظام پاداشسزاوار  است براي درك عملیاتی

 تر در نهادهاي دانشگاهی پرداخت.هاي عملیاتیسازيبه گذري نیز بر مفهوم دارد،
 چنین آمده است:  3»اصول سکانداري و مدیریت«براي نمونه در بخشی از اساسنامه دانشگاه آکسفورد با نام 

کارگیري کارکنان گذاري براي فراهم ساختن منابع، بههاست. هدفگذاريها و هدفسکانداري دربرگیرنده تعیین سیاست
 هاست. ها به سوي هدفیابی به اهداف و پایش پیشرفتدست براي دستچیره

خاطر هاي موجود در اداره دانشگاه آسودهنیاز است که اعضاي شورا (دانشگاه) از کفایت، بایستگی و اثربخشی فرایندها و رویه
از دریافت پاسخ درست، همراه با رازداري و پایداري انجام باشند. این آسایش خاطر از رهگذر کندوکاو، پرسشگري و اطمینان 

 .(Oxford council Secretariat, 2015:1)شود و نیازي نیست که اعضاي شورا خود به بررسی مستقیم این کارها بپردازند. 
عملیاتی است که از دهد: سکانداري فرایندها و تري به دست میسازي روشنمفهوم» سکانداري دانشگاه«از  4دانشگاه آلبرتا

ي، گیرکند. سکانداري دربرگیرنده ساختارها و فرایندهاي تصمیمرهگذر آن جمعی براي رسیدن به هدف خود را سازماندهی می
شود. هاي سیاستی و هنجارهاي غیررسمی بیان مینامهپاسخگویی، کنترل و آیین رفتاري است که از رهگذر قانونگذاري، آیین

1. Administration  
2 . hierarchy 
3 . Principles of Governance and Management 
4. University of Alberta 
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ها خش برخورداري از سازمانی توانمند براي دستیابی به عملکردي باال و پاسخگو به افرادي است که به آنهدف سکانداري اثرب
 کند. رسانی میخدمات

بازتاب یافته  2گونه که در قانون یادگیري پسا متوسطه آلبرتا، آن1گیريدانشگاه آلبرتا، با استفاده از ساختار دو نهاد تصمیم
، سکانداري 4کند و شوراي عمومی اعضاي علمیامور تجاري را اداره می 3پردازد. هیأت سکانداريمیبه سکانداري امور خود 

 علمی (دانشگاهی) را بر دوش دارد.
پردازد، شوراي عمومی اعضاي علمی با در نظر در حالی که، هیأت سکانداري به بازآرایی قدرت در رده باالي دانشگاه می

ته ساختن منافع مشترك، توازن و اشتراك قدرت، در چارچوب روابط مدنی و سازنده بر پایه داشتن اختیارات قانونی، برجس
 کند.خواست دو سویه امور خود را براي خیر بیشتر دانشگاه هدایت می

توان دریافت که اثربخشی و هاي پیشرو در جهان میهاي کامیاب دانشگاهبه این ترتیب، از دیدگاه نظري و زیست آزموده
یی نهادهاي دانشگاهی در گرو سکانداري آن از سوي نهادهاي درونی دانشگاهی است. هر چند قلمرو اختیارات، این نهادهاي کارآ

ها و حاکمیت، بنا به ماهیت حکومت و اندازه گشودگی سیاسی در کشورهاي گوناگون ها با دولتدرونی دانشگاهی و ارتباط آن
 تواند متفاوت باشد.می

ها و اصول راهنماي سان ارزشتوان بهتوان برکشید که همچنین میها نظري و عملیاتی میسازياین مفهوم چه از سرجمعآن
 توان چنین برشمرد: این جستار باشد را می

 سکانداري دانشگاهی به مفهوم اداره دانشگاه از سوي دانشگاهیان در همسویی با هیأت امناست.  -
نهادي درون سازمانی هستند که در نوك هرم زنجیره فرماندهی، ساختار روابط را  هیأت امنا، شوراي دانشگاه یا هر دو -

 کند.در درون و بیرون دانشگاه ساماندهی می
هاي کالن گیريسکانداري دانشگاهی با استفاده از خرد و همکنشی جمعی دانشگاهیان بیانیه مأموریت دانشگاه، تصمیم -

افزون بر آن شرایط مناسبی را براي پژوهش و آموزش بسان کارویژه اصلی دانشگاه کند. هاي کلی را تعیین میو سیاست
 کند.گیري فراهم میو بدون مداخله

 شوراي دانشگاه یا شوراي اعضاي علمی، سکانداري علمی دانشگاه در امر پژوهش و آموزش بردوش دارد. -
از آزادي علمی و همچنین وجود شفافیت و افزایش  هدف از استفاده از سکانداري دانشگاهی، ارتقا اثربخشی و پاسداري -

 پذیري و پاسخگویی علمی و اداري است.توان مسئولیت
 در واقع سکانداري در دانشگاه دربرگیرندة پاسخگویی به چهار پرسش زیر است: -

 گیري شوند؟چه مسائلی باید تصمیم •
 گیري شرکت داده شوند؟چه افراد و گروه هایی در تصمیم •
 گیري و چگونه شرکت داده شوند؟ها در چه مرحله از تصمیمگروهافراد و  •
 (Hendrickson et al., 2013: 45)در چه رده سازمانی این مشارکت انجام پذیرد؟  •

  

1. Bicameral Governance Structure 
2. Alberta Post- Secondary Learning Act 
3. Board of Governors 
4.  General Faculty Council 

                                                           



ها در قلمرو سازمانی، مالی، کارکنان و امور علمی به تصویر کشیده شده است. روشن است گیريسرخط تصمیم 1در جدول 
تواند هاي قوانین ملی، ماهیت دانشگاه یا نهاد آموزش عالی میها بنابر چارچوبگیري در این زمینهمکه چند و چون تصمی

 متفاوت باشد.
 هاي درون دانشگاهی در چارچوب برخورداري از استقالل دانشگاهیگیري: سرخط تصمیم1جدول 

 علمی کارکنان مالی سازمانی
 روش برگزیدن روساي اجرایی •
معیارهاي رؤساي برگزیدن  •

 اجرایی
معیارهاي برکناري رؤساي  •

 اجرایی
دوره زمانی و وظایف رؤساي  •

 اجرایی
شمار و برگزیدن اعضاي بیرونی  •

 هیأت سکانداري یا هیأت امنا
گیري درباره توان تصمیم •

 ساختارهاي علمی (دانشگاهی)
 توان نهادسازي قانونی •

 اندازه و نوع منابع مالی عمومی •
 ع مازادتوان نگهداري مناب •
 توان وام دادن •
ها در توان تعیین شهریه •

هاي گوناگون آموزشی و دوره
 دانشجویان خارجی

گیري درباره فرایند توان تصمیم •
به کارگیري کارکنان ارشد 

 علمی و اداري
گیري درباره حقوق توان تصمیم •

 کارکنان ارشد علمی و اداري
گیري درباره توان تصمیم •

 و برکناري کارکنان ارشد علمی
 اداري

گیري درباره ارتقا توان تصمیم •
 کارکنان ارشد علمی و اداري

گیري دربارة شمار توان تصمیم •
 کلی دانشجویان

توان برگزیدن دانشجو در  •
 هاي گوناگون آموزشیدوره

توان پایان بخشیدن به  •
 هاي آموزشی و علمیبرنامه

 توان برگزیدن زبان آموزشی •
توان برگزیدن ارزیاب ها و  •

 تضمین کیفیت سازوکار
هاي توان طراحی برنامه •

آموزشی و برنامه درسی 
 هاي آموزشیدوره

 
Source: Esterman, Nokkala & Steinel, 2011:20 

 

 شناسی سکانداري نهادهاي دانشگاهی و آموزش عالی ایرانچکیده دیرینه

برخوردار بودند که » هیأت امنا«یا » اي دانشگاهشو«ها و مؤسسات آموزش عالی ایران، از آغاز گشایش، از نهادي با نام دانشگاه
قانون هیأت امناي دانشگاه تهران به تصویب  1346شد. افزون بر آن، در تیرماه ها شناخته میکننده آنگیر و ادارهنهاد تصمیم

اندیشه  ،1346مجلس رسید و این هیأت جانشین شوراي دانشگاه شد. پس از گشایش وزارت علوم و آموزش عالی در سال 
هاي امناي مؤسسات آموزش عالی قانون هیأت 1350ها توان بیشتري گرفت. در پی آن، در سال برخروداري از استقالل دانشگاه

بازنگري شد و تا انقالب اسالمی، نهاد  1353علمی دولتی از تصویب دو مجلس شورا و سنا گذشت، این قانون در مرداد ماه 
 ).1375رفت (صالحی و ؟؟؟، ه شمار میقانونی براي مدیریت دانشگاه ب

ها و مؤسسات آموزش هاي امناي دانشگاههاي شوراي انقالب، تمامی هیأتدهد، در نخستین نشستگونه که اسناد نشان میآن
ها و مؤسسات آموزش عالی موقتاً شود و وظایف شوراي مرکزي دانشگاهعالی و پژوهشی دولتی، غیردولتی و خصوصی منحل می

 13/3/57هاي انقالب واگذار شد (مصوبه هیأتی مرکب از وزیر علوم و زیرفرهنگ و هنر و وزیر مشاور در سازمان برنامه و طرحبه 
 شوراي انقالب).

اي رسمی هاي امنا و همچنین دو شوراي عالی مرکزي دانشگاه و آموزش کشور به گونههاي هیأتبدین ترتیب، فعالیت«
ها (شوراي عالی آموزش و پرورش) انجام بخشی از امور آموزشی، مانند ن دو شورا و شوراي موازي آنمتوقف شد. با توقف کار ای

هاي درسی، وضع قوانین آموزشی متناسب با انقالب، تجدیدنظر، اصالح و بازنویسی ریزي آموزشی، تهیه و تدوین برنامهبرنامه
هاي غیرضروري، ادغام، گسترش یا انحالل دانشگاهی، حذف رشته هايهاي آموزشی و رشتهها، ایجاد یا انحالل دورهبرنامه

ترین وظایف و ها، جذب و گزینش اعضاي هیأت علمی و نظارت بر حسن اجراي امور (که از اصلیمؤسسات آموزشی دانشگاه
زارت علوم و آموزش عالی هاي امنا، دو وهاي نهادهاي آموزش عالی بود) به حالت تعلیق درآمد. هم زمان با انحالل هیأتکارویژه

دفتر حقوقی وزارت علوم، «و وزارت فرهنگ و هنر در هم ادغام و یک وزارت جدید با نام فرهنگ و آموزش عالی تشکیل شد 
 ). 625: 1383به نقل از نائینی،  1363
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ها براي اداره دانشگاه، طرحی 27/11/1357اگرچه، سازمان ملی دانشگاهیان که در فرایند انقالب شکل گرفته بود، در تاریخ 
سازي با تقسیم قدرت میان استادها، کارکنان و دانشجویان فراهم ساخته بود، اما، به دلیل فضاي پرتنش، برآمده از انقالب، پیاده

 پذیر نبود.آن امکان
ها و وقداندر پی ناکارآمد شناخته شدن شوراي هماهنگی که در طرح یاد شده پیشنهاد شده بود، گروهی از استادها، حق

ها و مؤسسات آموزش عالی برگزیده شدند. این طرح در تاریخ نمایندگان دانشگاه ها براي تدوین طرح قانونی استقالل دانشگاه
، علی شریعتمداري وزیر، براي فرهنگ و آموزش عالی فرستاده شد. اگر چه طرح یاد شده، مورد پذیرش دانشگاهیان 22/5/1358

 ن بود، اما سرانجامی نیافت و به فراموشی سپرده شد.و سازمان ملی دانشگاهیا
جویی در مصرف اعتبارات و کاهش براي صرفه«، 17/12/1357از سوي دیگر، بر پایه ماده واحده شوراي انقالب در تاریخ 

، با به هم وزارت فرهنگ و آموزش«هاي اساسی و انجام اقدامات قاطع در جهت اهداف انقالب مشیساالري و برگزیدن خطدیوان
آمیختن دو وزارتخانه فرهنگ و هنر و علوم و آموزش عالی بدون پشت سر گذاشتن فرایندهاي قانونی شکل گرفت. اما، این ادغام، 

دهی جدید منطبق بر نیازهاي دوران انقالب نشد. زیرا در حالی که وظایف جدیدي بر لزوماً موجد تشکیالت مناسب و سازمان
ي هاها و مؤسسات آموزش عالی معین، حوزهم افزوده شد، با به تعلیق درآمدن شوراي مرکزي دانشگاهوظایف پیشین وزارت علو

گیري (برون و دورن دانشگاهی) به تعطیلی کشانده شد. حتی تصویب الیحه قانونی ایجاد شوراي عالی فرهنگ گوناگون تصمیم
، به دلیل این که فرصتی براي تشکیل نیافت، عمالً 1359و آموزش عالی (از سوي شوراي انقالب) در هفدهم اردیبهشت ماه 

نتوانست به این خأل تشکیالتی پایان دهد. اما خلع ید از مؤسسات آموزش عالی خصوصی و دولتی در قالب پنج مجتمع دانشگاهی 
موجبات اعمال نظارت انجام گرفت، راه را براي تمرکز در آموزش عالی هموار کرد و  6/8/58اي در تاریخ که با تصویب الیحه

مرکزي را بیش از پیش فراهم ساخت. با این همه، این حد از تغییرات براي کسانی که ایجاد دگرگونی بنیادي در نظام آموزش 
 ).1265: 1383کردند، ارضا کننده نبود ... (داوري هاي انقالب اسالمی را دنبال میعالی کشور و همسو ساختن آن با هدف

ریزي آموزشی، تهیه و ها، برنامهترین آنهاي آموزش عالی که مهمها و مؤسسههاي اصلی دانشگاهبه این ترتیب، کارویژه
ها، به رغم پشت سر گذاشتن فراز ها گرفته شد و تاکنون نیز وضعیت آنتدوین برنامه درسی، برگزیدن اعضاي علمی و ... از آن

 ام قرار دارد. و فرودها و تغییرات پیاپی در ابه

 فرایند تحول رده علمی اعضاي هیأت علمی

نامه شوراي دانشگاه است که در یازدهم (تهران) است، آیین» شوراي دانشگاه«نخستین سندي که بیانگر وظایف و اختیارهاي 
 از سوي دانشگاه تهران تدوین و تصویب شده است.  1314اردیبهشت ماه 

 وراي دانشگاه وظایف زیر را در زمینه رده علمی اعضاي هیأت علمی را به دوش داشته است:نامه یاد شده، شآیین 12در ماده 
 تعیین مقررات درباره درجات از قبیل دکترا و غیره؛ -1
 ها بدهد.تصدیق استحقاق اشخاصی که دانشگاه بخواهد درجه دکتراي افتخاري به آن -2
 تشخیص درجه علمی داوطلبان دانشیاري -3
 براي دانشیاري و استادي پیشنهاد شده باشند.» هاشوراي دانشکده«ی که از طرف اظهار در مورد اشخاص -4
 تصدیق ترفیع دانشیاري به رتبه استادي -5
 پیشنهاد علماي داخلی و خارجی براي عضویت افتخاري دانشگاه بر طبق ماده سوم قانون دانشگاه -6
 )1335نیا، تصویب نظام نامه مسابقه دانشیاران (کی -7

اي از ساختار و فرایند ارتقا و ترفیع اعضاي علمی بازتاب یافته است. هر چند نامه یاد شده، تنها گوشهدر آیینبه این ترتیب، 
تر، از دیدگاه ساختاري، شوراي دانشکده، در گام  نامه نیافته است. به سخنی روشنها بازتابی در این آیینمعیارهاي ارزیابی آن

اند. هر چند ممکن است که با گسترش پرداختهی، به ارزیابی اعضاي علمی براي ارتقا مینخست و شوراي دانشگاه در گام پایان
نهادهاي آموزش عالی، این ساختار و فرایندها با گذشت زمان تغییر یافته باشند، اما تاکنون به چنین اسنادي دسترسی نبوده 

 است.
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قوانین و مقررات استخدامی  1358از اول شهریور ماه «کشور، کل  1385قانون بودجه  36به هر ترتیب، بر پایه بند الف تبصره 
ها و مؤسسات آموزش عالی (اعم از دولتی و یا غیردولتی) که نام کادر آموزشی و هیأت علمی دانشگاه تهران درباره کلیه دانشگاه

 ».شودی مغایر با آن لغو میشود و مقررات استخدامهاي دولتی درج شده است اجرا میها در این قانون در ردیف دستگاهآن
ها، بدون توجه به سازي مقررات آنسازي نهادهاي علمی کشور، در چارچوب یکسانبه این ترتیب، براي نخستین بار یکسان

 آید.ها به اجرا درمیهاي گوناگون آنها و برنامهها، اهداف، کارویژهرسالت
قوانین و مقررات استخدامی کادر آموزشی و هیأت علمی دانشگاه «شور، کل ک 1385چه در قانون بودجه  اگر چه دسترسی به آن

 اند:)، وظایف هیئت ممیزه را چنین برشمرده1366پذیر نشده است، اما شریعت و کمال (نامیده شده است، تاکنون امکان» تهران
استادي یا ارتقاي اعضاي رسیدگی و اظهار نظر نسبت به صالحیت علمی داوطلبان ورود خدمت در مراتب دانشیاري یا  -

 هیأت علمی به این مراتب. 
 ارزشیابی کیفیت انجام وظایف آموزشی و پژوهشی و خدماتی اعضاي هیئت علمی دانشگاه -
 نامه استخدامی هیأت علمی دانشگاه به آن اشاره شده است.رسیدگی به سایر مواردي که در آیین -

ها است. انتخاب اعضاي هیأت ت که دربرگیرندة نمایندگان دانشکدها ین سند درج شده اس 2ترکیب اعضاي هیأت در ماده 
، 18/5/62اي که به تصویب هیأت امنا رسیده باشد، یاد شده است. چهار سال پس از آن، یعنی در تاریخ نامهنیز در چارچوب آیین

ه مقررات چگونگی تشکیل و اختیارات یابند. از جملهاي امنا این مقررات تغییراتی مینفري جانشین هیأت 3با بازنگري هیأت 
شود. افزون بر آن، براي نخستین هیأت ممیزه اي یکسان تعیین میها و مؤسسات آموزش عالی به گونههیأت ممیزه دانشگاه

 شود.گیرد و مقررات مربوط به چگونگی تشکیل و اختیارات آن نیز مشخص میمرکزي شکل می
ها، هاي امنا، بلکه براي دانشگاهمرکزي، نه بسان نهادي باالدستی براي تمامی  هیأتگیري هیأت امناي در واقع، دلیل شکل

هاي ارزیابی و ها و کمیتهها، امکان تشکیل، گروهمؤسسات آموزش عالی و پژوهشی بود، که از نظر شمار اعضا و رده علمی آن
 هیأت ممیزه را نداشتند.

، به دلیل کاهش اعضاي علمی با 1365ت فرهنگ و آموزش عالی، در سال وانگهی، پس از جدا شدن آموزش پزشکی از وزار
رده علمی مورد نیاز براي تشکیل هیأت ممیزه، شمار نهادهاي آموزش عالی که بتوانند خود به تشکیل هیأت ممیزه بپردازند رو 

درصد نهادهاي  60، بیش از 1372هاي تقویت هیأت ممیزه مرکزي شد. هر چند که در سال به کاهش نهاد، که از جمله دلیل
 ).1372ریزي آموزش عالی، آموزش عالی از هیأت ممیزه مستقل برخوردار بودند (مؤسسه پژوهش و برنامه

هاي تخصصی (علوم انسانی، علوم پایه، فنی و اندازي کمیتهتوانست با راههیأت ممیزه هر دانشگا، با توجه به شرایط خود می
کنندگان (ارتقاء یا تبدیل وضعیت و ...) بپردازد. پزشکی و دامپزشکی)، به ارزیابی نخستین درخواستمهندسی، هنر و معماري، 

ن ها در آن دوراهاي علمی در برگزیدن اعضاي این کمیتهها و نقش اعضا و گروههر چند، از چگونگی برگزیدن اعضاي این کمیته
گونه رسد فرایند انجام اینو دقیقی در دست نیست. اما چنین به نظر می ها اطالعات مستندو همچنین معیارها و چگونگی ارزیابی

 شده است.اي متمرکز انجام میها، دست کم در سطح نهاد آموزش عالی به گونهارزیابی
هاي مادر واگذار شد. هر چند هیأت ممیزه مرکزي همچنان با گذر زمان، بخشی از اختیارات هیأت ممیزه مرکزي به دانشگاه

اد دکه از هیأت ممیزه برخوردار نبودند را انجام میها و نهادهاي پژوهشی ر بررسی صالحیت علمی اعضاي هیأت علمی دانشگاهکا
، با دستورالعمل وزیر علوم، تحقیقات و فناوري، اختیارهاي هیأت ممیزي مرکزي و 1379). در سال 1383(طالبی و بهبان، 

ابی علمی اعضاي هیأت علمی دانشگاههاي بدون هیأت ممیزه به هیأت ممیزه دانشگاه ریزي در باره ارزیشوراي عالی برنامه
 ).1379برگزیده در هر منطقه واگذار شد (مصوبه وزیر علوم، تحقیقات و فناوري، 

تحقیقات از سوي وزیر علوم،  7/9/80نامه ارتقاي اعضاي علمی بار دیگر، با تغییراتی در شکل بخشنامه در تاریخ در پی آن، آیین
به اجرا درآمد. بیشتر تغییرات  1/7/81و فناوري به دانشگاهها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی سراسر کشور ابالغ شد و از تاریخ 

رسد تغییراتی اساسی را به همراه نداشت. از جمله نامه در برگیرندة معیارهاي ارزیابی بود که به نظر میانجام شده در این آیین
 توان چنین برشمرد:ییرات را میترین این تغمهم

 هاي تحصیالت تکمیلی از فعالیتهاي آموزشی به پژوهشی؛نامهجابه جایی راهنمایی و مشاوره پایان •
 از فعالیت اجرایی (خدماتی) به فعالیتهاي علمی اجرایی؛ 3تغییر نام ماده  •
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 اد شده بود)تر پژوهشی قلمداجرایی (که بیش –گنجاندن ترجمه کتاب در فعالیتهاي علمی  •
 پژوهشی) 2(به جاي ماده  3گنجاندن تألیف جزوه درسی در ماده  •
 آموزشی به علمی اجرایی. 13به  1اندازي آزمایشگاه یا کارگاه از ماده جایی طراحی و راهجابه •

که در  ايبه گونهشوند ها (معموالً با تغییر وزیر) دستخوش تغییرات دیگري مینامهگذارد، که همانند گذشته، آییندیري نمی
یابند که دوبار آن در دولتهاي نهم و دهم رخ داده است. بازکاوي این تغییرات سه بار دیگر، تغییر می 1389تا  1383بازه زمانی 

» نگر تلیسان«و » تمرکزگرا«رسد رویکرد ها یکسان به نظر مینامهاي است، اما آنچه در تمامی این آییننیازمند مطالعه جداگانه
 »بررسی وضعیت نظام ارتقاي اساتید و محققین کشور«نهادهاي علمی کشور است. بدین ترتیب که، آن گونه که در گزارش  به

 »:آمده است
نامه ارتقاي اساتید کشور توسط واحد هیأت امناي وزارت علوم، تحقیقات و فناوري نوشته شده و سپس به تأیید آیین •

). گذشته از آن، به پایه 16: 1390معاونت علمی و فناوري ریاست جمهوري، رسد (وزیر علوم، تحقیقات وفناوري می
هاي وضع موجود در نظر رسد که این تغییرات بدون برشناسی کاستیهاي شخصی چنین به نظر میزیست آزموده

دي دیوان هاي کارمیاب و سهم و از همه نظرات ذینفعان اصلی و با رویکرهاي نظري، زیست آزمودهگرفتن، بنابراین
 اند.ساالرانه تدوین یا تغییر یافته

 سکانداري دانشگاهی از دیدگاه حقوقی و قانونی

سر گذاشته است، اگرچه، گیري فراز و فرودهاي بسیاري را پشتسکانداري دانشگاهی درنظام آموزش عالی ایران، از اوان شکل
در زمینه علمی و آموزشی و از جمله ارتقا اعضاي علمی خود  در دوران پهلوي، نهادهاي آموزش عالی از استقالل نسبی به ویژه

ي که ااي این استقالل، به زیر چنبره حاکمیت کشانده شود، به گونهبرخوردار بودند، اما همواره کوشیده شده بود. تا به گونه
و » لی تعلیمات عالی کشورخط مشی ک«گیري درباره شوراي مرکزي دانشگاهها، بسان نهاد ملی سیاستگذاري و تصمیم«الیحه 

با اصالحاتی تنها به تصویب  1344سال، یعنی در سال  2به مجلس شوراي ملی تقدیم شد. اما، پس از گذشته  1342...، درسال 
رسد. هرچند بنابر مصوبه یادشده، تا تصویب نهایی مجلس شورا و سنا قابل اجراشناخته شد. اما زمان چندانی کمیسیون می

هایی همگون با شوراي مرکزي دانشگاهها ، وزارت علوم و آموزش عالی، با اهداف و کار ویژه1346که در سال  شودسپري نیم
در امر آموزش ملی، تنظیم طرحهاي کلی و اساسی ریزي تمرکز برنامهتعیین خط مشی آموزشی کشور و «یابد و گشایش می

ن آنها با یکدیگر از جمله وظایف این وزارتخانه در نظر گرفته هاي تعلیماتی و هماهنگ ساختآموزش در کلیه سطوح در رشته
 گیري نهادي نسبتاً مستقل و دانشگاهیتواند نشان از احساس خطر از شکلپاید که در واکنشی دیگر، که میشود. دیري نمیمی

هیأت وزیران شکل با تصویب  1348دهد. شوراي آموزش کشور در سال باشد،  حاکمیت، نهاد همگون دیگري را شکل می
ایفی تر این که، وظشود. مهمنیز شهرت داده می» شوراي مرکزي آموزش کشور«گیرد، جاي شگفتی نیست که این شورا، با نام می

اد تر ساختن نقش این نهرنگشود. براي کمشود که از وظایف شوراي مرکزي دانشگاه بازشناخت نمیبراي آن در نظر گرفته می
جاودانی، پذیر نباشد (شد که بازشناسی میان آن دو امکاناي همزمان یا مشترك برگزار مینشستهاي آن به گونه گیر ملی،تصمیم
اهداف، وظایف و تشکیالت وزارت «). وضعیت شورا مرکزي دانشگاهها، به رغم اینکه، در ویراستهاي نخست الیحه 47: 1387

ري شده بود، همچنان در ابهام قرار گرفت. هرچند شوراي دیگري با نام گیري آن پافشاعلوم، تحقیقات و فناوري، بر بازشکل
، با افزایش نه کیف اعضا اسمی و حقوقی وظایف و اختیاراتی نه چندان همگون جایگزین »شوراي عالی علوم، تحقیقات و فناوري«

 آن شد.
دهاي بسیاري را پشت سرگذاشته است. تر خاطرنشان شد، فراز و فرورسکانداري درون دانشگاهی، نیز همان گونه که پیش

ها و عملکردهاي وزارت، به نظر نامهدر اسناد، به ویژه آیین» تمرکزگرایی و دیوان ساالر سنتی«اما به رغم فرمان روایی رویرکد 
قانونی  اسنادتوان در رسد، خواست دستیابی به استقالل دانشگاهی، همچنان پایدار باقی مانده است، بازتاب این خواست را میمی

 اند.کشور به روشنی دید. هر چند که این خواستها بازتاب عملکردي مناسبی به همراه نداشته
هاي آشکار براي بازسازماندهی نظام دانشگاهی کشور را، که بازتاب دهنده خواست دیرین به سخنی دیگر، نخستین واکنش

 99ویژه آغاز دهۀ هشتاد پی گرفت، این خواست، نخستین بار در ماده توان در پایان دهۀ هفتاد و به دانشگاهیان بوده است، می
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به منظور انسجام بخشیدن به امور اجرایی و سیاستگذاري نظام علمی «قانون برنامه سوم به این ترتیب بازتابی روشن یافت: 
ابد یقیقات و فناوري تغییر نام میبه وزارت علوم، تح» عالیوزارت فرهنگ و آموزش«کشور، از ابتداي برنامه سوم توسعه کشور، 

ریزي، حمایت و پشتیبانی، ارزیابی و نظارت و بررسی و تدوین سیاستها و اولویتهاي راهبردي در حوزه تحقیقات و وظایف برنامه
 ).1379شود (برنامه سوم توسعه، و فناوري به وظایف وزارتخانه مذکور افزوده می

 ریزي آموزشر وزارتخانه، و در پی آن دبیرخانه این شورا در مؤسسه پژوهش و برنامهبه این ترتیب، شوراي تغییر ساختار د
عالی گشایش یافت. اگرچه ویراست پایانی تغییرات ساختاري شورا و دبیرخانه در مراحل گوناگون اداري تغییرات آشکاري یافت، 

لوم، تحقیقات و فناوري ریشه دواند. از جمله نکاتی که اما جوهرة آن، در برخی از مواد قانون اهداف، وظایف و تشکیالت وزارت ع
یم حفظ و تحک«ماده یک این قانون اشاره کرد که یکی از اهداف این وزارت را » و«توان به بند پیوندي با این جستار دارند، می

دارساختن، ا کرانهشمرد. افزون بر آن، هم هنگام ببر می» آزادي علمی و استقالل دانشگاهها مراکز علمی و تحقیقاتی
ریزي، نظارت و ارزیابی و حمایت و پشتیبانی از دانشگاهها مأموریتهاي اصلی و حدود اختیارات وزارت عتف در سیاستگذاري، برنامه

مورد نهادهاي برون دانشگاهی بست. چنانچه در ماده گریهاي بیو نهادهاي علمی کشور، در سطح کالن و ملی راه را براي مداخله
هستند و برابر  شخصیت حقوقی مستقلعالی و تحقیقاتی داراي دانشگاهها و مؤسسات آموزش«ن قانون آمده است: ای 10

رسد می تأیید وزیرو  تصویب هیأت امنا هاي خاص مالی معامالتی، اداري، استخدامی و تشکیالتی که بهنامهضوابط و آیین
اختیارات وزارت در امور دانشگاهها و «وزارت به روشنی چنین بیان شده است: شوند. در ادامه این ماده کرانه اختیارات اداره می

مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی و حدود تعیین سیاستهاي عمومی اداره آنها، ارزیابی نظارت و حمایت و پشتیبانی آنها در 
 ».چارچوب این قانون و مصوبات مراجع ذیصالح خواهد بود

هایی حقوقی وجود داشته باشد؛ که گاه به دلیل فشارهایی سیاسی پدید آمده اد شده، ابهامهرچند، ممکن است در ماده ی
در دانش حقوقی قضایی وجود دارد. اما در » شخصیت حقوقی مستقل«هاي مفهومی که از جمله براي است و گاه به دلیل ابهام

 تر بیان شده است:گذار کمی روشنتبصره این ماده هدف قانون
، افزایش اختیارات هیأت امنابخش آموزش عالی و پژوهشی،  اجراییدر فعالیتهاي  تمرکززداییبه منظور تحقق «

هاي ستادي شوراهاي علمی و مدیریت اجرایی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی، تنظیم حدودئ اختیارات حوزه
هاي امنا، تعریف و تعیین حقیقاتی، تقویت ترکیب اعضاي هیأتوزارتخانه در امور دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و ت

-مسئولیتهاي متقابل دولت و هیأتهاي امنا و نحو نظارت بر فعالیت دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی، لوایح، تصویب
قانونی به مراجع ذیصالح ارائه ها و اصالحات الزم توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوري و براي طی مراحل نامهها، آییننامه

 ».خواهد شد
 توان این اهداف را از آن بر کشید:شود، اما میهایی که در این تبصره دیده میبه رغم ابهام

 تمرکززدایی در فعالیتهاي اجرایی بخش آموزش عالی و پژوهشی •
 سسات آموزش عالی و تحقیقاتیافزایش اختیارات: هیأتهاي امنا، شوراهاي علمی و مدیریت اجرایی دانشگاهها و مؤ •
 هاي ستادي وزارتخانه در امور دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتیتنظیم حدود اختیارات حوزه •
 تقویت ترکیب اعضاي هیأتهاي امنا •
 ترعیف و تعیین مسئولیتهاي متقابل و هیأتهاي امنا •
 شینحوه نظارت بر فعالیت دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوه •

هاي الزم توسط وزارت علوم، ها و اصالحیهنامهها، آیینلوایح، تصویب نامه«در پایان این تبصره خاطر نشان شده است که 
 تحقیقات و فناوري براي طی مراحل قانونی به مراجع ذیصالح ارائه خواهد شد.

هاي افزایش اختیارات هیأت«و » تمرکززدایی«که بر گذاران در این سند قانونی گذاران تغییرات و قانونروشن است که منظور پایه
، گیري، افزایش توان تصمیم»اختیارات وزارت در امور دانشگاهها و دیگر نهادهاي آموزش عالی و پژوهشی» امنا و مشخص ساختن

ل دانشگاهی و عالی و پژوهشی در اداره کردن این نهادهاي در چارچوب استقالهیأتهاي امناي دانشگاهها و نهادهاي آموزشی
 گري نهادهاي بیرونی از جمله وزارت عتف است.کاهش مداخله
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هرچند، پیش از تصویب قانون اهداف، وظایف و تشکیالت وزارت علوم، تحقیقات وفناوري، همانگونه که بیشتر نیز یادآوري شد، 
شگاهها در مدیریت آموزش عالی و سیاستهاي تمرکززدایی، توسعه، نهادینه کردن مشارکت دان«و در چارچوب  1379در سال 

از سوي وزیر علوم ابالغ شد که بر پایه آن اختیارات  30/4/1379، دستورالعملی در تاریخ »تقویت روحیه همکاري بین دانشگاهها
ریزي از جمله در خصوص بررسی صالحیت علمی اعضاي هیأت علمی دانشگاهها و هیأت مییزه مرکزي و شوراي عالی برنامه

موزش عالی و پژوهشی بدون هیأت ممیزه به هیأت ممیزه دانشگاه منتخب در هر منطقه واگذار شد (مصوبه وزیر علوم، مراکز آ
 15). واگذاري این اختیارات از حوزه وزارت به نهادهاي علمی کشور، اگرچه در بازه زمانی یاد شد (1379تحقیقات و فناوري، 

رسد، واگذاري ارزیابی اعضاي علمی (صالحیت علمی) یک آمند، اما به نظر نمیسال پیش) روي هم رفته پیشروانه به شمار می
هاي نهادهاي هاي کامیاب و رویهنهاد، حتی به یک نهاد دانشگاهی دیگر، با ادبیات ارزیابی در آموزش عالی، زیست آزموده

 دانشگاهی چو دیرینه جهانی همگرایی داشته باشد.
 

وضعیت موجود نیازمند تحلیل ژرف محیطی است، اما بر پایه مطالعات جسته و گریخته  2و برشناسی 1شناسیاگر چه آسیب
توان چنین هاي وضعیت کنونی ارتقاي اعضاي علمی را میهاي انجام شده و آزموده و مشاهدات برخی از کاستیو کنکاش
 برشمرد:

 هاي نظريکاستی

 و استقالل دانشگاهی؛ 3نادیده انگاشتن مبانی نظري درباره سکانداري دانشگاهی -
 »عضو هیأت علمی«سازي از در مفهوم کژتابی -
گیري دانشگاهی در امور سازمانی، ها، بسان باالترین رده تصمیمنادیده انگاشتن فلسفه وجودي هیأت امنا در دانشگاه -

 مالی، نیروي انسانی و علمی آموزشی؛
 فرایند علمی آموزشی و از جمله در فرایند ارتقا؛هاي علمی به ویژه در نادیده انگاشتن نقش اعضا و گروه -
به جاي قدرت  5و پاداش 4ساالرانه سنتی بر مدیریت دانشگاهی؛ از جمله چیرگی قدرت اجبارچیرگی رویکرد دیوان -

 هاي کامیاب جایی در سکانداري دانشگاهی ندارد.هاي نظري و زیست آزمودهکه بر پایه بنیان 6مرجع
 هاي نهادي آن با دیگر نهادهاي اجتماعیهاي رهبري و اداره کردن نهادهاي تولید داتش و تفاوتنادیده انگاشتن ویژگی -
 و ...» پژوهسیاست» «پژوهشگر«و به هم آمیختن آن با مفاهیمی همچون » عضو علمی«نادیده انگاشتن مفهوم  -

 هاي معیارهاي ارزیابیکاستی

 عیارهاي ارزیابی به جاي ارزیابی کیفی عملکردها؛گرایانه در مچیرگی رویکرد کمی گرایانه و اثبات -
هاي اساسی نهادهاي تولید دانش در معیارهاي ارزیابی به ویژه در وضعیت کنونی نادیده انگاشتن گوناگونی کارویژه -

 کشور؛
 هاي ویژه و نهادهاي علمی و معیارهاي ارزیابی؛واگرایی میان اهداف و برنامه -
 هاي گوناگون در نهادهاي همگون؛مگون براي ارزیابی تمامی اعضاي علمی با کارویژهیکسان نگري و وجود معیارهاي ه -
 ها؛هاي سازمانی از آنداشتناهمسویی معیارهاي ارزیابی با کارراهه اعضاي علمی و چشم -
 ها شود.توانند سبب سوگیري در ارزیابینبود شفافیت و پیچیدگی در معیارهاي ارزیابی که می -

1. Pathology 
2 . Diagnosis 
3. University Governance 
4.  Coercive Power 
5.  Reward Power 
6.  Referent Power 

                                                           



 پیاپی معیارهاي ارزیابی و نادیده انگاشتن پیامدهاي آن؛ بی ثباتی تغییر -
 ناهمگرایی میان کارکردها و معیارهاي ارزیابی؛ -
 ابهام و پیچیدگی در معیارهاي ارزیابی؛ -
 هاي دانشگاهی؛وجود معیارهایی ناهمسو با اهداف و کارویژه -
 اعضاي دو نهاد محلی؛وجود سقف در معیارهاي ارزیابی بدون در نظر گرفتن وظایف و چشمداشت از  -
 نبود معیارهایی که پوشش دهند وظایف اصلی اعضاي علمی باشد؛ -
ها از اعضاي علمی ها و همچنین وظایف و چشمداشتها، اهداف و کارویژهها و ناهمسو با برنامههاي تبصرهوجود مؤلفه -

 (مقاله مشترك، مقاالت داراي همپوشانی و ...)

 ر نهادهاي ارزیابی کنندههاي ساختاري و فرایندي دکاستی

ولیت و هیأت امنا، مسئ» کمیسیون تخصصی» «کمیته منتخب«هاي در ساختارهاي کنونی نهادهاي ارزیابی کننده، سه نهاد با نام
 هاي زیر برخوردارند: رسد در مجموع از کاستیارزیابی را بر دوش دارند که به نظر می

ارزیابی کننده (نقش گروه تنها در پیشنهاد سه تن از اعضاي کمیته از  هاي علمی در ساختار نهادهاينقش اندك گروه -
 هاي باالدستی فروکاسته شده است).سوي مدیر گروه و آن هم با تأیید رئیس

 هاي نوپا؛نادیده انگاشتن زیست بوم نهادهاي علمی ایرانی، به ویژه در نهادها و رشته -
دي به ویژه در نهادهاي علمی که از کمیسیون و هیأت برخوردار گیري بی مورد نهادهاي ستاتمرکزگرایی و مداخل -

 نیستند؛
 تمرکز نهادها در رده دانشکده و یا دانشگاه؛ -
 هاي هر نهاد و رشته علمی؛هاي موجود ویژگیترکیب یکسان اعضاي نهادها بدون در نظر گرفتن گوناگونی -
 چنین نهادهاي ارزیابی برخوردار نیستند؛چگونگی برگزیدن کمیسیون و هیأت به ویژه در نهادهایی که از  -
 نبود معیار و شفافیت، پاسخگویی در چیدمان اعضاي هر نهاد ارزیابی کننده؛ -
 نبود ساختار حقوقی براي پاسخگویی ساختن افراد و نهادهاي ارزیابی کننده -
 ها؛هاي ارزیابی و تغییرات پیاپی آننامهابهام در پراکندگی در آیین -
 هاي هر نهاد.دهی در چارچوب اهداف و کارویژهرزیابی و پاداشابهام در نظام ا -

 هاي عملکرديکاستی

 ها؛گییري بی مورد آنپی نهادن نهادهاي فراقانونی و مداخله -
 نادیده انگاشتن برخی قوانین و حتی مقررات مصوب ساختارها، فرایند و انجام ارزیابی؛ -
 ب؛نادیده انگاشتن برخی ساختارها و فرایندهاي مصو -
 نامشخص بودن بازه زمانی ارزیابی حتی در چارچوب مقررات کنونی؛ -
 هاي علمی، بسان هسته اصلی نهادهاي دانشگاهی؛اندك گروه -
 نبود شفافیت در ساختارها، فرایند و چگونگی انجام ارزیابی؛ -
 رنگ بودن حقوق و وظایف اعضاي علمی بر پایه قوانین و مقررات؛کم -
 فرایندها و معیارهاي ارزیابی؛تغییر پیاپی، ساختارها،  -
 کاربست معیارهاي غیردانشگاهی در فرایند ارزیابی؛ -
 هاي عمومی؛جداسازي ارزیابی دانشگاهی از ارزیابی -
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دفتر سوم: بازکاوي وضعیت کنونی ساختار نهادهاي ارزیابی کننده پرونده ارتقا، تغییر وضعیت یا 

 بازکاوي اعضاي علمی

ارزیابی کننده، نخست نیازمند بازشناسی و بازکاوي ساختاري است که هماکنون در اسناد و پیشنهاد ساختاري نهادهاي 
، چنین به نظر 1کندآفرینی میویژه در نهادهاي دانشگاهی و پژوهشی نقشها بازتاب یافته است. ساختار کنونی، که بهنامهآیین
پردازد. کننده میئیس نهاد به ارزیابی عضو هیأت علمی درخواسترسد که تنها از یک رده سازمانی برخوردار است که زیر نظر رمی

 توان به بازشناسی و جداسازي نقش و فلسفهکنند، اما نمیبه سخنی گویاتر، اگر چه سه نهاد در فرایند ارزیابی ایفاي نقش می
، پیوست 3ماده «. چرا که بنا بر آفرینند، پرداختوجودي هر یک از سه نهاد، که هنگی در زیر سایه سنگین رئیس نهاد نقش می

، کمیسیون تخصصی »مؤسسه«است، سه نهاد: هیأت ممیزه » مراجع ذیصالح«که دربرگیرنده » نامه ارتقاشماره یک آیین
 اند.بینی شدهپیش» مؤسسه«و کمیته منتخب » مؤسسه«

شده است، رده سازمانی هر سه نهاد در  »مؤسسه«گونه که در متن بر واژه شود، و آنگونه که در نگاه نخست دیده میهمان
ه، دانشکده اي که پیشاپیش نقش گروبینی شده. نکتهسطح مؤسسه (دانشگاه یا مؤسسه پژوهشی) و تنها زیر نظر رئیس نهاد پیش

 هاي تخصصی بازي کنند، نادیده انگاشته است.توانند نقش اساسی در ارزیابییا پژوهشکده را که می
بر فرایند تشکیل و ترکیب اعضاي  2ساختار نهادهاي ارزیابی کننده، نخست نیاز است گذري بازکاوانه تر وضعیتبراي روشن

تواند این بازکاوي را با نگاهی ها، گذري بر استنادهاي قانونی سند یاد شده میآن داشت اما پیش از بازکاوي ساختار نهادي آن
 تر دنبال کند.روشن

 4تحقق نهاد ب.«نامه، در گام نخست، براي ، این آیین»ارتقاي مرتبه اعضاي هیأت علمینامه پیوست یک آیین«در مقدمه 
رسد در بند قانون اهداف، وظایف و تشکیالت وزارت عتف، بازآرایی شده است. این در حالی است، که به نظر می 2ماده  5و ب

نامه همگرایی چندانی ندارد. با نماد این آیین» هاستگاهزمینه اداره امور دانش«که در برگیرنده نقش وزارت در  3قانونی یاد شده
هاي) اي و مقاطع (دورهدر سطح نهادي، رشته» تعیین ضوابط، معیارها و استانداردهاي علمی«به روشنی بر  4-چرا که بند ب
ویژه در امور گري، بهشناسد. نه مداخلههاي نهادي را به رسمیت مینیز حق نظارت بر فعالیت 5-فشارد. بند بتحصیلی پامی

قانون یاد شده، به دلیل برخورداري این نهادها  10نهادهاي آموزش عالی، که بنا بر ماده » کارکنان اداري، استخدامی و تشکیالتی
اختیارات وزارت در امور «بر دوش هیأت امناي هر نهاد گذارده شده است و در ادامه این ماده نیز » شخصیت حقوقی مستقل«از 

ها: ارزیابی، نظارت و حمایت و هاي عمومی اداره آنها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی و حدود تعیین سیاستگاهدانش
 ها یاد شده است. از آن» پشتیبانی

و تبصره قانون اهداف،  10رسد ناقض مفاد ماده ، پیوست یک نیز که به نظر می4هاي حقوقی، ماده بر پایه این استدالل
رسیدگی و اظهارنظر نسبت به درخواست «کیالت وزارت عتف است، دست کم با چالش حقوقی روبروست. چرا که وظایف و تش

ز نظر فناوري و [...] ا -اجتماعی، آموزشی، پژوهشی -تربیتی -هاي فرهنگیارزیابی کیفیت انجام فعالیت«متقاضیان ارتقا [...] و 
وانهاد. هر چند که ضوابط و » هیأت ممیزه«ه بتوان آن را به نهادي دیگر، حقوقی و قانونی بر دوش وزیر گذارده نشده است، ک

 هاي امنا هر نهاد نیازمند تأیید وزیر باشد.هاي خاص مالی معامالتی، اداري، استخدامی و تشکیالتی مصوبه هیأتنامهآیین
علمی (خدمات اجتماعی)، در نهادي  وانگهی، بدون هیچ پشتوانه نظري و حقوقی، ارزیابی بخشی از عملکرد اجتماعی اعضاي

 شود که پیوندي نیز با نهادهاي سه گانه در نظر گرفته نشده ندارد. با ترکیبی کامالً متفاوت انجام می 4جداگانه
کننده عملکرد اعضا براي ارتقا تر از وضعیت ساختاري نهادهاي ارزیابیبه هر حال، براي برخوردراي از نمایی روشن و شفاف

 شدن، نگاه ... به تصویر کشیده شده است. و رسمی 

نامه ارتقاي مرتبه اعضاي هیأت علمی: مقررات مربوط به طرز تشکیل و اختیارات و وظایف هیأت پیوست شماره یک آیین«. براي آگاهی بیشتر نک به 1 
 ممیزه مؤسسه.

 اي است.هاي جداگانهها نیازمند جستارگشایینامهتر این این آیین. بازکاوي دقیق2 
 و تبصره پانویس شود. 10ماده . لطفاً 3 
 جا گنجانده شود.در این 1موضوع ماده  1. تبصره 4 

                                                           



 

/ رئیس دانشگاه 
موسسه
 

گروه
 

گروه
 

گروه
 

گروه
 

/دانشکده
پژوهشکده

 

ن  عاو م
شی وز آم

/ عضو هیأت علمی دانشگاه
موسسه

پژوهشی/گروه آموزشی

معاونت
 

معاونت
 

/دانشکده
پژوهشکده

 

/دانشکده
پژوهشکده

 

پژوهشکده/دانشکده

معاونت

موسسه/ رئیس دانشگاه

کمیته ارتقا

کمیسیون تخصصی

هیأت ممیزه

وزارت علوم، تحقیقات و 
فناوري

(فرهنگی) 1کمیسیون ماده 

عضو هیأت علمی بیرونی

ساختار هیأت ممیزه

ساختار کمیسیون تخصصی

ساختار کمیته منتخب

 
 نگاره ....: ساختار نهادهاي ارزیابی ارت
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 »کمیته منتخب مؤسسه«بازکاوي ترکیب و نقش  -الف

نامه ارتقاي مرتبه اعضاي علمی به تصویر کشیده شده پیوست شماره یک آیین«شود، که بر پایه دیده می 1گونه که در نگاره همان
ها، یعنی رئیس دانشکده/ نفره، که دو نفر اصلی آن 5ترکیب این کمیته » شودکمیته منتخب آغاز می«، فرایند ارزیابی با 1است

یر رئیس و دب«ري و به ترتیب بر دوش داشتن نقش رسد به دلیل برخورداري از رده باالي اداپژوهشکده و معاون وي، که به نظر می
 کنند. اثرگذارترین نقش را در کمیته بازي می» کمیته

ویژه این که، هر چند، اعضاي علمی به این ترتیب، دور از ذهن نیست که بار ارزیابی اداري و بر ارزیابی علمی سایه بیفکند. به
تأیید رئیس دانشکده/ پژوهشکده و «ها در کمیته در گام نخست نیازمند حضور آنشوند، اما کمیته، از سوي مدیر گروه پیشنهاد می

 است.» رئیس مؤسسه«در گام دوم نیازمند تأیید 
هاي کامیاب جهانی افزون بر آن، کاربست چنین ساختار و فرایندي در ارزیابی، با ادبیات ارزیابی در آموزش عالی و زیست آزموده

شود، انجام می 2دهند، چرا که ارزیابی تخصصی در آموزش عالی، که بیشتر از سوي همتایانان نمیهمگرایی چندانی از خود نش
شود که از دیدگاه تخصصی، بیشترین توانمندي و صالحیت نخست نیازمند، انجام ارزیابی درونی در گروه علمی است. زیرا پنداشته می

 روند را داراست. به شمار می را در ارزیابی از اعضاي گروه خود را که همتاي یکدیگر
شمار اي از ارزیابی درونی بهتواند گونههاي کامیاب و رایج که میآزمودههاي ساختار کنونی این کمیته از دیدگاه نظري و زیستکاستی

 :توان چنین برشمردآید، نهادهاي تولید دانش را می
صی، بیشترین صالحیت را در چارچوب ارزیابی درونی از نادیده انگاشتن نقش اعضا و مدیر گروه، که از دیدگاه  تخص •

 اعضاي خود را دارد.

فروکاستن نقش گروه و مدیر آن، تهها براي پیشنهاد سه تنه از همتایان درخواست کننده ارتقا، آن هم نه از سوي گروه  •
 که تنها با نظر مدیر گروه.

گرفتن رئیس دانشکده/ پژوهشکد، و یکی از معاونان تخصصی با قرار  -ساالري اداري بر رویکرد علمیچیرگی دیوان •
آموزشی یا پژوهشی (به انتخاب رئیس کمیته [؟!] به ترتیب به عنوان رئیس و دبیر کمیته، بدون در نظر گرفتن تخصص 

 تخصصی این ارزیابی بکاهد. -تواند از بار علمیها، که میو رشته آن

شود هاي بعدي باشد. یادآوري میتواند پایه ارزیابی در گامام شده از سوي کمیته که میهاي انجخواهی به ارزیابینبود فرایند فرجام
در ارزیابی  توانندتوان ارزیابی درونی بشمار آورد. بنابراین، به حضور مدیران باالتر، که بیشتر میکه این گام از ارزیابی آغازین، را می

رسد. چرا که به هر حال، درخواست و ارزیابی انجام شده در نیازي به نظر نمی آفرینی کنند،بیرونی از عملکرد اعضاي علمی نقش
راي تواند گنجانده شود. البته نه بهاي بعدي میویژه ریاست دانشکده است که در گامسطح گروه، سرانجام نیازمند تأیید مدیریت، به
 هاي انجام شده.ارزیابی، بلکه روایی بخشیدن اداري به ارزیابی

صصی، هاي تخهاي گوناگون تخصصی، ورود مدیریت دانشکده، به ارزیابی درونی گروهها و گرایشگاهی دیگر، به دلیل وجود رشتهاز ن

 ترکیب کمیته -9. ماده 1 
 »کمیته«رئیس دانشکده/ پژوهشکده/ ... (رئیس  -
 »)کمیته«(دبیر » کمیته«معاون آموزشی یا پژوهشی دانشکده/ پژوهشکده به انتخاب رئیس  -
شته و گرایش تخصصی فرد متقاضی به پیشنهاد مدیر گروه ذیربط و تأیید رئیس دانشکده/ پژوهشکده/ سه تن از اعضاي هیأت علمی متخصص در ر -

.... 
2 . Peer Review 
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رسد. هر چند ارزیابی انجام شده نیازمند تأیید اداري ارزیابی با ارزیابی تخصصی از عملکرد اعضاي علمیف چندان همگرا به نظر نمی
 ار پیشنهادي به این موضوع بیشتر پرداخته خواهد شد. انجام شده، هست. در ساخت

 بازکاوي نقش کمیسیون تخصصی -ب

، الیه دوم ارزیابی عملکرد اعضاي علمی، براي تبدیل وضعیت یا ارتقا رده علمی، را تشکیل 1کمیسیون تخصصی در ساختار کنونی
از  یابی، که فراتر از سطح گروه، براي رایزنی با مدیریت و اطمینانشمار آیداي از ارزیابی بیرونی بهتواند گونهدهد. بنابراین، میمی

 شود.گروه، انجام شده تشکیل می 1چند و چون ارزیابی درونی 
تمایز  توان به فلسفه وجودي آن ونیز نامگذاري شده است، دشوار می» کمیسیون تخصصی«اما با نگاهی به ترکیب کمیسیون، که 

ترین نقش را در تعیین اعضا بردوش دارد. ، رئیس مؤسسه اصلی»کمیته منتخب«ویژه این که، همچون بهبرد. نقش آن با کمیته پی
گونه وظایف و اختیارات متفاوتی براي آن در نظر گرفته نشده است. افزون بر آن، برخالف تخصصی نام گرفتن و از سوي دیگر، هیچ

ده بلکه، نیمی از اعضاي آن را نیز دیگر نهادهاي ارزیابی کننده (اعضاي هیأت اي به تخصص اعضاي آن نشگونه اشارهآن، نه تنها هیچ
اي دو تن از اعض«که، ارزیابی پایه از سوي کمیته انجام شده است، وجود دهند. با توجه به اینممیزه و کمیته منتخب) تشکیل می

 افزاید.ها مینیز به این ابهام» هیأت علمی مؤسسه
ت چه ارزیابی کمیسیون متفاوشخص بودن قلمرو وظایف و اخیتارات کمیسیون تخصصی، روشن نیست چنانوانگهی، جداي از نام

ده باشد. گیري نهاد شاي ناگفته تصمیمگونهها پرداخت. هرچنند، بهگیري درباره آنتوان به تصمیماز ارزیابی کمیته باشد، چگونه می
 ها، دست کم در اسناد روشن نیست. ویژه در صورت وجود تفاوت در ارزیابییزه بهگیري در هیأت ممچرا که، چرایی و چگونگی تصمیم

 توان چنین برشمرد:هاي کمیسیون تخصصی را میبه هر حال، کاستی
 تواان به کاهش وقت در ارزیابی بیانجامد؛گستره فراخ قلمرو تخصصی که می •
 نامشخص بودن وضعیت تخصصی اعضاي کمیته؛ •
 و اختیارات کمیته به ویژه در برابر ارزیابی کمیته تخصصی و هیأت ممیزه؛نامشخص بودن وظایف  •
گیري با سه عضو مشترك از کمیته تخصصی و گیري دو نهاد و موازي ارزیابی از سوي یک مرجع تصمیمچرایی شکل •

 هیأت ممیزه در آن
 یابی انجام شده از سوي کمیسیونخواهی در مورد ارزکننده و همچنین فرجامرسانی به درخواستنبود فرایند آگاهی •

 پ: بازکاوي نقش و ترکیب هیأت ممیزه

هاي این کننده براي ارتقا یا تغییر وضعیت وجود ندارد. شاید یکی از دلیلهاي نامگذاري نهادهاي ارزیابیدر اسناد نشانی از دلیل
ها ریشه گرفته باشد. از جمله کمیته هاي نامشخص آن)، از نامشخص بودن رده سازمانی و کارویژهمسمیهاي ناهمخوان (نانامگذاري

ص دارد. اي تخصمنتخب که مشخص نیست برگزیده چه کسانی است؟ کمیسیون تخصصی، که مشخص نیست، در چه کاري یا زمینه
انی و دقیقاً با چه کارویژه متفاوتی براي ارزیابی کیفیت سرانجام هیأت ممیزه، آن هم با چنین ترکیبی، که مشخص نیست از چه زم

هایی که از چنین نهادي گذاري آن نیز چندان با کارویژهویژه که نامها، در نهادهاي آموزش عالی تشکیل شده است. بهانجام فعالیت

ی براي رسد تناسببینی شده که به نظر نمیگانه در ساختار کنونی، که مرزهاي تخصصی بسیار فراخی نیز براي آن پیش 14هاي تخصصی . ترکیب کمیسیون1
 ه ارزیابی (بیرونی) داشته باشد، چنین در نظر گرفته شده است.انجام اینگون

 »کمیسیون«ترکیب  -7ماده 
 »)کمیسیون«(رئیس » هیأت«و تأیید » مؤسسه«به پیشنهاد رئیس » هیأت«یک تن از اعضاي  -
 »هیأت«و تأیید » مؤسسه«(با مرتبه دانشیاري یا باالتر) به پیشنهاد رئیس » مؤسسه«دو تن از اعضاي هیأت علمی  -
 »کمیته«دبیر  -
 »مؤسسه«با معرفی رئیس » کمیته«یک تن از اعضاي  -

                                                           



رو، هاي پیشهاي دانشگاهازمودهزیست رسد. چنین نهادي، که ادبیات سکانداري دانشگاهی ومورد پنداشت است، همخوان به نظر نمی
ین پردازد. کارویژه چنرود و در نتیجه چنین نهادي، به ارزیابی یا بازارزیابی نمیبه شمار می» ترین نهاد انتصاب اعضاي علمیعالی«

جود هاي متفاوتی ودیدگاهچه در فرایند ارزیابی، فشارد. افزون بر آن، چناننهادي، بیشتر بر حفظ استانداردهاي کلی دانشگاه پامی
تر، این نهاد با کمیته، در جایگاه رایزنی به باالترین مقام (رئیس کند. به سخنی روشنها کوشش میداشته باشد، در روشن ساختن آن

 شود،کند. این نهاد که اعضاي آن، در برخی نهادهاي دانشگاهی انتخابی است. به هر حال، کوشش میآفرینی میدانشگاه) نقش
ضاي شوند. نماینده اتحادیه اعها برگزیده میهاي دانشکدههاي علمی به انتخاب یا پیشنهاد رئیسدربرگیرنده نمایندگان تمامی گروه

 یابد.علمی نیز معموالً در این نهاد عضویت می
تواند در چگونگی یهاي پژوهشی یا آموزشی او در هیأت که مرئیس و یکی از معاون«از دیدگاه ترکیب اعضاي هیأت، حضور 

یأت ه رأيرسد. زیرا ها بیانجامد، چندان مورد نیاز به نظر نمیتواند به سوگیري در آنگیري اثرگذار باشد، میارزیابی یا حتی رأي
 ها برسد. افزون بر آن، اعضاي هیأت ممیزه در وضعیت کنونی، به پیشنهادشود که سرانجام به تأیید و امضاي انزمانی اجرایی می
 آشنایی دارند.  هاي او نیز، از پیششوند. بنابراین، دست کم با دیدگاهرئیس گمارده می

عضو علمی مؤسسه) از یک سو، و وجود تنها معیار رده علمی (استاد و دانشیار) بدون در نظر  15تا  7ابهام در شمار اعضا، بین (
تواند ناهنجارهاي (همانند تضاد منافع) زیادي را در این گام از ارزیابی هاي علمی میها به گروهگرفته، از جمله، رشته و وابستگی آن

 پدید آورد.
ها دلیل حضور یک تا سه عضو علمی دیگر، که وابستگی سازمانی و حتی رده علمی (ترجیحاً با مرتبه استادي و دانشیاري) آن

ویژه این که، رسد. بهبرانگیز به نظر مییار پرسشهاي وزیر، بساي دقیق روشن نیست، آن هم به پیشنهاد معاونگونههم به
هاي آموزشی و پژوهشی؟). در واقع، هاي امنا با یکی از معاونپیشنهاددهنده نیز به روشنی مشخص نشده است (رئیس مرکز هیأت

یت نیز نتصابی که در اقلانگیزاند که چنین اگیري بی مورد و بدون توجیه قانونی و حقوقی، دست کم این پریش را برمیاین مداخله
 کند؟قرار دارد، چه هدفی را دنبال می

 توان چنین برشمرد:هاي کامیاب را میآزمودههاي بنیانی هیأت ممیزه کنونی، با در نظر داشتن ادبیات نظري و زیستکاستی
سیون و کمیته) عملکرد اي که آن را از دیگر نهادهاي ارزیابی کننده (کمیگونهابهام در نقش و کارویژه مشخص آن به •

 اعضاي علمی براي ارتقا یا تغییر وضعیت متمایز کند.
 توان داشت.ناهمخوانی ترکیب اعضاي هیأت با چشمداشت هایی که از چنین نهادي می •
گري گیري در نظام آموزش عالی کشور را دارا باشد، به مداخلهتواند باالترین نقش تصمیمفروکاستن نقش وزیر، که می •

تواند او را از ها میر در فرایندي نه چندان فراخور جایگاه او. در نتیجه افزون به کارهایی اجرایی او که انباشت آنکم اث
 اش بازدارد.هاي اصلی و بنیانیانجام کارویژه

میزه، عضو هیأت م 3تا  1ها تا تنها پیشنهاددهنده هاي وزارت و فروکاستن نقش آناثر معانگري بی مورد و بیمداخله •
 آفرینی کم اثر و ناهمسو با هنجارهاي دانشگاهی و حتی قوانین و مقررات جاري.بدون وجود دلیلی براي این نقش

 1ت: کمیسیون تخصصی هیأت ممیزه ماده 

نامیده شده » اجتماعی -تربیتی -هاي فرهنگیفعالیت«که، در اسناد آموزش عالی  »خدمات اجتماعی«جداسازي ارزیابی عملکرد 
دان آید، چنشمار میناپذیر اعضاي علمی بههاي پذیرفته شده اصلی دانشگاهی و به پیرو آن از وظایف جدایی، از جمله کارویژهاست

زده را در درك ناروا از مفهوم یادگیري و آموزشی پنداشت که در رسد. شاید بتوان ریشه این جداسازي سیاستمعناپذیر به نظر نمی
 گیري به جدایی آموزش از پرورش انجامیده است. ي نوین آموزشی در ایران، که از اوان شکلگیري نهادهادیرینه شکل

به سخنی دیگر، شاید ناهمگرایی و یا رویارویی میان دانش نوین، که بر پایه خرد خود بنیاد بنا نهادها شده است، با باورها و 
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سازي مفاهیم به مفهوم فرایند درونی 2و یادگیري 1شد. چرا که آموزشهاي ریشه دوانده در جامعه به این جدایی یاري رسانده بارویه
تواند دربرگیرنده پرورش نیز باشد، یعنی آن چه از اي که به دگرگونی در باورها و در پی آن تغییر در عملکردها بیانجامد، میگونهبه

اورها و عملکردها، تنها دستاورد و پیامدي است که تر، دگرگونی در بدرون یاد شده است. یا به سخنی روشن 3آن بسان گنج نهفته
شی تر، یادگیري به نواندیچه آموزش و یا به بیانی دقیقتوان پنداشت، چناناي که میگونهتوان از آموزش و یادگیري پنداشت. بهمی

ي اجتماعی پذیریبندي و مسئولیتو نوکنشی نینجام، در واقع به یادگیري نینجامده است. از همین روست که دانش و دانایی ریشه پا
 آید.شمار میهاي اصلی نهادهاي تولید دانش بهشود و  از جمله کارویژهشناخته می

دلیل  ها که بهاند، جداي از برخی از آناجتماعی پذیرفته شده -تربیتی -هاي فرهنگیچه بسان فعالیتبه هر حال، با نگاهی به آن
ها را همسو با کنش اجتماعی مورد چشمداشت از دانشگاه و دانشگاهیان توان آنرسند، مینظر نمیپذیر به هاي مفهومی سنجشابهام

اي این ویژه که، بیشینه اعضرسد. بهنظر نمی ها چندان روا بهپنداشت. بنابراین، در نظر گرفتن کمیسیونی جداگانه براي ارزیابی آن
هاي دیگر نهادها، به بازار هاي آن نیز، همچون ارزیابیهند و سرانجام ارزیابیدکمیسیون را نیز، به درستی دانشگاهیان پوشش می

 ارزیابی از سوي هیأت ممیزه نیاز ندارد.
یازمند هایی است که نها انجامیده است، برخی فعالیتگونه فعالیتشاید، یکی از دیگر دالیلی که به جدایی فرایند ارزیابی این

ها هاي بیرونی به سنجش آنتوان با انجام ارزیابیون نهاد نمایندگی رهبري در مؤسسه است که میارزیابی از سوي نهادهایی همچ
گیرد. ارزیابی هاي آموزشی و پژوهشی برون نهادي اعضاي علمی با سنجش بیرونی انجام میگونه که دیگر فعالیتپرداخت. همان

ویژه که ها انجام شود. بههاي آنها، توانمندها و فعالیتبه تمامی شایستگیتر و با توجه اي در هم تنیدهگونهعملکرد اعضاي علمی به
 شمار آید.ها نیز بهدهنده روشنی از توان علمی و فرهیختگی آنتواند بازگوکننده و بازتاباعضاي علمی می» خدمات اجتماعی«

کننده در نظر گرفته شود تاري نهادهاي ارزیابیکه نیاز است در بازآرایی ساخ 1هاي کمیسیون تخصصی هیأت ممیزه ماده کاستی
 توان چنین برشمرده:را می
ها انجامیده است. ها از دیگر فعالیتاعضاي علمی که به جداسازي ارزیابی این فعالیت» خدمات اجتماعی«کم بها دادن به  •

از جمله وظایف اصلی  جویی و هنجارهاي دانشگاهیدر حالی که خدمت به دانشگاه و اجتماع، در چارچوب حقیقت
 آید.شمار میدانشگاهیان به

هاي اعضاي علمی با جداسازي نهادي در ها و فعالیتها، توانمنديامکان پیدایش ناپیوستگی در ارزیابی کلی شایستگی •
 فرایند ارزیابی؛

 ناهمگونی در ترکیب اعضا کمیسیون تخصصی با دیگر نهادهاي ارزیابی کننده؛ •
 نهادهاي ارزیابی کنندهناپیوستگی نهادي در  •

ایی تواند راهنمکننده عملکرد اعضاي علمی که میبراي برخورداري از سیمایی کلی از وضعیت ساختاري کنونی نهادهاي ارزیابی
 -کوشش شده وضعیت نهادي 1به تصویر کشیده است. در ستون یادداشت جدول  1براي بازآرایی ساختاري، پدید آورد. جدول 

شود که این بازکاوي، بر پایه مطالعات گسترده نظري و زیست نویسی بازکاوي شود. یادآوري میا چکیده و گزینهساختاري کنونی ب
ها پرداخته شد، انجام هاي پیشین بدانویژه فرایند تحول سکانداري نهادهاي دانشگاهی ایرانی که در بخشهاي جهانی و بهآزموده

 رود. شمار میهاي هر کوشش علمی بهها، نه تنها باز، که از چشمداشتدر تمامی زمینه گرفته است. هر چند راه نقد و بازاندیشی

1 . Education 
2 . Learning 

 . نام کتابی از ژاك دولور که از سوي یونسکو انتشار یافته است. 3

                                                           



 : بازکاوي کارویژه و ترکیب اعضاي نهادهاي ارزیابی عملکرد اعضاي علمی براي ارتقا1جدول 
نام نهاد 

 کنندهارزیابی
 یادداشت پذیرنده پیشنهاددهنده ترکیب اعضا اختیارات  وظایف

منتخب کمیته 
 »مؤسسه«

رسیدگی و اظهارنظر اولیه  •
نسبت به پرونده اعضاي 

هیأت علمی در چارچوب 
وظایف و اختیارات مربوطه 

 [؟]

رئیس دانشکده/ پژوهشکده (رئیس  .1
 کمیته)

معاون آموزشی/ پژوهشی دانشکده به  .2
 انتخاب رئیس کمیته (دبیر)

سه تن از اعضاي علمی در رشته و گرایش  .3
 تخصصی فرد

 
 
 
 
 

 گروه ذیربطمدیر 

 
 
 
 
 

 تأیید رئیس دانشکده

ده، کنندر نگاه نخست، وظایف هر سه نهاد ارزیابی •
رسد. با این تفاوت که کمیته همگون به نظر می

ارزیابی «و هیأت ممیزه » ارزیابی اولیه«منتخب 
 را بر دوش دارند.» هاکفیت انجام تمامی فعالیت

به رغم این که، کار ویژه دو نهاد کمیته و  •
» چارچوب وظایف و اختیارات«سیون به کمی
ها محدود شده است، نشانی از این وظایف و آن

 شود.اختیارات در اسناد دیده نمی
 ها درارتباطی میان عملکرد و بروندادهاي کمیته •

رسد که شود. چنین به نظر میاسناد دیده نمی
، هاي پیشینهر نهاد، بدون در نظر گرفتن ارزیابی

ردن تمامی فرایند ارزیابی و با پشت سر گذا
اي جداگانه و مستقل به ارزیابی پرونده گونهبه

پردازد. بازتاب این چرخه تکراري را علمی می
هاي ارزیابی از جمله توان در برگحتی می

 به روشنی دید....» الف، ب، ج و «هاي فرم
هاي علمی، نقش چندانی در فرایند ارزیابی گروه •

ه، سه تن از اعضاي کمیته ندارند، تنها مدیر گرو
منتخب را، بدون رایزنی با اعضاي گروه به رئیس 

 کند که برگزیدندانشکده/ پژوهشکده معرفی می
 ها نیازمند تأیید رئیس دانشکده است.آن
وجود چارچوب محدود و از پیش تعیین شده  •

تواند ها، میبراي تعیین اعضا و همپوشی آن
سیاسی و رد کارکفرایند ارزیابی را از حالت 

ر ویژه دتخصصی به کارکردي اداري بدل سازد. به
ترکیب کمیسیون تخصصی که سه تن از پنج 

 عضو آن، با دیگر نهادها مشترك هستند.
رئیس «ناپذیر نقش بسیار پررنگ و توجیه •

کمیسیون تخصصی 
 هیأت ممیزه/ مؤسسه

رسیدگی و اظهارنظر دباره  •
پرونده اعضاي علمی در 

چارچوب وظایف و 
اختیارات مربوطه [؟] (به 

 درخواست هیأت)

 یک تن از اعضاي هیأت (رئیس هیأت) .1
اعضاي علمی مؤسسه (دانشیار یا دو تن از  .2

 باالتر)
 دبیر کمیته .3
 یک تن از اعضاي کمیته .4

 رئیس مؤسسه
 

 رئیس مؤسسه
 
 

 رئیس مؤسسه

تأیید هیأت و با حکم 
 رئیس هیأت

 
تأیید هیأت با حکم 

 رئیس هیأت

 هیأت ممیزه مؤسسه
بررسی وضعیت رکورد 

 علمی
 احتساب سابقه خدمت

رسیدگی و اظهارنظر  •
درخواست نسبت به 

 متقاضیان ارتقا
ارزیابی کیفیت انجام  •

 -هاي فرهنگیفعالیت
اجتماعی،  -تربیتی

آموزشی، پژوهشی فناوري 
 اجرایی  -و علمی

تأیید امتیازات الزم براي  •
 فرصت مطالعاتی

 رئیس مؤسسه (رئیس هیأت) .1
 معاون آموزشی یا پژوهشی .2
عضو علمی مؤسسه استادیار  15تا  7 .3

 استاد باشند.دانشیار، دست کم نیمی 
 دبیر کمیسیون ذیربط (بدون حق رأي) .4
عضو علمی ترجیحاً استاد و  3تا  1 .5

 دانشیار

 
 
 

به پیشنهاد رئیس 
 مؤسسه

 
به پیشنهاد معاون 
وزیر و رئیس مرکز 

هاي امنا یا یکی هیأت
از معاونان آموزشی و 

 پژوهشی

 
 
 

 با تأیید و حکم وزیر
 
 
 

 با تأیید و حکم وزیر

کمیسیون تخصصی 
 7هیأت ممیزه ماده 

بررسی و تعیین امتیازات  •
 -تربیتی -فرهنگی
 اجتماعی

 رئیس نهاد نمایندگی رهبري (رئیس) .1
 معاون دانشجویی (دبیر) .2
 معاون آموزشی مؤسسه .3
 هیأت علمی با رده دانشیاري .4
اندیشی اساتید مؤسسه/ دبیر شوراي هم .5

 ندارد ندارد
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نام نهاد 
 کنندهارزیابی

 یادداشت پذیرنده پیشنهاددهنده ترکیب اعضا اختیارات  وظایف

در تعیین اعضا و فرایند ارزیابی، که به » مؤسسه نماینده شوراي فرهنگی
تمامی اعضا را یا به » کمیته منتخب«جز در 
یژه با دهد. بهگزیند و یا پیشنهاد میبرمیتنهایی 

گیرنده توجه به نقش حقوقی وي که تصمیم
نهایی در تأیید یا رد درخواست ارتقا یا تغییر 

 وضعیت است. 
ایفاي نقش نامفهوم وزیر در تأیید  وصدور حکم  •

عضو علمی مؤسسه در هیأت ممیزه از  15تا  7
اه او جایگدیدگاه کارشناسی، حقوقی و قانونی، با 

ترین مقام رسمی آموزش عالی بسان عالی
ویژه این که، در ماده رسد. بههمخوان به نظر نمی

پیوست یک، وزیر اختیارات خود را (هر چند  4
ناهمگرا با قوانین جاري) به هیأت ممیزه مؤسسه 
وانهاده است. وانگهی، با در نظر گرفتن این که 

 شده نداشتهتواند شناختی از اعضاي یاد وزیر می
 تواند تشریفاتی بهباشد، چنین نقشی تنها می

 شمار آید.
تا سه تن از اعضاي علمی، به  1وجود جداگانه  •

عضو  15تا  7هاي وزیر، در کنار پیشنهاد معاون
علمی منصوب از سوي وزیر، چندان با معنا به 

رسد. جز این که گرایشی به نظر نمی
ي وزارتی در گیري فزاینده از سوي نهادهامداخله

دهد. آیا انتصاب اعضاي یاد هیأت ممیزه نشان می
شده از سوي وزیر جز با رایزنی با همکاران خود 

 پردازد؟می
نادیده انگاشتن نقش هیأت امنا، که از دیدگاه  •

کارشناسی و حتی حقوقی و قانونی، اداره امور 
اداري، مالی، تشکیالتی و استخدامی نهادهاي 

ی را بر دوش دارد و آموزش عالی و پژوهش
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نام نهاد 
 کنندهارزیابی

 یادداشت پذیرنده پیشنهاددهنده ترکیب اعضا اختیارات  وظایف

جایگزین ساختن آن با وزارت، که اساساً 
گیري در مسائل خرد هایی فراتر از مداخلهکارویژه

گونه نهادها دارد، چندان گویا به نظر این
آفرینی هیأت امنا تنها تا رسد. هر چند، نقشنمی

رود و ها و مقررات پیش مینامهتصویب آیین
 ي اجرایی ندارد.مداخله مستقیمی در فرایندها

کننده با ادبیات هاي نهادهاي ارزیابیکارویژه •
و  سازيارزیابی عملکرد اعضا و فرایندهاي تصمیم

 رسد،گیري، نه تنها همگرا به نظر نمیتصمیم
رسد با توجه به اختیارات و وظایف بلکه به نظر می

 ارزیابی«هیأت ممیزه، بسان تنها نهادي است که 
را بر دوش » عضاي علمیهاي اکیفیت فعالیت

جا شده است. به سخنی ها جابهدارد، این کارویژه
تر، در ادبیات ارزیابی عملکرد اعضاي علمی، روشن

ها، با ارزیابی درونی (گروه)، گونه ارزیابیاین
سپس بیرونی (دانشکده) و سرانجام تأیید آن از 

گیرنده (نهاد حقوقی انتصاب سوي نهاد تصمیم
پذیرد. مدل آن که، با در انجام می کننده) آغاز و
اختیارات و وظایف، از یک سو، «نظر گرفتن 

 ها وارونه شده است.ترکیب اعضا و ... این کارویژه
گذاري نهادهاي ارزیابی فلسفه وجودي و نام •

راي رسد. بکننده نیز پرسش برانگیز به نظر می
زیده برگ» کمیته منتخب«نمونه، مشخص نیست، 

نها که ت» کمیته تخصصی«؟ یا چه کسانی است
دربرگیرنده دو عضو علمی از چه تخصصی 
برخوردار است؟ اگر کمیته تخصصی زیرمجموعه 

و بازوي کارشناسی آن است در » هیأت ممیزه«
اسناد از آن با نام کمیته تخصصی هیأت ممیزه 

ها از شمار نیز یاد شده است)، شمار کارشناسی
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نام نهاد 
 کنندهارزیابی

 یادداشت پذیرنده پیشنهاددهنده ترکیب اعضا اختیارات  وظایف

ر است؟ و به گیران در هیأت ممیزه کمتتصمیم
تر ویژه شمار اعضاي علمی در هیأت ممیزه فزون

 کننده است؟از دیگر نهادهاي ارزیابی
کننده، نامناسب بودن اعضاي نهادهاي ارزیابی •

ویژه حضور فزاینده شمار افراد حقوقی و به
ها. یادآوري غیرانتخابی بودن دیگر اعضاي آن

ه هاي این نهادها، سرانجام نشود، که تصمیممی
تنها نیازمند موافقت و تأیید، باالترین مقام اداري 

ها در آن انجام هر رده سازمانی که ارزیابی
 نامه از سويشود، هست، بلکه، نیازمند توصیهمی
ها در باشد. بنابراین، به حضور آنها نیز میآن

نهادهاي ارزیابی، دست کم از دیدگاه جایگاه 
 حقوقی، نیازي نیست.

اي که در اسناد کنونی نادیده ترین نکتهمهم •
انگاشته شده است، نبود نظام منسجم 

کننده، در هر گام از خواهی درخواستفرجام
پیوست یک،  14مراحل ارزیابی است. بنابر ماده 

تواند در مرحله پایانی، کننده تنها میدرخواست
خواهی نیز به نهاد خواهی کند. فرجامفرجام

ان با فلسفه کننده است، که چندارزیابی
خواهی که به نهاد یا مقام باالتر انجام فرجام

 شود، همخوانی ندارد. می
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 پیشنهادي براي ارزیابی عملکرد اعضاي علمی ساختار

ها و نهادهاي آموزش عالی، اگر چه روي هم رفته در چارچوب قوانین ملی و گاه در برخی از کشورها در دانسته است که دانشگاه
ها ی و زیست آزمودهگونه که در ادبیات دانشگاهشوند، اما همانها و قوانین استانی/ ایالتی یا حتی محلی اداره میچارچوب سیاست
ی هاي ملی یا استانهاي اجرایی براي کاربست سیاستشود، از رهگذر هیأت امنا و دیگر نهادهاي داخلی در سیاستبر آن پافشاري می

ها و ههاي اجرایی است که نیاز است دانشگااز استقالل برخوردارند. ارتقا و تبدیل وضعیت استخدامی اعضاي علمی، از جمله سیاست
 هاي خود، سازوکارهایی براي آن فراهم آورند.نهادهاي آموزش عالی، بنابر ماهیت، اهداف و کارویژه

ها هاي اندازه  دیرینه و ... گوناگونی برخوردارند که به آنها و نهادهاي آموزش عالی از اهداف و کارویژهاز آن جا که دانشگاه
دامی ها براي ارتقا و یا تغییر وضعیت استخانه براي ارزیابی عملکرد اعضاي علمی آنبخشد، تدوینی ساختاره یگاي میهاي یگانهویژگی

 1اينهها، ساختار نموآزمودهتوان بر پایه ادبیات دانشگاهی و زیستهاي یگانه، میپذیر است. اما به رغم این ویژگینه دلخواه و نه امکان
خشی و کارایی این نهادهاي علمی یاري رساند. روشن است که جداي از ساختار براي آن ترسیم کرد که روي هم رفته بتواند، به اثرب

سازد، ترکیب و معیارهاي ارزیابی، نه تنها در نهادهاي گوناگون، بلکه کننده را روشن میکلی، که بیشتر رده سازمانی نهادهاي ارزیابی
 تواند متفاوت باشد.هاي گوناگون علمی میگاه در سطح گروه

 کمیته ارزیابی گروه (دائمی یا موقت) گام نخست

ویژه در تدوین عملیاتی به«هاي ترین هستههاي علمی، اصلیدر ادبیات آموزش عالی و در تمامی نهادهاي دانشگاهی کامیاب، گروه
ار رو، ساختاین روند. ازگیري درباره ارتقا و تغییر وضعیت استخدامی اعضاي علمی به شمار میهاي درسی و از جمله تصمیمبرنامه

ایه رسد بر پشود که به نظر میهاي علمی آغاز مینمونه براي ارزیابی عملکرد اعضاي علمی، چه براي ترفیع، ارتقا و تغییر از گروه
ه، واند. به این ترتیب، اعضاي هر گروه و مدیر آن، براي افزایش اثربخشی و کارآیی گراسناد کنونی ارتقاء نقش چندانی بر دوش نداشته

 تواند در ساختار تیم ارزیابی گروه بازتاب یابد.دانشکده و دانشگاه نقش اساسی بر دوش دارند که  می
 هاي گروه، از جمله اندازه، دیرینه، رده علمی اعضاي گروه بستگی دارد. . دائمی یا موقت بودن کمیته ارزیابی گروه، به ویژگی1-1

تواند شرایط بهتري براي ارتقا فراهم آورد، به نظر ساالنه یا دست کم، در سال یک بار میاز آن جا که ارزیابی پیوسته اعضاي علمی 
 گذاري شود. تواند دائمی پایهرسد، این کمیته میمی
. شرایط عضویت افراد در کمیته، به وضعیت کنونی درخواست کننده بستگی دارد. این افراد هم رده یا در رده علمی باالتر از 1-2

 کننده خواهند بود.درخواست
 . شمار افراد این کمیته، معموالً از سه نفر به باالست.1-3
تواند معیاري شوند، بنابراین جایگاه حقوقی افراد نمیها و تخصص علمی برگزیده می. اعضاي این کمیته، تنها بر پایه شایستگی1-4

 براي عضویت در کمیته به شمار آید.
توان از افراد نفر باشد می 3تر از شوند. در صورتی که شمار این افراد کماز درون گروه برگزیده می . اعضاي این کمیته معموال1-5ً

 رسد ترکیبی از افراد متخصص درونی و بیرونیهاي دیگر یا بیرونی نیز براي شرکت در کمیته دعوت کرد. به هر حال به نظر میگروه
 تر باشند.مناسب

 شود:برگزیدن اعضاي کمیته پیشنهاد میهاي گوناگونی براي . راه1-6
 کننده؛ها، بدون آگاهی درخواستکننده و انتخاب شورا یا مدیر گروه از میان آن. به پیشنهاد فرد درخواست1-6-1
 . به انتخاب مدیر گروه با رایزنی با شوراي گروه؛1-6-2

tion and Tenure Review (Promo. چنین نهادي در نهادهاي دانشگاهی نامگذاري گوناگونی شده است: کمیته بازنگري ارتقا و استخدام رسمی 1 

Committee)  کمیته دائمی گروه(Department of Standing Committee) 
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 . به انتخاب شورا گروه و ...1-6-3
د و برگزیدن افراد باید روشن باشد به صورت نوشتاري به آگاهی رئیس دانشکده/ پژوهشکده نیز هاي پیشنها. به هر حال، دلیل1-7

 رسانده شود.
 کننده و توضیح روشن دالیل رد یاطرفانه و روشن پرونده علمی درخواست. وظیفه اعضاي این کمیته، بررسی دقیق، شفاف، بی1-8

 فراد از جمله بایستگی اعضاي کمیته است.پذیرش درخواست است. محرمانه نگهداشتن اطالعات ا
 نقش مدیر گروه -2

 مدیر گروه رهبري فکري و اداري گروه را بر دوش دارد و از جمله بر فرایند ترفیع، ارتقا و تغییر وضعیت اعضاي گروه نیز نظارت دارد.
 هاي ترفیع و ارتقا و تغییر وضعیت همکاران گروه؛. بررسی درخواست2-1
 سازي و تقویت آن براي ارزیابی نخستین؛کننده براي آمادهونده به همراه درخواست. بررسی پر2-2
 کننده؛. فراهم آوردن اطالعات مورد نیاز درخواست2-3
 بندي براي ارزیابی؛. تعیین جدول زمان2-4
 ها درباره ارتقا یا تبدیل وضعیت؛. رایزنی با اعضاي گروه براي دریافت نظرات آن2-5
 ها؛امور اداري براي برگزیدن اعضاي کمیته ارزیابی گروه و برگزاري نشست. انجام 2-6
 ها و دالیل رد یا پذیرش درخواست.بندي نظرات کمیته ارزیابی با درج دقیق نظرات منفی و مثبت شمار آن. جمع2-7
ی کننده با در نظر گرفتن فرصت کافاستها به درخو. فرستادن نظرات کمیته ارزیابی پیش از اعالم رأي نهایی گروه، بدون نام آن2-8

 براي او: 
 ها و نظرات داده شده. براي دادن پاسخ نوشتاري به ارزیابی1-2-8
 تواند در رأي نهایی ارزیابی گروه اثرگذار باشد.. افزودن اسناد الزم دیگري که می2-2-8
بندي معها و جنامهکننده نیز باید از فرستادن توصیهدرخواست. انجام بازنگري در ارزیابی نخستین در صورت بجا داشتن اعتراض 2-9

 ارزیابی به رئیس دانشکده آگاهی یابد.
ها منفی باشد، مدیر گروه موظف است دالیل جزئی و ویژه رد درخواست را به صورت نوشتاري به آگاهی چه پاسخ ارزیابی. چنان2-10

اهد، در بازه زمانی مناسبی پاسخی نوشتاري براي رئیس دانشکده فراهم کند. روشن کننده بخوکننده برساند. و از درخواستدرخواست
 کننده نیز به همراه نتیجه ارزیابی براي رئیس دانشکده/ پژوهشکده فرستاده خواهد شد.است که پاسخ دریافت

بعدي درباره درخواست ارتقا یا تغییر وضعیت هاي گیريها و تصمیمهاي انجام شده، در گروه، پایه ارزیابیشود، که ارزیابییادآوري می
چه، ارزیابی انجام شده، پذیرفته نشود، الزم است با یادآوري دالیل روشن، پرونده به آید. چنانکننده به شمار میشغلی درخواست

 گروه بازگردانده شود.

 1ازگماريگام دوم: ارزیابی در سطح دانشکده: کمیته رایزنی ارتقا و تغییر وضعیت شغلی با ب

ها ها با معیارهاي ارتقا یا تغییر وضعیت شغلی در سطح گروهها و همخوانی آنروشن است که هدف از این باز ارزیابی، بررسی ارزیابی
ر ها براي ارتقا یا تغییتواند در گروهرغم وجود معیارهاي متفاوتی که میتواند سبب شود که بهو دانشکده است. این بازارزیابی می

رخوردار هاي به نسبت یکسانی بها و توانمنديیت شغلی، وجود داشته باشد، افراد در یک رده علمی یا وضعیت شغلی، از شایستگیوضع
تر به تصویب هیأت امنا رسیده است. بنابراین، تفاوت در معیارهاي ها نیز، پیششود که معیارهاي ارزیابی گروهباشند. یادآوري می

 هوم نادیده انگاشتن استانداردهاي کلی دانشگاه براي ارتقا و یا تغییر وضعیت شغلی نیست. ها به مفارزیابی گروه
رئیس دانشکده، که مسئولیت ارزیابی پرونده ارتقا یا تبدیل وضعیت را بر دوش دارد، نخست الزم است از کامل بدون پرونده ارتقا 

هاي تغییر وضعیت شغلی برخوردار ها و توانمنديدهد که عضو هیأت علمی در بازه زمانی بایسته از شایستگیهنگامی رخ می (Reappointment). بازگماري 1 
 فرصت بازگماري با موافقت گروه استفاده کند. تواند از نشود. در این صورت، می

                                                           



اطمینان بدست آورد. پس از آن، رئیس دانشکده به برگزاري نشست  و درست دنبال کردن فرایند و معیارهاي ارزیابی از سوي گروه
 پردازد. کمیته رایزنی ارتقا و تغییر وضعیت شغلی می

 »کمیته دانشکده براي رایزنی و بازنگري در ارتقا و تغییر وضعیت شغلی«ساختار و ترکیب  -1
علمی  يهاگیرنده نمایندگان تمامی یا برخی از گروههاي تخصصی کنونی شود، دربرتواند جایکزین کمیسیوناین کمیته که می

شود که اعضاي آن استاد تمام باشند، اما با توجه به شرایط دانشکده خواهد بود و اگر چه در برخی از نهادهاي دانشگاهی، کوشش می
 ، بسته به شرایط خود، به تشکیلتواندکشور و نوپا بودن بسیاري از نهادهاي آموزش عالی و پژوهشی هر نهاد آموزشی یا پژوهشی می

 این کمیته، با در نظر گرفتن شرایط زیر بپردازد:
تواند متفاوت باشد. از آن جا که هر دانشکده، دست کم داراي شمار اعضاي این کمیته، بسته به دیرینه و اندازه هر نهاد می .1-1

 سه گروه است، شمار اعضاي آن کمتر از سه نفر نخواهد بود.
اي گونهکمیته الزم است از میان اعضاي رسمی هر دانشکده که در باالترین رده علمی قرار دارند برگزیده شوند. بهاعضاي این  .1-2

 کننده نباشد.تر از رده علمی کنونی درخواستها پایینکه، دست کم، رده علمی آن
دار باشد، اما در وضعیت موجود اگر چه بهتر است که هر نهاد عالی آموزشی/ پژوهشی از هیأت امناي مستقل خود برخور .1-3

هاي توان اعضاي این کمیته را از میان اعضاي دانشکده ها/ پژوهشکدهکه گاه چند نهاد از یک هیأت امنا برخوردارند، می
 همسان عضو هیأت امناي منطقه برگزید.

کمیته در سطح مؤسسه  در نهادهاي عالی آموزشی/ پژوهشی که از ساختار دانشکده/ پژوهشکده برخوردار نیستند، این .1-4
 شود.تشکیل می

ها، نیمی از اعضاي این کمیته، از میان افراد داراي شرایط گیريبراي مشارکت دادن آراي اعضاي علمی در این گونه تصمیم .1-5
 عضویت در این کمیته از سوي اعضاي علمی برگزیده خواهند شد.

 دوش رئیس دانشکده/ پژوهشکده خواهد بود.انتخاب نیمی دیگري از اعضاي داراي شرایط در این کمیته بر  .1-6
توانند از سوي اعضا یا رئیس دانشکده براي عضویت در این ها نیز به شرط برخورداري از شرایط عضویت، میمدیران گروه .1-7

 کمیته برگزیده شوند.
 د. توان از یک گروه، بیش از یک نفر را برگزیدر صورت کمبود اعضاي داراي شرایط عضویت در کمیته، می .1-8
هاي نوپیدا و در صورت امکان ویژه گروهها، بهرئیس دانشکده در برگزیدن اعضاي کمیته بهتر است توازن نمایندگی گروه .1-9

 تاوزن جنسیتی را در نظر داشته باشد. منظور از توازن جنسیتی، امکان حضور هر دو جنسیت است.  
 نقش رئیس دانشکده/ پژوهشکده یا مؤسسه -2

ها و از جمله، در نظر داشتن استانداردهاي مالی میان گروه -ولیت رهبري، هماهنگی و برقراري توازن اداريرئیس دانشکده مسئ
 هاي گوناگون علمی را بر دوش دارد.شایستگی و توانمندي در فرایند ترفیع، ارتقا، تغییر وضعیت و بازگماري اعضاي گروه

 هاي علمی؛ت و بازگماري درافت شده از سوي گروه. مسئولیت بازنگري در پرونده ارتقاء تبدیل وضعی2-1
یابی از این که فرایندها به درستی دنبال شده، اسناد بایسته در پرونده . بررسی پرونده دریافت شده از مدیران گروه و اطمینان2-2

 ها بر پایه اسناد انجام شده است.موجود است و توصیه
 رونده. تعیین جدول زمان بندي براي بازنگري پ2-3
 ها. انجام کارهاي الزم براي برگزیدن اعضاي کمیته رایزنی دانشکده، پژوهشکده/ مؤسسه و برگزاري نشست2-4
ر کننده نیاز باشد، این اطالعات  از مدیچه به تشخیص کمیته رایزنی و رئیس دانشکده اطالعات بیشتري درباره درخواست. چنان2-5

 شود.وي گنجانده می کننده، خواسته و در پروندهصورت نیاز از درخواستگروه و کمیته ارزیابی گروه یا در 
زینه پردازد که سه گها میبندي نظرات دقیق آن. رئیس دانشکده/ پژوهشکده/ مؤسسه پس از رایزنی با کمیته دانشکده، به جمع2-6

 تواند پیش رو داشته باشد:می
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 و بازنگري؛. بازگرداندن پرونده به گروه براي تکمیل 1-2-6
 . پذیرش درخوسات؛2-2-6
 . رد درخواست.3-2-6
چه پرونده براي بازنگري به گروه بازگردانده شود، نیاز است که نکاتی که نیازمند تکمیل و بازنگري است به روشنی مشخص . چنان2-7

 شود.
ت مثبت گروه منفی باشد، رئیس چه نظر رئیس دانشکده/ پژوهشکده/ مؤسسه و کمیته رایزنی آن در مورد درخواس. چنان2-8

د درخواست ها به رکننده فرصت پاسخگویی به مسائلی که از نظر آنگیري نهایی و به درخواستدانشکده موظف است، پیش از تصمیم
 ها انجام خواهد شد.گیري پس از دریافت این پاسخانجامیده را بدهد. بنابراین تصمیم

دانشکده که از سوي رئیس دانشکده براي، رئیس دانشگاه فرستاده خواهد یا جزئیات به آگاهی  . به هر حال، تصمیم پایانی کمیته2-9
گیري شود که تا زمان تصمیمکننده نیز باید برسد. همچنین به او یادآوري میها و کمیته ارزیابی گروه و همچنین درخواستمدیر گروه

 ا به پرونده خود بیافزاید یا به مسائل پاسخ دهد.تواند مدارك دیگري ر(کمیته عالی ارتقا و انتصاب) می
خواهی شود. بنابراین، امکان فرجامگیري نهایی در مورد پذیرش یا رد هر درخواست در سطح دانشگاه انجام میدانسته است که تصمیم

 کننده وجود خواهد داشت. تا پایان فرایند ارزیابی براي درخواست

 انتصاب دانشگاه/ پژوهشگاه گام سوم: کمیته عالی ارزیابی و

شود. با گیري پایانی درباره ارتقا، تغییر وضعیت و یا بازگماري در سطح نهاد آموزش عالی و زیر نظر رئیس آن انجام میتصمیم -1
ا رئیس بهاي کارشناسی شده در دو رده گروه و دانشکده انجام شده است، این کمیته نیز بیشتر نقش رایزنی توجه به این که ارزیابی

 نهاد را بر دوش دارد.
شود. با توجه به این که رئیس نهاد، ها، گاه این مرحله از کار بر دوش هیأت امنا نهاده میدر ادبیات آموزش عالی و برخی دانشگاه

ري گییمرئیس هیأت امنا نیز هست، در هر صورت، رئیس نهاد نقش اصلی را در گام پایانی بر دوش دارد. هر چند که هر گونه تصم
خواهی نیز براي در پذیرش یا رد هر درخواست ارتقا، تغییر وضعیت و یا بازگماري، نیازمند ارائه دالیل روشن است و امکان فرجام

 ها نیز وجود خواهد داشت.آن
ه ام از ارزیابی بهاي هیأت امنا گزینه بهتر، واگذار کردن این گها در برگزاري نشستها و محدودیتبنابراین، با توجه به دشواري

شود در دستور کار هیأت امنا براي تأیید قرار رسد. هر چند که تصمیم کمیته عالی که از سوي رئیس ابالغ میرئیس نهاد به نظر می
 گیرد.

تگی تواند بسدهنده تمامی نهاد باشد نیز به دیرینه و اندازه هر نهاد میشمار اعضاي این کمیته عالی که نیاز است پوشش .1-1
جا که هر دانشگاه یا پژوهشگاه، دست کم، داراي سه دانشکده/ پژوهشکده است، شمار اعضاي آن کمتر ته باشد. از آنداش

 از سه نفر نخواهد بود.
ها نشکدههاي داترین اعضاي علمی و با باالترین رده علمی، دانشگاه با رایزنی با رئیساعضاي کمیته عالی، از میان برجسته .1-2

ها دهنده تمامی دانشکدهشوند. بهتر است که اعضاي این کمیته پوششگاه/ پژوهشگاه برگزیده میاز سوي رئیس دانش
 باشند.

، به شرکت اعضاي بیرونی در این نهاد »شخصیت حقوقی مستقل«اگر چه، با توجه به برخورداري نهادهاي آموزش عالی از  .1-3
نه موجود، مناسب است یکی یا دو نفر عضو علمی دانشیار به هاي تمرکزگرایارسد، اما با توجه به گرایشنیازي به نظر نمی

 باال، براي عضویت در این کمیته از سوي وزارت معرفی شوند.
 نقش رئیس دانشگاه/ پژوهشگاه -2

ته یرئیس دانشگاه، بسان باالترین مرجع سازمانی، رهبري اداري نهاد آموزش عالی را بر دوش دارد. بنابراین، با رایزنی با اعضاي کم
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 پردازد. هاي ارتقا، تغییر وضعیت شغلی و یا بازگماري میگیري پایانی تمامی درخواستعالی به تصمیم
ده، هاي انجام شها و ارزیابی اعضاي کمیته عالی درباره نقاط ضعف و برجرسته ارزیابی. رئیس نهاد آموزش عالی، بر پایه رایزنی2-1

تواند مدارك و اسناد بیشتري را براي تکمیل پرونده از دانشکده وجود داشته باشد، میچه ابهام یا پرسشی درباره پرونده چنان
 درخواست کند.

مورد چشمداشت دانشگاه براي برخورداري از رده  مشتركکننده از تمامی استانداردهاي یابی از این که درخواست. اطمینان2-2
 شد، برخوردار است.علمی درخواست

گیري به تواند همسو یا ناهمسو با تصمیم رئیس دانشکده باشد. نتیجه تصمیمپایانی رئیس نهاد آموزش عالی میگیري . تصمیم2-3
ه هاي این ناهمسویی بچه نظر رئیس نهاد با نظر رئیس دانشکده همسو نباشد، با اعالم دلیلرسد. چنانآگاهی رئیس دانشکده می

کننده از رهگذر گروه به فراهم ساختن اطالعات بیشتر یا پاسخگویی ري درخواستشود، تا با همکارئیس دانشکده فرصت داده می
 کند.گیري نهایی بپردازد. سرانجام رئیس نهاد، تصمیم نهایی خود را به رئیس دانشکده اعالم میپیش از تصمیم

کند. این دالیل به آگاهی اعالم می چه، تصمیم رئیس نهاد آموزش عالی منفی باشد. دالیل آن را نیز به رئیس دانشکده. چنان2-4
 کننده نیز خواهد رسید.درخواست

خواهی براي درخواست کننده وجود دارد. بنابراین، الزم است که نهادهاي شود که در تمامی فرایند ارزیابی حق فرجامیادآوري می
 آموزش عالی، سازوکارهاي مناسبی براي آن در نظر بگیرند.

به تصویر کشیده شده است. نظر به این که ساختار نهادهاي  2ي کلی ساختار پیشنهادي در نگاره براي برخورداري از سیما
ن نگاره با هاي پسینی است، ایگیريویژه ارزیابی نخست در گروه، معموالً پایه تصمیمکننده، چندان سلسله مراتبی نیست و بهارزیابی

 اي ترسیم شده است. الگوي شبکه
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 : ساختار پیشنهادي نهادي ارزیابی تغییر وضعیت و بازگماري اعضاي علمی2نگاره 
  

  یابیکمیته عالی ارز

 و انتصاب دانشگاه

کمیته دانشکده براي ارتقا،  

 تغییر وضعیت و بازگماري

 کمیته ارزیابی گروه
 (دایمی یا موقت)
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 وضعیت و بازگماري اعضاي علمی دفتر چهارم: بازکاوي فرایندهاي کنونی ارتقا، تغییر

دن خورد، آغاز شچه در فرایند بررسی درخواست ارتقا، تغییر وضعیت شغلی و بازگماري اعضاي علمی در نگاه نخست به چشم میآن
است.  فرایند، در رده دانشکده و یا در مورد نهادهاي پژوهشی که از هیأت ممیزه برخوردار نیستند، در رده نهاد آموزشی یا پژوهشی

رسد. از دیدگاه نظري، ارزیابی نهادهاي هاي کامیاب جهانی همگرا به نظر نمیهاي نظري و زیست آزمودهچنین آغازي با دیدگاه
توان آن را بسان ارزیابی درونی پنداشت. چرا که پایه ارزیابی عملکرد اعضاي شود که میدانشگاهی و اعضاي علمی آن از گروه آغاز می

اي شود. بنابراین، با توجه به ساختار رشتهها انجام میسنتی پذیرفته شد (حتی در ایران) از سوي همتایان علمی آنسان علمی، به
شوند که در هایی یافت میاعضاي علمی در گروه 1ترین همتایان علمیتوان انتظار داشت که شایستهکنونی نهادهاي دانشگاهی، می

غاز ارزیابی، از جمله براي ترفیع پایه، ارتقا، تغییر وضعیت و بازگماري، نه تنها از دیدگاه نظري و آن به کار مشغول هستند. بنابراین آ
 رسد.هاي جهانی، پذیرفته شده به نظر میمنطقی، بلکه، با در نظر گرفتن زیست آزموده

 بازکاوي گام نخست در فرایند کنونی

 رسد، گروه نقش اندکی بر دوشهاي علمی و شغلی، به نظر میراي تغییر ردهاما در فرایندهاي کنونی ارزیابی عملکرد اعضاي علمی ب
ظر شود. و نقش گروه، بدون در ندارد. چرا که، بر پایه اسناد کنونی، فرایند این ارزیابی در رده سازمانی دیگري، فراتر از گروه انجام می

چگونگی  شود. چرایی و، از سوي مدیر گروه، فروکاسته می»ه منتخبکمیت«ها به تعیین سه عنصر از اعضاي گرفتن اعضا و رایزنی با آن
ن توان، ایمانده است. چنین آغازي میها در سکوت باقینامهانجام این پیشنهاد، از سوي مدیر گروه نیز، دست کم، در اسناد و آیین

، ا با چالش روبرو سازد. به ویژه اي که، گاه ممکن استآید، روایی فرایند ارزیابی رشمار میهاي پسینی نیز بهگیريگام که پایه تصمیم
 گیري به ارزیابی بپردازند.کننده با سويبا درخواست» تضاد منافع«افراد پیشنهاد شده در کمیته منتخب، به دلیل 

چنین حق هاي انجام شده و همنکته مهم، در این گام، نادیده انگاشتن حق دریافت بازخورد و در آن بازنگري در ارزیابی
چه رأي کمیته منفی باشد، امکان ادامه فرایند و پیگیري براي آن کننده است. به سخنی دیگر، چنانخواهی براي درخواستفرجام
شود، سد راهی در اغاز فرایند گونه که در عملکردها دیده میتواند همانفرجام در فرایند میبست بی. این بن2بینی نشده استپیش

ه گونهایشان بدون نیاز به هیچ، درخواست»تضاد منافع«ارتقا شماري از افراد به شمار آید که به هر دلیل، از جمله ارزیابی براي 
نگی ویژه این که در اسناد به اعالم نتایج ارزیابی و چگوپاسخگویی روشن، در چرخه فرایند ارتقا، تغییر وضعیت، بازگماري قرار نگیرد. به

ویژه با تواند کلی و ناشفاف باشد، بسنده شده است. این کاستی، بهشده است و تنها یادآوري دالیل، که میاي نسنجش عملکرد اشاره
کده بسان هاي دانشتوجه به ترکیب ناسزگار کمیته منتخب، که زیر نظر رئیس نهاد آموزش عالی بسان رئیس کمیته و یکی از معاون

ان ارزیابی تواند، ارزیابی را به زیکند. تمرکزي که میزگرایانه، به سوي مدیران سنگین میاي تمرکگونهدبیر کمیته، وزنه ارزیابی را به
سا بوم نهادهاي دانشگاهی ایرانی، چه باي که به ویژه در زیستساالرانه بگرداند و نکتهطرفانه به سوي ارزیابی اداري و دیوانعلمی بی

 هاي جدي روبرو سازد.ا با چالشبتواند آزادي علمی و استقالل علمی اعضاي علمی ر

 بازکاوي گام دوم در فرایندهاي ارزیابی کنونی

ی چنین شود. ارزیابشود و همچنان زیر نظر نمایندگان رئیس نهاد آموزشی دنبال میگام دوم فرایند، در کمیسیون تخصصی دنبال می
ین تواند تغییر چندانی با کمیته پیشعالی است، نمیدهنده نمایندگان رئیس نهاد آموزش نهادي با چنین ترکیبی که تنها پوشش

دهند و اعضاي علمی آن نیز تنها نمایندگی رئیس را بر دوش دارند داشته باشد که بیشینه اعضاي آن را اعضاي حقوقی پوشش می

1. Peer Review  
نامه ارتقا چنین آمده است: تحویل پرونده به کمیسیون ذیربط در صورت احراز شرایط الزم از نظر کمیته و در غیر این صورت . در پیوست شماره یک آیین2 

 ماه پس از بررسی.اعاده آن به عضو هیأت علمی با ذکر دالیل، حداکثر ظرف مدت یک 
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توان چنین ه واقع میکه رئیس در رأس آن قرار دارد). ب» هیأت«(دو تن از اعضاي علمی [...] به پیشنهاد رئیس مؤسسه و تأیید 
خورد. پنداشت، که گذر از چنین فرایندي، تنها به نظر رئیس نهاد آموزش عالی بستگی دارد، که سرانجام کار نیز با تصمیم او پیوند می

ر، تتواند تمامی فلسفه ارزیابی از سوي همتایان علمی را به پوشش بکشاند. یا به سخنی روشناي، میچنین وضعیت تمرکرگرایانه
ه ویژه رئیس نهاد آموزش عالی باشند. بتوانند از چرخه این فرایند کامیاب بیرون آیند، که تنها مورد پذیرش مدیریت و بهکسانی می

یابی به درخواست است. روشن است که چنین فرایندي، نه تنها این ترتیب، شاید بتوان پنداشت، که جلب نظر رئیس تنها راه دست
 کاهد.همتایان همگرایی چندانی ندارد، بلکه آن را تا سطح همدستی و همداستانی با مدیریت فرومیبا ارزیابی از سوي 

گونه که در اسناد و مقررات کنونی بازتاب یافته است، این کمیسیون در برابر ارزیابی خود، موظف به پاسخگویی به وانگهی، آن
 چه ارزیابیشود. اما چنانباشد، درخواست براي هیأت ممیزه فرستاده میچه ارزیابی آن مثبت هیچ نهاد یا فردي نیست. زیرا چنان

کمیسیون منفی باشد، تنها موظف است پرونده را به کمیته بازگرداند، بدون آن که نیازي به برشمردن دلیل رد درخواست به کمیته، 
میسیون را به ویژه به هنگام رد درخواست و ارزیابی چه درك عملکرد این ککننده و یا هر فرد و نهاد دیگري داشته باشد. آندرخواست

نها سازد، این است که، نه تپیشین از سوي کمیته، که هر دو از نظر شمار و کیفیت ترکیب به نسبت همگون برخوردارند، دشوار می
ده است. روشن بینی نشپیش خواهی در تصمیم کمیسیون براي آننیازي به پاسخگویی ندارد، بلکه، گریزي نیز براي بازنگري و فرجام

 تواند هر نهادي را به خودسري بکشاند. است که چنین وضعیت و موقعیتی می
از نگاهی دیگر، ترکیب اعضاي این کمیسیون با اعضاي کمیته، فلسفه وجودي و عملکرد چنین نهادي را با پرسش بیشتري روبرو 

ها که اعضاي توانند در هر دو نهاد مشترك باشند. چرا که، دو تن آنگر میسازد. زیرا به جز یک تن از اعضاي هیأت، چهار عضو دیمی
توانند متفاوت باشندف با توجه به شمار اندك اعضاي علمی با رده دانشیاري به باالتر در یک کمیته هستند. دو تن دیگر نیز که می

گی براي گونه بازدارندکه، هیچویژه اینی باشند. بهتوانند همان اعضاي علمی متخصص در رشته و گرایش تخصصرشته، به ناگزیر می
 بینی نشده است.جلوگیري از این همپوشی پیش

 بازکاوي گام سوم در فرایندهاي ارزیابی کنونی

توان چنین پنداشت که، کار ویژه دو نهاد پیشین (کمیته ، می2گیريو تصمیم 1سازيبا نگاهی به ادبیات مدیریت در قلمرو تصمیم
 در این زمینه را بردوش دارند» سازيتصمیم«دهنده است، کارویژه ها نیز بازتابگونه که نام آنو کمیسیون تخصصی)، همانمنتخب 

هاي انجام شده در دو گام پیشین را با استانداردها و معیارهاي تواند، ارزیابیدهنده، گذشته از این که میو هیأت ممیزه، یا تشخیص
اي جداگانه گونهگیري را نیز بر دوش دارد. بنابراین بیش از آن که نیاز باشد، بهزشی بازکاوي کند، کار تصمیمعمومی در رده نهاد آمو

گیري این هاي انجام شده بپردازد. از سوي دیگر، با توجه به کارویژه تصمیمبه ارزیابی بپردازد، تنها کافی است که به بازنگري ارزیابی
ها در يگیرویژه این که باید در نظر داشت که تصمیمگیري را با دشواري روبرو سازد. بهتواند تصمیممینهاد، شمار زیاد اعضاي آن، 

ر است، چه در نظشود. بنابراین، چناننهادهاي دانشگاهی، بیش از آن که بر شمارش آرا استوار باشد، بر پایه گفتگو و توافق انجام می
دگان دهنده نمایناي انجام شود که پوششگونهبخشید، تنها کافی است، گزیدن افراد به به رأي این نهاد روایی و رسمیت بیشتري

سازي آن براي تمامی نهادهاي دانشگاهی، بدون در نظر نهاد مورد نظر باشد. وانگهی، از پیش تعیین کردن شمار اعضا و یکسان
 رسد.داشتن، دیرینه، اندازه و ... چندان کارآمد به نظر نمی

رسد که شفافیت و پاسخگویی بیشتري در این گام بینی شده در دو گام پسین، چنین به نظر میفرایندهاي پیش برخالف
آفرین کننده و دیگر نهادهاي نقشبینی شده است. چرا که هرگونه تصمیمی براي رد یا پذیرش درخواست، به آگاهی درخواستپیش

 خواهی و یا بازنگري در رأي صادر شده بپردازد. تواند به فرجامکننده میاسترسد. افزون بر آن، در صورت رد درخواست، درخومی
ننده ککند، امکان درخواست بازنگري از نهاد ارزیابیها پسینی برجسته میهایی این گام که آن را در برابر گاماز دیگر ویژگی

1  
2  

                                                           



رغم برتري این گام از فرایند، از دیدگاه دیگر، است. به خواهی از نهادي فراتر از آن، از سوي(هیأت اممیزه) از یک سو، و فرجام
نگري رسد، به دلیل نبود امکان درخواست بازتواند به افزایش شفافیت و پاسخگویی بینجامد، اما، به نظر میمدیریتی و حقوقی، که می

 کاهد.هاي زیر میهاي پسینی، از ا ثربخشی چنین فرایندي به دلیلدر گام
رسد. چرا که چنین امکانی، خواهی، در این گام، بسیار دیر هنگام به نظر میگنجاندن، امکان بازنگري و فرجامکه، نخست این

آید، که درخواست او توانسته باشد. فرایندهاي پیشینی را پشت سر گذاشته باشد. ا فزون بر آن کننده پدید میزمانی براي درخواست
، درخواستی توانسته باشد از پذیرش کمیته منتخب و کمیسیون تخصصی برخوردار شده چهرسد. چناناز نظر منطقی به نظر نمی

 ویژه که رد درخواست در این گام دست کمرسد با دشواري روبرو شود. بهباشد، در این گام، که بیشتر رسمی و تشریفاتی به نظر می
 ین است. کننده و حق نهادهاي ارزیابی کننده پیشنیازمند پاسخگویی به درخواست

واند تطرف، از دیدگاه دانش مدیریتی و حقوقی میخواهی و یا بازنگري از نهادي بیرونی و بیدوم این که، اگر چه درخواست فرجام
ها ساختارها و سازوکارهایی است که با سرشت چنین مثبت و کارامد پنداشته شود، اما این کارآمدي نیازمند، برخورداري از صالحیت

ها و هدهنده تمامی رشتتخصصی همسو باشد. بنابراین، پی نهادن نهادي همیشگی که بتواند از دیدگاه تخصصی پوششاي کارویژه
یز به استقالل اي نو توانمندي براي انجام چنین کارویژه سترگی برآید و خوشه هاي تخصصی علمی کشور باشد که از شایستگیگرایش

هاي رسد. پی نهادن نهادي ثابت و همیشگی (دائمی) که ممکن است، درخواستلخواه به نظر نمیپذیر و ددانشگاهی وارد نیاورد، امکان
اي گونهتواند بهاندکی را براي بازرسی دریافت کند، از دیدگاه نیاز به فراهم ساختن منابع انسانی، مالی و حتی فیزیکی و کالبدي که می

ی دهنده تمامرسد. از دیگر سو، پی نهادن نهادي ثابت و همیشگی که پوششنمیبه هرز رفت منابع مالی بیانجامد دلخواه به نظر 
ها و عملکرد اعضاي علمی با هر رشته و گرایش هاي دانشگاهی باشد که بتواند به تنهایی به ارزیابی شایستگیها و گرایشرشته

 رسد.بپردازد، دور از ذهن به نظر می
هیأت ممیزه مرکزي، با چالش قانونی و حقوقی روبروست. چرا که گذشته از  سوم این که، ضمانت حقوقی و اجرایی رأي

تواند هاي حقوقی و قانونی نیازمند اجرا از سوي نهادي است که آن را رد کرده است. از این رو، راهکارهاي چندي میبازدارندگی
 جایگزین فرایند کنونی شود. 

تر، چنان چه، حقوق مدنی و هاست. به سخنی روشنی فرایند ارزیابیکاربست شفافیت و پاسخگویی در تمام راهکار نخست:
هاي تواند به کاهش درخواستدانشگاهی (آکادمیک) اعضاي علمی به رسمیت شناخته و در طراحی فرایندها به کار بسته شود، می

 تواند، افزون بر پاسداري از استقاللي میها در گام پایانی بینجامد. وانگهی در نظر گرفتن چنین سازوکارخواهی آنبازنگري و فرجام
 ها بیانجامد.ویژه منابع انسانی اندك کشور و با باالترین تخصصجویی در منابع، بهدانشگاهی و آزادي علمی، به صرفه

هی و در هاي اعضاي علمی در درون نهادهاي دانشگاها یا اتحادیهگیري نهادهاي مدنی دانشگاهی، مانند انجمنشکل راهکار دوم:
خواهی در هاي گوناگون، از جمله فرجامتواند، نهاد و سازوکاري مناسب براي داوري در زمینهاي و حتی ملی، میقلمروهاي منطقه

 فرایند ارتقا پدید آورد.
به دیگر خواهی اعضاي علمی، از سوي وزارت تواند، راهگشا باشد، واگذاري رسیدگی فرجام: که در کوتاه مدت نیز میراهکار سوم

 اي برخوردار باشند.هاي علمی همسان کشور که از شایستگی و توانمندي براي چنین داوريها/ پژوهشگاهدانشگاه
خواهی پایانی در فرایند ارتقا، تبدیل وضعیت و بازگماري به شوراي صنفی هاي پیشرو، فرجامشود که در برخی از دانشگاهیادآوري می

شود، نیازمند برخورداري از استدالل و مستندات روشن روشن است که رأیی که از سوي نهاد صادر میشود. اعضاي علمی واگذار می
گونه مسائل دارند که به هر حال، طرف و حقوقی براي رسیدگی به اینو شفاف است. برخی دیگر از نهادهاي دانشگاهی، ساختاري بی

 گیرد. در درون نهاد شکل می

 ی در نهادهاي برون هیأت ممیزهبازکاوي فرایندهاي ارزیاب

برخورداري از هیأت امنا پیرو آن برخورداري از هیأت ممیزه مرکزي، از دیدگاه نظري حقوقی و حتی قوانین جاري کشور از جمله 
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 رود. اما، مشخص نیست به چه دلیل برخی از نهادهاي آموزش عالی،هاي اساسی نهادهاي آموزشی و پژوهشی عالی به شمار میحقوق
از چنین نهادي در ساختار تشکیالتی خود برخوردار نیستند. شاید بتوان ریشه این دوگانگی در مدیریت نهادهاي آموزش عالی را در 
رشد فزاینده شمار آن جستجو کرد که سبب پاگیري نهادهاي کوچک و نوپایی در کشور شد که به دلیل فراهم نبودن امکانات و 

رسد، ادامه رویه پیشین، سبب شده نخست از هیأت امنا و هیأت ممیزه برخوردار نبودند. اما به نظر میهاي سازوکارهاي الزم، در گام
تواند است که برخی از نهادهاي پژوهشی، همچنان از هیأت امنا و حتی هیأت ممیزه جداگانه برخوردار نباشند که این موضوع می

نند ها، مااي طوالنی و اندازه کوچک آنرغم برخوردار نبودن از دیرینههشی، بهپرسش برانگیز باشد. چرا که برخی از این نهادهاي پژو
ها، از نگاري و پژوهشکده فرهنگی اجتماعی، از هیأت امناي جداگانه و مستقل برخوردارند، اما شمار زیادتري از آنبنیاد دانشنامه

 و دو) به کار مشغولند. هاي امناي منطقه (یکهیأت امنا برخوردار نیستند و در چارچوب هیأت
در  1هاي شوراي عالی انقالب فرهنگیجداي از این که این دوگانگی در مدیریت نهادهاي پژوهشی پرسش برانگیز است، با مصوبه

رسد. چرا که در متن مصوبه یاد شده نیز همخوان به نظر نمی» ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشیهاي امنا دانشگاههیأت«مورد 
هاي فرهنگ و آموزش عالی (علوم، تحقیقات و فناوري کنونی) و بهداشت، درمان و آموزش هر یک از وزارتخانه«شان شده است: خاطرن

ودف شنامیده می» مؤسسه«ها و مؤسسات آموزش عالی و مؤسسات پژوهشی وابسته به خود که در این قانون پزشکی، براي دانشگاه
 ».اهند دادهیأت امنایی با ترکیب ذیل تشکیل خو

ها و هاي برخوردار نبودن برخی نهادهاي آموزش عالی و پژوهشی از هیأت ممیزه نیز کوچکک بودن اندازه آنشاید یکی از دلیل
هاي کنونی، از دیدگاه ها، رویهها و گرایش آنها باشد که به هر حال با توجه به گوناگونی تخصص، رشتهترکیب اعضاي علمی آن

 رسد.ها فلسفه وجودي هیأت ممیزه و حتی از دیدگاه حقوقی و قوانین کنونی، همگرا به نظر نمیدهآزمونظري و زیست
گونه که در گري نیز بدان افزوده شده است. همانویژه این که، بدون هیچ پشتوانه نظري یا عملی، نهادهاي واسطه و مداخلهبه
نه برخوردار نیستند، پس ارزیابی پرونده در کمیته منتخب و پذیرفته شدن شود، نهادهایی که از هیأت ممیزه جداگادیده می 2نگاره 

درخواست، ناگزیر از فرستادن آن براي مرکز هیأت امنا هستند. این مرکز بنا به تشخیص خود، آن را براي نهاد آموزش عالی دیگري 
گذر پرونده از کمیسیون تخصصی و هیأت ممیزه  فرستد. به این ترتیب، فرایند پیشین، یعنیکه از هیأت ممیزه برخوردار است می

کننده، مشارکت  نقش در فرایندهاي ارزیابی ندارند. چرا که، دست شود. با این تفاوت که دیگر، اعضاي مؤسسه درخواستسپري می
همان  سوي رئیس کننده و ازنامه کنونی، اعضاي کمیسیون تخصصی و هیأت ممیزه از میان اعضاي مؤسسه ارزیابیکم بر پایه آیین

شخصیت حقوقی «شوند. به این ترتیب، جداي از این که چنین فرایندي، دست کم از نظر حقوقی برخورداري از نهاد برگزیده می
هاي زیادي که ممکن است میان انگارد، به دلیل تفاوتو دیگر اختیارات قانونی نهادهاي بدون هیأت ممیزه را نادیده می» مستقل

تواند از روایی ارزیابی را گیرد، میها سرچشمه میهاي گوناگون آنها و تخصصهاي نهادهاي پژوهشی که از گرایشهاهداف و کارویژ
) هاي (عمومی و یگانهبا چالش جدي روبرو سازد. چرا که نهاد ارزیابی کننده دست کم، به دلیل ناآگاهی و نداشتن شناخت از ویژگی

پردازد. گذشته از نکات یاد شده، چنین به نظر کننده بر پایه معیارهاي خود میملکرد درخواستکننده، به ارزیابی عنهاد درخواست
نده نقش کنشود و رئیس نهاد ارزیابیگرایانه رئیس مؤسسه درخواست کننده به تمامی نادیده انگاشته میرسد که نقش تصديمی

د. افزون بر آن، فلسفه وجودي ترکیب چندي از اعضاي کمیسیون گیروي را بدون هیچ پشتوانه نظري، حقوقی و اداري به دوش می
عضو کمیسیون از کمیته  5عضو از  2تخصصی و هیأت امنا که دربرگیرنده نمایندگانی از کمیته منتخب در کمیسیون تخصصی (

ا پرسش آید) بشمار میشوند) و نمایندگانی از کمیسیون در هیأت ممیزه (دبیر کمیسیون عضو حقوقی هیأت بهمنتخب برگزیده می
 جدي روبرو خواهد بود. 

ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی، با شماره هاي امنا دانشگاهقانون تشکیل هیأت«شوراي عالی انقالب فرهنگی با نام  183و  181هاي . مصوبه نشست1 
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درخواست ارتقا از سوي 
عضو هیأت علمی 
موسسات پژوهشی

بررسی در کمیته منتخب

آیا موسسه هیأت 
ممیزه دارد

ارسال براي هیأت امناي 
وزارت علوم

ارسال پرونده به تشخیص 
کارشناس هیأت امنا براي 
موسسات و یا دانشگاه هاي 

داراي هیأت ممیزه

تشکیل کمیسیون تخصصی 
در دانشگاه یا موسسه 
مربوط و بررسی علمی 

پرونده

خیر

پذیرش

بازگرداندن پرونده به وزارت 
علوم

اعالم وزارت علوم به موسسه 
متبوع

خیر

بررسی پرونده در هیأت 
بلهممیزه موسسه یا دانشگاه پذیرش

اعالم به وزارت علوم براي 
بازگرداندن پرونده به 

متقاضی

تأیید وزات علوم و ابالغ به 
بلهموسسه متبوع 

خیر

بررسی پرونده در کمیسیون 
بلهتخصصی همان موسسه

پذیرش

خیر

اعالم نتیجه و بازگرداندن 
پرونده به کمیته

بررسی پرونده در هیأت 
بلهممیزه موسسه پذیرش

اعالم به متقاضی و مراجع 
ذي ربط

خیر

اعالم به متقاضی و مراجع 
بلهذي ربط

اعالم نتیجه به متقاضی و 
پذیرشبازگرداندن پرونده خیر

بلھ

صدور حکم از سوي موسسه 
متبوع

درخواست متقاضی از هیأت 
براي بازنگري پرونده

بازنگري پرونده در 
هیأت

درخواست بازنگري پرونده 
از سوي متقاضی به مرکز 
هیأت امنا و هیأت هاي 

ممیزه وزارت
عدم پذیرش

بررسی و بازنگري پرونده در 
کمیسیون تخصصی و هیأت 

ممیزه مرکزي  وزارت

اعالم راي نهایی به متقاضی 
و موسسه ذي ربط

پذیرش

درخواست متقاضی از هیأت 
براي بازنگري پرونده

بازنگري پرونده در 
هیأت

درخواست بازنگري پرونده 
از سوي متقاضی به مرکز 
هیأت امنا و هیأت هاي 

ممیزه وزارت

بررسی و بازنگري پرونده در 
کمیسیون تخصصی و هیأت 

ممیزه مرکزي  وزارت
اعالم راي نهایی به متقاضی 

و موسسه ذي ربط

ش عالی داراي هیأت ممیزه
نهادهاي آموز

ش عالی بدون هیأت ممیزه
نهادهاي آموز

 
 

 : فرایندهاي ارزیابی عملکرد اعضاي علمی براي ارتقا، تغییر وضعیت با بازگماري2نگاره 

30 
 



ی تواند آموزشنهاد در نهادي دیگر که میآورد که آیا سنجش و یا ارزیابی عملکرد اعضاي یک تر از همه این پریش را پدید میمهم
هاي مستقل تواند اساسنامهاي که حتی میهایی همسویی داشته باشد؟ نکتهتواند با فلسفه چنین ارزیابینیز باشد، تا چه اندازه می

ر پی آن عملکرد این نهادها هاي راهبردي و دها برشمرده است، و حتی برنامههاي متفاوتی را براي آناین نهادها که اهداف و کارویژه
هایی در دیگر نهادهایی که نیازي نیز به استقالل و ارزیابی همتایان ندارد. را با دگرگونی روبرو سازد. پرسش دیگر که، آیا چنین رویه

.. وانهاد؟ یادآوري هاي ایران خودرو را به سایپا و .توان ارزیابی عملکرد مهندسحتی نهادهاي همسان وجود دارد؟ براي نمونه، آیا می
هاي راهبردي نهادهاي پژوهشی بدون هیأت ممیزه مستقل، با نهادهاي ها و برنامهچه پنداشته شود که اهداف، کارویژهشود، چنانمی

 رسند، به چه دلیلچنان همگون به نظر میکننده اعضاي این گونه نهادها را بر دوش دارند، آنآموزشی یا پژوهشی که نقش ارزیابی
 ها بود؟سازي و درهم آمیختن آننباید در اندیشه یکپارچه

نویس هایی نیست که براي نمونه به تازگی در پیشروشن است هدف از این یادآوري برانگیختن انگیزه براي چنین درهم آمیختگی
هاي ن نهادها و همچنین تفاوتتغییر ساختار و تشکیالت وزارت بازتاب یافته بود. چرا که، بازکاوي دیرینه شناختی و عملکردي ای

ها بر پایه یک یا دهند که هر یک از آنها بازتاب یافته است، نشان میهاي آنها که در اساسنامهاساسی میان تخصیص و گرایش آن
خی مصرف بر اند. اگر چه ممکن است، تاریخهاي متفاوتی پی نهاده شدهچند نیاز و براي دستیابی به اهداف ویژه در چارچوب کارویژه

شده ه میها چشمداشتها، به هر دلیل نتواسنته باشند پاسخگوي نیازهایی باشند که از آنها سپري شده باشد یا برخی دیگر از آناز آن
 اي است که فراتر از مرزهاي این نگاشته است.است. مشکلی که نیازمند بررسی و کندوکاو روشمند جداگانه

 به رنگی جداگانه نمایش داده شده است، در جایی بازتاب 2خواهی، در این فرایند، که در نگاره جامسرانجام، وضعیت بازنگري و فر
 نیافته است.

به تصویر کشیده شده است. یادآوري  2ها نگاره نامهتري از فرایندهاي کنونی، بر پایه اسناد و آیینبراي درك تصویري روشن
به مفهوم کاربست تمام عیار آن به هنگام اجرا نیست. چه بسا به هنگام کاربست برخی شودف که فرایند به تصویر کشیده شده، می

 هاي گوناگون، و نبود شفافیت و پاسخگوییخواهی در گامها به درسی به انجام نرسد. به این ترتیب، به دلیل نبود فرایند فرجاماز آن
، که هاي ممیزه استنیازمند جستارگشایی، ارزیابی از عملکرد هیأت ،کنشدو سویه، بازکاوي چگونگی به اجرا درآمدن این فرایند در 

در آن  هاي ممکن کنونیهاي کژرويرسد تاکنون گامی براي آن برداشته نشده است. شاید بتوان پنداشت که یکی از دلیلبه نظر می
 نهفته است. 

 فرایند پیشنهادي

جارهاي دانشگاهی که از دیدگاه نظري و عملی ضامن عملکرد سالم چنین ها و هنشود فرایند پیشنهادي، بر پایه ارزشکوشش می
بخشی تواند به اثرنهادي است ترسیم شود. در این میان، بر دو ارزش بنیادي، که از دیدگاه دانش مدیریتی و سیاستگذاري عمومی می

شناختی ها و مطالعات آسیبگویی. چرا که نگاشتهشود: شفافیت و پاسخها بیانجامد، پافشاري میو کارآمدتر ساختن نهادها و سازمان
 هايهاي و کژرويهاي فردي و سازمانی حکایت از آن دارد که بسیاري از کژتابیآزمودهانجام شده و همچنین مشاهدات عینی و زیست

و  استادان فارسی کنونی، که نظام علمی کشر را به زیر پرسش کشانده و سبب پیدایش ناهنجارهاي بسیاري همچون، سرقت علم،
دایش هایی که از جمله سبب پیتوان در نبود شفافیت و پاسخگویی جستجو کرد. ناهنجاريگرایانه شده است، را میحتی افزایش کمی

 انگیزتردهند. شگفتنهادهاي سوداگر و انگلی شده است، که هرگونه تولید علمی [؟!] را با بهایی اندك در اختیار مشتریان خود قرار می
روزافزون  دهنده کامیابیتواند نشانها، نه تنها در ایران، بلکه در قلمرو جهانی همچنان رو به افزایش است که میاین که، شما آن

هاي دهنده آن است که، دست کم، بخشی از اعضاي علمی، براي دستیابی به ردهها نیز باشد. روشن است که کامیابی آن نشانآن
ت چه، در فرایند ارزیابی، از سوي، شفافیکنند. دانسته است. چنانچنین خدمات نابهنجار و ناشایستی استفاده می علمی باالتر و ... از

زایی بهره بگیرند. چرا که مفهوم شفافیت، تنها دربرگیرنده روشن توانستند از چنین خدمات آسیبوجود داشت، افراد دست کم نمی
دهاي ارزیابی کننده نیست. بلکه نیازمند وجود شفافیت در بازتاب دادن عملکرد بودن چگونگی انجام ارزیابی از سوي نها
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چه، پاسخگویی دو سویه بسان ارزشی بنیادي، در فرایندها باشد. از سوي دیگر، چنانکننده در پرونده علمی او نیز میدرخواست
ها را بدان پایبند ساخت. نه تنها راهی براي چنین کژرويکننده کننده و درخواستبینی شود، و هر دو سو، یعنی نهادهاي ارزیابیپیش

توان نهادهاي دانشگاهی را از وجود چنین عناصري پاك ساخت. هاي حقوقی استوار، میماند، بلکه حتی با ایجاد زیرساختباقی نمی
را در  هاي کنونیند بسیاري از آسیبتواتر، وجود شفافیت  پاسخگویی در ساختارها، فرایندها  معیارهاي ارزیابی میبه بیانی روشن

 گذر زمان از میان بردارد.
شود از ادبیات ارزیابی عملکرد نهادهاي دانشگاهی و اعضاي هاي یاد شده، در ترسیم فرایند پیشنهادي کوشش میجداي از ارزش

و نقش بایسته هر یک از » انشگاهیسکانداري د«شود، نیز سود جست. افزون بر آن، از دانش علمی، که با ارزیابی درونی آغاز می
گر، ساختارهاي دانشگاهی (گروه، دانشکده و دانشگاه) در فرایند ارزیابی به درستی استفاده کرد و همزمان، از نقش نهادهاي مداخله

ست بوم یهاي زهاي پیشرو و همچنین ویژگیهر چه بیشتر کاست. فرایند پیشنهادي، با در نظر گرفتن الگوهاي فرایندي دانشگاه
دانشگاه ایرانی نگاشته شده است. روشن است همچون دیگر پیشنهادها، کوشش شده است نماي عمومی با گستره فراخ از فرایندها 

 هاي خود ترسیم کند.به تصویر کشیده شود. تا هر نهاد دانشگاهی بتواند بر پایه وضعیت خود، فرایندهاي درخور اهداف و کارویژه
 شاند. کتواند در مسیر ارتقا، تبدیل وضعیت و بازگماري پشت سرگذاشته شود را به تصویر میرا که می ، فرایندهایی2نگاره 

گام  ترین نکاتی که در اینشود. مهمکننده آغاز میکننده: فرایند با تکمیل پرونده عملکرد علمی درخواستگام نخست، درخواست
 توان چنین برشمرد.ضاي کنونی بیانجامد میسازي فتواند به سالمتوان در نظر گرفت که میمی
چه ها باشد. این کتابکتابچه راهنما براي اعضاي علمی که دربرگیرنده نکات اساسی، درباره چگونگی تکمیل پرونده علمی آن •

ا، ه این راهنمهایی داشته باشد. شایسته است کهاي هر نهاد دانشگاهی و پژوهشی، تفاوتتواند بنابر اهداف و کارویژهراهنما، می
ها گذارده شود تا بتوانند سیر عملکرد علمی خود را بر پایه کارراهه ترسیم شده، تنظیم در آغاز به کار اعضاي علمی در اختیار آن

 کنند. 
 تواند به ارتقا، تغییر وضعیت یا حتی بازگماري بینجامد.در نظر گرفتن فرمی مناسب براي درج عملکردهایی که می •
کننده است و نیاز است مستندات نکته که مسئولیت درستی اطالعات درج شده در پرونده علمی، بر دوش درخواستیادآوري این  •

 ها ارائه کند.دقیق نیز براي آن
ین، نیاز کند. بنابرابه دلیل نیاز به پایبندي اعضاي علمی به اخالق و هنجارهاي دانشگاهی اعتماد دو سویه نقشی اساسی ایفا می •

ه کنندگان و چارهاي حقوقی و اداري ، به ویژه با توجه به شرایط کنونی، ایرانف براي مواردي که چه از سوي ارزیابیاست سازوک
کننده به نادیده انگاشتن اخالق و هنجارهاي دانشگاهی همچون صداقت، پاکدستی، امانتداري و ... در نظر از سوي درخواست

 ه شود.گرفته شود و در کتابچه راهنما نیز گنجاند

 گام دوم گروه: کمیته ارزیابی گروه

کننده و براي تدوین کارنامه شود. مدیر گروه، در راهنمایی درخواستکننده و مدیر گروه آغاز میگام دوم، با هماهنگی میان درخواست
 تواند نقش بسزایی داشته باشد. می» کمیته دائمی ارزیابی«علمی و تشکیل 

ونی نیز هاي بیرکننده از سوي اعضاي برگزیده گروه، ارزیابیبر انجام ارزیابی پرونده علمی درخواستدر فرایند پیشنهادي، افزون 
 ها نیز در گام استفاده کرد. توان از آناند. که بسته به دیرینه، ماهیت، اندازه و ... گروه میبینی شدهپیش

افزودن استاد و مدارك بیشتري باشد و یا درخواست مورد  چه به تشخیص کمیته، نیاز بهپس از انجام ارزیابی نخستین، چنان
کننده پذیرش قرار نگیرد، مدیر گروه با یادآوري دالیل روشن به همراه ریز ارزیابی انجام شده و نوشتاري، موضوع را به آگاهی درخواست

 رساند. می
کننده هاي روشن قانعد و یا با یادآوري دلیلکنکننده یا اسناد و مدارك درخواست شده را تهیه میدر این صورت، درخواست

 کند.بازنگري در پرونده خود را درخواست می
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جام پردازد و ارزیابی پایانی در این گام انکمیته ارزیابی گروه با توجه به اطالعات یا پاسخ دریافت شده، به بازنگري در ارزیابی می
 شود.می

این  شود. بهکننده و مدیر دانشکده فرستاده مید، به صورت همزمان براي درخواستنتیجه ارزیابی، هر چه که باشد، پذیرش یا ر
تر، رد درخواست در گروه به ترتیب، حتی در صورت رد درخواستف پرونده مسیر خود را تا گام پایانی خواهد پیمود. به بیانی روشن

 آید.معناي نپذیرفتن نهایی آن به شمار نمی
 رسد. کننده میشود و به آگاهی درخواستزمینه از سوي دانشگاه انجام می گیري نهایی در اینتصمیم
ا تواند اعتراض نوشتاري خود را بکننده درباره تصمیم پایانی کمیته ارزیابی گروه اعتراض داشته باشد، نمیچه، درخواستچنان

 یادآوري دالیل آن براي مدیر دانشکده بفرستد. 

 گام سوم دانشکده

 شود.اده شده از سوي مدیر گروه براي رئیس دانشکده، در این گام، در کمیته ارزیابی دانشکده بازنگري میپرونده فرست
هاي رد چه درخواست گروه و درخواست کننده در این گام پذیرفته نشود، رئیس دانشکده وظیفه دارد، نتایج ارزیابی و دلیلچنان

 کننده برساند.گروه و درخواستدرخواست را به صورت نوشتاري، گاهی به مدیر 
کننده حق دارند، با افزودن اسناد یا مدارك بیشتر  یا پاسخ به دالیل رد درخواست، خواستار بازنگري در مدیر گروه و درخواست

 ارزیابی از سوي کمیته ارزیابی دانشکده شوند.
دارك و پاسخ داده شده، نتیجه ریز باز ارزیابی خود را با کمیته ارزیابی دانشکده، پس از باز ارزیابی پرونده با توجه به اسناد و م

 رساند.درج دالیل به آگاهی مدیر گروه و درخواست کننده از یک سو، و رئیس دانشگاه از سوي دیگر می
 گاهیهاي روشن به آتواند اعتراض خود را با یادآوري دلیلکننده نتیجه بازارزیابی دانشکده را نپذیرد، میچه درخواستچنان

 نامه خود را برايرئیس مؤسسه برساند. مدیر گروه نیز در صورت پذیرش درخواست در گام نخست، با او همراهی خواهد کرد و توصیه
 فرستد. رئیس مؤسسه می

 گام چهارم مؤسسه

 د.ند به صدور حکم بینجامتواهاي انجام شده، در مورد درخواست هر دو مثبت باشند و رئیس مؤسسه نیز آن را بپذیرد، میاگر ارزیابی
 تواند به تشکیل کمیته رایزنی مؤسسه براي بررسی پرونده بپردازد.در صورت نیاز به باز ارزیابی، رئیس می

هاي آن به صورت نوشتاري به آگاهی چه درخواست پس از رایزنی با کمیته ارزیابی مؤسسه پذیرفته نشود، نتیجه و دلیلچنان
 کننده وجود داشته باشد.خواهی براي درخواستشکده و مدیر گروه خواهد رسید تا همچنان امکان فرجامکننده، مدیر داندرخواست
تواند از رهگذر نهادهایی همچون نهادهاي حقوقی دانشگاهی خواهی در این گام، بسته به فرهنگ و ساختارهاي مؤسسه، میفرجام
علمی پیگیري شود. به هر حال نیاز است براي پاسداري از شفافیت و هاي درون دانشگاهی، مانند انجمن صنفی اعضاي یا انجمن

 خواهی نخواهد یافت.طرف در مؤسسه براي این کار در نظر گرفته شود. رأي چنین نهادي، امکان فرجامپاسخگویی، نهادي بی
 کند. ، تصویري عمومی و روشن از فرایندهاي پیشنهادي را ترسیم می2نگاره 
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فرایند ارتقا و تبدیل وضعیت اعضاي هیأت علمی موسسات پژوهشی

درخواست کنندهمدیر گروهرئیس پژوهشکده رئیس موسسه نهاد بررسی شکایات/ انجمن صنفی اعضاي هیأت علمی هیأت امنا
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 دفتر پنجم: معیارهاي ارزیابی

شد، و از سوي وزارت علوم ته مینامه ارتقاي مرتبه اعضاي هیأت علمی پنداشآیین«ون بسان نرسد آن چه تاکچنین به نظر می
نامه شد، بیشتر دربرگیرنده، معیارهاي ارزیابی بود. هر چند این آیینبه تمامی نهادهاي آموزش و پژوهشی، براي اجرا، فرستاده می

می را پوشش لهاي اعضاي عیافت، اما تغییرات، بیشتر جنبه صوري و زیاد و کم کردن امتیازهاي فعالیتاي پیاپی تغییر میگونهبه
 داد.می

شد، معیارهاي یکسانی را بر تمامی نهادهاي آموزشی و با اندکی تفاوت براي نهادهاي تر این اکه، کوشش مینکته مهم
 پژوهشی در نظر گرفته شود.

 هاي بسیار در عملکرد نهادهاي آموزش عالی و پژوهشی بودهاي که چنین روشی پدید آورده کژرويهاي جديیکی از آسیب
در  رسد. چرا کهاخالقی و ناهنجاري نیز همراه بوده است، نیز چندان پیچیده به نظر نمیها، که گاه با بیاست. دلیل این کژروي

هاي راهبردي، براي ارزیابی عملکرد اعضاي علمی که در نهادهاي گوناگون، که از تنوع ها و برنامهنظر نگرفتن، اهداف، کارویژه
، چندان دور از چشمداشت نیست. این نکته در زیست بوم نهادهاي آموزش عالی و پژوهشی ایرانی، که به زیادي نیز برخوردارند

ی اند، که همگرایی چندانهاي کامیاب، مسیرهایی را پشت سرگذاشتهتوجهی به مفاهیم و بنیان نظري و زیست آزمودهدلیل بی
ه اي کگونهپیشرو ندارند، وضعیت دشواري را پدید آورده است. به هاي آموزش عالیویژه در نظامبا وضعیت نهادهاي همگون به

ضاي اع«مفهومی چندگانه یافته است. تا جایی که رد پاي » عضویت در هیأت علمی«ترین مفاهیم، همچون ايحتی برخی از پایه
بسیاري از نهادهاي غیردانشگاهی توان در ها و نهادهاي آموزش عالی است را میها دانشگاهکه زیست بوم اصلی آن» هیأت علمی

اکنون، کمتر نهادي است، که در میان کارکنان خود، از گویی نباشد که پنداشت همو آموزش عالی جستجو کرد. شاید زیاده
وجود هیأت علمی برخوردار نباشد. از وزارت آموزش علوم، تحقیقات  فناوري گرفته تا آموزش و پرورش گرفته و وزارت نفت، 

 معادن و ... صنایع و
ها و عملکردهاي گوناگون و در نهادهاي بسیار متفاوت، روشن است که ارزیابی عملکرد چنین گستره فراخی از افراد با کارویژه

تواند پیامدهاي ناگواري نیز به همراه داشته باشد. کمترین پیامد چنین رسد، میپذیر و دلخواه به نظر نمیگذشته از این که امکان
هایی است که معیارهاي ارزیابی عملکرد ها و چشمداشتها و کارویژهها و وظایف نهادي آنهمگرایی میان کارویژهوضعیت نا

چه، اعضاي هیأت علمی که در نهادهایی به جز نهادهاي دانشگاهی و گذارد. از دیگر سو، چنانها میاعضاي علمی بر دوش آن
مزایاي ارتقا و استخدام رسمی و ... برخوردار شوند، گریزي ندارند، به جز آن که اند، بخواهند از کار پرداختهآموزش عالی به

هاي اصلی اعضاي علمی، مانند آموزشی، پزوهشی و خدمات اجتماعی را اي علمی براي خود بسازند که بتواند، کارویژهپرونده
ي هاهایی نباشد، زمینه براي کژرويچنین کارویژه ها درخورها و فضاي کار آنجا که ممکن کارویژهپوشش دهد. بنابراین، از آن

د نامه ارتقا، به هر راهی بزننشود. تا جایی که ممکن است براي پر کردن پرونده علمی، بر پایه معیارهاي آیینگوناگون آماده می
نگري ي علمی را بتوان در یکسانهاي کنونی اعضاها و نا به هنجاريهاي کژرويو از هر ترفندي نیز بهره جویند. شاید یکی از ریشه

 جستجو کرد. 
اعضاي علمی که در نهادهاي غیردانشگاهی و آموزش عالی از جمله براي  گیردامنرسد، تنها چنین وضعیتی، به نظر می

ر دنهادهاي آموزش عالی که بیشتر  گیردامنشود. چه بسا حتی نمونه در وزارت علوم، تحقیقات و فناوري و ... مشغولند نمی
به کار مشغولند، مانند پیام نور، دانشگاه علمی کاربردي و ... نیز بشود. شاید به همین  1آموزيچارچوب کارویژه آموزشی و مهارت

کاربردي، که با توجه به دیرینه کاري در فلسفه وجود آن  -دلیل است که برخی از نهادهاي یاد شده، براي نمونه، دانشگاه علمی
کوشد، خود را به آموختگان چیره دست و کارورزیده بنا نهاده شده است، میآموزي و پرورش دانشر مهارتتوان دریافت که بمی

هاي خود بگنجاند هاي تحصیالت تکمیلی را در کارویژههاي نظري و برگزاري دورهرنگ دیگر نهادهاي دانشگاهی درآورد و آموزش
ارراهه خود به پیشرفت و ارتقا دست یابند. دانشگاه پیام نور، نمونه دیگري از تا از این رهگذر، اعضاي علمی آن نیز بتوانند در ک

هاست که کارویژه دانشگاه (Education)نهادهاي آموزش عالی است را از تولید دانش و آموزش  برخیکه کارویژه  (Training)آموزي . نیاز است مهارت1 
 را از یکدیگر بازشناخت. 

                                                           



ویژه نهادهاي آموزش عالی است، که اگر چه به هنگام بازگشایی پس از انقالب اسالمی، جامعه هدف خود را، بزرگساالن و به
آموزي تکیه داشت تا تولید دانش مهارت کارکنان دولت از جمله آموزشگران آموزش و پرورش تعریف کرده بود، که بیشتر به

ه توان دید کسان به روشنی میهاي خود را تغییر داد. بدین(پژوهشی) آموزش دانش نظري نیز از جمله به همین دلیل کارویژه
ته شهایی است که نظام سه پایه (که گذها و نهادهاي آموزشی و اعضاي علمی، یکی از دلیلنگاه یکسان نگرانه به دانشگاه

ها بود) به نظامی یک پایه بدل ساخت. نهادهاي پژوهشی نیز، ها،  انستیتو تکنولوژيتکنیکدربرگیرنده نهادهاي دانشگاهی، پلی
سرگذشت همگونی را دنبال کردند. اعضاي چنین نهادهایی، در برخی اندك از کشورها، مانند فرانسه که نهادهاي پژوهشی در 

که،  آیند. گذشته از اینه کار مشغولند (مانند مرکز ملی تحقیقات فرانسه)، پژوهشگر به شمار میبیرون از نهادهاي دانشگاهی ب
آید یا نه، کارراهه پژوهشگران و معیارهاي ارزیابی آیا جداسازي میان نهادهاي پژوهشی و دانشگاهی رویکردي کارآمد به شمار می

ز اعضاي علمی نهادهاي دانشگاهی و آموزش عالی است. به این ترتیب، ها، متفاوت اهاي علمی آنگذاري ردهها و حتی نامآن
تر و جایگاه اجتماعی باالتري از اعضاي علمی داشته باشند، پژوهشگرانی چنین نهادهایی، که گاه ممکن است، نقش با اهمیت

هاي نهاد پژوهشی خود تن در رویژههاي متفاوتی از کاهاي علمی خود به کارویژهوادار نخواهند بود که براي پر کردن کارنامه
 هاي نهادي است که در آن مشغول به کارند.شوند که همسو با اهداف و کارویژهدهند. چرا که بر پایه عملکردهایی ارزیابی می

به  ها راهاي نهادهاي کنونی پژوهشی ایران را با کژتابی روبرو ساخته است و آنهایی که کارویژهشاید ریشه یکی از دلیل
نگري نهفته در معیارهاي ارزیابی براي ارتقا و ... جست. شاید به سازي و یکسانکژراهه کشانده است، بتوان در همین یکسان

هاي اند تا با پذیرش دانشجو، کارویژه آموزش عالی رسمی را نیز هب کارویژههایی کوشیدههمین دلیل نیز هست، که چنین نهاد
 نامه ارتقا را بدست آورند. خود بیافزایند. تا از این رهگذر اعضاي آن نیز بتوانند، امتیازهاي آموزشی آیین
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 دفتر ششم: مفاهیم و معیارهاي ارزیابی

اي است، گرایانهنام گرفته است، بیشتر دربرگیرنده معیارهاي کمی» ارتقاي مرتبه اعضاي علمی نامهآیین«اکنون آن چه که هم
ست. هاي گذشته، بارها تغییر یافته انامه در طی سالشود. این آیینکه در تغییر وضعیت و ارتقاي اعضاي علمی به کار گرفته می

نامه در دست بازنگري است. آخرین ویراست این اکنون نیز، این آیین، دو بار بازنگري شده است و هم1390اي از سال گونهبه
از سوي مدیرکل دفتر وزارتی تنها براي دانشگاه و مراکز آموزش عالی فرستاده شده است، همچون  6/8/94نامه که در تاریخ آیین

» االجراالزم« 1/6/1390وین و از تاریخ تد 14/10/89شوراي عالی انقالب فرهنگی به تاریخ  679ویراست پیشین که بر پایه مصوبه 
 قلمداد شده است.

اي به چرایی، چیستایی و چگونگی تغییرات نشده است، و همچنین مشخص از آن جا که در آخرین ویراست، کوچکترین اشاره
ه چنین بهایی بازنگري شده است، شاید بهترین راه براي پاسخگویی نیست، ویراست نوین براي پاسخگویی به چه کاستی

 ها باشد.اي آنهایی بازکاوي مقایسهپرسش
نگاشته شده است، بیشتر به نظر » اقتصادزده«شوند، این سرآغاز که با رویکردي آغاز می» کلیات«هر دو ویراست، با عنوان 

فشارد. امیساز دانشگاه پتا نقش تولید دانش و انسان» تصاحب سهم اقتصادي بیشتر«رسد بر نقش اقتصادي دانشگاه و می
 »احساس نیاز به بازنگري اساسی در نظام ارتقاء مرتبه اعضاي هیأت علمی«رسد که چنین رویکردي بنابراین، چنین به نظر می

اشته ویژه در کشورهایی که پندهاي پیشرو، بههاي ارتقا، در دانشگاهنامهرا برانگیخته است. رویکردي که، کمتر در قوانین و آیین
توان پنداشت، شاید بازتاب چنین رویکردي اي که میگونهگرایانه به دانش دارند، بازتاب یافته است. بهماديشود نگاه می

گرایی بیش از اندازه در معیارهاي ارزیابی اعضاي ها، از جمله کمیاقتصادزده به نهادهاي تولید دانش است که سبب برخی کژروي
هاي ارتقا مورد کاوي شده، هدف اصلی از نامهشده است. در حالی که در بیشتر آیین هاي ارتقاي کشورنامههیأت علمی، در آیین

 و پیشرو بودن در تولید دانش روزآمد، در نظر گرفته شده است. » ارتقاي کیفی«تدوین چنین سازوکارهایی 
هاي این ه آن، به برخی از انگیزهشود تا بتوان بر پایها انجامیده است، برشمرده میدر جدول ... اهدافی که به این بازنگري

 هاي پیاپی پی برد.بازنگري
 هاي ارتقانامهاي اهداف مهم و اصول در تدوین و بازنگري آیینجدول ....: بازکاوي مقایسه

نامه اهداف و اصول تدوین و بازنگري در آیین
 )1/6/1390ارتقا پیشین (

نامه اهداف و اصول تدوین و بازنگري در آیین
 )8/6/1394کنونی و نهادهاي آموزشی (ارتقا 

 یادداشت

حفظ، تقویت و توسعه توامان فرهنگ  -1 اهداف
اسالمی و توان علمی (آموزشی، پژوهشی و 

 فناوري ....)
تأمین نیازهاي علمی و فناوري کشور در  -2

جهت حفظ و ارتقا دستاوردهاي انقالب اسالمی 
... 
نیاز تربیت و آموزش نیروي انسانی مورد  -3

هاي توسعه و کشور براساس اهداف برنامه
آمایش سرزمین و اصالح هرم اعضاي علمی 

 هادانشگاه
 

ایجاد پویایی و نشاط در امر آموزش و  -الف
تقویت نظم و انضباط در محیط آموزشی در 
جهت تربیت نیروي انسانی منضبط، متعهد و 
متخصص به عنوان شرط ضروري ادامه فرایند 

 متقاضیبررسی پرونده 
تقویت و توسعه امر تحقیق و پژوهشی، با  -ب

هاي بنیادین، کاربردي و ارج نهادن به پژوهش
اي که در راستاي تأمین نیازهاي علمی، توسعه

نامه کنونی را از اي که اهداف آیینتنها نکته
 سازد افزودننامه پیشین متفاوت میاهداف آیین

اصالح هرم اعضاي علمی «مفهوم کلی 
هاي زیر را هاست که پرسشدانشگاه

 انگیزاند:برمی
 مفهوم اصالح هرم چیست؟ -
هایی هرم کنونی با چه کاستی -

 روبروست؟
چه سازوکارهایی براي این اصالح  -

 هرم در نظر گرفته شده است.
آن چه در نگاه نخست در اصول به رغم اهداف 

خورد تغییر رویکرد در همگون به چشم می
تر است. به سخنی روشن سازي از دانشگاهمفهوم

ساز به دانشگاه نسل ساز و تمدندانشگاه انسان
 شود.سوم و یا دانشگاه بنگاهی بدل می

افزون بر آن در این تغییر رویکرد گرامیداشت 
دهد. علم و عالم جاي خود را به ثروت اندوزي می

هاي پژوهشی به سوي اي که فعالتگونهبه

حفظ، تقویت و توسعه توامان فرهنگ  -1
اسالمی و توان علمی (آموزشی، پژوهشی و 

 فناوري ....)
کشور در تأمین نیازهاي علمی و فناوري  -2

جهت حفظ و ارتقا دستاوردهاي انقالب اسالمی 
... 
تربیت و آموزش نیروي انسانی مورد نیاز  -3

هاي توسعه و کشور براساس اهداف برنامه
 آمایش سرزمین

اصالح و تغییر بنیادین در نظام ارزشیابی  -4
 اعضاي هیأت علمی براساس اصول زیر:

 اصول
لیم در از تعتأکید بر تزکیه و تربیت قبل  -الف

نظام آموزش عالی کشور و در راستاي تحقق 
ساز و تکریم جایگاه ساز و تمدندانشگاه انسان

 علم و عالم
ایجاد پویایی و نشاط در امر آموزش و  -ب
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تقویت نظم و انضباط در محیط آموزشی در 
جهت تربیت نیروي انسانی منضبط، متعهد و 

 متخصص
هشی، با تقویت و توسعه امر تحقیق و پژو -ج

هاي بنیادین، کاربردي و ارج نهادن به پژوهش
اي که در راستاي تأمین نیازهاي علمی، توسعه

فناوري و صنعتی کشور، با نگاهی آینده پژوهانه 
 تنظیم شده باشد.

هاي مدیران و حمایت و تقدیر از تالش -د
دلسوزان نظام علمی کشور که با مشارکت در 

آموزش عالی  امور، به توسعه و گسترش نظام
 نمایند. کشور خدمت می

فناوري و صنعتی کشور، با نگاهی آینده پژوهانه 
 تنظیم شده باشد.

هاي پژوهشی و توجه ویژه به هدایت فعالیت -ج
در راستاي فناورانه عضو هیأت علمی 

ها و گیري و تحقق نسل سوم دانشگاهشکل
 بر تولید ثروت و کارآفرینی مبتنیتوسعه علم 

توجه ویژه به زبان فارسی در ارائه مقاالت  -د
 پژوهشی

 
ایجاد امکان تصویب ضوابط داخلی براي  -هـ

هاي داراي هیأت ممیزه در جهت دانشگاه
نامه و نحوه اجرایی کردن بندهاي آیین

 هاي گوناگونزدهی به فعالیتامتیا
 
 
 
 

 شود.اندوزي سوق داده میثروت
 و امکان» توجه به زبان فارسی«دو نکته دیگر 

تصویب ضوابط داخلی به اصول افزوده شده 
 است.

این دو نکته بسان اصل، به  جداي از مهبم بودن
ها در رسد. سازوکار مشخصی براي آننظر می

نظر گرفته نشده است. براي نمونه جداي از 
هاي داخلی نامهنامه ارتقا آیا آیینآیین

اي نیز تهیه خواهد شد؟ در کجاي جداگانه
 نامه چنین سازوکاري دیده شده است. آیین

 یست؟منظور از توجه ویژه به زبان فارسی چ
شود؟ به این توجه با چه سازوکاري انجام می

هاي ویژه این که در رویدادها همچنان مقاله
 خارجی از امتیاز بیشتري برخوردارند. 

ه نامه پیشین کاگر چه برداشتن بند (د) از آیین
ارتباطی با کارراهه و ارتقاء اعضاي علمی ندارد 

، نتوان گامی به جلو پنداشت، اما به رغم آرا می
نظري و عملی، امتیازهاي  بدون هیچ پشتوانه

براي برخی مدیران اجرایی در نظر گرفته  ايویژه
نامه کنونی بازتاب یافته آیین 5شده که جدول 

 است. 
 

 
ها در جدول ... (ص ) اشاره شد، به نظر ترین آننامه پیشین و کنونی که به برخی از مهمهاي دو آیینگذشته از تفاوت

که، ها کامیاب همگرایی چندانی ندارد. جداي از این رسد، اهداف و اصول در نظر گرفته شده، مفاهیم نظري و زیست آزمودهمی
ی و هاي اعضاي علمتواند به ناهمگرایی میان وظایف و مسئولیتنگري به نهادهاي دانشگاهی کشور میگونه یکساناساساً این

اي آشکار دید. افزون بر آن نیاز به توان در وضعیت نابسامان کنونی به گونهها بیانجامد که پیامدهاي آن را میاهداف سازمانی آن
نامه که در بند هـ اصول نیز بازتاب یافته است، هاي نهادهاي دانشگاهی در طراحی آیینها و برنامهکارویژه در نظر داشتن اهداف،

 رود.اي اساسی به شمار میبایسته
ها و در نامه ارتقا که ترسیم کننده کارراهه اعضاي علمی براي ارتقاي کیفیت عملکرد آنرسد، آیینبه هر حال، به نظر نمی

امه بر نرود بتواند به دستیابی دست کم به برخی اهداف که در هر دو آییني که در آن مشغول بکارند، به شمار مینتیجه نهاد
تواند ها و نهادهاي آموزش عالی و پژوهشی میآن پافشاري شده است، بیانجامد. براي نمونه، جداي از این که اهداف دانشگاه

یت و ، ترب»تأمین نیازهاي علمی و فناوري کشور«نامه بتوان به اهدافی چون آیینرسد  از گذر یک متفاوت باشد، به نظر نمی
که، اهداف یاد شده، یکی از بروندادهاي تنها برخی از نهادهاي آموزش عالی است. ویژه اینآموزش نیروي انسانی دست یافت. به

تواند به تغییر سوگیري در نظام ارزیابی عملکرد نامه ارتقا میهاي بسیاري روبروست، اگر چه آییناصل چهارم نیز با پرسش
کنندگان و ویژه معیارهاي ارزیابی و ارزیابیاعضاي علمی بیانجامد، اما سمت و سوي این تغییرات به ساختار، فرایندها و به

ی اعضاي ارزشیاب تر، اصالح و تغییر بنیادین در نظامهمچنین فرهنگ سازمانی نهادهاي دانشگاهی بستگی دارد. به سخنی روشن
هایی همراه بوده است؟ حال چه علمی، به چه مفهومی است؟ وضعیت گذشته، در هر دو مورد، چگونه بوده  و با چه کاستی

تغییراتی انجام شده که بتواند به تغییرات بنیادین بینجامد؟ این در حالی است که به جز تغییراتی اندك در معیارها، تغییرات 
 شود.نامه دیده نمیها و معیارها و چگونگی امتیازدهی در هیچ یک از دو آیینهنامچندانی در آیین
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براي تربیت نیروي انسانی منضبط، بیشتر فرهنگ سازمانی نهادهاي نظامی » نظم و انضباط در محیط آموزشی«پافشاري بر 
انگیزاند که آیا نهادهاي آموزشی و برمینامه ارتقا، این پرسش را آورد. پافشاري بر آن، بسان اصلی در آیینرا به ذهن می

 اند؟ها بی نظم و غیر منضبط بودهآموختگان آندانش
ز نامه کنونی برداشته شده است، اما آیا تزکیه و تربیت جز ادر آیین» بر تزکیه و تربیت قبل از تعلیم«اگر چه، اصل پافشاري 

پذیر و اي، در گام نخست، جز پرورش شهروندانی مسئولیتهپذیر است؟ آیا هدف از آموزش در هر دورگذر آموزشی امکان
 سازي از نهادهايخورد، تغییر رویکرد در مفهوممی نامه کنونی به چشماي که در آیینکنندهاي نگرانپاسخگوست؟ اما، نکته

یژه واین، سوق دادن بهبنابر». اقتصاد وسیله است و نه هدف«دانشگاهی است. آن هم در کشوري که حتی در قانون اساسی آن 
، نه تنها با گرایش چیره نهادهاي اصیل دانشگاهی حتی در قلمرو »هانسل سوم دانشگاه«نهادهاي دانشگاهی کشور به سوي 

ترین هدف چنین نهادي از اوان که اصلی» جوییحقیقت«ها از مسیر تواند به کژراهه کشاندن آنجهانی همسویی ندارد، بلکه می
که بر ساخته اندیشه نولیبرال جریان حاکم است، در نظر دارد، » هانسل سوم دانشگاه«است، بیانجامد. چرا که پیدایش بوده 

به »  دانشگاه کارآفرین«که به ناروا  1»دانشگاه بنگاهی«نهادهاي تولید دانش را به بنگاهی تجاري و بر پایه سود بازطراحی کند. 
که همچون دیگر نهادهاي از این دست، سودایی جز سودجویی ندارد. به سخنی فارسی برگردانده شده، نهادي سوداگراست 

» میان«به مفهوم  entreبه فارسی برگردانده شده است، از دو واژه » کارآفرین«که به ناروا،  entre prendreتر، واژه فرانسوي روشن
د. گر و یا دالل باشتواند واسطهآن به فارسی میساخته شده است. بنابراین برابر نهاده درست » گرفتن«به مفهوم  prendreو 

در فارسی به بنگاه برگردانده شده است (مانند بنگاه امالك یا خودرو و ...). بنابراین، جایگزین  etrpriseهمان گونه که به درستی 
حران بیکاري روبروست، شاید ویژه کشوري که با ببه جاي دالل و بنگاه، آن هم در جهان، و به» کارآفرین«ساختن واژه دل فریب 

هاست و نسل سوم دانشگاه» 2دانشگاه بنگاهی یا دالل«هایی است که این گرایش را در برخی برانگیخته است که از جمله دلیل
 ها بدان سو کشانده شوند!نیاز است که دانشگاه

ترین تولید آفرین ترین و ارزشارزشبا » دانش«، 3وانگهی، چه در دیرینه ایرانی اسالمی و چه حتی در فرهنگ دانشگاهی
بتنی توسعه علم م«به سوي » هاهدایت پژوهش«نام گرفته است. بنابراین، » عصر دانش«ویژه در عصر کنونی که بشري است. به

شان نگونه که بسیاري از پژوهشگران ایرانی و خارجی خاطررود، بلکه همان، نه تنها گامی به پیش به شمار نمی»اندوزيبر ثروت
 است. 4انجامد. آن چه به شکاف میان شمال و جنوب انجامیده است، شکاف دانشاند به پس روي بیشتر میساخته

تواند به سازي از دانشگاه و گنجاندن آن در فرایند ارتقاي اعضاي علمی میبه هر حال، بازتاب چنین رویکردي در مفهوم
 . 5ها خواهد بودراندوزي نخستین دغدغه ذهنی آنبیانجامد، که سوداگري و ز» دالالن دانش«پرورش 

اي که مطالعات گسترده و گونهروبرو شده است. به» ناپایداري«که در آغاز هزاره سوم، بشریت با بحران بدین سان است 
رسد. نظر نمی هپذیر بپذیرفته شده بیانگر آن است که ادامه الگوهاي زیستی کنونی که برآمده از دانش کنونی بشریت است، امکان

هاي جهانی به سوي مفهوم ها بلکه حتی برنامهدولت -هاي ملی ملتاین ناپایداري از جمله سبب شده است، نه تنها برنامه
ترین نشست سران جهان که در پاریس برگزار شد، به گفتگوهاي پردامنه در این پایداري کشانده شود. تا جایی که حتی تازه

 زمینه پرداخت.
اند، از جمله ایاالت متحده آمریکا، هاي نولیبرال بودهداري و اندیشهپردازان، کشورهایی که گهواره سرمایهاندیشهوانگهی، 

) خاطرنشان 2008اند. تا جایی که لوزان (کنونی پرداخته 6ورزياتحادیه اروپا، کانادا، استرالیا و زالندنو به نقد سپهر اندیشه

1. Entrepreneurial University  
2. Academic Culture  
3. Knowledge Gape  
4. Knowledge Broker  

 ریزي آموزش عالیها و جهانی شدن: مفاهیم و رویکردها، تهران: مؤسسه پژوهشی و برنامه)، دانشگاه1392. براي آگاهی بیشتر نک: جاودانی، حمید ( 5
ها: سپهر نو و کنشگران نوین، ترجمه حمید جاودانی، تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و )، جهانی شدن و دانشگاه1387گیل برتون و میشل البرت (

 اجتماعی.
 ریزي)از رهگذر توسعه نهادهاي ایرانی تولید دانش، تهران: مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه)، توسعه پایدار 1392جاودانی، حمید (

6. Paradigm  
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اي را دربردارد که در آن پول ارزش ز ایدئولوژي جهانی شدن اقتصاد است که نظام ارزشیچنین دیدگاهی ناشی ا«سازد: می
دارد تا ها را وامیکند و در جایی که الزم باشد دانشگادهی میگیري و شکلبیشتري از زندگی دارد. این نیرویی است که قالب

 ).Lauzan, 2000:81» (نیازهایش را برآورده سازند
وري و الگوهاي شود، از جمله در دانشگاه، بهرهدر توزیع آن چه که کاال و خدمات عمومی نامیده می«فزاید: اوي همچنین می

دهنده تغییر جهت در ها شده است. این تغییرات بسیار چشمگیرند. چرا که نشانتجاري ورد زبان افراد و اصول راهنماي آن
ها، نه تنها پیامدهاي اقتصادي به هاست این تغییر جهت در ارزشدر ارزشها و همچنین تغییر جهت بنیادي ها و برنامهسیاست

 ).81گذارد (همان: همراه دارد، بلکه همچنین بر کیفیت سالمت و کلیت رفاه بشري اثر می
ر اهاي نوین توسعه بخش آموزش ایاالت متحده نیز اثرگذهاي او در برنامه) فیلسوف آمریکایی که اندیشه1998( 1مورتريمک

» زندگی اخالق«کند و در نگاره توصیف می» ضوابط اخالقی پولی«به » ضوابط اخالق زندگی«بوده است، آن را تغییر سوگیري از 
 کند: را چنین ترسیم می

 زندگی بهتر و بیشتر وسایل زندگی  زندگی 
سایل زندگی تمامی چیزهایی است شود. وتلقی می» واره و با شور و احساساندام نبشیج«در این چارچوب، زندگی بسان 

که از دیدگاه مک مورتري در عصر جهانی شدن » ضوابط اخالق پولی«شود. در برابر، که سبب پاسداري و طوالنی شدن آن می
 نگارد:اقتصاد و با رویکرد نولیبرال جایگزین آن شده است را چنین می

 پول بیشتر  کاال براي فروش   پول 
یم گري را تعیین و تنظشنورزي و کاین دلیل که ارزش بیشتري از زندگی یافته است، اهداف اندیشه در این چرخه، پول به

اه گونه، نه تنها طبقات باالي جامعه، گکند. به این ترتیب زندگی بهایی است که باید براي بدست آوردن پول پرداخت. بدینمی
 توجه به مفاهیم واز جمله ایران، بیویژه در کشورهاي جنوبی ان، بهرخی دانشگاهیاي مانند سیاستگذاران و بحتی افراد حرفه

نین اندیشه کنند. پیامد چجامعه پشتیبانی می بیشینهها، خواسته یا ناخواسته از منافع شماري اندك به زیان این تغییر سوگیري
سازي زي دانش و در نتیجه بنگاهساسازي و تجاريسازي خدمات عمومی، کاالییهایی همچون خصوصیهایی، گرایشو کنش
 ها را به همراه دارد.دانشگاه

 خورد. آن گونه که لوزان درسازي گره میاندوزي و بنگاه، پژوهش دانشگاهی و تولید دانش به ثروتبه این ترتیب دانشگاه
دل شده ها بلط برخی دانشگاهگرایی به گفتمان مسايحرفه -فنی«نگارد: بازکاوي وضعیت کنونی نظام آموزش عالی کانادا می

با  بهاییاي گرانحرفه -بود، در حال دگردیسی به نهاد فنی» پردازيسرچشمه کندوکاو و اندیشه«دانشگاه که روزگاري ؛ است
 » [...]ها شده استتصویربرداري از شرکت

ها فشارد، این تغییر ارزشها پا میآن به این ترتیب، در چارچوب نظریه نهادي که بر اثرگذاري محیط بر نهادها و اثرپذیري از
که نهاد  ايگونهکوشد تا نهاد دانشگاه را نیز با خود همسو سازد. بهولیبرالیسم)، میئدر کلیت جامعه (ملی و جهانی زیرچنبره ن

ودجویی ت و سکه تنها در پی دستاوردهاي کوتاه مد» بنگاه پژوهشی«گر و رصدکننده هستی را تا رده جستجوگر حقیقت و نظاره
 و زراندوزي است، فروکاهد.

هاي ایرانی نیز جستجو کرد نامه ارتقاي اعضاي علمی دانشگاهتوان در این آیینپیامد و دستاورد چنین چرخشی را حتی می
بنگاهی  هها را به سوي دانشگاد، در چارچوب ترسیم کارراهه اعضاي علمی، آنشکوکه، خواسته یا ناخواسته دانسته یا نادانسته می

 به سوي دانشی بچرخاند که به پول بیانجامد تا زندگی. تولیداتش رابکشاند و » نسل سوم«یا 
گیري آن جز با کمیت به اي انجامد که معیارها و استانداردهاي اندازهروشن است که چنین دیدگاهی به ترسیم کارراهه

هاي پژوهشی و حتی آموزش به شمار هاي اعضاي علمی که پایهاي که بسیاري از وظایف و مسئولیتگونهآید. بهسنجش درمی
 رسد. پذیر به نظر نمیجز در چارچوب اعداد امکان شود و ارزیابیآیند، نادیده انگاشته میمی

ها را به این کژتابی ،هاي دیگر آن گنجانده شده استنامه کنونی ارتقا که در بخشبازکاوي معیارهاي بازتاب یافته در آیین
موزش عالی کشور سایه هایی که بر نهادهاي آها و بداخالقیهایی که ریشه بسیاري از ناهنجاريسازد. کژتابیروشنی آشکار می

1 . John Mc Murtry 
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 هايسازيتوان به مفهومها جست. براي نمونه میتوان در آنکشی علمی را دامن زده است را میانداخته است و سرقت علم و بهره
ها، که نه علمی و نه عملیاتی به نظر سازيدهد اشاره کرد. نقد یکایک این مفهومرا پوشش می» تعاریف«گنگ و کلی که بخش 

فته شود چه پذیرشود که چنانشناختی بسنده میگنجد. بنابراین، تنها به این نکته نظري و روشدر این نگاشته نمی رسد،می
پذیر است، و همچنین پذیرفته شود، این همتایان که در ها امکانکه ارزیابی عملکرد اعضاي علمی تنها از رهگذر همتایان آن

بهتر و بیشتر از هر کسی با مفاهیم همچون، کتاب و مقاله علمی، نوآوري و ... به ویژه در  هاي دانشگاهی قرار دارند،باالترین رده
اي هست؟ همتایان، یا دانشیاران، استادانی که هاي انتزاعیسازيرشته تخصصی خود آشنایی دارند، آیا نیازي به چنین مفهوم

 در آن مشغول بکارند، سرآمد باشند.  ها هنگامی روایی دارد که باید در رشته و نهادي کهآن ارزیابی
اي بر شناخته شده است. جداي از این که جداسازي هاي چهارگانههاي اعضاي علمی، فعالیتدر بخش مواد مربوط به فعالیت

شگاهی ناند، در فرایند و ساختاري جداگانه، چندان با هنجارهاي دااجتماعی نامیده شده -هایی که فرهنگی، تربیتیارزیابی فعالیت
گانه اعضاي علمی افزوده شده است. اجرایی به وظایف سه -رسد؛ فعالیت جداگانه دیگري با نام علمیهمگرا به نظر نمی

هاي دانشگاهی در چارچوب خدمات اجتماعی اعضاي علمی ها، در ادبیات آموزش عالی و محیطهایی که برخی از آنفعالیت
ها به شمار آیند که از سوي همتایان بسان فعالیت تواند در فرایند ارزیابیی میبازشناخته شده است و در هر صورت هنگام

 اثربخش دانشگاهی شناخته شوند.
رهنگی اسالمی ف -هاي ایرانیزیند و با ویژگیها در زیست بوم دانشگاه ایرانی میروشن است که همتایان ارزیابی این فعالیت

ت بیش از سه دهه از انقالب ها، آن هم پس از گذشرسد نیازي به جداسازيبه نظر می ،عمومی بومی نیز آشنایی دارند. بنابراین
 باشد.  اسالم

تواند نقش بسزایی در ارزیابی عملکرد آنها داشته باشد، ها و وظایف اعضاي علمی که میترین مسئولیتگذشته از آن، اصلی
 ترین کار ویژه آنها آموزش است.ز اصلیها، که یکی ادر دانشگاه نادیده انگاشته شده است. به ویژه

و... که از 3سازي آن، درسنامه، و توسعه و روزآمد2ریزي درسی، برنامه1ریزي آموزشیمشارکت در برنامهتر، به سخنی روشن
یل ترین وظایف اعضاي علمی در چارچوب کار ویژه آموزشی آنهاست، به فراموشی سپرده شده است. شاید بتوان یکی از دالاصلی

هاي انگاري جستجو کرد. شاید به همین دلیل باشد که بیشتر کالسکلیدي درجازدن نهادهاي علمی کشور را در این گونه نادیده
درسی دانشگاهی کشور، به جایگاهی براي باز تولید دانش دست چندم تاریخ مصرف گذشته و به فارسی برگردانده شده تبدیل 

تن نادیده انگاش ترین سهم را در ارزیابی عملکرد اعضاي علمی دارد. از دیگر سو، به دلیلشده است.  افزون بر آن، کمیت بیش
دهنده کیفیت عملکرد آنها باشد، تنها به ارزیابی دانشجویی بسنده تواند بازتابمسئولیت و وظایف اصلی اعضاي علمی که می

 تواند به شمار آید، اما در وضعیت نابسامانپیشروانه می شده است. اگر چه ارزیابی کیفیت آموزشی از سوي دانشجویان، رویکردي
تر از آن معیارهایی که کنونی که زد وبند میان استاد و دانشجو از یک سو، فرایند نه چندان خوشایند اجراي این ارزیابی و مهم

ها، این معیار نیز ین ارزیابیشودند، از دیگر سو و همچنین نبود سالمت در بازتاب اها به سنجش گذاشته میدر این ارزیابی
چرا که،  شود.مندي انجام میهاي گروه و دانشگاه نیز بیشتر برپایه روابط و بدون ضابطهرسد. ارزیابیچندان کارآمد به نظر نمی
از آن تر کنند که بتوانند آن را ارزیابی کنند ونه حتی درسنامه، یا مهمهاي درسی یکدیگر شرکت مینه اعضاي گروه در کالس

 طرفانه از یکدیگر بپردازند.یابد که همتایان بتوانند برپایه آن به ارزیابی بیدرسی و آموزشی تدوین و توسعه میبرنامه
طیف  فشارد وها، بیشتر به کمیت پا می، نیز جداي از ابهام در مفهوم سازي فعالیت"فناوري –پژوهشی "هاي ارزیابی فعالیت

ن نکته زند. نکته پرسش برانگیز در ایدهد که بیشتر به جدول لگاریتم پهلو میهاي گوناگونی را پوشش میاي از فعالیتگسترده
ونی، هاي گوناگغول است، الزم است امتیازهایی در زمینهتوجه به نهادي که درآن به کار مشنهفته است، که عضو هیأت علمی، بی

که گاه حتی ممکن است درچارچوب کارویژه آن نهاد نباشد به ویژه در ایران که اعضاي علمی حتی در بیشتر نهادهاي اجرایی 
انی را همداست به دست آورند. روشن است که چنین وضعیتی، زمینه فسادپذیري همدستی و -و غیر دانشگاهی به کار مشغولند

دهد، حتی برخی نهادهاي علمی مانند برخی نشریاتی که علمی ها و مشاهدات نشان میدهد. تاجایی که برخی نگاشتهرونق می

1 - Educational Planning 

2 - Curriculum 
3 - syllabus 

                                                           



هاي علمی، به جایگاهی براي چنین داد شوند و یا حتی برخی نهادهاي مدنی دانشگاهی همچون انجمنپژوهشی پنداشته می –
ها به هنجاري پذیرفته شده تبدیل شده است. ها و بداخالقیاي که حتی این ناهنجاري. به گونهشودوستدهاي ناروا بدل می

چنان به هنجار تبدیل شده است، که عمل برخالف آن حتی پذیرفتنی هاي تکمیلی، آنویژه در دورهکشی از دانشجویان بهبهره
ه هاي نوین ارتباطی دست به شده است و به یاري فناورينیست. موضوعی که حتی به پدید آمدن طنزهاي تصویري دراین زمین

نامه نوین کوششی شود، دست کم، به راهکارهایی براي کاهش چرخد، بدون آنکه واکنشی را برانگیزاند. یا حتی در آییندست می
 این گونه فعالیتهاي شرمسارانه، اندیشید! 

راي ارزیابی عملکرد اعضاي علمی در ارتقا، از یک سو و بازدهی گرایانه بروشن است که درنظر گرفتن چنین معیارهاي کمی
هایی است که هم اکنون بیننده آن ساز بسیاري از ناهنجاريکند، زمینهکه برخی از این فعالیتها براي اعضاي علمی فراهم می

هاي ا عنوان درسی در دورههها پایان نامه کارشناسی و ارشد در یک بازه زمانی مشخص و تدریس دههستیم. پذیرش گاه ده
ش هاست. آسیبی که گذشته از این که به افزایگوناگون از سوي یک عضو علمی ازجمله کمترین پیامدهاي ناگوار این گونه ارزیابی

گیري بازار مقاله نویسی گیرد. شکلانجامد، کیفیت بروندادهاي دانشگاهی را نیز نشانه میهاي کنونی میناهنجاري
 زند، آیا ازجمله پیامدهاي ناگوار چنین معیارهاي کمی گرایانه نیست؟نویسی که گردش مالی باالیی را نیز رقم مینامهوپایان

شده  "هاي علمیحلقه"کنند که جایگزین یاد می "مافیاي علمی"هایی که برخی از منتقدان از آن با نام گیري حلقهشکل
سازي آن احساس ي علمی بدل شده است، بدون آن که حتی نیازي براي پنهاناست، به داد و وستدي رایج و آشکار در نهادها

 شود، از دیگر پیامدهایی است که نظام پاداش دهی کنونی در پی داشته است.
ا رسد همگرایی چندانی بشود و به نظر میهاي ارتقا ازجمله آخرین آنها دیده مینامهنکته درنگ برانگیز دیگري که در آیین

هاي سیاسی و اجرایی بسان یکی معیارهاي ارزیابی داشته باشد، گنجاندن فهرست بلند باالیی از پستنو فرایند ارتقا کارراهه 
توانند بسان خدمات اجتماعی اعضاي علمی به شمار آیند، اما امتیاز آنها عملکرد اعضاي علمی است. اگر چه چنین خدماتی، می

تواند به رشته تخصصی فرد و کار انجام شده بستگی داشته اهی و آموزش عالی است و میدانشگارزیابی نیازمند ارزیابی هر نهاد 
 باشد.

هاست که دربرگیرنده گسترده فعالیتتواند به پرسش کشانده شود، حجم کمی و نامه ارتقا میآنچه دست آخر در آیین
عملکرد  تواند به افت کیفیتان نگریسته شود، میچه با رویکرد کیفی بدرسد، چنانبه نظر می اي است کههاي گستردهفعالیت

اعضاي علمی و برانگیختن آنها به انجام کارهایی شود که ممکن است درچارچوب عملکرد برخی از آنها نگنجد. به ویژه با مفهوم 
شده  گوناگون هاياي از افراد با وظایف و مسئولیتپیدا کرده است و پوشش دهنده طیف گسترده "هیأت علمی"اي که گسترده

 هاي ناهنجاري کنونی و فسادپذیري را در آنها جست.است.  شاید یکی از دلیل
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 دفتر هفتم: مفاهیم و معیارهاي ارزیابی پیشنهادي

قطعی)، ارتقا و حتی بازگماري اعضاي علمی، ازجمله مهمترین  –تصمیم گیري درباره تعدیل وضعیت شغلی (به ویژه رسمی 
رود. چرا که در ادبیات آموزش عالی، از آنها بسان ابزاري اصلی عالی به شمار میهاي هر نهاد دانشگاهی و آموزشگیريتصمیم

 شود.براي تضمین و توسعه کیفیت این گونه نهادها یاد می
لمی ویژه اعضاي عارهاي ارزیابی، که همواره با رایزنی و توافق با نقش آفرینان اصلی و بهبنابراین، تدوین استانداردها ومعی

اي انجام شود که به افزون بر پشتیبانی از استانداردهاي دانشگاهی و ارتقاي آن و همچنین شود نیاز است به گونهانجام می
اثر بخشی عملکرد اعضاء ونهادي که در آن مشغول به کارند برخورداري از یکپارچگی و همگرایی با دیگر قوانین و مقررات به 

 بینجامد.
ه شود کشود که در ادبیات آموزش عالی و همچنین مقررات نهادهاي دانشگاهی پیشرو براین نکته پافشاري مییادآور می

ز به نظر ت، بلکه امکان پذیر نیتدوین استانداردهاي فراگیر و عمومی براي ارتقا یا تغییر وضعیت استخدامی، نه تنها دلخواه نیس
هاي پیشرو، هر دانشکده، پژوهشکده یا حتی مدارس درون آنها، موظف به اي که حتی در برخی از دانشگاهرسد. به گونهنمی

ها باشند. معیارهایی که الزم است با اهداف کارویژهتدوین راهنمایی (آیین نامه) براي ارتقا و تغییر وضعیت اعضاي علمب خود می
و همچنین فرهنگ نهادي آنها همسو باشد. روشن است که معیارهاي ارزیابی، در هر نهاد و افزون بر روشن ساختن جزئیات، به 

شود. به بیانی دیگر، تعیین استانداردها و معیارها در هر نهاد در مقایسه با هنگام ارزیابی در مقایسه با سطح آن نهاد انجام می
 مکان پذیر است.عملکرد اعضاي آن نهاد ا

اي تدوین و انجام شوند که نقاط قوت و ضعف ارزیابی شونده را آشکار سازند به هرحال، معیارها و ارزیابی ها نیاز است به گونه
اي عادالنه به تصمیم گیري پرداخت. دقت و جدیت و داشتهاي واقعی از عملکرد ارزیابی شونده به گونهتا بتوان با توجه به چشم

 آید.هاي اصلی ارزیابی به شمار میبودن ارزیابی از بایستهعادالنه 
نکته دیگري که در ارزیابی بر پایه معیارهاي پذیرفته شده از اهمیت فراوان برخوردار است، ویژگی ارزیابان و چگونگی کاربست 

ست کم از دو ویژگی برخوردار کنند، دمعیارها در فرایند ارزیابی است. بایسته است اعضایی که در فرایند ارزیابی شرکت می
 توان، پایبندي به دقت درباشند: مسئولیت پذیري باال و پایبندي به اخالق و هنجارهاي دانشگاهی. مسئولیت پذیري را می

سازي کرد. منظور از پایبندي به اخالق و سنجش عملکرد درخواست کننده برپایه معیارهاي پذیرفته شده گروه علمی مفهوم
نشگاهی، گذشته از بی طرفی و عدالت، در ارزیابی، محرمانه پنداشتن اطالعات است که درباره افراد دراختیار او قرار هنجارهاي دا

 تواند به پاسداري از چنین هنجارهایی بینجامد، شفافیت و پاسخگویی دو سویه در فرایند ارزیابی است.گیرد. آن چه که میمی
شود را داختن به معیارها، نیاز است، مفاهیمی که عملکرد برپایه آن سنجیده میرسد، پیش از پربه هر حال، به نظر می

توانند به نسبت فراگیر پنداشته شوند، اما ممکن است، در برخی نهادها نیازمند بازتعریف مفهوم سازي کرد. این مفاهیم اگر چه می
یأت علمی گسترة وسیعی از افراد غیر دانشگاهی را نیز پوشش ویژه در ایران که مفهوم ههاي خود باشند. بهبرپایه اهداف و برنامه

شود، عملیاتی بودن آنها که فراخور چنین نوشتاري است، در نظر گرفته شود. اگر چه مفاهیم سازي کوشش میدهد. در مفهوممی
 نگري شوند. تواند در آیین نامه هر نهاد نیز بازنظري نیز از نگاه دور نخواهد ماند. هرچند این مفاهیم می

هاي تکمیلی دانشگاهی (یا معادل آن) که در یک دانشگاه، نهاد آموزش عالی یا : دانش آموخته دوره1عضو هیأت علمی
 پردازد.پژوهشی به پژوهش، آموزش و خدمات اجتماعی حرفه اي می

و خدماتی اجتماعی  : وضعیتی استخدامی که عضو هیأت علمی به دلیل انجام وظایف پژوهشی، آموزشی2استخدام رسمی
. این وضعیت فراهم کننده آزادي و 3یابدهاي آفرینشگر و دانشگاهی، با تأیید هیأت امنا بدان دست میاي و یا دیگر فعالیتحرفه

 اي است که بردوش دارد.و مصونیت عضو هیأت علمی در انجام وظایف سه گانه

1 - Faculty member 
2 - Tenure 

قطعی خود را با رایزنی با اعضاي علمی تدوین کند و به تصویب هیأت امناي  -تبدیل به استخدام رسمیالزم است که هر نهادي مقررات ویژه براي  - 3
 خود برساند. بایسته است تمامی این مقررات در آغاز بکار افراد در اختیار آنها قرار گیرد.
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بسان عضو هیأت علمی دائمی نهادي که در آن مشغول به قطعی،  –عضو هیأت علمی برخوردار از وضعیت  استخدام رسمی 
 ماند تا زمانی که:کار است باقی می

 به دلخواه از کار خود کناره بگیرد؛ •
 برپایه مصوبات هیأت امناي نهادي که در آن به کار مشغول است، به سن بازنشستگی برسد؛ •
 .1یأت امنا است از کار برکنار شودیا به دلیل رکود علمی یا دیگر مواردي که برپایه مقررات مصوب ه •

هاي علمی باالتر برپایه ارزیابی عملکرد پژوهشی، آموزشی و خدمات اجتماعی : گمارش عضو هیأت علمی در رده2ارتقا
اي او، بسان عضو هیأت علمی درچارچوب مقررات پذیرفته شده و مصوب هیأت امناي نهادي که در آن به کار مشغول حرفه
 است.

هاي دانشگاه که در برگیرنده پژوهش، خدمات و آموزش است شده است. هر نهاد ي گوناگونی درباره کارویژهمفهوم ساز
ها بدهد. از آنجا که مسئولیت و وظایف اعضاي دانشگاهی بر پایه بیانیه مأموریت خود، ممکن است تغییراتی در این مفهوم سازي

ر تواند دشود. مفهوم سازي عمومی آنها میاي ارزیابی برپایه آنها تدوین میعلمی بازتاب دهنده این سه کار ویژه است و معیاره
 بازشناسی معیارهاي ارزیابی کمک کند.

اند توافزایی، اطالعات، اندیشه و مهارت یادگیران بینجامد. آموزش میکه به دانش است هایی: دربرگیرنده کوشش3آموزش
اي آزمایشگاهی، رایزنی مستقیم با دانشجویان، از یک سو، راهنمایی و مشاوره دربرگیرنده، برگزاري کالس درس، گفتگو، کاره

 هاي کارشناسی ارشد ، دکترا و... باشد.هاي (آموزشی) دورههاي تکمیلی و حتی مشارکت در کمیتههاي تحصیلی دورهپایان نامه
که از اثر بخشی الزم و نقش آفرینی آموزشگر شود روشن است که انجام وظایف یاد شده، هنگامی در ارزیابی درنظر گرفته می

 اي مستند برخوردار باشد. اسنادي که نشان دهند:در آنها به گونه
 تسلط آموزشگر در حوزه دانش تخصصی فرد؛ •
 توسعه یابی دانش خود در حوزه تخصصی؛ •
 چیره دستی در سازماندهی منابع آموزشی و انتقال آن به دانشجویان. •

رین تتري را به انجام رساند که مهمبراي انجام اثر بخشی وظایف خود نیاز است که فعالیتهاي اصلی افزون بر آن، آموزشگر
 توان چنین برشمرد:آنها را می
 ریزي درسی؛مشارکت در طراحی و توسعه برنامه •
 هاي مناسب؛نوآوري در راهبردهاي یادگیري و کاربست فناوري •
 و کاربست آنها در فرایند یادگیري 4سائل تربیتیریزي درسی و ممستندسازي مطالعات برنامه •
 تدوین و روزآمدسازي درسنامه که دربرگینرده بیانیه و اهداف آموزشی است. •

 

 5گسترش آموزش عالی

هاي رسمی و کالسی نیست. گسترش مزایاي آموزشی دانشگاه به وظایف آموزشی اعضاي علمی، تنها دربرگیرنده آموزش
آید که در وظایف اعضاي ها و نهادهاي آموزشی به شمار میاجتماعات محلی و جامعه نیز بخشی از وظایف آموزشی دانشگاه

 علمی نیز گنجانده شده است. 

ست به دقت در هر نهادي با رایزنی با اعضاي تدوین و به رسمی، نیازمند رعایت مقرراتی است که نیاز ا -است که برکنار کردن عضو قطعی دانسته .1
  تصویب هیأت امنا برسد.

2 - Promotion  

3 - Teaching 
4 - Pedagogical Issues 

گیرند. دانشگاه کمبریج، یا توزیع اجتماعی دانش را نیز دربر می Extension. در ادبیات آموزش عالی و همچنین اسناد دانشگاهی، گسترش آموزش  5
 این مفهوم و رسالت را براي خود و اعضاي علمی دانشگاه بر شناخت. 1873نخستین دانشگاه در انگلیسی بود که در سال 
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ویژه در بستر جغرافیایی شمار آورد که پاسخگوي نیازهاي اجتماعات (بههاي غیررسمی بهان آموزشتوگسترش آموزش را می
هاي شود. برنامهسازي آموزش و پژوهش دنبال میدانشگاه) و جامعه است. افزون بر آن، گسترش آموزش، با هدف یکپارچه

هاي یادگیري از دور، اردوهاي علمی، آموزش پیاپی، برنامهها، هاي علمی، کارگاهتوانند دربرگیرنده؛ نشستگسترش آموزش می
 است. 1هاي یادگیري جمعییادگیري آزاد و دیگر روش

ی هاي آموزشکنندگان در دورههاي شرکتنامهتواند از رهگذر ارزیابی همتایان و جدول پرسشارزیابی گسترش آموزش نیز می
 هایست.گونه فعالیتش اینانجام شود. روشن است که اثربخشی نیز معیار سنج

رود. چرا که اعضاي با دانشجویان نیز در بسیاري از نهادهاي دانشگاهی از جمله وظایف اعضاي علمی به شمار می 2رایزنی
یري محیطی گعلمی باید به بهزیستی دانشجویان در درون و بیرون کالس پایبند باشند. افزون بر آن، رایزنی اثربخش به شکل

به  هايتواند به یادگیري بهتر بینجامد. رایزنی آموزشی و یا درباره کارراهه آینده دانشجویان از جمله رایزنیه میانجامد کمی
 توانند در ارزیابی عملکرد اعضاي علمی در نظر گرفته شوند. آیند که میشمار می

ها و دانش نوین که پایه اساسی هبه مفهوم پیگیري پویاي با کیفیت و معنادار اندیش :3پژوهش یا فعالیت دانشگاهی
تواند به توسعه مفاهیم نظري در یک قلمرو بینجامد، و یا براي بهبود کاربست رود. پژوهش میآموزش دانشگاهی به شمار می

 هاي کنونی دنبال شود.روشدانش یا 
دربرگیرنده بروندادهاي همچون  تواندشوند که میگر میها و وظایف پژوهشی بیشتر در کارهاي انتشار یافته جلوهفعالیت

ها، از سوي همتایان انجام مقاله، کتاب، فناوري آثار هنري (موسیقی، نقاشی، مجسمه، فیلم) و ... باشد. به هر حال، ارزیابی آن
 گیرد. می

 ثربخشیخدمات اعضاي علمی در کامیابی دانشگاه یا نهادهاي آموزشی و پژوهشی در دستیابی به اهداف اصلی از ا خدمات:
آید. بنابراین، اعضاي علمی باید شمار میهاي تمامی اعضاي علمی بهباالیی برخوردار است. به همین دلیل از جمله مسئولیت

 پاسخگوي این مسئولیت خود باشند و همچنین در برابر انجام آن پاداش دریافت کنند.
دهنده خدماتی است دهد، در گام نخست پوششاعضاي علمی که گستره فراخی را پوشش می 4ايخدمات نهادي و حرفه

 ترین خدمات نهادي عبارتند از: شود. برخی از مهمها با نام خدمات نهادي یا دانشگاهی یاد میکه از آن
ها، شوراها، هیأت هاي علمی، دانشکده، پژوهشکده و کمیتهمشارکت در فرایند سکانداري دانشگاه از رهگذر خدمت در گروه

 امنا و ...؛
 مشارکت در واحدهاي پشتیبانی دانشگاهی و دانشجویی؛ -
 اي مناسب؛هاي حرفهرسانی به سازمانخدمات -
 ها؛ها کارگاهها، همایشها، گردهماییمشارکت در سازماندهی نشست -
 ها؛هاي آموزش عمومی رادیو، تلویزین و دیگر رسانهاي در برنامهمشارکت حرفه -
 ایالتی و محلی؛هاي دولت ملی، مشارکت در هیأت -
 المللی؛اي بینهاي حرفهمشارکت در نهادها و برنامه -
 هاي دانشجویی.مربیگري دانشجویان و گروه -

شود ها مربوط میبه وظایف آناي آنهاست و ریا دهندة تخصص حرفهبرخی از وظایف خدماتی اعضاي علمی که بازتاب
ها با معیارهاي ارزیابی همخوانی و از صورت الزم است این گونه فعالیت ها قلمداد شود. در اینتوان بسان وظایف پژوهشی آنمی

 سوي همتایان علمی ارزیابی شود.

1  
2  
3  
4. Institutional and Professional Services  

                                                           



 هابسیاري از اعضاي علمی خدمات مهمی در روابط دانشگاهی و اجتماعاتی دارند که ارتباط مستقیمی با وظایف کاري آن
هاي شهروندي نیز به شمار آید، تنها هنگامی در ارزیابی ند از مسئولیتتواهایی که میرغم با ارزش بودن چنین فعالیتندارد. به

 شود که همسو با مأموریت دانشگاه یا نهاد آموزش عالی یا پژوهشی باشد. عملکرد براي ارتقا یا تغییر وضعیت در نظر گرفته می
. دانسته است که این جدول، تنها هاي کامیاب جهانی نگاشته شده استجدول ... بر پایه مفاهیم نظري و زیست آزموده

دهد. بنابراین، با توجه به گوناگونی نهادهاي آموزش عالی، با اهداف کلیتی از معیارهاي ارزیابی عملکرد اعضاي علمی را بازتاب می
 گارش معیارهايها و با توافق اعضاي علمی به نشناسی کارویژهتواند بر پایه گونههاي نه چندان همگون، هر نهادي میو کارویژه

دهی به هر یک از سه معیار کلی براي ارزیابی شود، که وزننهادي خود و سپس تصویب آن در هیأت امنا بپردازد. یادآوري می
ازي براي توان و نه نیتواند در هر نهاد متفاوت باشد. بنابراین نه میعملکرد اعضاي علمی، براي ارتقا یا تغییر وضعیت شغلی می

 اي یکسان براي تمامی نهادهاي آموزش عالی نیست.پیچیدن نسخه
ترین وظایف اعضاي علمی در چارچوب هاي ارتقاي کنونی و پیشین، اصلینامههمچنین در خور یادآوري است که در آیین

 به مشارکت تواناند. از جمله این وظایف میها و نهادهاي آموزش عالی و پژوهشی نامیده انگاشته شدهکارویژه آموزشی دانشگاه
هاي درسی، تدوین درسنامه منابع آموزشی و ... اشاره کرد. ریزي آموزشی دانشگاه، مشارکت در تدوین و توسعه برنامهدر برنامه

شوند. چرا که اثربخشی آموزش کالس درس، وابستگی بسیاري به کیفیت محتوا، تناسب در جدول ... این نکات برجسته می
 تواند معیاري اساسی در ارزیابی عملکرد اعضاي علمی به شمار آید. رد که میبرنامه درسی و درسنامه دا
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هاي سه گانه نهادهاي شناسی معیارها و استانداردهاي ارزیابی عملکرد پژوهشی/ دانشگاهی اعضاي علمی بر پایه کارویژهجدول ... گونه
 آموزش عالی و پژوهشی

هاي کارویژه
دانشگاهی: 

وظایف 
 یاعضاي علم

 یادداشت ارزیاب هاي پژوهشی/ دانشگاهیشناسی فعالیتگونه

پژوهشی/ 
 دانشگاهی

 تخصصی -مقاله علمی •
 تخصصی -نگارش کتاب علمی •
 ویرایش علمی و ادبی •
 نقد و بازنگري (مقاله، کتاب، و ...) •
هاي هنري (فیلم، نقاشی، مجسمه، معماري آفرینش •

 و ...)
ته یا نیاف تخصصی نگاشته شده و انتشار -آثار علمی •

 در دست انتشار
 هاي درسی کتاب •
 تخصصی -هاي علمیگزارش •
 تخصصی -ترجمه آثار علمی •
 هاي تحصیالت تکمیلینامهراهنمایی و مشاوره پایان •
 پردازينظریه •
 هاي پژوهشیطرح •
 گذاري و ...گزارش علمی سیاست پژوهی و سیاست •
 تخصصی -ارزیابی طرح، مقاله، کتاب علمی •
 هاي علمیطرحنظارت بر انجام  •

همتایان علمی 
(درون و برون 

 سازمان)

هاي در گام نخست، آن چه در ارزیابی فعالیت •
اي برخوردار است، بیش از پژوهشی، از اهمیت ویژه

کمیت، کیفیت تولیدات علمی است. هر چند از نظر 
دهنده عملکرد بازه کمیت نیز الزم است پوشش

ه الزم سال) هر رده علمی باشد ک 7تا  5زمانی (
 ها بدان توجه داشته باشند.است ارزیاب

مستندات کافی براي پشتیبانی از انجام کار وجود  •
 داشته باشد.

 -هاي علمی کنونی (علمیبندي مقالهدسته •
پژوهشی، ترویجی، مروري، همایش) چندان روا به 

رسد. چرا که پایه نظري و دانشگاهی نظر نمی
ه درستی به چه بها چنانمعتبري ندارد. ارزیاب

توانند به بازشناسی و ارزشیابی ارزیابی بپردازند، می
علمی اثر انتشار یافته بپردازند. به سخنی دیگر، 
نوآوري و اثربخشی گزینه بهتري در ارزیابی به شمار 

 آید تا محل انتشار.می
رسد که عضو علمی در تمامی نیازي به نظر نمی •

نون به آن اکگونه که همهاي پژوهشی و آنفعالیت
شود، شرکت داشته باشد. هر چند که پافشاري می

هاي تواند، چشمداشتهر نهاد علمی از پیش می
خود از عملکرد علمی اعضاي خود را از آغاز به کار 

 ها گوشزد کند.آن
هاي دانسته است که تعیین اولویت در فعالیت •

پژوهشی هر نهاد آموزش عالی و پژوهشی، گذشته 
به صورت نوشتاري به آگاهی تمامی از توافق جمعی 

شود. هرگونه تغییر اعضاي علمی از آغاز رسانده می
 ها نیز همین روال را طی خواهد کرد.در آن

ها بر پایه مأموریت و وزن هر یک از این فعالیت •
تواند هاي هر نهاد آموزش عالی/ پژوهشی میبرنامه

 متفاوت تعیین شود.
ر چندان پذیرفتنی به نظاگر چه ارزیابی بر پایه نمره  •

چه بر نمره پافشاري رسد. بنابراین، چناننمی
دهی نیز ها، معیارهاي نمرهشود، الزم است دلیلمی

 ها بیان شود.از سوي ارزیاب
در کارهاي مشترك، مانند مقاله و ... نیاز است سهم  •

 ايگونهها باشد بههر یک از اعضا که مورد توافق آن
شود و مورد پذیرش دقیق و مستند روشن 

کنندگان یا در برخی مواقع مشارکت
ها دهندگان باشد. بنابراین رده اسمی آنسفارش

 رسد.معیار مناسبی براي امتیازدهی به نظر نمی
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هاي کارویژه
دانشگاهی: 

وظایف 
 یاعضاي علم

 یادداشت ارزیاب هاي پژوهشی/ دانشگاهیشناسی فعالیتگونه

هاي درسی هاي درسی نو دربرگیرنده کتابکتاب •
 شود.روزمره و تکرارپذیر نمی

ها و نهادهاي آموزش عالی دانسته است که دانشگاه •
ها و توانند بر پایه اهداف، کارویژهژوهشی، میو پ

 هاییهاي خود، بر پایه توافق جمعی، فعالیتبرنامه
ها را که به پیشبرد و دستیابی به اهداف آن

انجامد، به این فهرست بیافزایند یا کاهش دهند، می
ها بگنجانند. براي نمونه و یا در دیگر فعالیت

تواند در ا، میهنامهراهنمایی و مشاوره پایان
 هاي آموزشی برخی نهادها گنجانده شود.فعالیت

هاي علمی که از شمار اعضاي کیفی الزم گروه •
توانند در ارزیابی عملکرد اعضاي برخوردارند می

گروه به ارزیابی درون گروهی بسنده کنند. هر چند 
هاي بیرونی به تشخیص گروه استفاده از ارزیاب

 .ها بیافزایندفیت ارزیابیتواند بر روایی و شفامی
هاي پژوهشی، همچون دیگر بندي طرحدسته •

هاي پژوهشی/ دانشگاهی بر پایه معیارهاي فعالیت
کمی و از پیش تعیین شد، مانند گستره جغرافیایی 

رسد. بنابراین، پیشنهاد چندان روا به نظر نمی
ها بر پایه کیفیت کار از سوي شود ارزیابی آنمی

 ین شود.ها تعیارزیاب
ها بر پایه جداسازي معیارهاي ارزیابی مقاله •

و ..) به  ISCو  ISIهاي جهانی و ملی (سازينمایه
ویژه در شرایط کنونی که رویکردي تجاري حتی بر 

المللی حاکم است روا به نظر ناشران نامدار بین
 رسد. نمی
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 پذیري اعضاي علمی بر پایه کار ویژه ....خدمات اجتماعی/جامعهشناسی معیارها و استانداردهاي علمکرد گونه   -...جدول
 یادداشت   

رفه
 ح

ات
دم

خ
ي 

ا
- 

عه
جام

ی / 
ماع

جت
ت ا

دما
خ

ي 
ذیر

پ
- 

دي
نها

ت 
دما

خ
 

به نگارش ترجمه نشده کتاب کتاب، مقاله و گزارش دیگر آثار 
هنري که به توسعه آموزش عمومی و فرهنگ  –علمی 

 دانشگاهی در قلمروي فراتر از نهاد آموزش عالی بگنجد
هاي تخصصی به دانشگاه و دانشگاهیان و دیگر ارائه مشاوره

توان اجتماعات به ویژه انجمنهاي علمی (در صورت نیاز می
هاي نهاد آموزش عالی برخی از آنها که با اهداف و برنامه

 بیشتري دارد نام برد)همسویی 
 ارائه مشاوره تخصصی به نهادي عمومی و دولتی

هاي فرابورسی دانشجویان محل نهادي مشارکت در برنامه
 تخصصی –قانونی و دانشجویی با رویکرد علمی 

خدمات رسانی به دانشگاه و اجتماعات دانشگاهی که  همسو 
 مشارکت ها و دانشگاه تابعه (منندها، دانشکدهبه کار و کرده

 نامه، مقررات و ...)در تدوین آیین
-ها و دیگر رسانهسردبیري و مدیر مسئول نشریات، دانشنامه

 تخصصی–-هاي علمی 
 رسانیاي و اطالعخدمات کتابخانه

 مشاوره تخصصی به نهادهاي دانشگاهی، عمومی و دولتی
 ها و دیگر نهادهاي دانشگاهیعضویت در شوراها، کمیته

نداري و مدیریت دانشگاهی، مدیریتهاي مشارکت در سکا
 دانشگاهی و امور اداري آن

 ریزي ملی توسعه تدوین یا اجرامشارکت در برنامه
المللی براي ارائه خدمت مشارکت با عضویت در نهادهاي بین

 تخصصی –اي حرفه
 فعالیت در انجمنهاي مردم نهاد و خیرخواهانه

 پذیرش مسئولیت در نهادهاي عمومی و دولتی
 مشارکت در خدمات دانشجویی

 المللی گروه، دانشکده و دانشگاههاي بینمشارکت در برنامه

ات
دم

 خ
 از

ان
دگ

کنن
ده 

تفا
 اس

ان
تای

هم
 

پذیري در رسانی که در چارچوب کار ویژه جامعهخدمت
-دانشگاهها و نهادهاي آموزش عالی و پژوهشی بازتاب می

دانشگاهی از یابد، در ادبیات و اسناد آموزش عالی نهادهاي 
یکی از وظایف اصلی بر این گونه نهادها و به ویژه اعضاي 

تواند بازتاب دهنده رود. چرا که میعلمی به شمار می
هاي نامهآموزش و پژوهش نیز به شمار آید. در آیین

هایی کنونی، این خدمات به دو دسته جداگانه فعالیت
ي بنداجرایی و فرهنگی، تربیتی و اجتماعی دسته -علمی
-نديبرسد نیازي به این گونه دستهاند که به نظر نمیشده

ها که جایی در ادبیات آموزش عالی و اسناد نهادهاي 
دانشگاهی ندارد. وانگهی برخی از معیارهاي ارزیابی، به 

اي مشخصی انتزاعی دارند که امکان ارزیابی دقیق اندازه
 آنها وجودندارد.

پردازي، ارها مانند نظریهافزون بر آن، برخی دیگر از معی
تواند ها و... ماهیت پژوهشی را آموزشی دارند که میکارگاه

 در معیارهاي ویژه خود گنجچانده شدند.
هاي اجرایی، آن هم بدون در امتیاز باال در برخی از پست

نظر گرفتن کیفیت خدمات انجام شده نیز همگرایی 
بنابراین  چندانی با ارزیابی عملکرد اعضاي علمی ندارد.

تواند امتیاز به شمار تنها انجام خدمت به خودي خود نمی
 آید.

تواند نیاز به یادآوري نیست که گسترة این خدمات می
وان تبسیار گسترده باشد بنابراین براي بازشناسی آنها می

 معیارهایی همچون موارد زیر را در نظر گرفت
ته اي، تخصصی داشاین گونه خدمات باید ویژگی حرفه

 باشند و در چارچوب وظایف عضو هیأت علمی بگنجد.
-دستی باال یعنی در سطح هیئتنیازمند تخصص و چیره

 علمی باشد.
 بر پایه نیاز و تقاضاي انجام شده باشد.
 از نوآوري و اثربخشی برخوردار باشد.

ارزیابی برخی خدمات بدون دانشگاهی در گام نخست 
است. بنابراین به نظر نیازمند ارزایبی از سوي متقاضیان 

رسد نیازمند تشکیل ساختاري جداگانه براي ارزیابی نمی
هاي انجام شده از سوي افراد باشد. روشن است که ارزیابی

هاي ارزیابی متقاضیان و نیاز نهادهاي بیرونی، در کمیته
بازنگري خواهد شد تا همسویی آن با عملکرد دانشگاهی و 

 و مشخص شود. هاي اعضاي علمی روشنمسئولیت
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 هاي علمی بر پایه وظایف اعضاي علمیسازي ردهمفهوم

هاي هر نهاد آموزش عالی و پژوهشی بر پایه ها و برنامهبراي انجام بهینه ارزیابی عملکرد اعضاي علمی بر پایه اهداف، کارویژه
ها علمی و چشمداشتی که از اعضاي هی یک از آنهاي هاي دانشگاهی، نخست نیاز است، از ردهوزن هر یک از فعالیتاندازه و 

سازي روشنی انجام شود. روشن است که با توجه به اصول نظري سکانداري نهادهاي آموزش عالی و زیست داشت. مفهوم
دهاي هاي هر رده علمی با گفتگو و توافق تمامی اعضاي انجام شود. در بسیاري از نهاها و مهارتهاي کامیاب، توانمنديآزموده

ر موافقتنامه شرایط، ارتقا و تغیی«آموزش عالی، پیشرو این مفاهیم و دیگر مفاهیم مربوط به معیارهاي ارزیابی، در سندي با نام 
شود. دانسته است، آن چه که در جدول ... (زیر) بسان معیارهاي عمومی براي هر رده در نظر ، گنجانده می1»وضعیت شغلی

شود، نهادهاي آموزش عالی، بنابر تواند تغییراتی به همراه داشته باشد. یادآوري مییت نهاد میگرفته شده است، بنا به ماه
هاي خود در نظر بگیرند. براي نمونه، برخی از هاي علمی دیگري نیز براي انجام کارویژهتوانند ردهها، میها و مأموریتکارویژه

هاي توانند از ردههاست، میآموزش تنها وظیفه بخشی از اعضاي علمی آنها آموزشی است، یا اصلی آن نهادهایی که کارویژه
هاي علمی بیافزاند. در این صورت نیاز علمی مربی آموزشگر، استادیار آموزشگر، دانشیار و حتی استاد آموزشگر نیز به این رده

انجام شود. در مورد نهادهاي پژوهشی نیز هاي الزم بر پایه توافق جمعی ها بر پایه وظایف بازنگريسازي آناست در مفهوم
اي فرافور آن گونهها بهها را با توجه به وظایف و چشمداشت از آنسازي آنتوان روش همگونی را برگزید و معیارهاي مفهوممی

اهی، ردانشگاي جداگانه پژوهشگران دور نهادهاي پژوهشی غیشود به بازشناسی حرفهنگاشت. هر چند، در بلندمدت، پیشنهاد می
 پردازان در نهادهاي اجرایی) و .. پرداخته شود.دانش پژوهان (اندیشه

اي که با زمان گمارش به رده علمی یا تغییر وضعیت هماهنگی داشته باشد، طراحی گونهشود که جدول ... بهیادآوري می
طعی، پس از دستیابی به رده علمی استادیاري ق -تر و براي نمونه، بر پایه این جدول، استخدام رسمیشده است. به سخنی روشن

 پذیر است. امکان
 هاي علمی بر پایه وظایف اصلی اعضاي علمیسازي عمومی ردهجدول ... مفهوم

 هايرده
 علمی

 معیارها
 استاد دانشیار قطعی -رسمی استادیار مربی

 آموزش

برخورداري از توانایی و مهارت 
آموزش در رشته خود. به 

بتواند معیارهاي اي که گونه
ارزیابی وظیفه آموزشی مورد 
چشمداشت را از نظر کیفی و 
کمی ، نهادي که در آن به کار 

 مشغول است را برآورده کند:
 آشنایی با محتواي رشته •
هاي مشارکت در کمیته •

 ریزي درسی گروهبرنامه
توانایی طراحی درسنامه  •

(Syllabus) 
داراي دست کم دانشنامه  •

رشته  کارشناسی ارشد در
خود یا معادل پذیرفته 

 شده آن
هاي دوره برگزاري کالس •

کاردانی و کارشناسی و 
دیگر وظایف آموزشی 

 جدول معیارهاي آموزشی
 

برخورداري از دانش، توانایی 
هاي آموزشی، براي و مهارت

 انجام:
مشارکت در طراحی و  •

روزآمدسازي برنمه 
 درسی روزآمد

تدوین درسنامه روزآمد  •
درس  براي هر کالس

 خود
هاي نامهراهنمایی پایان •

 کارشناسی ارشد و دکترا
هاي برگزاري کارگاه •

 آموزشی
رایزنی و هدایت  •

 دانشجویان
هاي برگزاري دوره •

کارورزي بر پایه 
معیارهاي ارزیابی وظایف 

آموزشی مورد پذیرش 
نهادي که در آن به کار 

 مشغول است.
برخورداري از دانشنامه  •

دکتري در رشته مورد 
 رنظ

ها و برخوردار از مهارت
هایی که بتواند توانمندي

استانداردهاي باالي 
عملکردي را در 

هاي آموزشی، زمینه
پژوهش و خدمات 
اجتماعی بر پایه معیارها 

هاي گروه، چشمداشت
دانشکده و نهاد آموزش 
عالی خود را برآورده 

 اشد.کرده ب
تبدیل به وضعیت رسمی 
قطعی باید با در نظر 
گرفتن منافع گروه و 
نهاد آموزش عالی انجام 

 شود.
 

برخورداري از دانش، 
توانایی، مهارت و تجربه 
باال در آموزش براي 

 انجام 
مشارکت پویا در  •

طراحی و 
روزآمدسازي 

 هاي درسیبرنامه
تدوین درسنامه  •

روزآمد براي 
هاي درس کالس

 خود
مشاوره، راهنمایی  •

هاي نامهپایان
 تحصیالت تکمیلی

هاي برگزاري کارگاه •
 آموزشی تخصصی

هدایت همکاران  •
هاي علمی رده

 ترپایین
رایزنی و هدایت  •

شغلی، تحصیلی و ... 
 دانشجویان

هاي برگزاري دوره •
 کارورزي 

برخوردار از دانش، 
توانایی مهارت و تجربه 
عالی در آموزش 

اي که سرآمد گونهبه
هاي همکاران رده

 تر باشد بر انجام:پایین
مشارکت پویا و  •

هاي هدایت برنامه
 درسی

هاي تدوین درسنامه •
روزآمد براي کالس 

 درس خود 
راهنمایی و مشاوره  •

هاي نامهپایان
 تحصیالت درسی

هدایت  مشارکت در •
 همکاران تازه کار

رایزنی و هدایت  •
شغلی تحصیلی و ... 

 دانشجویان
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 هايرده
 علمی

 معیارها
 استاد دانشیار قطعی -رسمی استادیار مربی

آشنایی با راهبردهاي  •
نوین یادگیري و 

 آموزشیهاي فناوري

برخورداري از دانش  •
 روزآمد

آشنایی با  •
راهبردهاي نوین 

یادگیري و 
 آموزشیهاي فناوري

پژوهش/ 
هاي فعالیت

 دانشگاهی

برخوردار از دانش نظري و 
روش شناختی براي انجام 

هاي پژوهش و فعالیت
 دانشگاهی همانند.

نگارش و انتشار مقاله،  •
 –کتاب و ... علمی 

 تخصصی
 ترجمه و نقد مقاله و کتاب •
آوردن آثار هنري و پدید  •

 فناوري
هاي مشارکت یا انجام طرح •

 پژوهشی
 و ... •
مشارکت یا نگارش  •

 -هاي علمیگزارش
 تخصصی

 

برخوردار از توانایی و مهارت 
 روزآمد در انجام:

نگارش و انتشار مقاله،  •
 کتاب و ... علمی

ترجمه و نقد مقاله و  •
 کتاب

 پدید آوردن آثار هنري •
انجام یا مشاوره  •

 وهشیهاي پژطرح
ارزیابی مقاله، کتاب و  •

 هاي پژوهشی طرح
هاي نگارش گزارش •

تخصصی یا نقد  -علمی
 هاآن

برخوردار از دانش نظري 
شناسی و چیره و روش

دست در انجام پژوهش و 
هاي دیگر فعالیت

 دانشگاهی، مانند: 
نگارش و انتشار  •

کتاب و مقاله در 
قلمرو ملی و 

 المللی بین
ترجمه و نقد مقاله و  •

 کتاب
راهنمایی همکاران  •

تازه کار در انجام 
 پژوهش

هاي نگارش کتاب •
 درسی

دست در سرآمد و چیره
انجام پژوهش و دیگر 

هاي دانشگاهی با فعالیت
کیفیت و اثربخشی باال 

تواند دربرگیرنده که می
تمامی قلمروهاي 

هاي پژوهشی و فعالیت
دانشگاهی باشد به 

اي که به مشارکت گونه
نش ملی و در توسعه دا

 جهانی بینجامد.

خدمات 
 اجتماعی

اي و نهادي انجام خدمات حرفه
به نهادهاي درون نهادي و 
دیگر اجتماعات بیرونی در 

 اي و تخصصیچارچوب حرفه

مشارکت پویا در 
رسانی به نهادهاي خدمت

اي دانشگاهی و حرفه
اجتماعات برون دانشگاهی 

دهنده تخصص که بازتاب
 اي باشد.حرفه

انگیزه و اشتیاق براي 
مشارکت در امور 

هاي علمی، گروه
دانشکده و دانشگاه و 
همچنین دیگر نهادها و 
اجتماعات مدنی، عمومی 

گیري از و علمی با بهره
دستی دانش و چیره

 تخصصی

ارائه خدمات برجسته 
اي و نهادي درون و حرفه

برون نهادي و دیگر 
اجتماعات مدنی و 

 گیري ازعمومی با بهره
هاي دستیدانش و چیره

 تخصصی سطح باال

 

 هاي ارزیابی عملکرد اعضاي علمیروش

تواند در ارزیابی عملکرد اعضاي علمی نیز اثرگذار هاي اعضاي علمی میها و مسئولیتاگر چه کمیت و تنوع در انجام وظیفه
گیرد، کیفیت انجام ها بیشتر مورد توجه قرار میباشد، اما آن چه که در بیشتر نهادهاي آموزش عالی پیشرو در این ارزیابی

تواند گزي براي سنجش عملکرد در هاي درسی میهاي درس و تنوع عنوانزاري کمیت کالسهاست. براي نمونه، اگر چه برگآن
منابع و  ها و تداركفرایند ارتقا یا تغییر وضعیت به شمار آید، اما با توجه به زمانی که نیاز است براي برگزاري اثربخشی کالس

توان از اعضاي هاي آموزشی، پژوهشی و خدماتی که می... در نظر گرفت و همچنین برآورد ساختن دیگر وظایف و مسئولیت
هاي درسی یا راهنمایی توان چشمداشت، روشن است که برگزاري بیش از اندازه کالسهاي گوناگون علمی، میعلمی، در رده

تواند شود، می درستی انجامهایی، با دقت و به تواند مثبت ارزیابی شود. بلکه اگر اثربخشی چنین فعالیتنامه و ..، نه تنها نمیپایان
هاي هاي آمزوشی نیست، بلکه دیگر وظایف و مسئولیتپیامد منفی نیز به همراه داشته باشد. این نکته تنها دربرگیرنده فعالیت

گیرد. بنابراین، کمیت خدمات انجام شده، هنگامی اثربخش در اعضاي علمی همچون پژوهشی و خدمات اجتماعی را نیز دربرمی
 ها نیز همبستگی داشته باشد. شود که با کیفیت آنفته مینظر گر

ام اي انجها، در بیشتر نهادهاي پیشرو آموزش عالی در سطح جهانی به صورت کیفی و غیر نمرهوانگهی، روش انجام ارزیابی
ز نهادها، چگونگی ارزیابی کنند. در برخی دیگر ااي تشریحی بیان میها نظرات خود را به گونهاي که ارزیابشود. به گونهمی

هاي: عالی، بسیار خوب، خوب، متوسط و نپذیرفتنی ها بر پایه ردهشود. براي نمونه فعالیتبندي میها در چند رده دستهفعالیت
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انجام  يهاي نهادهاي ارزیابی و گنجاندن آن در توافقنامهشوند. گاه ارزیابی این روش، با تعریف عملیاتی هر یک از ردهارزیابی می
ردازند. پها با توجه تعریف عملیاتی انجام شده در هر قلمرو پژوهش، آموزش و خدمات به ارزیابی میگیرد. به این ترتیب ارزیابمی

 شود. هاي آموزش، پژوهش و خدمات عالی، بسیار خوب و ... به صورت جداگانه به شمرده میبراي نمونه ویژگی
 ها، و در نبود شفافیت و پاسخگویی ازرد اعضاي علمی، شاید براي دقت بیشتر در ارزیابیهاي ارزیابی کنونی، عملکدر برگ

ته در نظر گرف» مالحظات«هاي ارزیابی ارتقا و تغییر وضعیت، ستونی نیز با نام شود. هر چند در برگاي استفاده مینمره روش
اي هاي چگونگی انجام ارزیابی نمرهن براي روشن ساختن دلیلرسود کمتر از آشده است. اما بر پایه برخی مشاهدات، به نظر می

ها شود. بنابراین، شاید در مرحله گذر، ادامه چنین روشی همچنان مناسب به نظر برسد. با این تفاوت که ارزیاباستفاده می
 اي تشریحی نیز ارزیابی خود را مستدل کنند.گونهموظف باشند در ستون توضیحاتف به

ت گذارند ارزیابی نیست. نخسها و فرایندهایی را که پشت سر میکه این پیشنهاد، بسان پذیرش تمامیت برگروشن است 
هاي مورد چشمداشت خود را از اعضاي علمی بر پایه معیارهاي سه گانه نیاز است که هر نهاد آموزش عالی و پژوهشی، فعالیت

ها با در نظر گرفتن اندازه و وزن فعالیت روشن سازد تا بر پایه آنپذیرفته شده، یعنی پژوهشی، آموزشی و خدمات اجتماعی 
هاي مورد چشمداشت از اي روشن و شفاف پرداخت. دانسته است که اندازه فعالیتگونههاي ارزیابی، بهبتوان به بازنگري برگ

قا یا تغییر وضعیت در نظر گرفته شود، ها، گذشته از آن که باید متناسب با بازه زمانی براي ارتدهی به آناعضاي علمی و وزن
هاي هر نهاد آموزش عالی و یا پژوهشی و همچنین چشمداشت این نهاد از عملکرد ها برنامهالزم است که با اهداف، کارویژه

هاي اعضاي علمی، شایسته است دربرگیرنده هر اعضاي علمی خود همسویی کامل داشته باشد. به هر حال، شایستگی و مهارت
دستی در یک قلمرو (پژوهشی، آموزشی و خدمات قلمرو کارویژه نهادهاي آموزش عالی و پژوهشی باشد. برتري و چیره سه

تواند در هر نهاد متفاوت باشد. در وضعیت ها میدهی به آنتواند پوشش دهنده دیگر قلمروها باشد. هر چند وزناجتماعی) نمی
پژوهشی و آموزشی دارند، نیز الزم است. سازوکارهایی در نظر گرفته، که فرایند  کنونی کشور که برخی نهادها تنها مأموریت

هاي رسمی تواند جایگزین آموزشهاي غیررسمی میارتقاي اعضاي این گونه نهادها با دشواري روبرو نشود. براي نمونه، آموزش
رسد نیاز است در فرایند ارزیابی و در پی آن نظر میشود و اندازه آن نیز از تناسب منطقی برخوردار شود. از دیگر نکاتی که به 

رسد که وضعیت کنونی، که سهم هر یک هاي ارزیابی روشن شود، ارزیابی کارهاي گروهی و مشترك است. به نظر میدر برگ
و  نروشچندان  ،دوشتنها بر پایه پس و پیش بودن نام و یا نقش افراد (استاد، دانشجو یا مجري، همکار، مشاور و ...) ارزیابی می

تواند متفاوت باشد. از این ها، در تولید بروندادهاي دانشگاهی میرسد. چرا که سهم افراد، جداي از نقش آنعادالنه به نظر نمی
نیازمند  ،رو در کارهاي مشترك، نیاز است سهم مشارکت هر کسی، روشن و مشخص شود. روشن و مشخص ساختن این سهم

ر دو بر دهنده و یا ههاي مستند، مانند توافق کتبی همکاران و یا تأییدنامه نهاد سفارشبنابراین، ارائه دلیلتوافق همکاران است. 
 تر کند.هاي گروهی آمادهتواند زمینه را براي ایجاد فضاي همکاريسر سهم هر یک از همکاران می
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 بندي فرایند ارزیابیزمان

تقاي هر نامه ارام درخواست ارتقا یا ترفیع از دیگر نکاتی است که نیاز است در آییندر نظر گرفتن بازه زمانی مشخص براي انج
هاي ارتقا نهادهاي آموزش عالی حکایت از آن دارد که نامهنهاد آموزش عالی و پژوهشی گنجانده شود. بازکاوي اسناد و آیین

اي از  تواند نمونهي که در نگاره ... بازتاب یافته است، میبندشود. جدول زمانفرایند ارزیابی در بازه زمانی یک ساله انجام می
 بندي را نشان دهد. این زمان

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 نمایه ...

 
ارتقا یا تغییر وضعیت، زمان ثبت درخواست بینی شده بود، زمان صدور حکم هاي پیشین ارتقا، پیشنامهگونه که در آیینهمان

 در گروه یعنی اول مهر خواهد بود.

 زمان ماندگاري در هر رده علمی

هاي علمی باالتر هاي در ردهدستی در انجام وظایف و مسئولیتروشن است که هر عضو علمی براي به دست آوردن دانش و چیره
اي گونههاي پیشین، اما بهنامهز زمان ماندگاري در هر رده علمی در آییننیازمند کوشش در گذر زمان است. به همین دلیل نی

 پراکنده گنجانده شده بود.
هایی، هاي دانشگاهی و همچنین توانایی متفاوت اعضاي علمی در انجام چنین فعالیتهاي فعالیتاما، به دلیل ماهیت و ویژگی

اي براي ارتقا و علمی، بیشتر نهادهاي آموزش عالی سازوکارهایی غیردورهبه رغم وجود بازه زمانی مشخص ماندگاري در هر رده 
گیرند. در این صورت تغییراتی نیز در فرایندها و یا تبدیل وضعیت اعضاي علمی که خدمات برجسته علمی دارند نیز در نظر می

چه ماندگاري در هر رده علمی، چنانتر به رغم وجود بازه زمانی مشخص شود. به سخنی روشنبازه زمانی در نظر گرفته می
توانند افرادي یافت شوند که از خدمات برجسته علمی برخوردارند با تأیید همتایان خود و پشت سر گذاشتن فرایند ارزیابی، می

اي ونهمهاي ... (زیر) نبدون نیاز به سپري شدن بازه زمانی تعیین شده به رده علمی باالتر یا تغییر وضعیت دست یابند. جدول
 دهد.براي تعیین زمان ماندگاري در هر رده علمی را نمایش می

 
  

تصویب هیأت امنا و اعالم  
نتایج تا بیش از اول مهر  

 ماه سال بعد

سه ماه براي ارزیابی کمیته  
خرداد ماه 31دانشگاه تا 

  

سه ماه براي ارزیابی کمیته  
  30ارزیابی دانشکده تا 

ند ماهاسف  

سه ماه براي ارزیابی  
نخستین از سوي کمیته  

آذر ماه 30گروه تا   

 اول مهر ماه
زمان دریافت درخواست از  

کننده و آغاز ارزیابی از  درخواست
 سوي کمیته گروه
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 جدول ...: بازه زمانی ماندگاري در هر رده علمی
هاي علمی رده

 دانشگاهی
 یادداشت زمان ماندگاري در هر رده علمی

 -رسمی تواند بهرس تغییر کند، همزمان میچه رده علمی به گونه پیشچنان سال 5 استادیار –مربی 
 قطعی نیز دست یابد.

 براي دستیابی به رده استادیار و به باال دارا بودن دانشنامه دکترا ضروري است.
دلیل افزایش زمان ماندگاري در تبدیل وضعیت از استادیاري به دانشیاري، این 

است که در وضعیت کنونی که جذب اعضاي علمی بیشتر در رده استادیاري انجام 
 جه به صورت آزمایشی استخدامشود و در نتیمی

 سال 7تا  5 دانشیار -استادیار
 سال 5 استاد –دانشیار 

شدند، ممکن است برخی نتوانند می
سال تغییر وضعیت دهند.  5در طول 

بنابراین افزایش در سال بیشتر 
تواند براي این افراد کمک به می

 شمار آید. 
 

 رس نمایش داده شده است.اي و پیشتغییر وضعیت دورههاي ارتقا و در جدول ... برخی ویژگی
 

 رساي و پیشهاي ارتقا و تغییر وضعیت دورهجدول ...: ویژگی
شناسی ارتقا یا تغییر گونه

 وضعیت
 فرجام خواهی جلوگیري کننده درخواست کننده بازه زمانی ماندگاري

 ايدوره
بر پایه جدول زمان 

 ماندگاري
 درخواست کنندهتنها  درخواست کننده

بر پایه فرایند فرجام 
 خواهی مصوب

 کننده یا دانشگاهدرخواست ندارد رسپیش
گروه، دانشکده و 

 کنندهدرخواست
 ندارد

 

 کنندهوظایف و حقوق درخواست

درباره  کننده ومسئولیت درستی اطالعات و مستندات پرونده ارتقا یا تغییر وضعیت در گام نخست بر دوش درخواست •
 پاسخگو خواهد بود.آن 

بندي) درخواست خود را به همراه اطالعات دقیق و درخواست کننده باید در زمان تعیین شده (برابر جدول زمان •
تواند پرونده خود را زودتر از مان کننده میمستندات الزم را فراهم کند و در اختیار مدیر گروه قرار دهد. درخواست

 بگذارد. به هر صورت زمان ارزیابی از زمان اعالم شده آغاز خواهد شد. آغاز ارزیابی نیز در اختیار گروه
ی گروه گیري پایانچه درخواست ارتقا یا تغییر وضعیتی در گروه با مسئله روبرو شود، مدیر گروه پیش از تصمیمچنان •

 یابد به وي بدهد. کننده مشکل را دراي که درخواستاي نوشتاري از مسائل با جزئیات کافی به گونهباید چکیده
چه نیاز است اطالعات و کننده امکان پاسخگویی نوشتاري در بازه زمانی مناسب داده شود و چنانباید به درخواست •

توان کننده، کمیته ارزیابی گروه میمدارك دیگري را نیز اضافه کند. پس از بررسی پاسخ داده شده از سوي درخواست
 گیري کند.رأي

در کمیته ارزیابی گروه پذیرفته شود، به هنگام فرستادن آن براي رئیس دانشکده، به چه درخواست چنان •
 کننده رونوشت شود)نامه گروه به رئیس دانشکده براي درخواست کننده نیز آگاهی داده شود (کپیدرخواست

هاي ویژه رد درخواست را و این چه نظر پایانی کمیته ارزیابی گروه منفی باشد، مدیر گروه باید جزئیات و دلیلچنان •
 کننده برساند. اي نتوانسته است امتیاز بیاورد را با نامه رسمی و با درج جزئیات به آگاهی درخواستدر چه زمینه

الزم است از درخواست کننده خواسته شود تا در بازه زمانی مناسب،  به هنگام فرستادن پاسخ منفی به رئیس دانشکده، •
 پاسخی براي رئیس دانشکده فراهم کند و به پرونده وي پیوست شود.

ننده اي به آگاهی درخواست کرئیس دانشکده نیز به هنگام فرستادن پرونده براي رئیس دانشگاه، باید موضوع را با نامه •
 برساند.
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ها دانشکده در برابر درخواست مثبت مدیر گروه و کمیته دائمی گروه منفی باشد و یا دالیل آن چه، پاسخ رئیسچنان •
نده کناي که دربرگیرنده جزئیات و دالیل رد درخواست را به آگاهی درخواست را کافی نداند، رئیس دانشکده با نامه

سد. نویکننده میها براي درخواستویت ارزیابرساند و یا کپی نامه به رئیس دانشگاه را با در نظر داشتن حفظ همی
 ود.شکننده زمان الزم براي پاسخگویی و اضافه کردن مدارك براي رئیس دانشگاه داده میدر این صورت، به درخواست

گیري براي فرستادن پرونده (منفی یا مثبت) به هیأت امنا موضوع را به آگاهی رئیس دانشگاه نیز پس از تصمیم •
 فرستد.رساند و رونوشت آن را نیز براي اتحادیه اعضاي علمی میننده میکدرخواست

 کننده برساند.اي به آگاهی درخواستچه پاسه رئیس منفی باشد، رئیس باید دالیل آن را با جزئیات با نامهچنان •
 کنند.ها براي ارتقا یا تبدیل وضعیت اقدام ها نیستند نیز از رهگذر گروهافرادي که عضو گروه •
براي این کار در نظر گرفته  (Acting Head)کننده باشد، مدیر گروه دیگري چه رئیس گروه همکار درخواستچنان •

 شود.می
 )30ها را بدون نامه ارزیاب ببیند (ص تواند نتایج ارزیابیکننده میدرخواست •
 ا تغییر وضعیت را متوقف سازد.تواند فرایند ارتقا یکننده با درخواست کتبی به رئیس دانشکده میدرخواست •
کننده گیري نهایی به درخواستچه رأي کمیته ارزیابی کدانشکده برخالف تصمیم گروه باشد، پیش از تصمیمچنان •

 شود.فرصت پاسخ دادن داده می
اي ضکننده با رونوشت به اتحادیه اعگیري خورد را به صورت نوشتار به آگاهی درخواسترئیس دانشگاه نتیجه تصمیم •

 علمی.
خالف با شود. تصمیم مپاسخ منفی رئیس باید دربرگیرنده جزئیات و دالیل ویژه باشد که به صورت نوشتاري اعالم می •

 ذکر دالیل به آگاهی کمیته ارزیاي گروه نیز باید برسد.
 شود.اگر پاسخ مثبت باشد، حکم متقاضی از آغاز شروع فرایند زده می •
شود. با دریافت سوي اتحادیه اعضاي علمی یا هر نهاد داراي صالحیت دیگر، انجام میخواهی از حکم رئیس از فرجام •

زانه گیري غیر خردورخواهی بر پایه اشتباهات ناشی از فرایند نادرست یا تصمیمکپی پرونده با حفظ درمانگی فرجام
 د آموزش عالی یا پژوهشی اجرا شود. شود. به هر حال، رأي اتحادیه و یا نهاد بررسی کننده باید از سوي نهاانجام می

 نکات درخور درنگ
شوند، موظف به حفظ محرمانگی نام و محتواي ارزیابی هستند و در برابر تمامی افرادي که در فرایند ارزیابی درگیر می •

 ود.ش بینیشود سازوکاري براي پاسخگویی در این زمینه پیشها پاسخگو خواهند بود. پیشنهاد میآشکار ساختن آن
هاي ارتقا و تغییر وضعیت که از سوي نهادهاي آموزش عالی، پژوهشی، دست کم هر پنج سال نامهنیاز است که آیین •

 نامه با پشت سر گذاشتنیک بار دریافت نظرات اعضاي علمی بازنگري شود. روشن است که هرگونه تغییر در آیین
آگاهی تمامی اعضاي علمی خواهد رسید. همچنین زمان  فرایندهاي پذیرفته نهاد دانشگاهی انجام خواهد شد و به

 شود.هایی است که پس از ابالغ تغییرات دریافت میکاربست تغییرات، براي درخواست
توانند رأي بدهند. به هر حال رأي اعضاي کمیته ارزیابی گروه، بدون مشارکت در مباحث اصلی در سطح گروه نمی •

 باید حضوري انجام شود.
رود. به هر حال الزم است شمار آراي موافق یا مخالف در ، نظر پایانی کمیته ارزیابی گروه به شمار میرأي اکثریت •

 صورتجلسه درج شود.
دهنده ماهیت تفاوت آرا باشد. در این صورت، مدیر گروه چه رأي گیري به اکثریت نینجامد، گزارش باید بازتابچنان •

 سازي آن کمک کنند.دهد تا در نهاییه ارزیابی گروه قرار مینویس گزارش را در اختیار اعضاي کمیتپیش
 اي را دنبال کند.گانهتواند مسیر سهگیري در کمیته ارزیابی دانشکده میتصمیم •

 پذیرش رأي کمیته ارزیابی گروه و فرستادن آن براي رئیس دانشگاه 
 هاي بازگشت دادن پرونده باید به دلیل بازگشت دادن درخواست و پرونده براي گروه براي بازنگري. در این صورت

 شود.اي از آن نیز براي آگاهی رئیس دانشگاه فرستاده میاي روشن و مستدل بیان شود. در هر صورت، چکیدهگونه

55 



 خواهی شود و از آن جا که فرصت فرجامپرونده به گروه بازگشت داده می» پیش رس«هاي در مورد درخواست
 ده در بازه زمانی تعیین شده ارزیابی خواهد شد. بینی نشده است، پرونپیش

ذر شود، باید در اختیار مدیر گروه و از رهگنتیجه تصمیم کمیته ارزیابی دانشکده که براي رئیس دانشگاه فرستاده می •
کننده باید فرصت کننده و دیگر اعضاي کمیته ارزیابی رسانده شود. در هر حال، به درخواستاو به آگاهی درخواست

 گیري باید روشن، شفافهاي تصمیمپاسخگویی و یا اضافه کردن اطالعات و مستندات نیز داده شود. به هر حال دلیل
 بیان شود.

ها، اصولی را که اعضاي اي و پاسداري از آنهاي اخالق حرفهشود، براي آگاهی اعضاي علمی از ویژگیپیشنهاد می •
 ها قرار دهند.هاي خود در نظر داشته باشند، در آغاز به کار در اختیار آنعلمی باید به هنگام انجام وظایف و مسئولیت

 شود. تواند ریشه در ناآگاهی افراد داشته باشد، سد میهایی که میها و بداخالقیبه این ترتیب، راه برخی از ناهنجاري
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 ((جامعه شناسیرزائییادداشتی از دکتر سید آیت اله م-رسارتقاي زودرس و استادي نا
 
 

 ارتقاي زودرس و استادي نارس •
 اهللا میرزاییآیت) / سید14جامعه ( •

به استادي این و آن نیاز داشته باشند، به  کهبیش از آنموسسات آموزش عالی در ایران 
بازي به شیوه جویندگان . اما رواج علممثابه غایت علم نیازمندندجویی بهپاسداشت حقیقت

ام که هشت سال براي خودم فرصت گذاشته«جویی فاصله دارد. استادي، به غایت از این حقیقت
نان یک عضو هیات علمی در یکی از ، این بخشی از سخ»از درجه استادیاري به استادي برسم

کارِ جوینده استادي، به امید استاد هاي ایران در آغاز بازي استاد شدن بود. این تازهدانشگاه
هاي نامهآوري پهن بود، بر سر آن بود. آیینشدن همه را داشت، همه جا بود. هرجا سفره امتیاز
دانست. او که از هر ی، علمی و... همه را میوزارت علوم را از بر بود. امتیازات مدیریتی، فرهنگ

گفت: وقتی کرد. میربطی را رد نمیبرد، هیچ پست ربط و بیشگردي براي استاد شدن بهره می
اگر استادي «، »فقط باید به فکر استاد شدن باشی و وقتت را تلف نکنی«عضو هیات علمی شدي 

توانی بگیري نه کالسِ نامه مییار باشی نه پایانآیند. اما استادرا بگیري همه مزایا به سوي تو می
زود «توانی باید ، پس هر طور می»در خوري، نه پستی و مقامی، هرچند از نظر علمی قوي باشی

اسباب قدرت و کسب مدیریت بر اقبالی، دولتش یار بود و با فراهم آمدن از خوش» استاد شوي.
. عضو همه نوع کمیسیون، یریت سود فراوان بردشتاب استاد شدن افزود و از بهره انتصابی مد

شورا و هیاتی شد. خیلی زود بر کرسی ریاست نشست و ارتقاي خودش و دیگران را مدیریت 
اندازي کرد، خودش شد سردبیرش. سپس اي راهاي بود. مجلهکرد. نامش بر پایان هر نامهمی

هاي مجالتش مقاله داشت. شمارهمجله دوم را و عضو تحریریه مجالت دیگر هم شد. در بیشتر 
. دانشجویان را مزد و مواجببه مدد دانشجویان بینوشت. البته نوشت، همه جا میچیز میهمه

شناخت. خوب ها حد و مرزي نمینامهدانست. در راهنمایی، مشاوره و داوري پایانامتیاز می
اي را با دانشجویی موظف بود مقالهنامه مزایاي مادي و معنوي وافري دارد. هر دانست هر پایانمی

ها، نامهها و آیینیافت. به مدد تعهدنامهرعایت اولویت، مزین به نام وي کند وگرنه اذن دفاع نمی
هایش را به نام استاد راهنما به عنوان مالک اصلی (نویسنده اول) مقاله دانشجو موظف بود ایده

وینده استادي باریدن گرفت. جوینده استادي چاپ کند. باران امتیاز بود که از هر سو بر ج
کثیراالنتشار بود، اما کم مطالعه. گذر به استادي، فرصتی براي مطالعه و آموختن باقی 

اش که باالخره زودتر از برنامهگرفت تا اینگذاشت و پروژه استاد شدن همه وقت وي را مینمی
چه آمد روایتی آن» سالگی جشن گرفت.40باالتر از گذر از استادیاري به استادي را کمی «

مختصر از شیوه خاص گذر به استادي در مراکز آموزش عالی ایران در روزگار ماست. روایتی از 
روایتی که در هر موسسه آموزشی و پژوهشی بیش و کم » ارتقاي زودرس و استادي نارس.«

» بند و بست«ي وزارت علوم و کمی »هاي ارتقانامهبازي با آیینشعبده«وجود دارد. توشه این راه 

http://baharnewspaper.com/News/1392/06/23/19092


بینی است. نباید فراموش کرد که همنشینی طلبی و مصلحتبوروکراتیک و داشتن روحیه فرصت
استادي «و نیل به » ارتقاي زودرس«با قدرت و نشستن بر مسند مدیریت و ریاست بر شتاب 

س است. در این راه، استاد شدن هدف افزاید. پایان این راه، تولید استادانی اغلب نارمی» نارس
جویی هدف فرعی است. در این راه بازي با علم تا جایی ارزش دارد که به کار اصلی و حقیقت

دلیل نیست که بر خیل شوي. بینظر نمیشوي اما صاحباستاد شدن آید. اگرچه استاد می
ست و البته همواره جویندگانی نظر نداریم. اما راه دیگري هم هشود اما صاحباستادان افزوده می

جویی است؛ راهی سخت، دشوار و ناهموار داشته است و آن راه جویندگان علم با هدف حقیقت
هاي خاص خود. غایت این مسیر ارتقا نیست، انتهاي این مسیر روشن نیست. جشن با پیچیدگی

جالی براي استاد شدن یا جویی مپایانی هم ندارد، چون پایانی ندارد. در این مسیر میل به حقیقت
گذارد. استادي موضوعی فرعی است که اگر محقق شود میل به قدرت و کسب مدیریت باقی نمی

همراه با پختگی، شایستگی و احترام در میان اجتماع علمی است. اگر ارتقایی هم باشد ماهیتا با 
دیریت و ریاست و ارتقاي علمی از طریق بند و بست و همنشینی با قدرت و نشستن بر مسند م

بینی و جویی را فداي مصلحتها متفاوت است. هستند کسانی که حقیقتنامهبازي با آیین
 کنند.طلبی نمیفرصت

آکادمی ایرانی باید میدان تعامل این پویندگان حقیقت باشد نه میدان بازي آن جویندگان 
ر نظام آموزش عالی ما استادي. بخشی از این بازي سراسري ارتقاي زودرس استادان نارس د

ناشی از تمرکزگرایی شدید در وزارت علوم و فقدان استقالل نهادهاي علمی و نقش 
هاي فراگیر ارتقا در وزارت علوم است. در این بازي استاد شدن، نامهکننده همین آیینتسهیل

دیگري نیاز  هاي ارتقاي وزارت علوم را نادیده گرفت. موضوعی که خود مجالنامهنباید نقش آیین
 ها و مزایا در رتبه استادي بر میل به این بازي افزوده است.دارد. تمرکز منابع، فرصت

اکنون بازي استادشدن به یک بازي سراسري و فراگیر در همه مراکز آموزشی و پژوهشی ایران 
را » جوییحقیقت«یعنی » غایت علم«تبدیل شده است. در این راه جویندگان استادي، 

  اند.هوانهاد
• http://baharnewspaper.com/Page/Paper/92/06/23/14 
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 قفاوت زا س  نارود رد ملع
 ف رش یتعنص هاگشناد ک زیف داتسا-یروصنم اضر

 هئارا نآ زا یرایسب یاه لیلحت هدن آ رد ناسانش خیرات هک دوب دهاوخ یخ رات یداد ور ٥+١ اب ناریا قفاوت
 یزیرگدرخ هرود زا س  و یمالسا بالقنا عبت هب ناریا رد نیون تیندم نارود عورش ناونع هب و درک دنهاوخ
 د ابن ،یخ رات ییارگدرخ نارود عورش اب اما ؛مرادن یکش چیه نیا رد .درک دنهاوخ دا  نآ زا ،یداژن یدمحا
 ات .تسا مزال یرایسب یندم غولب زونه قافتا نیا یارب .تشاد عیرس یملع دشر یتح ا  یداصتقا قنور راظتنا
 نودب یندم درخ اما ؛تسا هدرک هبلغ ییارگ هفارخ رب ،ملع رب ینتبم نردم یندم درخ تفگ ناوت یم طقف نالا
 رد ،داژن یدمحا تلود زا رتمک ام یاه تلود .دروآ د د  ارجا رد ار یرایسب تالکشم دناوت یم یسایس غولب
 مراذگب هنادرخبان یطیحم رد یدنمدرخ باسح هب طقف مناوت یمن ار تیقفوم دوبمک نیا و دنا هدوب قفوم ارجا

 رامیب ناریا رد ملع .دننیبب هلئسم نیا رد ار روما یتخس دنلیام ینونک نادرمتلود زا یضعب هنافسأتم هک
 ار نآ تسا لاس ٣٠ زا شیب و ما هدوب ناریا رد یللملا نیب یس ون هلاقم قیوشت تسایس یناب دوخ هک نم .تسا
 زاب یملع یدج تکرح زا تسا هدش ثعاب ملع یّمک دشر عوضوم م وگ یم نانیمطا لامک اب ،منک یم ش ا 
 یملع طوقس عورش حوضو هب ،مدرک یم دقن هزوح نیا رد ار مهد و مهن تلود یاه تسایس هک یماگنه .مینامب
 طوقس هب ،تسردان رامآ رب ینتبم اما ،یملع دشر مان هب و مولع ترازو تسد هب ار ملع ام .دش یم هد د ام
 هک اک رمآ و ا ورا هب طقف هن مه نآ ؛م دناسر رارف هب ار نام یاه هاگشناد رد دادعتسااب ناناوج روضح .م دناشک
 هب یهورگ مان BRICS ا  سک رب( .دنروآ یمرد مادختسا هب ار ام یاهزغم مه »سک رب یاهروشک« نونکا
 ینع  وضع یاهروشک یسیلگنا مان لوا فورح نتسویپ مه هب زا هک تسا روهظون یداصتقا یاه تردق یربهر
 لیدبت یا هناخناون هب ار ملعلاراد ،لباقم رد ).تسا  هدش لیکشت یبونج  یاق رفآ و نیچ ،دنه ،هیسور ،لیزرب
 ار دوخ یا  یاج ات دن وج کسمت یا همان نییآ ره هب دنرضاح هک یناگ ام مک و ناگ ام نایم یخرب یارب م ا هدرک
 ام .تسین قالخا و ت دج و تیقالخ راد رخ یسک رگ د ،نایم نیارد .دنریگب داتسا بقل و دننک مکحم
 و مهن تلود یملع تسایس نیا .م ا هدرک لیدبت صاخ یهورگ یارب یشزومآ ییاه هناخناون هب ار اه هاگشناد
 یا هتسه قفاوت نونکا  .تسا هدوب ناوتان نآ عفر رد و تسین نآ هجوتم زونه مه مهدزا  تلود هک دوب مهد
 مولع ام .دوشب دناوت یمن و تسا هدشن لیدبت یملع ناوت هب یا هتسه یروانف ناوت .م راد سرتسد رد ار ناریا
 هک یللملا نیب یاه سنارفنک زا یک  هب تسا یفاک .م ا هتساکورف ناهج حطس رد موس ِتسد یشزومآ هب ار
 نینچ ک  رد ،نیو هینایب مالعا ماگنه نم .م ورب ،دوش یم هتشاذگ ثحب هب نآ رد یملع یاهدرواتسد
 اب هس اقم رد یرظن یاهراک نآ عبت هب و یریگ هزادنا یاه تقد و یتازهیجت یاه تفرشیپ زا .مدوب یسنارفنک
 دنریذپب ارتکد الثم یوجشناد ،دادعت ره هب دنرضاح یزیش  یارب هک ینابقلداتسا و ناریا رد ملع روصت ضیضح
 یک  نیا اما ،میتشاد یگداوناخ ثاریم ار یمداخ .مدش نیگمرش ،دننک مادختسا هاگشناد رد ار اهنآ مه دعب و
 الامتحا و مهدزا  تلود رد یزادنا مشچ نم .تسا هدوبن نینچ نیا هک ام هیملع هزوح !دروآردرس اجک زا
 اما  ؛منیب یمن یناهج ملع رد ناریا یدج روضح و نردم ملع زا یا هنادنمدرخ یانعم میکحت یارب مهدزاود
 و دنوش لصو یناهج ملع هب یدارفنا تروص هب نارگشناد و داهن مدرم یاه نامزاس دهد یم هزاجا قفاوت
 کرد رد ناریا تاجن هک دنسرب تدمزارد کرد نیا هب مه ناریا یملع یاه ت ریدم زا یضعب د اش نایم نیا رد
 .تسا یناهج ملع

 .م دوب اجک نالا ام تسین مولعم ،دوبن بلاغ تارکاذم وج رب نردم یناسنا مولع سنج زا ملع عون نیمه رگا
 و یهاگشناد لزان یاهزایتما مامت رب ار نردم ملع سفن هک تسا ینارگشناد زا مک دصرد  نآ هب مدیما اهنت
 تدمزارد یئارجا دربهار نودب روشک یملع ت ریدم هک یط ارش رد و دنهد یم حیجرت ناریا رد یعامتجا
 !هلب .دکشخن نیا زا شیب ناریا ملع ات دنا یناهج یملع طابترا لابند هب ،تسا زور یسایس یاه شلاچ ریگرد
 و مهن تلود رد هک ،ناریا ملع هش ر تفگ د اب هکلب ،دوش یم مک دراد ناریا یملع دشر مییوگب تسین تسرد
 تسا یتصرف یا هتسه قفاوت .تسا هدرکن ادیپ مه یرایبآ تصرف مهدزا  تلود رد زونه ،دش هدناکشخ مهد
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 کدنا دصرد تسد هب هکلب ،نادرمتلود تسد هب هن اما ،روشک یملع تخس رایسب ط ارش رد یملع لوحت یارب
.دنهد یم تیمها ملع هب و روشک هب هک ینارگشناد

)٠(اھ هاگدید

:مان

:لیمیا

:تیاس بو

:امش هاگدید

هاگدید لاسرا

ایرآ هرازھ ناسر مایپ :یرجم  .تسا »قرش« همانزور هب قلعتم ،تیاس بو نیا یونعم و یدام قوقح هیلك
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رهيافتي براي توسعه كارراهه
اعضاي هيأت علمي  

حميد جاوداني
دانشيار موسسه پژوهش و برنامه ريزي آموزش عالي

1395سوم خرداد ماه 
پژوهشگاه مطالعات علوم انساني: مكان



استادي نارس محصول چيست؟

از )اساستاد جامعه شن(تحليل سيد آيت اله ميرزايي 
وزينگاه اعضاي هيأت علمي دانشگاه ها به دانش اند



علم در دوران پس از توافق



حراج دانش به چه قميتي انجام مي شود؟



بنيان هاي فكري

 نگه دو نظر از نبايد عالي آموزش نهادهاي در سازماني توسعه دركاربست كه اي نكته
 .سازد مي متمايز سازمانها و نهادها ديگر از را آنها كه است هايي ويژگي شود، داشته
 فرهنگ كلي طور به و باورها نگرشها، ارزشها، كه يابد مي اهميت رو آن از نكته اين

 هاآن از جامعه كه است متكي انتظاراتي و ها كارويژه بر نهادها گونه اين در سازماني
:تاس زير قرار به عالي آموزش نهادهاي ويژگيهاي ترين اصلي از برخي رو، اين از .دارد
محيط آشوبناكي و پيچيدگي
دانشگاه رسالت در ابهام و چندوجهي اهداف
مخاطبان زياد گستره
استانداردها تدوين در دشواري
علمي آزادي و استقالل به نياز
  وجبم نيز خود كه شود مي نظامها اين ويژه سكانداري و مديريتي الگوهاي پيدايش موجب ها ويژگي اين

.شود مي آنها سازماني رفتار الگوي در تمايز



سكانداري دانشگاه
يانيب به يا و »تحقيق« پيدايش، اوان از ،»جامعه ناپيوسته خرد« بسان نوين، دانشگاه هدف 

.است بوده »حقيقت جويي« روشن تر

نظام هاي دانشگاه ها، درون در ارزش تعيين مفهوم به ... سكانداري :ها دانشگاه در سكانداري 
 فرماندهي زنجيره و قدرت چارچوب هاي اهداف، و مأموريت ها منابع، تخصيص تصميم گيري،

 چارچوب در دانشگاهي جهان هاي ديگر با نهادها بسان دانشگاه ها روابط همچنين و آن ها
.است اجتماعات و تجارت دولت ها،

سه اجتماعي، نهادهاي ديگر همچون دانشگاهي، ساختارهاي و نهادها شدن ساختمند با 
 ادانشگاه ه علمي اعضاي راهة كار در اجتماعي خدمات و آموزش پژوهش، يعني اصلي، كارويژه

 ملكردع بازتاب دهنده كه دانشگاه ها عملكرد ارزيابي نظام يافتن سامان با .شد گنجانده نيز
 لياص معيارهاي بسان كارويژه، سه اين است، علمي اعضاي به ويژه و دانشگاهي درون نهادهاي

.شد گرفته نظر در ارتقا و ترفيع فرآيند در جمله از آن ها عملكرد ارزيابي براي



سرخط تصميم گيري هاي درون دانشگاهي  
در چارچوب برخورداري از استقالل دانشگاهي

علميكاركنانماليسازماني
 روش برگزيدن

روساي اجرايي
برگزيدن معيارهاي  

رؤساي اجرايي
 معيارهاي بركناري

رؤساي اجرايي
  دوره زماني و وظايف

رؤساي اجرايي
 شمار و برگزيدن

اعضاي بيروني 
هيأت سكانداري يا  

هيأت امنا
توان تصميم گيري 

درباره ساختارهاي  
)دانشگاهي(علمي 

  توان نهادسازي
قانوني

  اندازه و نوع منابع
مالي عمومي

 توان نگهداري
منابع مازاد

توان وام دادن
  توان تعيين

شهريه ها در 
دوره هاي گوناگون 

آموزشي و 
دانشجويان خارجي

رهدربا تصميم گيري توان  
 كارگيري به فرايند

  و علمي ارشد كاركنان
اداري

رهدربا تصميم گيري توان  
  ارشد كاركنان حقوق
اداري و علمي

اره توان تصميم گيري درب
 بركناري كاركنان ارشد

علمي و اداري
ره  توان تصميم گيري دربا

ي  ارتقا كاركنان ارشد علم
و اداري

 توان تصميم گيري
دربارة شمار كلي  

دانشجويان
جو توان برگزيدن دانش

در دوره هاي گوناگون  
آموزشي

به  توان پايان بخشيدن
برنامه هاي آموزشي و 

علمي
 توان برگزيدن زبان

آموزشي
توان برگزيدن ارزياب 

ها و سازوكار تضمين 
كيفيت

 توان طراحي
برنامه هاي آموزشي و 

برنامه درسي دوره هاي 
آموزشي



رهبران

آموزشگران و كاركنان 
پشتيباني

فراگيران

زنجيره فرماندهي آموزش سنتي

فراگيران

آموزشگران و كاركنان 
پشتيباني

رهبران

وارونگي زنجيره فرماندهي آموزشي



بايسته هاي قانوني
دانشگاهها استقالل( توسعه پنجم برنامه قانون ب بخش 20 ماده(

  عالي آموزش گسترش شوراي از مجوز داراي كه هايي فرهنگستان و پژوهشي و عالي آموزش مؤسسات و مراكز ها، دانشگاه
  الزام نبدو مي باشند ذي ربط قانوني مراجع ساير و پزشكي آموزش و درمان بهداشت، و فناوري و تحقيقات علوم، وزارتخانه هاي

 خدمات مديريت قانون ،عمومي محاسبات قانون ويژه به دولتي دستگاه هاي بر حاكم عمومي مقررات و قوانين رعايت به
 مالتيمعا مالي، آيين نامه هاي و مصوبات چهارچوب در فقط و آنها بعدي الحاقات و اصالحات و مناقصات برگزاري قانون كشوري،

  درمان ،بهداشت و فناوري و تحقيقات علوم، وزراء تأييد به مورد حسب كه امناء هيأت مصوب تشكيالتي ـ استخدامي ـ اداري و
 ستادي علمي هيأت اعضاء .مي نمايند عمل مي رسد، رئيس جمهور تأييد به ها فرهنگستان مورد در و پزشكي آموزش و

  بند اين حكم .هستند بند اين حكم مشمول نيز پزشكي آموزش و درمان بهداشت، و فناوري و تحقيقات علوم، وزارتخانه هاي
 باقي خود قوت به نگرديده اصالح كه مادام يادشده مصوبات و مي گردد نيز قبلي آيين نامه هاي و تصميمات مصوبات، شامل

  .هستند
 تيتحقيقا و عالي آموزش موسسات و دانشگاهها :فناوري و تحقيقات علوم، وزارت تشكيالت و وظايف و اهداف قانون 10 ماده
  كه يالتيتشك و استخدامي ، اداري ، معامالتي مالي خاص هاي نامه آئين و ضوابط برابر و هستند مستقل حقوقي شخصيت داراي

  و عالي آموزش موسسات و دانشگاهها امور در وزارت اختيارات .شوند مي اداره رسد مي وزير تاييد و امناء هيات تصويب به
  و انونق اين چارچوب در آنها پشتيباني و حمايت و نظارت ، ارزيابي ، آنها اداره عمومي هاي سياست تعيين حدود و تحقيقاتي
  .بود خواهد صالح ذي مراجع مصوبات

 علمي شوراهاي امناء هيات اختيارات افزايش پژوهشي و عالي آموزش بخش اجرائي هاي فعاليت در تمركززدائي تحقق منظور به - بصره
  مورا در وزارتخانه ستادي هاي حوزه اختيارات حدود تنظيم ، تحقيقاتي و عالي آموزش موسسات و دانشگاهها اجرائي مديريت و

  تقابلم هاي مسووليت تعيين و تعريف ، امناء هاي هيات اعضاي تركيب تقويت ، تحقيقاتي و عالي آموزش موسسات و دانشگاهها
  و ها نامه آئين ، ها تصويبنامه ، لوايح ، پژوهشي و عالي آموزش موسسات و دانشگاهها فعاليت بر نظارت نحوه و امناء هاي هيات و دولت

.شد خواهد ارائه صالح ذي مراجع به قانوني مراحل طي براي و تنظيم فناوري و تحقيقات ، علوم وزارت توسط الزم هاي اصالحيه



كجا ايستاده ايم

ساختاري فرايندي



ساختاري

پاسخ ما چيست؟

فرايندي معياري
پژوهشي

آموزشي

خدمات



ي و كميته عالي ارزياب
انتصاب دانشگاه

قا، كميته دانشكده براي ارت
يتغيير وضعيت و بازگمار

كميته ارزيابي گروه
)دايمي يا موقت(
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