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  ديباچه
عالي به مثابه نهادي علمي و تخصصي با  آموزشريزي  مؤسسه پژوهش و برنامه

اي، محور اصلي  رشته عالي و رويكردي ميان آموزشپژوهي در قلمرو  رسالت دانش
توليد و ارتقاء دانش نظري و كاربردي در  - ١هاي:  هاي خود را به كارويژه فعاليت
نفعان در سطح  عالي به ذي آموزشانتقال و اشاعه دانش  - ٢عالي  آموزشحوزه 
. عالي قرار داده است آموزشهاي  پژوهي و تحليل سياست سياست -٣و كالن خرد 

هاي تخصصي كه  در اين راستا به منظور پاسخگويي سريع، مؤسسه تدوين گزارش
هاي پژوهشي به كار  رويكردي چابك و كوتاه مدت است را در كنار انجام طرح

  . گرفته است
ي است و از نيمه دوم سال عال آموزشهاي تخصصي  مجموعه حاضر شامل گزارش

گستره موضوعي اين . نفعان آماده شده است برداري ذي براي انتشار و بهره ١٣٩٧
عالي  آموزشهاي كنوني در حوزه  ها و دغدغه ها طيف وسيعي از چالش گزارش

ي و درسي، آموزشريزي  نظير: مديريت و حكمراني، توسعه كمي و كيفي، برنامه
المللي شدن و جذب دانشجويان خارجي، ارزيابي و تضمين  منابع مالي و انساني، بين

اين . باشد مي. . . عالي و آموزشهاي  كيفيت، مطالعات تطبيقي، تحليل سياست
ها سعي دارند ضمن تحليل وضعيت موجود، راهكارهايي مفيد و مؤثر در  گزارش

رد عالي كشورمان در سطح خ آموزشريزي  جهت بهبود نظام سياستگذاري و برنامه
  . و كالن ارائه نمايند

عالي به مشاركت  آموزشنظران  در پايان ضمن دعوت از همه متخصصان و صاحب
در اين برنامه پژوهشي، خواهشمند است نظرات و نقدهاي ارزشمندتان را در 

  . ها به اين مؤسسه ارسال نمايند خصوص هر يك از گزارش
  

  رضا منيعي
  معاون پژوهشي مؤسسه
  





  ه          بررسي انواع كادر علمي و تعاريف و جايگاه آن (آموزشگر، محقق و...) در....

 

  چكيده
و  دانشگاه و جامعه اهداف پيشبرد در علمي هيات اعضاي نقش و جايگاه به توجه با

 ضرورت تدوين معيارهايي دقيق براي ارزيابي عملكرد و رتبه بندي مناسب آنان،
 آموزشگر،( آن جايگاه و تعاريف و علمي كادر انواع پژوهش حاضر با هدف بررسي

 به منظور آنها مرتبه ارتقاي چگونگي و دنيا پيشرفته هاي دانشگاه در و ...) محقق
هاي بررسي اسنادي و محتواي وب سايت  به روش ايران براي پيشنهادهايي ارائه

با اعضاي هيات علمي  هاي دانشگاه هاي پيشرو و انجام مصاحبه نيمه ساختارمند
س پانجام شده است. به صورت هدفمند خارج از كشورهاي  ايراني شاغل در دانشگاه

، نتايج نشان ي اسناد و وب سايت هااز بررسي،تطبيق و تحليل اطالعات و داده ها
ي مختلف كشورهاي ها دانشگاهعلمي در  هيأتاز نظر تنوع و مرتبه اعضاي داد كه 

و  وجود ندارد. عالي ايران آموزش مؤسساتو  ها دانشگاهتفاوت چنداني با  ،جهان
 ،تفاوت هاي محدود قابل مشاهده صرفا در خصوص مواردي مانند دستيار پژوهشي

و همچنين عنوان هيات علمي پژوهشي در ي آموزشمحقق پژوهشي و دستيار 
بررسي چگونگي ارتقا مرتبه در كشور هاي با  بعالوه باشد. مي موسسات پژوهشي

ي كشور هاي ها دانشگاهدر يد كه مختلف و معيارهاي مد نظر آنها مشاهده گرد
. علمي براي ارتقاء وجود ندارد هيأتيكساني در خصوص اعضاي  نامه آيينمختلف 

به همه  نامه آيينتا در ايران نيز به جاي تسري يك  گرديدبر همين اساس پيشنهاد 
 آموزش مؤسسههردانشگاه و  مأموريتبر اساس  ها، دانشگاهعالي و  آموزش مؤسسات

  .ارتقاء تهيه و تدوين گردد نامه آييني يا پژوهشي، آموزشعالي و همچنين گروه 

  .، دانشگاه، آموزش عاليعلمي كادر ،مرتبه ارتقاي نامه ارتقاء، آيين كليد واژه ها:





  ١         بررسي انواع كادر علمي و تعاريف و جايگاه آن (آموزشگر، محقق و...) در....

 

  مقدمه
 محسوب سازماني هر بقاي و حفظ اصلي اركان جزء انساني نيروي عملكرد ارزيابي

 انساني نيروي تربيت هدف كه هايي سازمان عنوان به ها نيز دانشگاه. شود مي

 از ارزيابي نيازمند سازماني هر از دارند، بيش عهده به را علم توليد كنار در متخصص

 آشكار باعث علمي هيأت عملكرد ارزيابي. هستند خود علمي هيأت اعضاي عملكرد

اهداف  به رسيدن و علمي توسعه مقدمه و گشته آنان قوت و ضعف نقاط شدن
  . )١٣٨٤شود (بازرگان، مي محسوب دانشگاه

علمي به عنوان يكي از مهمترين  هيأتحفظ و ارتقاي علمي اعضاي همچنين 
هاي اختصاصي عملكرد هر دانشگاه مورد بررسي  عواملي است كه در ارزيابي شاخص

. كند هاي اين سيستم ايجاد مي خروجي گيرد و تحقق آن نتايج بهتري را در قرار مي
(Zohal et al. , 2012)  

تواند تأثيرات مطلوب متعددي  ميعملكرد و دقيق ارزيابي  داشتن يك سيستم جامع
تا تفاوتي ميان عملكردهاي  شود ميباعث  فقدان چنين سيستمي و. داشته باشد

متفاوت استادان و حقوق و مزاياي آنان وجود نداشته باشد و در نتيجه انگيزه 
 هيأتبنابراين ارزيابي اعضاي  (Mohammadi, 2010) عملكرد بهتر كاهش يابد
هاي  ، تحقيق، خدمات با توجه به قوانين و سياستآموزشعلمي بر مبناي معيارهاي 

  . اشدب دانشگاه ضروري مي
علمي و دانشگاه كمك  هيأتبه طور متقابل به اعضاي  استخدام رسمي و ارتقا

بنابراين اين منافع متقابل با تئوري سرمايه انساني مطابقت  (Shea, 2002) كند مي
و تحصيالت، تجربه و  آموزشكند سرمايه انساني از طريق  دارد كه پيشنهاد مي

 ,Becker, 1975; Gilead, 2009; Perna)انباشته شود شغلي و تحرك آموزش

اين نظريه همچنين معتقد است كه وضعيت و پاداش در دانشگاه بايد بر   (2001
كه شامل عملكرد در خدمت به  (Perna, 2005) علمي باشد هيأتوري  اساس بهره
  . شود دانشگاه مي

حمايت  علمي با هيأتفراهم شدن اعضاي  استخدام رسمي در ابتداي كار، هدف از
مسائل بحث برانگيز، بكار با آزادي تحصيلي را  ه اگر چه آنهاو حفاظت شغلي بود ك

اما در طول راه، آن را به سادگي به عنوان امنيت شغلي مورد بررسي قرار گرفتند 



 تعاريف و جايگاه آن (آموزشگر، محقق و...) در....بررسي انواع كادر علمي و   ٢

مفهوم استخدام رسمي به عنوان . داد، يا اساساً هدف تضمين اشتغال پايدار بود مي
. علمي باقي ماند هيأتها و اعضاي  دانشكده ميان جزء اصلي بسته استخدام

(Diamantes, 2002)  
 براي را مناسبي آنها، بازخورد تعامل نوع و علمي هيأت اعضاي هاي فعاليت بررسي

 هاي ريزي برنامه و اساسي هاي گيري و تصميم يآموزش مسايل تحليل و تجزيه

 هيأتاعضاي  سو ديگر از و آورده فراهم عالي آموزش نظام به مسئوالن راهبردي

 كيفيت افزايش براي و آگاهي يافته خود عملكرد چگونگي از توانند مي نيز علمي

از همين رو ضرورت دارد . )١٣٩٠ همكاران، و كنند (ميزاني اقدام خود هاي فعاليت
نحوه ارزيابي عملكرد اعضاي هيات علمي و شيوه هاي ارتقاي آنها مورد توجه و 
مداقه قرار گيرد و به اين منظور و براي آموختن از تجارب زيسته ساير كشور ها 

انواع كادر علمي و تعاريف و جايگاه آن (آموزشگر، محقق و. . . ) در الزم است 
مورد بررسي قرار گيرد تا  ته دنيا و چگونگي ارتقاي مرتبه آنها پيشرف هاي دانشگاه

  ارايه نمود.  پيشنهادهايي براي ايرانبتوان از آن رهگذر 
  

  علمي هيأتبندي اعضاي  طبقه
است كه به مراتب  علمي دانشگاه عنوان كلي براي مدرسان دانشگاه هيأتعضو 

٤و استاد ٣، دانشيار٢، استاديار١اصليِ مربي
٥استاد تماميا  

) ١جدول(. شود تقسيم مي 
هاي پيشرفته  ه  بر مبناي مرتبه علمي در دانشگاعلمي را  هيأتبندي اعضاي  طبقه

  . هد د نشان ميجهان 
 پژوهشيعلمي  هيأتو  يآموزش علمي هيأتعلمي در ايران به دو دسته  هيأت

دهد  صورت موظف تدريس انجام نمي علمي پژوهشي، به هيأتعضو . شود بندي مي تقسيم
 هيأتها بسيار رايج است)؛ ولي عضو  پردازد (در پژوهشگاه و به امور پژوهشيِ صرف مي

 ١٦تا  ١٠ي، عالوه بر امور پژوهشي، موظف است ساعاتي در هفته را (بين آموزشعلمي 
  . ي بپردازدآموزش ساعت، بسته به مرتبه علمي و بعضي معيارهاي ديگر) به امور

  

                                                                                                                        
1 Instructor 
2 Assistant Professor 
3 Associate Professor 
4 Professor 
5 Full Professor 
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هاي پيشرفته  ه  بر مبناي مرتبه علمي در دانشگا علمي هيأتبندي اعضاي  طبقه. ١جدول 
  جهان

 روش  مرتبه علمي
 استخدام

بندي  طبقه دانشگاه
علمي هيأت  

 ١مربي
 ٢استاديار
 ٣دانشيار
 ٤استاد

استخدام 
  رسمي يا

  غير رسمي
 

سوئد ؛كره جنوبي؛  ؛انگلستان ؛ايالت متحده
 كانادا؛ هند؛ چين

 علمي هيأت
 و ٥وقت تمام(

  ) وقت پاره

Augusta university, 2016; University of 
Texas System , 2016; Cornell 
University,2017; University of 

Arkansas for Medical Sciences, 2017; 
Morgan State University, 2017; 

University of Denver,2015; Western 
University of Health Sciences ,2015; 

University of Illinois at Chicago,2013; 
Oxford College of Emory University 

,2014; University of South 
Florida,2014; University of West 

England ,2013; University of 
Birmingham ,2018; University of 
Chalmer, 2014; Seoul National 
University , 2015; Dalhousie 

University, 2013; Mid Sweden 
University,2013; University College 

London, 2017; Indian Institute of 
Science Education and Research, Pune. 

IISER Pune,2017; Tilak & 
Mathew;2016; Zheng,2014 or Beijing 

Normal University, 2014; McGill 
University,2016 

دانشيار،  ،استاد
  ٦استاديار پژوهشي

استخدام 
  رسمي يا

  رسميغير
  

 كره جنوبي ايالت متحده،
University of Texas System , 2016; 

Cornell University,2017; Morgan State 
University, 2017; Western University of 

Health Sciences ,2015, University of 
Illinois at Chicago,2013; Seoul National 

University , 2015 

 ٧مدرس
 ٨مدرس ارشد

مدرس ارشد 
 ٩برجسته

  رسميغير

 ايالت متحده، سوئد، هند
University of Texas System , 2016; 

Cornell University,2017; Oxford 
College of Emory University ,2014; 
University of Chalmer, 2014; Mid 
Sweden University,2013; Tilak & 

                                                                                                                        
1 Instructor  
2 Assistant Professor 
3 Associate Professor 
4 Professor  
5 Regular Faculty  
6 Research Professor/Associate Research Professor/Assistant Research Professor 
7 Lecturer 
8 Senior Lecturer 
9 Distinguished Senior Lecturer 



 تعاريف و جايگاه آن (آموزشگر، محقق و...) در....بررسي انواع كادر علمي و   ٤

هاي پيشرفته  ه  بر مبناي مرتبه علمي در دانشگا علمي هيأتبندي اعضاي  طبقه. ١جدول 
  جهان

 روش  مرتبه علمي
 استخدام

بندي  طبقه دانشگاه
علمي هيأت  

 ١متخصص
 يا دستيار مربي

دستيار تدريس 
 ٢تحصيالت تكميلي

  ٣يآموزشدستيار 

Mathew;2016 

 ٤دستيار مدرس ارشد
همكار پژوهشي پسا 

  ٥دكتري
  

 سوئد

Mid Sweden University,2013 
 

 ٦پژوهشي دستيار
 تحقيقاتي ٧دانشمند

دانشمند ارشد 
 ٨پژوهشي

دانشمند تحقيقات 
  ٩مهم

استخدام 
 غير رسمي

 

 ايالت متحده

Augusta university, 2016; Cornell 
University,2017; Morgan State 

University, 2017 
 

 ١٠مربي باليني
 استاديار باليني
 دانشيار باليني
 استاد باليني
 ١١مدرس باليني
 ١٢مشاور باليني

استخدام 
 رسميغير

  ايالت متحده

علمي  هيأت
   ١٣باليني

Augusta university, 2016; Cornell 
University,2017; Western University of 

Health Sciences ,2015; University of 
Illinois at Chicago,2013 

 ١٤كمك مربي 
 كمك استاديار 

 دانشياركمك 

  استخدام
 رسميغير

  هند؛ يالت متحده؛ كره جنوبيا
علمي  هيأت

 وابسته 
Augusta university, 2016; University of 

Texas System , 2016; Western 
University of Health Sciences ,2015, 
University of Chalmer, 2014; Seoul 

                                                                                                                        
1 Specialist 
2 Assistant Instructor or Graduate Teaching Associate 
3 Teaching Assistant 
4 Assistant senior lecturer 
5 Postdoctoral research Fellows 
6 Research Assistant 
7 Scientist 
8 Senior Research Scientist  
9 Principal Research Scientist  
10 Clinical Instructor  
11 Clinical Lecturer  
12 Clinical Consultant 
13 Clinical Faculty  
14 Adjunct Instructor  



  ٥         بررسي انواع كادر علمي و تعاريف و جايگاه آن (آموزشگر، محقق و...) در....

 

هاي پيشرفته  ه  بر مبناي مرتبه علمي در دانشگا علمي هيأتبندي اعضاي  طبقه. ١جدول 
  جهان

 روش  مرتبه علمي
 استخدام

بندي  طبقه دانشگاه
علمي هيأت  

 كمك استاد 
  كمك مدرس
 ١كمك مشاور

National University , 2015; Indian 
Institute of Science Education and 
Research, Pune. IISER Pune,2017 

مراتب افتخاري و 
 بازنشسته

استاد برجسته 
 ٢تدريس

  

  استخدام
  رسميغير

 ؛ هندكره جنوبي؛ انگلستان ايالت متحده؛

علمي  هيأت
بازنشسته و 

  ٣افتخاري

Augusta university, 2016; University of 
Texas System , 2016; Cornell 
University,2017; University of 

Arkansas for Medical Sciences, 2017; 
Western University of Health Sciences 

,2015, University of South 
Florida,2014; University of West 
England ,2013; Seoul National 

University , 2015; University college 
London, 2017; Indian Institute of 

Science Education and Research, Pune. 
IISER Pune,2017 

دانشيار و  ،استاد
و  ٤استاديار مدعو
 ٥دعوت شده

  

  استخدام
  غير رسمي

 كره جنوبي؛ انگلستان، هند، سوئد ايالت متحده؛

وقت و  نيمه
  موقت
  

University of Texas System , 2016; 
Cornell University,2017; Western 

University of Health Sciences ,2015, 
Oxford College of Emory University 

,2014; University of South 
Florida,2014; University of west 

England ,2013; University of Chalmer, 
2014; Seoul National University , 2015; 

University College London, 2017; 
Indian Institute of Science Education 

and Research, Pune. IISER Pune,2017 

 ٦مدرس مدعو
  ٧مربي مدعو

  استخدام
  رسميغير

 سوئد ايالت متحده؛
Oxford College of Emory University 
,2014; University of Chalmer, 2014; 

 

استاد، دانشيار، 
استاديار كارآموزي و 

  ٨عملي

  استخدام
  رسميغير

  ايالت متحده

University of Texas System , 2016; 
Cornell University,2017 

  ايالت متحده  استخدام ١استاد راهنما

                                                                                                                        
1 Adjunct Consultant  
2 Distinguished Teaching Professor 
3 Emeritus Faculty 
4 Visiting Professor, Visiting Associate Professor, and Visiting Assistant Professor 
5 invited faculty members 
6 Visiting Lecturer  
7 Visiting Instructor  
8 Professor of the Practice/Associate Professor of the Practice/Assistant Professor of the Practice 



 تعاريف و جايگاه آن (آموزشگر، محقق و...) در....بررسي انواع كادر علمي و   ٦

هاي پيشرفته  ه  بر مبناي مرتبه علمي در دانشگا علمي هيأتبندي اعضاي  طبقه. ١جدول 
  جهان

 روش  مرتبه علمي
 استخدام

بندي  طبقه دانشگاه
علمي هيأت  

 ٢مدرس راهنما
  ٣مربي راهنما

 Oxford College of Emory University  رسميغير
,2014; 

 
 ٤استاد هنري 

  ٥مدرس ارشد هنري
 ٦مربي هنري

وابسته و  استاد
  ٧مربوطه

  استخدام
  رسميغير

  سوئد

University of Chalmer, 2014 

  دكتري
  پسا دكتري

  استخدام
  رسميغير

  سوئد
university of chalmer, 2014 

همكار تحقيقاتي پسا 
 ٨دكتري

  

  سوئد

Mid Sweden University, 2013 

  
  هاي مختلف جهان علمي در دانشگاه هيأتتعريف جايگاه مراتب 

عالي  آموزش مؤسسهعلمي جوان مستعد در  هيأتاولين سطح اشتغال اعضاي 
عملكرد رضايت بخش به طور كلي منجر به رتبه دانشيار و . است ٩استاديار ،رسمي

 Stewart etاست براي حفظ شغل ( راهكاري؛ اين دومين شود مياستخدام رسمي 

al. , 2009( .انتظارات باالتر، رسيدن به رتبه استاد كامل  ،پس از استخدام رسمي
. McGowan, 2010)زمينه خود ( است كه مطابق است با باالترين رتبه در رشته يا

و  بخش بر اساس سه معيار: تدريس شامل ارزيابي رضايتهر مورد پيشرفت اساساً 
   (Gentry & Stokes , 2015). باشد مي ، تحقيق و خدماتآموزش

                                                                                                                        
1 Adjunct Professor  
2 Adjunct Lecturer  
3 Adjunct Instructor 
4 Artistic professor 
5 Artistic senior lecturer 
6 Artistic instructor 
7 Affiliated professor 
8 Postdoctoral research fellow 
9 assistant professor 



  ٧         بررسي انواع كادر علمي و تعاريف و جايگاه آن (آموزشگر، محقق و...) در....

 

شامل دو علمي  هيأت نوع استخدامهاي جهان  طور كلي در بسياري از دانشگاه به
علمي در بخش  هيأتباشد و مراتب  رسمي ميدسته استخدام رسمي و غير

باشد و  استخدام رسمي عمدتاً شامل مربي، استاديار، دانشيار، استاد (پرفسور) مي
 هاي مختلف علمي در بخش غير رسمي با عناوين متفاوت در دانشگاه هيأترتبه 
  . شود ميبكار گرفته  جهان

در كانادا و اياالت متحده، ارتقاء از استاديار به دانشيار محدوديت زماني شش سال 
دارد و تقريبا هميشه با اعطاي به موقع استخدام رسمي همراه است؛ اين نيز معموال 

  (Stewart et al. ,2009). با افزايش پرداخت همراه است
طور كلي كسي است كه داراي استخدم رسمي است و به عنوان  يك استاد به
مورد توجه  عالي آموزش مؤسسهرشته يا رشته خاصي در يك نهاد و  متخصص در

 . )(McGowan, 2010است 

تواند در ارتقاء و  هاي مناسب و مطلوب مي دانشگاه خوب با داشتن ويژگي يك استاد
تواند دانشجويان را به سوي  استاد مي. ي مؤثر واقع گرددآموزشاعتبار يك سازمان 

ترين عامل  لذا اساسي. اهداف عالي سوق دهد و يا از دستيابي به آنها محروم نمايد
ها از  تعليم و تربيت، استاد است و بنابراين بررسي كيفيت كار مدرسان دانشگاه

ترين مسائلي است كه ضمن فراهم آوردن بازخورد مناسب براي تجزيه و  جمله مهم
  . )١٣٩٠باشد (مباشري و همكاران، ي، تأثيرگذار ميآموزشتحليل مسائل 

چالمرز گوتبورگ، سوئد نشان  دانشگاهعلمي  أتهيجايگاه و مراتب ) ١در شكل( 
) آمده ١اي دانشگاهي چالمرز در شكل ( مفهوم اوليه ساختار حرفهو  ه شده استددا

هاي فردي را براي رسيدن به  هاي موجود وجود دارد كه راه تعدادي از گزينه. است
بيشتر بين  حركت چالمرزدانشگاه هدف . دهند ارائه مي بيشتر موقعيت هاي علمي

مدارك . سسات تحقيقاتي و صنعت در داخل و خارج از سوئد استؤها، م دانشگاه
با اين حال، . يكسان باشد مورد نياز براي استخدام خارجي و ارتقاء داخلي بايد اساساً

بالقوه نيز ممكن است مورد توجه هاي  و پيشرفتبراي استخدام به طور كلي، توسعه 
  (University of Chalmer, 2014). قرار گيرد
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  Chalmerاي دانشگاهي  ساختار حرفه. ١شكل
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  ٩         بررسي انواع كادر علمي و تعاريف و جايگاه آن (آموزشگر، محقق و...) در....

 

  هاي مختلف جهان علمي در دانشگاه هيأتتعريف جايگاه مراتب . ٢جدول
  مرتبه علمي  ها دانشگاه

Augusta 
university, 2016: 

Cornell 
University,2017; 

University of 
Arkansas for 

Medical Sciences, 
2017; Morgan 

State University, 
2017; University 
of Denver,2015; 

University of 
Iowa, 2012; 

Oxford College of 
Emory University 

,2014; 
 
 
 
 

 بايد. مدرس و مربي سطح در وقت تمام علمي تجربه سال سه حداقل -استاديار 
 شامل كه( تدريس و آموزش در برتري به رسيدن پتانسيل دهنده نشان شواهد
   .باشد خالق فعاليت يا/  و اجرايي علمي كار و خدمات و تحقيق ،)دانشجويي مشاوره

 سال چهار مدت به قرارداد در شده تعيين دوره براي تواند مي استاديار جنوبي كره در
   .كند خدمت

 صورتي در. استاديار سطح در وقت تمام علمي تجربه سال چهار كم دست -دانشيار 
 عنوان به سال چهار تا يك مدت به انتصاب نشود، ارائه اجباري رسمي استخدام كه

  .شود مي متوقف دوره پايان در انتصاب و شود مي تعيين  قراردادي  نامه
 .كند خدمت سال شش تا قرارداد در شده تعيين دوره براي دانشيار جنوبي كره در

 دست كم پنج سال تجربه علمي تمام وقت در سطح دانشيار.  - استاد
 در كره جنوبي رتبه استاد فقط در مورد استخدام رسمي است. 

 تخصص داراي افرادي استاد؛ دانشيار، استاديار، موقعيت در استادان راهنما 
 نيمه در تنها اما هستند، وقت تمام علمي هيأت اعضاي هاي انتصاب براي اي حرفه
 راهنما، استاد عنوان به دانشگاه، رئيس توسط است ممكن پردازند، مي خدمت به وقت

 توانند مي راهنما دانشيار و راهنما استاد. شوند منصوب راهنما استاديار يا دانشيار
 راهنما استاديار. شوند منصوب نكند تجاوز سال پنج از كه تجديدنظر قابل مدت براي

   .شوند منصوب نكنند تجاوز سال سه از بيش كه اي ه دوره براي است ممكن
 بخشي وقت پاره بطور كه. است دانشگاه از خارج و  اداره از خارج در اصلي مسئوليت 
 .دهند مي اختصاص دانشگاهي برنامه به را برنامه از

University of 
Texas System , 
2016; Morgan 

State University, 
2017 

 در معتبر مؤسسه يك از ارشد كارشناسي مدرك حداقل داراي بايد متقاضي : مربي
 كه باشد اي رشته به نزديك كه اي رشته در يا كند مي تدريس آن در كه اي رشته
  .دهد مي تعليم

University of 
Texas System , 
2016; Morgan 

State University, 
2017; Oxford 

College of Emory 
University ,2014 

 
  
  

افرادي با تجربه تدريس و صالحيت و شايستگي قابل مقايسه نسبت به مدرس: 
 عنوان به را رتبه اين در بخش سه تا تواند مي مؤسسه يك علمياعضاي هيئت 

 .كند تعيين برجسته ارشد مدرس ارشد، مدرس مدرس،
هاي خاص آموزش و يا  اي به عنوان شاغل در زمينه براي افراد حرفه : متخصص

هاي نهادي، عنوان ممكن است  كنند. مطابق با سياست خدمات  فعاليت مي
هاي خاص مهارت، مانند  هاي توصيفي مناسب را به منظور نشان دادن زمينه پيشوند

تربيت  متخصص آموزش عملي، متخصص  فعاليت فيزيكي و يا متخصص تعليم و
 اجتماعي ارائه دهد.

دهد كه اعضاي هيأت علمي به اندازه كافي اعتبار  انتصاب در رتبه مدرس نشان مي
الزم را براي اطمينان از دانش الزم در موضوعات مورد آموزش، آمادگي الزم براي 
تدريس دانشجويان سال اول و دانشجويان سال دوم را دارند و متعهد به مشاركت 

 برانگيز با دانشجويان آكسفورد در آموزش هنرهاي آزاد هستند.شخصي و چالش 
سال به  ٦انتصاب در رتبه مدرس ارشد نشان مي دهد كه اعضاي هيات علمي حداقل 

 اند. عنوان مدرس (تمام وقت) در آكسفورد تدريس كرده



 تعاريف و جايگاه آن (آموزشگر، محقق و...) در....بررسي انواع كادر علمي و   ١٠

  هاي مختلف جهان علمي در دانشگاه هيأتتعريف جايگاه مراتب . ٢جدول
  مرتبه علمي  ها دانشگاه

اقل پنج سال به دهد كه عضو هيئت حد نشان مي آموزشانتصاب به عنوان استاد 
در اكسفورد خدمت كرده است و بينش، نوآوري و تعهد به عنوان مدرس ارشد 

  دانشجويان توسط دانشجويان، فارغ التحصيالن و هماالن تأييد شده است.

University of 
Texas 

System,2016; 
Morgan State 

University, 2017; 
Cornell 

University,2017; 
Indian Institute of 
Science Education 

and Research, 
Pune. IISER Pune. 

2017 
 

  

 شود مي استفاده افراد موقت هاي انتصاب برايدانشيار و استاديار مدعو:  ،استاد
 به يا و شوند مي دعوت دارند را مشابه هاي رتبه كه ديگر مؤسسات اساتيد از كه

 دو به محدود ها انتصاب قرارداد اين. شوند مي گمارده بكار مؤسسه در آزمايشي صورت
  .است سال

 كار، و كسب در موقعيت داراي اي حرفه عنوان در صالحيت داراي مدعو اساتيد برخي
  .هستند مؤسسات و دولت صنعت،

 يا محقق يك براي را امكانات و فضايي است ممكن بخش يك موارد، بعضي در
 سازمان يا مؤسسه يك از پاداش و مالي هاي كمك كليه ارائه و اجازه براي دانشمند
  .دهد ارائه كرنل دانشگاه از ديگري

 همان در بايد "مدعو" انتصاب باشد، كالج يا دانشگاه علمي هيأت عضو فردي اگر
 عنوان قبال فرد اگر. شود انجام كند، مي فعاليت حاضر حال در او كه اساتيدي رتبه

  .شود استفاده " مدعو همكار" عنوان از بايد باشد، نداشته را اساتيد
 است ممكن كه كساني جمله از( دانشمندان/  استادان انتصاب تواند مي مديره هيئت

 ١ اوليه دوره يك  براي مدعو علمي هيات عنوان به را) باشد داشته اي مؤسسه هر در
 دبير و گروه رئيس پيشنهاد اساس بر تمديد، قابل سال ٥ تا كند، تأييد سال ٣ تا

 .باشد مي دانشكده

University of 
Texas 

System,2016; 
Western 

University of 
Health Sciences 

,2015 

زماني استفاده شود كه يك فرد واجد شرايط كمك استاد يا دانشيار يا استاديار: 
از كسب و كار، صنعت، دولت، بخش خصوصي، يا يك موسسه آموزش عالي ديگر 

در تدريس يك دوره در يكي از مؤسسات  بتواند مدرس يك دوره آموزشي يا شركت
باشد. براي مؤسسات بهداشتي، اين پيشوند بايد فقط براي افرادي كه در مراقبت از 
بيمار دخيل نيستند، و معيارهاي فوق را برآورده كنند، بكار گرفته شود. ميزان 

  باشد. فعاليت در دانشگاه حداقل يكسال و كمتر از ده ساعت در هفته مي
University of 

Texas 
System,2016; 
Morgan State 

University, 2017 

 نيمه عادي و منظم هاي برنامه با :استاد، دانشيار، استاديار كارآموزي و عملي
 اي حرفه تجربه برنامه يك در درگير علمي هيأت اعضاي براي وقت تمام يا وقت

  . است تحصيلي سال سه از كمتر زماني دوره يك براي.  شود تعيين
University of 

Texas 
System,2016 

حداقل مدرك مورد نياز  دكتراي تخصصياستاد، دانشيار، استاديار پژوهشي: 
  . باشد مي

Morgan State 
University, 2017 

 

استاديار پژوهشي، دستيار محقق پژوهشي، دستيار پژوهشگر تحقيق، 
 ١دستيار مهندس تحقيق

 مدرك و صالحيت بر عالوه. است موازي استاديار رتبه با معمول طور به ها رتبه اين
. دهند نشان را برتر پژوهش توانايي بايد يك  ها رتبه اين متقاضيان پژوهشي، استاديار

                                                                                                                        
1 Research Assistant Professor; Assistant Research Scientist; Assistant Research Scholar; 
Assistant Research Engineer 



  ١١         بررسي انواع كادر علمي و تعاريف و جايگاه آن (آموزشگر، محقق و...) در....

 

  هاي مختلف جهان علمي در دانشگاه هيأتتعريف جايگاه مراتب . ٢جدول
  مرتبه علمي  ها دانشگاه

 مانند( ديگران كار هدايت براي صالحيت و شرايط واجد بايد شده تعيين اعضاي
. باشند) ديگر ارشد تحقيقاتي كاركنان ارشد، كارشناسي دانشجويان ها، تكنسين

 دوره يك براي است ممكن مراتب اين به انتصاب. بود خواهد الزم شرط دكترا مدرك
  . شود انجام ساله سه

همكار پژوهشگر تحقيق، همكار  ،همكارمحقق پژوهشي دانشيار پژوهشي،
 ١مهندس تحقيق

عالوه بر صالحيت و مدارك مورد  .ها به طور موازي با رتبه دانشيار هستند اين رتبه
هاي  آميز زيادي در فعاليت ها  بايد تجربه موفقيت نياز مرتبه استاديار، اعضاي اين رتبه

هاي تحقيقاتي مهم داشته  علمي و خالق و تونايي طرح، توسعه و مديريت پروژه
 انتصاب به اين مراتب ممكن است براي يك دوره تا سه سال انجام شود. .باشند

تادپژوهشي؛ دانشمند ارشد پژوهشي؛ محقق ارشد پژوهشي؛ مهندس اس 
 ٢ارشد پژوهش

ها به طور كلي با درجه استاد پژوهشي موازي است. عالوه بر مدارك  اين رتبه
ها  بايد يك درجه  تحصيلي مورد نياز در مرتبه دانشيار، فرد تعيين شده به اين رتبه

اي و ملي نشان دهد.  همكاران منطقهمهارت كافي براي ايجاد شهرت عالي در ميان 
اعضاي تعيين شده بايد مدارك ملموس توليد علمي صحيح را در تحقيقات، نشريات، 

هاي متمايز و خالقانه ارائه دهند. انتصاب به اين  اي و ديگر فعاليت هاي حرفه پيشرفت
  مراتب ممكن است براي يك دوره تا پنج سال انجام شود.

University of 
Chalmer, 2014 

  ٣مدرس دستيار
 هاي تخصصي ريزي دوره ها و برنامه مسئوليت تدريس، هماهنگي دوره •
 .مشاركت در كار توسعه داخلي و همچنين كار كميته داخلي و خارجي •
 اي مشاركت در تبادل دانش با جامعه حرفه •

 حداقل يك متخصص بايد صالحيت متقاضي را ارزيابي كند؛ اين مورد همچنين
  باشد. متقاضي در زمينه فناوري مورد بحث مي شامل تجربه 

University of 
Texas 

System,2016 

عناوين ممكن است به : ٤دستيار تدريس تحصيالت تكميلي يادستيار مربي 
  يكديگر استفاده شوند:جاي 

برخي از دانشجويان كه در دوره نيمه وقت يا تمام وقت مشغول به تحصيل هستند  •
  خود هستند هاي دكتراي و در مرحله آخر برنامه

University of 
Chalmer, 2014 

 شرايط براي انتصاب پسا دكترا: انتصاب پسا از دكترا
 درجه دكترا •
 تجربه تدريس •

                                                                                                                        
1 Research Associate Professor; Associate Research Scientist; Associate Research Scholar; 
Associate Research Engineer 
2 Research Professor; Senior Research Scientist; Senior Research Scholar; Senior Research 
Engineer 
3 Assistant Lecture 
4 Assistant Instructor or Graduate Teaching Associate 



 تعاريف و جايگاه آن (آموزشگر، محقق و...) در....بررسي انواع كادر علمي و   ١٢

  هاي مختلف جهان علمي در دانشگاه هيأتتعريف جايگاه مراتب . ٢جدول
  مرتبه علمي  ها دانشگاه

 توان بالقوه تدريس و تحقيق  •
 انتصاب پسا دكتراوظايف  

 .مشاركت در تحقيق، به طور معمول به عنوان عضو يك گروه پژوهشي •
 .به عنوان بخش فعال تدريس در هر دو دوره كارشناسي و كارشناسي ارشد •
  نظارت دانشجويان كارشناسي ارشد به عنوان ناظر دستيار  •

University of 
Texas 

System,2016 

معموال براي دانشجويان تحصيالت تكميلي كه به اين عنوان  ي:آموزشدستيار 
  شود. شوند، اعمال مي وقت استخدام مي طور نيمه كنند و به ها كمك مي دانشكده

Morgan State 
University, 2017 

 

بايد بتواند در تحقيق و پژوهش تحت هدايت رييس يك پروژه  : ١دستيار پژوهشي
هاي خاص مورد  مناسب براي انجام تكنيكتحقيقاتي كمك كند و توانايي و آموزش 

ها و استفاده و مراقبت از هر دستگاه و لوازم تخصصي را داشته  آوري داده نياز، جمع
  باشد. باشد. مدرك ليسانس حداقل درجه الزم مي

Morgan State 
University, 2017; 

University of 
Denver,2015 

اين عناوين، موازي با استاديار،  :٢ي، ارشد هنر ي، همكار هنر يدستيار هنر
اي آنها از طبيعت  هاي حرفه دانشيار، و استاد به ترتيب براي كساني است كه فعاليت

شود.  خالقانه يا عملكردي ، اما نه محدود به تئاتر، رقص، موسيقي و هنر را شامل مي
طور قابل  العاده و به كننده مهارت و برتري فوق در هر مورد، واجد شرايط بايد منعكس

  .توجهي باالتر از شهرت ملي و بين المللي، به عنوان مناسب براي رتبه مربوطه باشد

University of 
Texas 

System,2016; 
University of 

Texas System , 
2016; Cornell 

University,2017; 
Morgan State 

University, 2017; 
Indian Institute of 
Science Education 

and Research, 
Pune. IISER Pune, 

2017 
 

اعضاي يك آكادمي نهادي از مدرسان برجسته كه توسط : ٣استاد برجسته تدريس
هيأت مديره، معاون اجرايي امور علمي و يا معاون اجرايي امور بهداشتي تأييد 

  .آموزشي برجسته استفاده كننداند، ممكن است از عنوان افتخاري از استاد  شده
 رتبه استاد برجسته محدود به اعضاي هيات علمي استخدام رسمي است.

تواند به عنوان استاد افتخاري پاداشي را  يك عضو هيأت علمي فعال در تحقيق مي
ها در نظر  هايي كه براي اين پست اي سه تا پنج سال دريافت نمايد. نام براي دوره
اي متشكل از  شود و كميته ها / مديران پيشنهاد مي رئيس شود، توسط گرفته مي

 پردازد.  مدير، رياست گروه، دبير دانشكده، رياست دانشكده به آن مي
هاي تحقيقاتي دسترسي پيدا خواهد كرد و  يك استاد برجسته افتخاري به زيرساخت

ه دست هاي خارجي ب هاي مالي و حمايتهاي تأمين مالي را از آژانس تواند كمك مي
تواند آموزش، تحقيق و همچنين هدايت دانشجويان را به طور مشترك با  آورد. او مي

  اعضاي هيأت علمي دايمي و منظم انجام دهد. 
University of 

Texas 
System,2016; 
University of 

Texas System , 
2016; Cornell 

University,2017; 

مانند بازنشستگان دانشكده، رئيس دانشكده، استاد بازنشسته و :  عناوين افتخاري
توانند به اعضاي هيات علمي بازنشسته يا در حال  نامزدهاي افتخاري مشابه مي

بازنشستگي اعضاي هيات علمي اعطا شوند. تخصيص يكي از اين عناوين به طور 
 .خودكار پس از بازنشستگي نيست 

ساله يا باالتر است و داراي حداقل پنج سال خدمات مستمر  ٦٥فرد بازنشسته  •

                                                                                                                        
1 Faculty Research Assistant 

2 Assistant Artist-in-Residence; Associate Artist-in-Residence; Senior Artist-in-Residence 

3 Distinguished Teaching Professor 
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  هاي مختلف جهان علمي در دانشگاه هيأتتعريف جايگاه مراتب . ٢جدول
  مرتبه علمي  ها دانشگاه

Morgan State 
University, 2017; 
Oxford College of 
Emory University 

,2014 
 
 

 با دانشگاه است
سال خدمات  ١٠سال يا باالتر است و داراي حداقل  ٦٢فرد بازنشسته سن  •

 .مستمر با دانشگاه است
 .سال خدمات مستمر با دانشگاه است ٢٠فرد بازنشسته داراي حداقل  •

  امتيارات رتبه بازنشستگي:
  . استفاده از عنوان١
. وضعيت عضويت اعضاي هيات علمي براي كساني كه رتبه دانشگاهي دارند، اما ٢

 بدون رأي در هيئت مديره پرديس دانشگاه
.ورود در فهرست دايركتوري پرديس ، و ساير ليست هاي كاركنان و اعضاي هيات ٣

  علمي پرديس؛
  . استفاده از كتابخانه٤
  برچسب پاركينگ كاركنان / اعضاي هيات علمي. واجد شرايط براي خريد ٥
  . پذيرش اعضاي هيات علمي / كاركنان در فعاليت ها و رويدادهاي دانشگاه٦
  موجود.عدم  پرداخت هزينه ثبت نام در دوره هاي دانشگاه بر اساس فضاي ٧

 
  علمي هيأتارتقاي مرتبه اعضاي  يضرورت توجه به استانداردها
علمي دانشگاه به معني بهبود  هيأتي اعضا آموزشبررسي و ارتقا كيفيت و توان 

ي بهتر است و رسيدن آموزشها و انجام اقدامات  مشي ها، رسيدن به خط كيفيت برنامه
ارزشيابي اساتيد به عنوان ابزاري براي كمك در . باشد به آن هدفي مهم مي

ري ودانشگاهي ضرمشي صحيح تدريس بخصوص در سطح  گيري و تعيين خط تصميم
  . )١٣٧٨(سيف، است

 هيأتسازي اعضاء  اي و توانمند هاي توسعه حرفه اجراي برنامه در اين راستا طراحي و
ن زمينه معرفي شده است اي علمي به عنوان يك استراتژي و رويكرد مؤثر و مفيد در

ها، موفقيت و ارتقاء عملكرد  ريزي واجراي مؤثر اين برنامه كه درصورت طراحي و برنامه
 و آموزشنهايت باعث موفقيت و ارتقاء كيفيت  اعضاء هيئت علمي فراهم گشته و در

يكي از مهمترين اهداف . گردد دانشگاه مي در نتيجه ارتقاي عملكرد دانشكده و
علمي در  هيأتهاي اعضاء  ها وتقويت توانمندي سازي اساتيد ارتقاء قابليت توانمند

هاي علمي روز در  گيري از پيشرفت ي و تدريس با بهرهآموزشراستاي ارتقاء كيفيت 
هاي  برنامه. باشد ي نوين ميآموزشهاي  يادگيري و شيوه - زمينه فرآيندهاي ياددهي 

علمي  هيأتسازي اعضاء  اي و توانمند هاي متنوعي براي توسعه حرفه فرمت ي باآموزش



 تعاريف و جايگاه آن (آموزشگر، محقق و...) در....بررسي انواع كادر علمي و   ١٤

الكترونيك يا  آموزش، سمينار،كنفرانس،  تواند طراحي گردند از قبيل كارگاه مي
هاي  هاي مطالعاتي و دوره فرصت،هاي كوتاه مدت برگزاري دوره ،از راه دور آموزش

  . )١٣٩٤(كرمي و ابراهيمي،خودآموز
 هيأتسسه به سهم اعضاي ؤارتقاء روش اصلي است كه در آن يك ماز سوي ديگر 

ارتقاء يك پاداش معمول براي خدمات . كند علمي و دستاوردهاي علمي اعطا مي
رضايت بخش نيست، بلكه نشان دهنده ارزيابي مثبت از شايستگي و موفقيت 

يل كافي براي ارتقا بنابراين زمان خدمت در رتبه به خودي خود دل. ي استا حرفه
  (Augusta University, 2016). نيست
يك نامزد براي ارتقاء توسط همتايان و مديران مناسب در سطوح مختلف  گاهي

بايد مراقب باشيد تا اطمينان حاصل شود كه هر ارزيابي به طور . شود ارزيابي مي
هاي خاص در  رويه براي اطمينان از اين مورد، معيارها و. شود صريح و آشكار انجام مي

  (Augusta University, 2016). هر سطح بايد با اهداف زير قضاوت شود
علمي در زمينه تحصيالت،  هيأتفرايند ارتقاء بايد به پيشرفت فردي اعضاي  .١

 . تدريس و خدمت، منجر شود

علمي بايد از معيارهاي  هيأتعلمي، اعضاي  هيأتدر زمان تعيين اوليه  .٢
گيرند آگاه شوند و اين  خاصي كه براي ارتقاي آن مورد ارزيابي قرار مي

 هيأتز شود (معيارهاي ارتقاء معيارها ممكن است به صورت مورد نياز به رو
 و منظم)معمولي  علمي

مسئوليت افراد متعهد در فرايند ارتقاء بايد به صراحت مشخص شود و به افراد  .٣
 . طالع داده شودمربوطه ا

هاي درخواست تجديد نظر بايد در دسترس باشند و اطالعات مراحل  راه .٤
 . درخواست تجديد نظر به نامزد كسب ارتقاء داده شود

 بهدانشگاه ورسستر انگلستان علمي  هيأتترفيع كادر ارتقا و  به عنوان نمونه در
 . (University of Worcester,2011): شود ميتوجه موارد زير به  مرتبه استاد

توسط بورس تحصيلي،  -المللي بين: كمك ملي يا پيشرفت قابل توجهي از دانش
به پيشرفت دانش و يا كاربرد آن به  -تحقيق، مشاوره و يا دستاوردهاي خالق

  جامعه؛



  ١٥         بررسي انواع كادر علمي و تعاريف و جايگاه آن (آموزشگر، محقق و...) در....

 

گر يا مربي به آموزشالمللي به عنوان يك  : شهرت ملي يا بينآموزشبرتري در 
هاي تحصيل؛  موضوعات يا زمينهو گسترش  توسعه اي از سهم در عنوان نمونه

و پرورش يا پداگوژي ؛ يا خالقيت يا نوآوري ديگر  آموزشهاي پيشگام در  پيشرفت
  ؛و يادگيري آموزشدر 

: رهبري آكادميك قابل توجه در خارج از كشور در سطح برتري در رهبري علمي
اش،  فرد در حرفه المللي المللي؛ وضعيت ملي يا بين اي، ملي يا بين منطقه
كيفيت . هاي ديگر هاي موضوعي و يا ساير سازمان هاي يادگيري، انجمن انجمن

ها و اهداف استراتژيك دانشگاه، منجر  انداز، ارزش رهبري دانشگاهي مربوط به چشم
  . شود به تغييرات و توسعه علمي مي

الفاصله قبل از سال قبل ب ٥هاي كاربردي بايد در حال حاضر باشد و بايد طي  برنامه
برنامه، سطح قابل توجهي از دستاوردها، از جمله انتشارات / آثار خالقانه را نشان 

هاي  دهد، اگرچه براي برنامه كاربردي بايد تجارب و دستاوردهاي مربوط به دوره
رود كه استادان ركوردي از دستاوردهايي را كسب  انتظار مي. قبلي مناسب باشد

 توانند استانداردهاي تعالي و تمايز مربوط به عنوان كه مي كند كنند كه تضمين مي
هاي  رود كه فعاليت بنابراين انتظار مي. عالي را حفظ كنند آموزشدر زمينه  و رتبه

  . خود را در زمينه منافع خود ادامه دهند
  

  علمي هيأتاعضاي  كادر علمي و معيارهاي ارتقاي مرتبه
معيارها براي كسب ارتقا و استخدام رسمي وجود هايي براي برآورده شدن  چالش

خدام رسمي در طول دوره و علمي قبل از است هيأتروند بررسي اعضاي . دارد
سسه ديگر متفاوت هستند، اما عناصر مورد ؤاز يك مؤسسه به م ها گيري سخت

 Shifflett)وري تحقيق و خدمات هستند رهبررسي اغلب شامل اثربخشي تدريس به

& Patterson, 1995; Woods, 2006)  
  گيرد:  مي قرار بررسي مورد بعد سه در معيارهاي ارتقاي مرتبهبه طور معمول 

  يآموزش اول عملكرد بعد) ١(
 تدريس، از پيش هاي فعاليت شامل تدريس فرآيند مجموعه شامل يآموزش عملكرد 

  . )١٣٧٩غياثي،  و (مهجور است )دوره پايان (ارزشيابي تدريس از پس و تدريس حين



 تعاريف و جايگاه آن (آموزشگر، محقق و...) در....بررسي انواع كادر علمي و   ١٦

استخدام رسمي اي ارزيابي تدريس براي ارتقاء و هاي پيشنهادي بر برخي از پيشرفت
علمي، با  هيأت) فراهم شدن استخدام رسمي اعضاي ١باشند:  شامل موارد زير مي

اطمينان از اينكه ابزار  )٢(تمام رهنمودهاي كتبي مربوطه در زمان استخدام؛ 
به  آموزشبراي ارائه مشاوره  )٣(بندي دانشجويان قابل اعتماد و معتبر هستند؛  رتبه

ي و خود ) ترغيب به خودبازتاب٤علمي جديد در محيط اداري و نهادي؛ و ( هيأت
   (Whttiaux et al. , 2010). سازي تدريس هر شخص و مستند انعكاسي
 و شود مي منتهي دانشجويان گيري ياد به كه است خدماتي ي فراگردآموزش عملكرد

 بلوغ ذهني، و فكري رشد علمي، تبحر مهارت، و دانش و معلومات افزوده صورت به
 در. كند مي تجلي دانشجويان وجود در هنري پرورش و اجتماعي بينش عاطفي،

 در تغييراتي صورت به و گذارد مي اثر آنها هاي توانايي و ها قابليت ذهنيات، خلقيات،

 شود مي ظاهر فرهنگي و سياسي اجتماعي، اقتصادي، رفتار از اعم آنها، رفتار
  . )١٣٨٤(فيوضات،

 به دانشگاه مدرس ترين وظايف عمده از دانشجويان آموزش و تدريس حقيقت در

 تدريس يك سنجش براي شده پذيرفته مالك مهمترين كه اي گونه به آيد، مي شمار

 هستند كساني دهنده آموزشافراد  بهترين است و دانشجويان يادگيري خوب، ميزان

 و نقش داراي يادگيري و كنند مي ايجاد دانشجويان را در يادگيري ميزان باالترين كه
  . )١٣٩١ همكاران، و روز نيك(است  اي اهميت ويژه

  پژوهشي عملكرد دوم بعد) ٢(
 بينجامد ها پديده بين روابط كشف يا علم توليد به كه فعاليتي هرگونه تعريف، مطابق

  . )١٣٨٢سلجوقي،  ( نامند مي پژوهشي عملكرد نمايد؛ تسهيل فرآيند را اين راه يا
معرفت  و دانش مرزهاي گسترش به كه است خدماتي عملكرد پژوهشي فراگرد

هاي  پديده تر دقيق هاي شناخته و ها يافته فن، و علم افزوده صورت به و انجامد مي
 هاي آفرينش و علمي اكتشافات تكنولوژي، ابداعات و ها نوآوري اجتماعي، و طبيعي

  . )١٣٨٤(فيوضات، شود مي هنري ظاهر
 كه است روندي اساس بر دانشگاه پژوهشي هاي فعاليت دهي جهت نيز دانشگاه در

 بر عمدتاً ها، دانشگاه دانشجويان كه نحوي به شود مي دنبال اساتيد دانشگاه توسط

 اين. باشد مي دانشگاه اساتيد مدنظر كه دادخواهند  انجام پژوهش موضوعي روي
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 به كه باشند دنبال اين به فناوري و علم سياستگذاران تا است شده سبب مساله

 در را ها فعاليت اين و كرده دهي جهت را كشور هاي دانشگاه اساتيد فعاليت نحوي

 مرتبه ارتقاي هاي نامه آيين. دهند قرار كشور فناوري و علم نظام راستاي اهداف

 چراكه است هدفي چنين تحقق ابزارهاي از مهمترين يكي علمي هيأت اعضاي

 مالي امكانات و استاد پژوهشي -علمي اعتبار از اعم دانشگاه اساتيد شئون از بسياري

 گره خورده دانشگاه در وي علمي رتبه با نوعي به وي به يافته تخصيص پژوهشي و

  . )١٣٩٠وري،(معاونت علمي و فناوري رياست جمهاست
استانداردهاي آيوا آمريكا برخي  هعلمي دانشگا هيأتهاي ارتقاي  مطابق با برنامه

  . )University of lowa, 2012( شود ميدر زير خالصه  و پژوهش تحقيق
   وري ارزيابي بهره- ١
  ارزيابي ركورد مالي-٢
استقالل تداوم، تاثير و : شامل سه بخش كيفيت، ارزيابي برنامه تحقيقاتي - ٣

  ذهني است:
. جزء مهمي از ارزيابي مشاركت علمي است متقاضيكيفيت تحقيق  -  كيفيت

 اوتتواند در قض ، ميت، با توجه به شهرت و ميزان تاثيرعالوه بر اين، كيفيت مجال
  . هاي كيفيت در نظر گرفته شود

 بايد بتوانند نشان دهند كه تحقيقات آنها بر رويعلمي  هيأتاعضاي  – ثيرأت
تجزيه و تحليل استناد بايد در زمينه انتظارات . ثير مي گذاردأزمينه تحقيق خود ت

هنگام فكر كردن . باشد متقاضياستناد براي دانش پژوهان برتر در حوزه پژوهش 
علمي بايد كيفيت  هيأتدر مورد كجا بايد تحقيقات خود را براي انتشار ارائه دهيم، 

و مورد   گستردهبا خواننده انتشار در نشريات  .و ديدگاه مجله را در نظر بگيرند
  . ثير بيشتر خواهد شدأاحترام به طور كلي منجر به ت

انتظار مي رود كه  المللي تأثير بر روي تحقيق اين زمينه در سطح ملي و بينبا 
هاي تحقيقاتي ديگر محققان پژوهشي تأثير  عمده فكري بر برنامه هاي حمايت
  . بگذارند
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رود كه اعضاي هيئت علمي مستقل همچنان ماهيت برنامه  انتظار مي -تداوم 
از  متقاضيانالبته اين بدان معنا نيست كه . ريزي تحقيقات خود را نشان دهند

از  به اين معني است كه پيشرفت معموالً . دور شوند جديد هاي زمينهحركت به 
  . كند هاي مداوم براي حل مشكالت جلوگيري مي تالش

ي استقالل فكري در برنامه ارود استاد دانشكده دار انتظار مي - ذهنياستقالل 
هاي  روش. تحقيق و سهم قابل توجه در مقاالت منتشر شده خود را نشان دهد

 شامل مقاالتي است كه نويسنده تنها يامالكي سنتي براي نشان دادن چنين 
مشترك، از در صورت بروز مسائل مربوط به مسئوليت كار . نويسنده ارشد است

خود را ارائه دهند، همانطور كه از متقاضيان خواسته شود مدارك مربوط به كار 
  . شود هاي برجسته درخواست مي مجله

  خدماتي -اجرايي عملكرد سوم بعد) ٣(
 و تدريس از غير دانشگاهي به فعاليت هرگونه شاملخدماتي  –عملكرد اجرايي 

. باشد ميسازماني)  پست همراه با خدماتي و اي مشاوره خدمات مانند( پژوهش
ها شامل كار كميته در  اين فعاليت: ) خدمات به دانشگاه١( ممكن است در قالب

اي است  ها يا تكاليف ويژه هاي اداري، دانشكده و دانشگاه و نيز ساير مسئوليت زمينه
 :اي و عمومي ) خدمات حرفه٢و ( ؛دكن برداري از دانشگاه كمك مي كه به بهره

همكاري كالج، مشاركت  ، انجام وظيفه در كميته،اي استراتژيك مانند حرفه خدمات
يا ويراستار بازنگري مقاالت براي  ي، سردبيرهاي نقد و بررسي كنفرانس، و پنل

طور  مي تواند بهكه  ي مداوم به اعضاي حرفهآموزشارائه كمك  اي، مجالت حرفه
 Mabrouk, 2007; Morgan State) اي شخص را ارتقا دهد حرفهموقعيت بالقوه 

University, 2017; University of Iowa, 2012)    
در نظر  عمومي بايد در فرايند ارزيابي/اي شواهد كيفيت و كميت خدمات حرفه

علمي  هيأتها براي ارتقاي   عمومي جزء مسئوليتاي/ گرفته شود تا خدمات حرفه
اي يا  حرفههايي است كه به دانش  عمومي شامل تالش /  اي خدمات حرفه. باشد
به عنوان نماينده رسمي يا شبه رسمي دانشگاه وي شود و  فرد مربوط مي  حرفه

اي يا عمومي دانشگاه را انعكاس دهد  چنين خدماتي بايد اعتبار حرفه. دهد انجام مي
. علمي اين است كه به نفع عمومي كمك كند هيأتهاي اصلي  مأموريتيكي از  .
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تواند شامل ، ايجاد ظرفيت سازماني براي مشاركت  ر مزاياي عمومي ميمشاركت د
يا فعاليت  وريس، تحقيق علمي جامعه يا ايجاد مشاركت در جامعه در زمينه تد

  (University of Denver,2015). خالق يا خدمات باشد
مدارك كيفيت و كميت خدمات دانشگاه بايد در فرايند ارزيابي در نظر گرفته شود 

خدمات دانشگاه را . باشدمتقاضان هاي  خدمات دانشگاه به عنوان مسئوليت تا
هاي دولتي و  هاي مختلف و يا كميته توان با عضويت و عملكرد در كميته مي

 هاي دانشجويي، با استخدام دانشجويان و ، با مشاوره به سازمانهاي دانشگاه سازمان
. بررسي نمود و استخدام كاركنان اي به دانشگاه كمك حرفه،مصاحبه علمي

(University of Denver, 2015)  
هاي اصلي در  ، و خدمات اجتماعي به عنوان جنبهآموزشوري در تحقيقات،  بهره

  (Tanaomi & Asaadi, 2017). باشد علمي مي هيأتارزيابي  دستورالعمل
 و جو محيطدر  علمي متنوع هيأت زنان وحضور  افزايش ها بايد براي دانشگاه
را فراهم آورند، تجربيات  آموزش عالي تعهد كنند تا محيطي غني از آموزش

بر يادگيري در يك محيط دانشگاهي  يادگيري چند فرهنگي را ارائه دهند؛ تاكيد
استخدام مجدد و حفظ . محور، و آگاهي از جهان كه بخشي از آن است فراگير

و ايجاد يك  ،با كيفيت باال كاركنان و دانشجويان ،علمي هيأتاساتيد و اعضاي 
 (Woods, 2006). توجه كنند ١ "سرويس يا فرار"شعار جديد: 

Chait )داري در  تعداد كمي دانشگاه تغييرات معنيمعتقد است كه تنها ) ٢٠٠٢
بدون هيچگونه اعمال قدرتمند خارجي يا فشار مضاعف  معيارهاي استخدام رسمي

 Chaitتغييرات مورد نياز پيشنهادي . نمودنداز اعضاي هيئت علمي جديد برقرار 
عبارتند از در دسترس بودن مقام هماالن براي بازرسي توسط كانديداهائي كه براي 

هاي تشكيالتي كه منعكس كننده تنوع  كميته ارتقاء و استخدام رسمي هستند؛
و  آموزشصيلي تحقيقاتي مهمتر از اطمينان حاصل شود كه بورس تح هستند؛

هاي ه دور حذف يا مناسب كردن ؛است شته شده در تحقيق مشاركتيارزش گذا
روش استخدام رسمي اعضاي  و ارائه موقعيت نامزدهاي و كارآموزي براي آموزش
  . (Woods, 2006)انتظارات روشن براي استخدام و ارتقاء  علمي با هيأت

                                                                                                                        
1 Service or Perish  
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 نامه آيين اساس علمي بر هيأتاجرائي  مسئوليت براي امتياز سقف تعريفدر ايران ، 

 هيأتاعضاي  كه صورتي در كه اند شده تعريف دولتي متعدد هاي مسئوليت موجود

 را مرتبه ارتقاء براي الزم امتيازات شوند، ها مسئوليت اين از يكي دار عهده علمي

 و دانشگاهي هاي پژوهش انجام از نياز بي تقريباً مرتبه، ارتقا و براي كنند مي كسب
 اهداف با نامه آيين از بخش اين كه ازآنجا. مي شوند جامعه به علمي خدمات ارائه

 مناسبي سقف امتيازات اينگونه براي است بهتر ندارد همخواني عالي آموزش نظام

 . )١٣٩٠وري،(معاونت علمي و فناوري رياست جمهشود  تعريف

ي مختلف ها دانشگاهعلمي در  هيأتنتايج تحقيقات و معيارهاي مربوط به ارتقاي 
  . ) خالصه شده است٣در جدول ( جهان

هاي مختلف  علمي در دانشگاه هيأتاعضاي  معيارهاي مربوط به ارتقاي. ٣جدول
  جهانكشورهاي پيشرفته 

  ابعاد  گويه  هاي جهان گاهمنبع دانش
Augusta university, 2016;Morgan State University, 2017; university of 

lowa, 2012; University of Illinois at Chicago,2013; University of Toronto , 
2017; University of Virginia, 2017; The university of Hong Kong , 2012; 

Tilak & Mathew, 2016 India 

ت خالقانه
ي و فعالي

ي / علم
ش

ي پژوه
ي دستاوردها

ستندساز
م

  Morgan State University, 2017; 
University of Iowa, 2012; 
University of Illinois at 

Chicago,2013; University of 
Toronto , 2017; The university of 

Hong Kong , 2012 

 المعارف، دايره مقاله كتاب، از فصلي ها، كتاب
 مجله دامنه(معتبر مجالت در مقاالت و تاليف

 ارزش ؛)غيره و اي، منطقه ملي، المللي، بين(
 پذيرش؛ ميزان و انتشار استانداردهاي مجله؛
 )استناد و ارجاع

Woods, 2006 
انطباق و همخواني عاليق تحقيق با تدريس و 

  ديگر عاليق

Morgan State University, 2017; 
The University of Hong Kong , 

2012; 

هاي جلدي  ها، متن و كتاب ها، مونوگراف كتاب
(اعتبار ناشر؛  آموزشويراستاري شده براي 

اي به كتاب، از جمله ارجاع ها،  واكنش حرفه
  ها) بررسي

University of Iowa, 2012 
انتشارات منظم مقاالت داوري شده در 

  نشريات با كيفيت باال

Morgan State University, 2017; 
University of Iowa, 2012; 

University of Toronto , 2017; The 
Uuniversity of Hong Kong , 2012 

هاي تخصصي  هاي ارائه شده در كنفرانس مقاله
(معيارهاي انتخاب و سطح  و يا جلسات

كنفرانس (ملي، منطقه اي، يا محلي؛ شناخت 
  اي (استناد، خالصه) حرفه

Morgan State University, 2017; 
University of Toronto , 2017 كار هنري، حرفه اي و خالق  

Morgan State University, 2017 
نمايش و كار برجسته (ماهيت نمايشگاه (به 

مكان  عنوان مثال، انفرادي، كنسرت،
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هاي مختلف  علمي در دانشگاه هيأتاعضاي  معيارهاي مربوط به ارتقاي. ٣جدول
  جهانكشورهاي پيشرفته 

  ابعاد  گويه  هاي جهان گاهمنبع دانش
يا كنندگان (ملي  ؛ محدوده شركتنمايشگاه

المللي)؛ معيارهاي مشاركت: دعوت يا  بين
 ارزيابي عملكرد و بررسي نمايشگاه؛رقابتي ؛ 

  جوايز)

University of Denver,2015 
اي/  هاي عمومي و اجراهاي حرفه ارائه در رسانه

  هاي علمي يا خالق عمومي يا نمايشگاه
Morgan State University, 2017 

University of Toronto , 2017; The 
University of Hong Kong , 2012 

مالي، و يا ساير جوايز براي انجام هاي  كمك
  هاي خالقانه تحقيق و يا فعاليت

University of lowa, 2012 
نوآوري قابل فروش در تحقيقات از طريق 

  كسب يا درخواست ثبت اختراعات

University of Denver,2015 

ارزيابي داخلي از انتشارات (يعني توسط 
هاي مناسب و مديران درون  دانشكده

 . اه)دانشگ

University of Denver,2015 
روني از توليدات اساتيد و هدايت ارزيابي د

  هاي خالق آموختگان و فعاليت تحقيقات دانش
University of Illinois at 

Chicago,2013 
سازماندهي و اجراي يك برنامه پژوهشي 

  خالق، مولد و پايدار

Kohler et al. , 2009 
به ديگر اعضاي هايي براي پيوستن  فرصت

  هاي تحقيقاتي هيئت علمي براي كشف ايده
Augusta university, 2016; University of Iowa, 2012; University of Illinois 

at Chicago,2013; University of Toronto , 2017; University of Virginia, 
2017; Tilak & Mathew, 2016 India 

عملكرد 
آموزش

  ي

Beijing Normal University Of 
China, Zheng, 2014 هاي خارجي مهارت زبان 

Augusta University, 2016 اي رشد و پيشرفت حرفه  
Augusta university, 2016; 

University of lowa, 2012; The 
University of Hong Kong , 2012 

  مسئوليت تدريس

Togeas, 2013  ي به روزآموزشمطالب  

University of Denver,2015 
درجه تعهد به فراگيران (مثالً حضور در 

  شناسي، ساعت اداري، مشاوره ) كالس، وقت
Augusta university, 2016; 

University of Denver,2015; 
University of lowa, 2012; Oxford 

College of Emory University 
,2014; University of Toronto , 
2017; The University of Hong 

Kong , 2012 

  هاي تدريس / يادگيري  اثربخشي فعاليت

University of Denver,2015; 
Oxford College of Emory 

University ,2014; Meyers, 2009 

 نتايج يادگيري دانشجويان
  

Morgan State University, 2017; 
University of Denver,2015; Davis 

et al. , 2006 
 ارزشيابي دانشجويان
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هاي مختلف  علمي در دانشگاه هيأتاعضاي  معيارهاي مربوط به ارتقاي. ٣جدول
  جهانكشورهاي پيشرفته 

  ابعاد  گويه  هاي جهان گاهمنبع دانش

University of Denver, 2015; 
Indian Institute of Science 

Education and Research, Pune. 
IISER Pune. (2017).  

خودتحليلي و خود ارزيابي با رويكردهاي 
نوآورانه براي تدريس (در روش يا محتوا)، و 

هاي جديد يا  همچنين تالش در ايجاد دوره
  ها آزمايشگاه

University of lowa, 2012; Oxford 
College of Emory University 

,2014 
  توسعه و ارزيابي دوره و برنامه درسي

University of Denver,2015; The 
University of Hong Kong , 2012 

و تدريس سمينارها،  آموزشارائه در 
ها در داخل يا خارج از  ها، كارگاه كنفرانس

  دانشگاه
Morgan State University, 

2017;The University of Hong 
Kong , 2012; University of 

Denver,2015 

(از جمله مواد صوتي ي آموزشمواد و تجهيزات 
  ها) براي آموزش و تدريس و تصويري، آزمايش

University of Denver,2015 ; 
Morgan State University, 2017; 
University of Iowa, 2012; The 

University of Hong Kong , 2012 

مشاهده و نظارت تدريس هيات علمي و كار 
 با دستيار آموزشي و 

هماهنگي با همكاران در هنگام آموزش 
  هاي آموزشي دوره

Morgan State University, 2017; 
Augusta university, 2016; The 

University of Hong Kong, 2012; 
University of Iowa, 2012; 

University of Illinois at Chicago, 
2013; Indian Institute of Science 
Education and Research, Pune. 

IISER Pune. (2017).  

 و ليسانس دانشجويان تحقيقات بر نظارت
 و كميت) دكترا و ارشد( تكميلي تحصيالت

 پژوهشي مقاالت يا و ها نامه پايان كيفيت
 هيأت راهنمايي و نظارت تحت دانشجويان

  علمي

University of Denver,2015; 
Augusta University, 2016 

كار علمي و خالق توليد شده توسط 
دريافت جوايز و ها برتر،  نامه دانشجويان (پايان

  پاداش)

Morgan State University, 2017; 
University of Illinois at 

Chicago,2013 

تجربيات كاري: كار عملي، كارآموزي، تجربه 
هاي   تجارب ميداني و اجرايي، فعاليت ،باليني

  مشاركت اجتماعي
Morgan State University, 2017; 

Augusta University, 2016 
دانشجويي با تأكيد بر در دسترس  مشاوره

  علمي و تعامل با دانشجويان هيأتبودن عضو 
Morgan State University, 2017; 
University of Denver,2015; The 
University of Hong Kong , 2012; 

IISER Pune. (2017) 

 ي و تحصيلي وآموزشنوآوري و توسعه برنامه 
هاي  ه جديد يا تكنيكتوسعه و معرفي دور

 ي نوآورانهآموزشهاي  و پروژهتدريس جديد 

The university of Hong Kong , 
2012 

 آموزشاستفاده از فناوري اطالعات براي 
  محلي و از راه دور

The University of Hong Kong , 
2012; Kohler et al. , 2009; Krohn, 
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تحريك عالقه، اشتياق  شور و اشتياق، توانايي
  و خالقيت دانشجويان



  ٢٣         بررسي انواع كادر علمي و تعاريف و جايگاه آن (آموزشگر، محقق و...) در....

 

هاي مختلف  علمي در دانشگاه هيأتاعضاي  معيارهاي مربوط به ارتقاي. ٣جدول
  جهانكشورهاي پيشرفته 

  ابعاد  گويه  هاي جهان گاهمنبع دانش

University of Illinois at 
Chicago,2013; The University of 

Hong Kong , 2012 

باليني   سخنراني؛ عضويت در كميته مشاوره
اي ملي، ايالتي و يا  هاي حرفه  سازمان   برنامه

؛ رتري باليني و مراقبت از بيمارمحلي؛ ب
ي آموزشهاي  مشاركت در پروژهسازماندهي و 

 هيأتگواهينامه ؛ بهداشتي و دندانپزشكي
واجد شرايط يا مديره، براي تخصص تحصيلي 

 ديده آموزشتخصص معادل آن براي غير
فعال

ي
 ت

ي
ي بالين

ها
  

Augusta university, 2016; 
Morgan State University, 

2017;University of Denver,2015; 
Augusta University, 2016; 
University of lowa, 2012; 
University of Illinois at 

Chicago,2013; Oxford College of 
Emory University ,2014; 

University of Toronto , 2017; 
University of Virginia, 2017; The 
University of Hong Kong , 2012 

داوري مقاالت علمي ؛ خدمات در هيأت 
ريريه مجالت؛ نقش رهبري براي يك تح

 كنفرانس يا كارگاه
اي و  مشاركت در مديريت جوامع حرفه 

هاي تحقيقاتي ملي؛ خدمات در  سازمان
هاي تحقيق، يا تحقيق  هاي بازرسي، بخش پانل

 هاي بازبيني يا تدريس تيم
 

ت حرفه
خدما

 
ي

ي و عموم
ا

  
  

Davis et al. , 2006 
 

اي در سطح  هاي حرفه فعاليت در سازمان
  محلي، ايالتي و ملي

Woods, 2006 
 هاي توسعه اي قابل توجه تمركز بر فعاليت

  
Augusta University, 2016; 
Morgan State University, 

2017;University of Denver,2015; 
university of lowa, 2012; 
University of Illinois at 

Chicago,2013; Oxford College of 
Emory University ,2014; 

University of Toronto , 2017; 
University of Virginia, 2017; The 
University of Hong Kong , 2012 

خدمات در يك كميته كالج يا دانشگاه، به •
 ويژه كسي كه داراي تاثير قابل توجه است

خدمات در مجلس نمايندگان، مجلس  •
 هاي ويژه يا نيروهاي كاري فدراسيون، كميته

هاي ديگر دانشگاهي يا  مشاركت در فعاليت •
 دانشكده

 مشاوره يك سازمان دانشجويي دانشگاهي  •

ي و 
شگاه

ت دان
خدما

سه
مؤس

  

university of lowa, 2012; 
University of Illinois at 

Chicago,2013; University of 
Toronto , 2017, 

University of Virginia, 2017; 
University of Hong Kong , 2012; 

 هاي اداري عادي اجراي وظايف در كميته •
 خدمات در استقرار هيأت علمي جديد • 
 .مدير برنامه افتخارات اداري يا رئيس كميته •
مشاركت در توسعه  و ارتقاي همكاران از  •

طريق بررسي تدريس آنها (از جمله بررسي 
 برنامه ها، آزمون ها، امتحانات و غيره)

  هاي اداري مشاركت در ساير فعاليت •

ي
ت ادار

خدما
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هاي مختلف  علمي در دانشگاه هيأتاعضاي  معيارهاي مربوط به ارتقاي. ٣جدول
  جهانكشورهاي پيشرفته 

  ابعاد  گويه  هاي جهان گاهمنبع دانش

University of Denver,2015; 
University of Illinois at 

Chicago,2013; The university of 
Hong Kong , 2012; Indian 

Institute of Science Education 
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جوايز و پاداش دريافت شده براي  •
 دستاوردهاي هيأت علمي،  

 عضويت در آكادمي ملي و مانند آن•
هاي مقامات شناخته شده در  بيانيه•

 هاي تخصصي   زمينه
هاي شناخته شده،  هيأت علمي حوزه•

هاي كاربردي  هاي بين رشته اي و حوزه زمينه
 هاي فرد مرتبط با كار و توانايي

هاي  ها براي سخنراني در كنفرانس نامه دعوت•
اي يا شركت  المللي، ملي يا منطقه بزرگ بين

 .در آن
وت شده در سمپوزيوم / گفتگوهاي دع•

 هاي آموزشي كارگاه
 

ش
ارز

 
ي

ها
 

منطقه
 

ن
ي يا بي

ي، مل
ا

 
ي

الملل
  

  
علمي متناسب با رتبه كادر علمي و  هيأتمعيارها و استانداردهاي ارتقاي 

  علمي هيأتاعضاي 
 شرط پيش يك عنوان به تواند علمي مي هيأت يك خوب پژوهشي عملكرد و پژوهش

 را در پژوهشي هاي يافته نتايج خوب محققان و شده خوب تلقي تدريس يك براي

 انجام تحقيقات نيز و موفق تدريس براي اساسي هاي توانايي. گيرند مي كار به تدريس

 دارند نياز را مشتركي هاي ويژگي شرايط و تدريس و تحقيق و هستند همسان موفق

 تحليل پرسشگري و خالقيت، باال، التزام و تعهد :مانند وابسته هستند آنها به و

 زمينه در هم دارد، احتمال ها هستند ويژگي اين داراي كه استادان لذا و انتقادي

  . )١٣٩٣دهند( رخشاني و شمس، ارايه خود از را بهتري تدريس عملكرد هم و تحقيق
ايالت متحده  ١تغييرات اخير نسبتا طوالني در روند استخدام رسمي دانشگاه ييل

. جديد در هنر و علوم بودعلمي  هيأتآمريكا شامل تعهد تقويت شده به اعضاي 
اين تعهد همچنين به عنوان يك . همكار خود بود مؤسساترقابت بهتر با هدف 

                                                                                                                        
1 Yale University 



  ٢٥         بررسي انواع كادر علمي و تعاريف و جايگاه آن (آموزشگر، محقق و...) در....

 

براي  و آمادگي براي آنها هم براي علمي جديد هيأتاعضاي  آموزشتوصيه براي 
 (Millman, 2007). شود ميه نشان و هم پاداش براي كار عالي ناميد

 
  علمي هيأتهاي ارتقا و استخدام رسمي  هاي الزم و توصيه دستورالعمل

ها به ترتيب از زمان فرايند درخواست  علمي يكسري دستورالعمل هيأتبراي ارتقا 
گيرد كه  متقاضي و تشكيل پرونده تا موافقت با درخواست ارتقا رتبه صورت مي

 مطابق دانشگاه مورگان و كالج آكسفورد ايالت متحده در زير فهرست شده است
(Morgan State University, 2017; Oxford College of Emory University, 

2014)  
  
علمي: درخواست بررسي متقاضي در  هيأتدرخواست توسط اعضاي  - ١

پرونده بايد شامل . زمان تعيين شده و ارسال پرونده به دانشگاه و دانشكده
  :موارد زير باشد

 دوره برنامه درسي به روز  
 آخرين گزارش ساالنه  
 ارزيابي همكاران و دانشجويان 

  ارزيابي توسط حداقل دو نفر از ارزيابان خارج از دانشگاه براي رتبه استاد  
 علمي در  هيأتيس دانشگاه و اعضاي ئليستي از ارزيابان بالقوه به كمك ر

 زمينه موضوعي متقاضي و در خواست ارسال ارزيابي حداقل چهارنفر از آنها

 هاي خارجي به  بيمتقاضي بايد نام حداقل دو مورد واجد شرايط را از ارزيا
 . ليست وارد شده توسط رئيس گروه اضافه كند

 حداقل  . نيستند او كنندگان بايد با كار متقاضي آشنا باشند، اما همكار ارزيابي
 افرادليست از ، بايد هاي درخواست شده نامه نيمي ازيكي از نامه ها و حداقل 

 . باشدمتقاضي  معرف

  
   



 تعاريف و جايگاه آن (آموزشگر، محقق و...) در....بررسي انواع كادر علمي و   ٢٦

 نظرات و پيشنهادات اداري -٢

  هاي بازبيني ارتقا و استخدام رسمي اداري  )كميته١
د كه ارشد يا علمي در نظر گرفته شو هيأت)كميته نقد اداره بايد حداقل سه عضو ١

علمي  هيأت در مواردي كه دانشگاه. درخواست متقاضي استمعادل در رتبه مورد 
 هيأتدرخواست متقاضي ندارد، اعضاي اي رتبه باال يا معادل رتبه مورد داركافي 

كميته بررسي ادارات  هيأت جهتعلمي از يك رشته مرتبط در دانشكده بايد 
  . تعيين شود

   . )رياست گروه بايد پرونده متقاضي را به كميته بازرسي اداره ارسال كند٢

 مكميته نقد اداره بايد بررسي كند پرونده مطابق با معيارهاي ارتقا و / استخدا )٣
  ١اداري كه توسط اداره علمي و پژوهشي تاسيس شده است توسط رئيس

(Provost) به عنوان سازگار با معيارها تاييد شده است .  
 توسط دفتر ارايه شدههاي  كميته بازرسي اداره بايد به رياست گروه، در فرم )٤

Provostتوصيه به اعطاي يا رد درخواست بر اساس اين معيارها نمايد ، .  
  هاي رئيس گروه بازبيني و توصيه) ٢

كميته بازبيني اداره را دريافت كند و تنها درصورتيكه رياست  نظرهيئت مديره بايد 
گروه ارشد يا باالتر از رتبه درخواست شده توسط متقاضي باشد، هيئت مديره يك 

  . دهد توصيه كتبي به نماينده دانشكده مي
، بايد در نظر استخدام رسمي سياستگروه رياست، ارائه شده مطابق با توصيه 

و ارزيابي اداره و كيفيت عملكرد متقاضي بر اساس معيارهاي  توصيه كميته بررسي
ارسال  يس دانشكده مدارك زير رائرياست گروه به ر. مندرج در اين سياست باشد

   : نمايد مي

   ارتقاء و يا استخدام رسميالف) پرونده كامل هر متقاضي براي 

ي هر عضو كميته أب) توصيه كميته بررسي ادارات به رياست گروه از جمله ر
   بررسي ادارات

استخدام رسمي، توصيه به اعطاي يا رد درخواست بر اساس  مطابق با سياست ج)

                                                                                                                        
  مقام ارشد اداري در كالج ها و دانشگاه هاي خاص ١



  ٢٧         بررسي انواع كادر علمي و تعاريف و جايگاه آن (آموزشگر، محقق و...) در....

 

براي ارتقاء  Provosتوسط دفتر ارايه شدهدر فرم هاي معيارهاي بررسي درخواست 
  شود  ارائه ميجايگاه  حفظو يا 

  
  بازبيني و توصيه هاي دانشكده - ٣

 "كميته بازبيني دانشكده"كميته بازرسي / يا كميته رسيدگي به امور اجرايي 
و بايد  شود ميعلمي منصوب  هيأتاز يك گروه از اعضاي  بوسيله ريس دانشكده

تشكيل دهنده معادل يا باالتر در رتبه مورد نظر متقاضي داشته  عضوحداقل سه 
علمي ناكافي است كه داراي رتبه  هيأتدر مواردي كه دانشكده داراي اعضاي . باشد

ست، اين اعضا از يك رشته بندي مورد درخواست متقاضي ا باال يا معادل آن در رتبه
ه نقد و بررسي دانشكده براي كميترشته متقاضي توسط رئيس دانشكده به مرتبط 

  . انتخاب شود
مطابق را ئيس دانشكده مواد ارائه شده توسط ر ،كميته نقد و بررسي دانشكده

به عنوان  Provost ييد شده توسطأمعيارهاي تعيين شده توسط گروه علمي و ت
  . كند ارزيابي مي سازگار با معيارها

بازنگري دانشكده بايد پيشنهاد ، كميته Provost توسط دفتر ارايه شدههاي  در فرم 
مطابق با ر اساس معيارهاي بازبيني تقاضاها ها ب خود را براي اعطاي يا رد درخواست

  . ارائه نمايد استخدام رسمي سياست
 بايد به نظرئيس دانشكده ، رProvost توسط ارايه شدهبراي هر درخواست، در فرم 

Provost  يس دانشكده بايد ئرعالوه بر اين،  .درخواست پيش رودقبول يا رد به ارائه
كميته بررسي ادارات و كميته  ،گروهئيس از ر Provostفرمها را براي اخذ نظر 

  . بازبيني دانشكده ارسال كند
يس دانشكده بايد به اطالع متقاضي ئپس از ارسال درخواست، ر هفتهبعد از سومين 

ادارات، كميته بررسي هاي انجام شده توسط كميته بررسي  كه توصيه برساند
يس دانشكده مثبت يا ئدانشكده، رئيس گروه (اگر واجد شرايط راي دادن بود)، و ر

 دييأعلمي كه رأي ت هيأتدر مورد تعداد اعضاي  خاص منفي بود (از جمله اطالعات



 تعاريف و جايگاه آن (آموزشگر، محقق و...) در....بررسي انواع كادر علمي و   ٢٨

چگونه بوده  ي دادند)أاند، تعداد كساني كه عليه ر براي ارتقا و استخدم رسمي داده
  . است

  
  )Provost(  مقام برتر اداري دانشكده و دانشگاه - ٤

Provost يس ئيس دانشكده، و ساير مدارك ارسال شده رئهاي ر توصيه بايد
 سريعاًبايد . ئيس دانشگاه ارائه دهددانشكده را بررسي كند و پيشنهاداتي را براي ر

گروه هاي رئيس  و همچنين توصيه Provost متقاضي نامه را به طور كتبي از توصيه
اي بايد به عنوان تنها اطالع رسمي دانشگاه به  چنين اطالعيه. و نماينده مطلع كند

در صورت . شودهاي مرتبط با برنامه درخواست ارائه  كننده از توصيه  درخواست
بايد متقاضي حق درخواست تجديد نظر خود را مطابق  Provostتوصيه منفي 

  . نمايدارائه  استخدام رسمي سياست

  دانشگاه  رئيس
بايد تصميم نهايي را در مورد درخواست متقاضي براي ارتقاء و / يا  رئيس دانشگاه 

  . استخدام رسمي تعيين كند و متقاضي را با اطالع كتبي از اين تصميم آگاه نمايد
  علمي در ايران هيأتارتقاي مرتبه اعضاي ضرورت تدوين و بهبود سيستم 

 سهم تصاحب و سياسى فرهنگى برتر جايگاه كسب براى كشورها بين رقابت امروزه

 تقويت به ناگزير را آنها جهانى، پرشتاب و متكثر، متنوع ناسباتم در بيشتر اقتصادى

 پهنه در. كرده است خود ملى اقتدار و نفوذ حوزه گسترش منظور به وفناورى علم

 و موجود هاى فرصت و ها امكانات، ظرفيت نيز اسالمى جهاني ايران رقابت اين

مرزهاى  از و فتح را علمى هاى قله تا است گرفته كار به خود را نخبگان و انديشمندان
 مراكز ،ها دانشگاه علمى هيأت اعضاى نقش شرايطى، چنين در. كند عبور دانش

 آرمان اين به نيل در فرهنگى، علمى مراكز و ديگر علميه حوزه تحقيقاتى، و علمى

 جامع ريزى رهگذر برنامه از تنها آن تحقق كه آرمانى است؛ انكارناپذير و مقدس، مؤثر

 سند فناورى، و علم هاى حوزه در معظم رهبرى مقام ابالغى هاى سياست با همسو و

 و نيز كشور توسعه هاى برنامه ايران، اسالمى جمهورى بيست ساله انداز چشم



  ٢٩         بررسي انواع كادر علمي و تعاريف و جايگاه آن (آموزشگر، محقق و...) در....

 

 فرهنگى علمى سطح مطلوب حفظ و پويايى منظور به مداوم، و مستمر ارزشيابى

  . )١٣٩٥ بخش (طاهري و شمس است پذير امكان
  علمي ايران به دنبال اهداف زير است: هيأتنامه ارتقاي اعضاي  بنابراين آيين

 ى،آموزش( توان علمى و اسالمى فرهنگ توأمان توسعه حفظ، تقويت و .١

 فناورى و پژوهشى عالى، آموزشهاى  مؤسسه و ها دانشگاه فناورى) و پژوهشى

 كشور؛

 دستاوردهاى و ارتقاى حفظ منظور به كشور فناورى و علمى نيازهاى تأمين .٢

 صنعت تجارت، اقتصاد، سالمت، مختلف فرهنگ، هاى حوزه در اسالمى انقالب

  كشاورزى؛ و
 و اى توسعه هاى برنامه اهداف براساس كشور نياز مورد انسانى نيروى آموزش .٣

  ها؛ دانشگاه علمى هيأت هرم اعضاى اصالح و سرزمينى آمايش
 :زير اصول علمى براساس هيأت اعضاى ارزيابى نظام بنيادين تغيير و اصالح .٤

 منظور به ىآموزش انضباط محيط تقويت و آموزش امر در نشاط و پويايى ايجاد الف)

 متخصص؛ متعهد و منضبط، انسانى نيروى تربيت

 بنيادين، هاى به پژوهش نهادن ارج با پژوهش، و تحقيق توسعه و تقويت ب)

 در سالمت و صنعتى فناورى، علمى، تأمين نيازهاى هدف با كه اى توسعه و كاربردى

 باشد؛ شده تنظيم پژوهانه نگاهى آينده با كشور،

 هدف با علمى هيأت فناورانه اعضاي و پژوهشى هاى فعاليت هدايت به ويژه توجه ج)

 و ثروت توليد بر مبتنى علم توسعه و ها سوم دانشگاه نسل تحقق و گيرى شكل

 كارآفرينى؛

 فارسى؛ زبان به ويژه توجه د)

 منظور به مميزه هيأت هاى داراى مؤسسه براى داخلى ضوابط تصويب امكان ايجاد ه)

  . )١٣٩٥ بخش (طاهري و شمسمؤسسه هاى مأموريت اجراى
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  علمي در ايران هيأتارتقاي كادر علمي و اعضاي 
از حيث رابطه استخدامي با دانشگاه محل  كنند ميكساني كه در دانشگاه تدريس 

مدرسين مدعو . شوندتقسيم مي » علمي هيأتعضو «و » مدعو«تدريس به دو گروه 
مدرسين . كنند ميبه موجب قرارداد حق التدريس در دانشگاه مورد نظر تدريس 

علمي باشند ولي در دانشگاه مورد  هيأتمدعو ممكن است در دانشگاه ديگري عضو 
بسياري از مدرسين . ورت حق التدريسي به امر تعليم اشتغال داشته باشندنظر به ص

علمي نيستند و فعاليت آنها در دانشگاه صرفا  هيأتمدعو، در هيچ دانشگاهي عضو 
 شود.  ميبه صورت حق التدريسي انجام 

شود كه به موجب قرارداد پيماني، دانشگاه به كساني اطالق مي» علمي هيأتعضو «
يشي يا رسمي قطعي در دانشگاه خاصي استخدام شده و در آنجا به رسمي آزما

 هيأتبر حسب وظايف محوله، عضو . ي و يا پژوهشي مشغول هستندآموزشفعاليت 
» علمي پژوهشي هيأتعضو «يا » يآموزشعلمي  هيأتعضو «علمي ممكن است 

ي هستند كه وظيفه آنها در آموزشعلمي دانشگاه  هيأتاكثريت قاطع اعضاي . باشد
است در حالي كه تعداد كمي نيز پژوهشي هستند كه عمده  آموزشدرجه اول 

  . فعاليت آنها انجام فعاليت هاي پژوهشي است
تر به مرحله باالتر به  علمي از حيث مرتبه به ترتيب از مرحله پايين هيأتاعضاي 

  . شوند تقسيم مي استاديار، دانشيار و استاد ،مربي
 وها  علمي، هم در دانشگاه هيأتيين نامه در برگيرنده معيارهاي ارتقا اعضاي آ

البته اصول معيارهاي مورد توجه . عالي و هم در مراكز پژوهشي است آموزشمراكز 
گذاري و اختصاص امتياز  براي هر دو نوع اين مؤسسات يكي است و تنها ارزش

 شود ميي و پژوهشي به صورت متفاوت انجام آموزشعددي براي مؤسسات 
  )١٣٨٧(محمدي دوستدار و ميرحسيني،

 و پژوهشى عالى، آموزش هاى مؤسسه علمى هيأت اعضاى مرتبه رتقاىنامه  آيين
 عالي شوراي » ١٨/١٢/٩٤ مورخ ٧٧٦ جلسه در كه دولتى غير و دولتى فناورى

  :شود مى ابالغ اجرا براى )٤جدول ( شرح به است، رسيدهانقالب فرهنگي به تصويب 
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پژوهشى  عالى، آموزش هاى مؤسسه علمى هيأت اعضاى مرتبه آيين نامه ارتقاى. ٤جدول
  )١٣٩٥ بخش دولتى ايران (طاهري و شمس غير و دولتى فناورى و

  ١ماده 
 فرهنگى، هاى فعاليت
  اجتماعى و تربيتى

 و اسالمى اخالق و علمآميختگى  مؤيد كه علمى هيأت عضو هاى فعاليت از اى مجموعه
 و اساسى باقانون مطابق و ملى و مذهبى باورهاى اعتقادى، ترويج و تقويت بر مبتنى

   . است اسالمى هاى انقالب ش ارز
  ٢ ماده

  ىآموزش هاى فعاليت 
 و دانشجويان تربيت و آموزشمنظور  به علمي هيأت اعضاي هاى فعاليت از اى مجموعه
  . است مفاهيم مطلوب انتقال و آموزشكيفيت  ارتقاى و حفظ به معطوف

  ٣ ماده
 پژوهشى، هاى فعاليت
 فناورى

  

 كشف قابليت بودن، ضمن هدفمند كه است علمى هيأت عضو هاى فعاليت از اى مجموعه
توسعه  جامعه، نياز رفع هدف با و دارد را علمى هاى  كارگيرى يافته به و حقايق توسعه و

  . است در كشور اولويت، از برخوردار هاى فناورى بسط و دانش مرزهاى

  ٤ ماده
 علمى، هاى فعاليت 

  اجرايى

 هدف كه فناورى و پژوهش دانش، علم، هاي مؤلفه بر مبتني هاي فعاليت از اي مجموعه
  . است مرتبط هاي حوزه در ها توسعه زيرساخت و اجرايي مديريت تقويت آن

  
 هيأتهاي ارتقاي اعضاي  برخي فعاليت Tanaomi & Asaadi, 2017مطابق تحقيق  

  :شود ميعلمي دانشگاه تهران به چهار طبقه تقسيم 
ها، مقاالت و انتشارات  كتاب ي و فرهنگي:آموزشهاي اجتماعي،  فعاليت .١

 ي و فرهنگيآموزشهاي اجتماعي و  برجسته با هنر اسالمي در زمينه

  آموزشي: كميت و كيفيت تدريس و آموزشهاي  فعاليت .٢
  هاي پژوهشي و فناورانه: انتشارات و چاپ فعاليت .٣
 هاي علمي و اجرايي: فعاليت و خدمات دانشگاهي و برون دانشگاهي فعاليت .٤

 بر هفت بعد: مشتمل تركيبي علمي شاخص هيأتعملكرد پژوهشي اعضاي 

 هاي مجله در مقاله داخلي، هاي كنفرانس در نامه، مقاله پايان مشاوره و راهنمايي

 هاي كنفرانس در مقاله پژوهشي، هاي ح طر خارجي، هاي مجله در مقالهداخلي، 

 اين امتيازدهي در. است گرفته سنجش قرار مورد )ترجمه و تاليف(كتاب خارجي،

قرار گرفته  مدنظر كميت و كيفيت بعد دو هر ارتقاء نامه  براساس آيين ها شاخص
 به را آن مستندهايپژوهشي  كار هر انتشار از پس علمي هيأت عضو و شود مي

 وزارت نامه آيين برابر معاونت اين و داده دانشگاه تحويل و دانشكده پژوهشي معاونت

 كارگروه امتيازدهي توسط به نسبت دانشگاه خود و فناوري و علوم، تحقيقات

 به همراه كمي نظر از علمي هيأت هر پژوهشي كارهاي كل. كند مي اقدام تخصصي
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 شود مي ثبت دانشگاه كارنامه پژوهشي سامانه در )يفيك( شده اخذ امتيازهاي
  . )١٣٩٣(رخشاني و شمس،

  شود.  ميعلمي اشاره  هيأتدر ادامه تجارب برخي از اعضاي 
  :علمي ايراني شاغل در دانشگاهي در آمريكا هيأتزيسته يكي از اعضاي  تجارب -١
ممكن است قدرى با هم تفاوت داشته باشند ولى اصول انها  ها دانشگاهمقررات  "

 (lecturer ) اعضاء هيئت علمى شامل استاد، دانشيار، استاديار و مربى . مشابه است

. مربيان ممكن است كه در بعضى دپارتمان ها حق رأى داشته باشند. باشند مي
ممتاز ارتقا پيدا كنند  ارتقا انها هم فرق دارد و بعد از چند سال ممكن است به مربى

مربى ممكن است مدرك فوق . ولى تحت هيچ شرايطى استاديار نخواهند شد
مربيان . ليسانس و يا دكترا داشته باشد ولى ترجيحا مدرك دكترا مورد نظر است

توانند استاد راهنما بشوند اما ممكن است  هيچگونه وظيفه تحقيق ندارند و نمى
يلى تشخيص دهد ( بسته به مقاالت چاپ شده و چنانچه دانشكده تحصيالت تكم

ها) مربى ممكن است اجازه داشته باشد عضو كميته دانشجوى  ديگر زمينه
وظيفه تدريس، تحقيق،  ٣باقى اعضا هيئت علمى معموال . تحصيالت تكميلى باشد

در بعضى دپارتمانها كه . است ٢٠- ٤٠- ٤٠درصد انها هم معموال . و خدمات را دارند
  ٪١٠٠هاى خاصى را دنبال ميكنند ممكن است عضو هيئت علمى را با  برنامه

يا ممكن است گاهى  وظيفه تحقيق استخدام كنند ( مثال تحقيق روى سرطان) و
در مورد من مرا با . درصد تدريس استخدام كنند ٢٠درصد تحقيق و  ٨٠فردى را با 

د ولى واقعيت امر تدريس استخدام كردن  ٪٢٠ترويج و   ٪٤٠تحقيق،   ٪٤٠نسبت 
اين است كه كه اين اعداد فقط روى كاغذ است و تا زمانى كه عضو هيئت علمى و 

نكته مهم اين است كه استادى . شود داشت دپارتمان راضى باشند هر نسبتى را مي
گويند و تنها موقع  را كه فقط وظيفه پژوهش دارد استاد يا دانشيار پژوهشى نمى

نيست كه تدريسى شده باشد ويا خدمات متعددى صورت  ارزيابي ساليانه انتظار
نويسند كه فردى با اين مشخصات را  گاهى در موقع استخدام مي. گرفته شده باشد

تواند  در اين صورت متقاضى مي. كنيم با مرتبه استاديار يا دانشيار استخدام مي
انجام درخواست دانشيارى بكند ولى خوب كميته استخدامى ارزيابى خودش را 

. دهد و نهايتا ممكن است بگويند شما را انتخاب كرديم ولى با مرتبه استاديار مي
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و  شود ميالمللى در نظر گرفته ن ديگر اينكه متاسفانه مرتبه فعلى متقاضيان بين
 . متقاضى بايد از مرتبه استاديارى شروع كند

ز استخدام و از سال پس ا ٤حداقل مدت الزم براى ارتقا از استاديار به دانشيار 
در موارد استثنائي  provost سال است و البته به شرط موافقت ٥دانشيار به استادى 

 . اين مدت ها ممكن است كمى كوتاه تَر شوند ولى معموال نادر است

 :نحوه ارتقا به صورت زير است

كامل  اين مدارك شامل رزومه. كند رسال ميانالين آمتقاضى مدارك خود را 
لسفه ن متقاضى فآكه در   teaching statement ،صفحه يا بيشتر) ٥٠(معموال 

  Research Statementهاى مهم تدريس نوشته شدهتدريس، نحوه تدريس، دستاورد
ها و  ، كتاب citations ن دستاوردهاى تحقيقاتى شامل مقاالت علمى، تعدادآكه در 

جوايز علمى، و از اين قبيل المللى،  هاى علمى ملى و بين سخنرانى ،ها ديگر تاليف
هاى جنبى شامل عضويت  ن فعاليتآكه در  Service Statement و توضيح داده شده

المللى توضيح  اى، ملى، و بين هاى مختلف، خدمات شهرى، محلى، ناحيه در كميته
ستاد را كه هيچ افرد در مرتبه  ٢٠- ١٠متقاضى همچنين بايد نام . داده شده است

رئيس دپارتمان طى نامه . رك با متقاضى نداشته است معرفى كندگونه فعاليت مشت
پرسد كه ايا حاضرند مدارك متقاضى را بررسى كنند و با ذكر داليل  از اين افراد مي

 . كتبا اعالم كنند كه ايا متقاضى استحقاق ترفيع را دارد يا خير

اين كميته  اعضا. شود ميكليه مدارك ابتدا توسط كميته منتخب دپارتمان بررسى 
كميته منتخب امتياز . اند توسط اعضا هيئت علمى همان دپارتمان انتخاب شده

هر يك از اعضا كميته . دهد بندى بصورتى كه در ايران معمول است انجام نمى
مستقال ارزيابى خود را با ذكر داليل به اطالع بقيه اعضا ميرساند و نهايتا رأى گيرى 

بطور كلى و نه جزئي به كيفيت مجالت چاپ شده، تعداد البته اعضا . يدآ به عمل مي
هاى كسب شده، ارزيابى  تنمقاالت كه متقاضى نويسنده اول بوده، تعداد و مقدار گر

مثبت و يك  ٤رئيس كميته نتيجه رأى را مثال . دانشجويان از تدريس توجه دارند
ا جداگانه با رئيس دپارتمان هم نظر خود ر. فرستد منفى براى رئيس دپارتمان مي

در . رسال ميكنداذكر دالئل همراه با نظريات كميته منتخب به رئيس دانشكده 
سطح دانشكده هم يك كميته منتخب است كه در ان از هر دپارتمان يك نماينده 
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اين كميته با وسواس به كليه مدارك بخصوص نظرات داوران خارج از . عضويت دارد
كميته منتخب دپارتمان توجه ميكند و راى  دانشگاه و همچنين متفق الرأي بودن

گيرى و نظر كلى كميته با ذكر دالئل به رئيس  نتايج راى. شود ميگيرى انجام 
اى كه شامل نظر  دانشكده مدارك را همراه با نامه رئيس. شود ميدانشكده إعالم 

معموال به مسائل علمى توجه  Provost. ددار إرسال مي provost خود ميباشد براى
كند و  ندارد بلكه بيشتر به گردش امور و احيانا تعداد ارا منفى و ممتنع توجه مي

معموال جز موارد نادر . كند امنا ارسال مي هيأتنظر نهائي خود را براى تصويب 
 . كند را تصويب مي provost هيئت امنا نظر

بايد عرض كنم كه متقاضى هر زمان كه  (tenure) در مورد زمان رسمى شدن
گردش امور درست مثل . تواند تقاضاى رسمى شدن بكند مادگى كرد ميآحساس ا

ن اين است كه اگر تقاضا رسمى شدن رد شد عضو آارتقا است با يك تفاوت عمده و 
ز اخراج عضو ! هيچ چيز و هيچ كس هم نمى تواند مانع اشود ميهيئت علمى اخراج 

سال درست  ٥ئت علمى بعد از براين مرسوم است كه اعضا هيبنا. هيئت علمى شود
تقاضاى  موقعى كه وقت ارتقا به دانشيارى دارند و يا حتى يكسال بعد از ارتقا،

 ". كنند رسمى شدن مي

  
  ي مالزي:ها دانشگاهعلمي ايراني درخصوص  هيأتتجارب زيسته يكي از اعضاي  -٢

  

  علمي  هيأتانواع اعضا 
 علمي شامل: هيأتاعضا 

مربي( دستيار مدرس)/ مدرس/ مدرس ارشد (استاد يار)/ دانشيار/ يار / آموزشمربي  
  استاد تمام/ استاد ارشد

  . مي باشند 
 هاي تامين نيروي انساني دانشگاه علمي بر اساس سياست هيأتانتخاب اعضا  

امنا، نظر رئيس دانشكده و دانشگاه  هيأتتوسط مديريت نيروي انساني و تاييد 
  . صورت مي پذيرد
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اري، تجربه تحقيقاتي، سابقه تدريس و تجربه كار صنعتي و سازماني در تجربه ك 
الزم به ذكر است كه جايگاه . برخوردار است اي ويژهانتخاب اين اعضا از اهميت 

نها نيز صورت آعلمي بر اساس فعاليت ها وجايگاه هاي قبلي  هيأتفعلي اعضا 
  . پذيرد مي

ورد نياز، حداقل صالحيت الزم، ارزيابي علمي، مدارك م هيأتدر زير به انواع اعضا 
 ١فعاليت ساليانه و شرايط الزم جهت تبديل پيماني به رسمي در هر مرتبه (بعد از 

  شود.  ميسال) با جزييات اشاره 
  

  انواع مرتبه اعضاي هيات علمي و معيارهاي ارزيابي و ارتقاي آنها در كشور مالزي. ٥جدول
شرايط الزم جهت 

(بعد از استخدام رسمي 
  سال) ١

 ارزيابي فعاليت ساليانه
حداقل صالحيت 

  الزم
ارزيابي 
  مدرك

 هيأتاعضا 
  علمي

پذيرفته شده در فوق 
  ليسانس يا دكتري
پيشرفت عالي در 
  تحصيالت تكميلي

تجربه در تحقيق، كار 
ي و كارهاي آموزش

  اجرايي

پيشرفت مناسب به عنوان 
  دانشجوي تحصيالت تكميلي

  ساله ٢فوق ليساني 
  ساله ٤دكتري 

و  آموزشتجربه در تحقيق، 
 كارهاي اجرايي

ليسانس و   ليسانس و باالتر
 باالتر

 يارآموزش

  پذيرفته شده در دكتري
فارغ التحصيل يا عضو 

  حرفه ايي
پيشرفت مناسب در 

  دكتري
تجربه در تحقيق، 

و كارهاي  آموزش
  اجرايي

مقاله در كنفرانس  ٣
  المللي بين

پيشرفت مناسب به عنوان 
  دانشجوي تحصيالت تكميلي

  سال ٤دكتري در 
  يك گرانت پژوهشي

مقاله در مجله ١ساليانه حداقل 
  المللي بين

كنفرانس  ١ساليانه حداقل
  المللي بين

  ي ديگرها دانشگاهپروژه با ١
و  آموزشتجربه در تحقيق، 

 كارهاي اجرايي

فوق   فوق ليسانس
 ليسانس

  مربي

  پذيرفته در دكتري
عضو فارغ التحصيل يا 

  حرفه ايي
پيشرفت عالي در 
  تحصيالت تكميلي

 المللي بينمقاله  ١چاپ 
مقاله در كنفرانس  ١و 

پيشرفت عالي در تحصيالت 
  تكميلي

  ساله ٣دكتري 
يك گرنت تحقيقاتي خارج 

  دانشگاهي
مقاله در مجله ١ساليانه حداقل 
  المللي بين

  فوق ليسانس
مقاله  ٢
  المللي بين

سال سابقه  ٣
  تدريس

  

فوق 
 ليسانس

مدرس 
  ارشد
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شرايط الزم جهت 
(بعد از استخدام رسمي 

  سال) ١
 ارزيابي فعاليت ساليانه

حداقل صالحيت 
  الزم

ارزيابي 
  مدرك

 هيأتاعضا 
  علمي

  المللي بين
مشاوره دانشجو(منظور 
  ارتباط الزم با دانشجو)

تجربه در تحقيق، 
و كارهاي  آموزش

  اجرايي
  

كنفرانس  ١ساليانه حداقل
  المللي بين

نظارت مداوم بر يك دانشجوي 
  تحصيالت تكميلي

  ي ديگرها دانشگاهپروژه با ١
و  آموزشتجربه در تحقيق، 

  كارهاي اجرايي
التحصيل شده يا فارغ 

  عضو حرفه ايي
 المللي بينمقاله  ١چاپ 

مقاله در كنفرانس  ١و 
  المللي بين

نظارت مداوم بر يك 
دانشجوي تحصيالت 

  تكميلي
مشاوره دانشجو(منظور 
  ارتباط الزم با دانشجو)

تجربه در تحقيق، 
و كارهاي  آموزش

  اجرايي

  گرنت تحقيقاتي خارجي ١
مقاله در مجله ١ساليانه حداقل 
  المللي بين

كنفرانس  ١ساليانه حداقل
  المللي بين

نظارت مداوم بر يك دانشجوي 
  تحصيالت تكميلي

  پروژه با سازمان هاي ديگر ١

مقاله  ٣
  استاديار  دكتري  المللي بين

فارغ التحصيل شده يا 
  عضو حرفه ايي

گرنت تحقيقاتي  ١
  خارجي

  المللي بينمقاله  ٢
فارغ التحصيل كردن 

  يك دانشجوي
مشاوره دانشجو(منظور 
  ارتباط الزم با دانشجو)

تجربه در تحقيق، 
و كارهاي  آموزش

  اجرايي

  گرنت تحقيقاتي خارجي ١
مقاله در مجله ١ساليانه حداقل 
  المللي بين

نظارت مداوم بر يك دانشجوي 
  تحصيالت تكميلي

  پروژه با سازمان هاي ديگر ١
و  آموزشتجربه در تحقيق، 

  كارهاي اجرايي

 مقاله ٧
  المللي بين

سال سابقه  ٤
  تدريس

فارغ التحصيل 
كردن يك 
دانشجوي 
تحصيالت 

  تكميلي
گرنت  ١

تحقيقاتي 
  خارجي

  

 دانشيار  دكتري

فارغ التحصيل شده يا 
گرنت ١عضو حرفه ايي 
  تحقيقاتي
  خارجي

  المللي بينمقاله  ٢
 ٢فارغ التحصيل كردن 

  گرنت تحقيقاتي خارجي ٢
مقاله در مجله ٢ساليانه حداقل 
  المللي بين

نظارت مداوم بر يك دانشجوي 
  تحصيالت تكميلي
 ٢فارغ التحصيل كردن 

مقاله  ١٥
  المللي بين

سال سابقه  ٦
  تدريس

فارغ التحصيل 
دانشجوي  كردن

  استاد تمام  دكتري
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شرايط الزم جهت 
(بعد از استخدام رسمي 

  سال) ١
 ارزيابي فعاليت ساليانه

حداقل صالحيت 
  الزم

ارزيابي 
  مدرك

 هيأتاعضا 
  علمي

دانشجوي تحصيالت 
  تكميلي

مشاوره دانشجو(منظور 
  الزم با دانشجو)ارتباط 

تجربه در تحقيق، 
و كارهاي  آموزش

  اجرايي

دانشجوي تحصيالت تكميلي 
  ساليانه

  پروژه با سازمان هاي ديگر ٢
و  آموزشتجربه در تحقيق، 

  كارهاي اجرايي

تحصيالت 
تكميلي 
  (دكتري)

گرنت ١
تحقيقاتي 

  خارجي
  

فارغ التحصيل شده يا 
  عضو حرفه ايي

گرنت تحقيقاتي  ٢
  خارجي

  المللي بينمقاله  ٣
 ٢فارغ التحصيل كردن 

دانشجوي تحصيالت 
  تكميلي (دكتري)

مشاوره دانشجو(منظور 
  ارتباط الزم با دانشجو)

تجربه در تحقيق، 
و كارهاي  آموزش

  اجرايي

  گرنت تحقيقاتي خارجي ٢
مقاله در مجله ٣ساليانه حداقل 
  المللي بين

نظارت مداوم بر يك دانشجوي 
  تحصيالت تكميلي
 ٢فارغ التحصيل كردن 

دانشجوي تحصيالت تكميلي 
  ساليانه

  پروژه با سازمان هاي ديگر ٢
و  آموزشتجربه در تحقيق، 

  كارهاي اجرايي

مقاله  ٢٥
  المللي بين

داشتن جايزه 
  المللي بين

سال سابقه  ٨
  تدريس

فارغ التحصيل 
دانشجوي  كردن

تحصيالت 
تكميلي 
  (دكتري)

گرنت تحقيقاتي 
  خارجي

  استاد ارشد  دكتري

  
علمي مي توانند با داشتن شرايط الزم در هر مرتبه به استخدام  هيأتاعضاي نكته: 

سال از استخدام قراردادي به استخدام رسمي در آيند به شرط  ١بعد از  درايند و
  . سال را كسب كرده باشند ١آنكه امتيازات الزم در بند آخر جدول باال را در طول 

م كسب امتياز ساليانه اساتيدي كه استخدام رسمي دانشگاه هستند در صورت عد
در . بار اخطار اخراج مي شوند ٣كه در صورت دريافت  اخطار دريافت مينمايند

مازاد به  دوماه و سه ماه حقوق صورت اخذ امتيازات باالتر در پايان سال يك ماه
  . نمايند عنوان پاداش دريافت مي

از كسب نها جهت اعالم واجد شرايط بودن پس آاساتيد جهت ارتقا پرونده  
شوند تا ارزيابي آنها توسط اساتيد  امتيازات الزم براي دو استاد خارجي فرستاده مي

شوند و در صورت  در صورتي كه تاييد شدند، ارتقا داده مي. خارجي صورت پذيرد
در صورتي كه نظر داوران خارجي يكي مثبت . عدم تاييد موفق به ارتقا نخواهند شد
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امنا مديريت نيروي انساني، نظر  هيأتايي توسط و ديگري منفي بود، نتيجه نه
  گيرد.  ميرئيس دانشكده و دانشگاه صورت 

بر اساس دانش، مهارت، رقابت، توانايي ها، جايگاه ها و اخالق كاري  آموزشكيفيت 
  شود.  ميسنجيده 

ي مالزي هيئت علمي پژوهشي وجود ندارد و هيئت علمي بايد فعاليت ها دانشگاهدر 
در مراكز تحقيقاتي نيز ارتقاي اعضاي . ژوهشي با هم داشته باشندي و پآموزش

بوده و بايد دانشجو داشته باشند واساتيدي كه ها  دانشگاههيئت علمي مانند 
انجام دهند( . . . دانشجو ندارند بايد فعاليت هاي ديگري همچون سمينار، كارگاه و

  . اين مراكز دانشجوي ارشد و دكترا دارند)
  ي مالزي شامل:ها دانشگاهجهت ارتقا در فعاليت ها 

، ارتباط با صنايع، انضباط كاري و فعاليت اجرايي آموزشتحقيقات، مقاالت، 
  باشند كه در بخش  مي

  ارايه آثار علمي  و آموزش: كيفيت تدريس، كميت تدريس، نوآوري در آموزش
  در بخش نظارت، كميت آن و در مبحث تحقيقاتي:

كميت عنوان هاي تحقيقاتي/ خروجي تحقيقات/ كميت تحقيق/ كيفيت خروجي از  
در بحث چاپ مقاالت كميت و كيفيت هر دو به . موارد مهم در نظر گرفته ميشوند

  . يك اندازه مهم مي باشند
  در بحث خدمات حرفه ايي، شاخص هاي آن شامل:

نعتي و مردم، توليد ارايه شبكه با صنعت و مردم، پروژه و فعاليت در شبكه ص
باشند كه همه  ها و توسعه شخصيت دانشجو مي درآمد، كنفرانس، عضويت در كميته

  . باشند به يك اندازه مهم مي
  در بخش رهبري و مديريت پروژه:

ها و توانايي به چالش كشيدن موارد از  ويژگي هاي رهبري، جهت دار بودن موفقيت
  . همگي به يك اندازه حائز اهميت هستند شود كه جمله امور مهم در نظر گرفته مي

اي،  ي، ايالتي، ناحيه، ملالمللي بينهاي  ها و مشاركت در بخش وظايف اداري، فعاليت
  . باشند ي و گروهي همه مهم ميا دانشكده
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تر ي مالزي به صورت تمام وقت، پاره وقت و قراردادي (بيشها دانشگاهاستخدام در 
 ١زمايشي براي اعضاي مالزيايي بسته به دانشگاه آبراي خارجيان) مدت پيماني يا 

هاي نيمه وقت و قراردادي  ي مالزي براي استخدامها دانشگاهدر . باشد ساله مي ٣تا 
  . هم ترفيع ساليانه وجود دارد

هاي  ي و پژوهشي و امور اجرايي و ارتباط با صنعت يا سازمانآموزشفعاليت 
نقش دارند و هركدام نيز داراي جزييات هاي مساوي در ارتقا  اجتمايي با وزن

 آموزشتوانند با بقيه جبران كنند اما بقيه با  را مي آموزشباشند  بيشتري مي
  شود.  ميانها توسط دانشجويان و همكاران ارزيابي  آموزشضمنا فعاليت  شود مين

جرج علمي ايراني درخصوص دانشگاه  هيأتتجارب زيسته يكي از اعضاي  -٣
  : واشنگتن

  هاي علمي زير را دارد: انشگاه جورج واشنگتن مرتبهد
   استاد تمام- ٣ دانشيار-  ٢استاديار  - ١ 
  استاد تمام پژوهشي -٣دانشيار پژوهشي  - ٢استاديار پژوهشي  -١

و مدرس نيز استفاده  ) Adjunct facultyهمچنين در دانشگاه از اساتيد مدعو (
  شود.  مي

علمي بر پژوهش و انتشارات مقاالت  هيأتبر مبناي ليست باال برخي اعضاي  
علمي به جز  هيأتبا اين حال همه . علمي پژوهشي) هيأت(عضو متمركز هستند

سيستم . ي و خدمات هستندآموزش و استاد مدعو داراي مسئوليت هاي پژوهشي
و مدرك  و دانشگاهي در اياالت متحده آمريكا با ايران متفاوت است آموزش

اما در اينجا . دانم آنجا به چه صورت است دريافت كردم و مي ليسانسم را از ايران
(سرچ) علمي موضوعات پژوهشي را جستجو  هيأت يعني اياالت متحده آمريكا همه

تا . )found(كنند ميهاي مالي براي برنامه هاي پژوهشي دريافت  و كمك كنند مي
ر حال هر به ه. دانشجويان بيشتري را پذيرش كنند به خصوص در مقطع دكترا

تا پژوهش خود را شروع  كند استارتاپ از دانشگاه دريافت ميعلمي بودجه  هيأت
اين  كند ميسپس منابع بيروني را جستجو . يا دو دانشجو را پذيرش كندكند و يك 

آزمايشگاه خود را تجهيز كند و كامپيوتر يا تجهيزات  كند ميبودجه به آنها كمك 
  . مورد نياز را خريداري كند
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مبناي تعداد مقاالت چاپ شده در مجالت و تعداد ارجاعات كه در مجالت  ارتقاء بر
مقاالت بايد در مجالت باكيفيت و . اين خيلي مهم استگيرد.  مياست صورت 

ارتقايي براي تدريس بهتر . چاپ شود )در حوزه مهندسي IEEEمثالً  ( مشهور
دبيرستان كه فقط معلم دارد وجود ندارد و فقط سيستم دانشگاهي بايد متفاوت با 

بر پژوهش متمركز هستند و دانش علمي با ارزش براي افراد و  ها . دانشگاهباشد
  . كنند ميكشور توليد 
علمي بودن باشد بايد از  هيأترتبه شما و اولين شغل شما عضو اگر اولين م

علمي پاره وقت است و از مزاياي مثل  هيأتاستاد مدعو . استاديار شروع كنيد
  شود.  مينمند  مراقبت هاي سالمت و تعطيالت بهره

سبب  -١در مورد پژوهش ها در دانشگاه جرج واشنگتن چند دليل وجود دارد 
و نه تنها شهريه  شود ميتامين منابع مالي براي به كار گيري و پذيرش دانشجويان 

پژوهش هايي كه  -٢دانشجويان مي دهد آنها را مي پردازد بلكه حقوق هم به 
علمي و  هيأتيي براي مزايا ،شود و ارجاعات دارد علمي چاپ مي هيأتتوسط 

تر و جذاب تري و موضوعات علمي  كند ميزش آفريني پژوهش ار - ٣. دانشگاه دارد
علمي براي يافتن موضوعات  هيأتپژوهش سبب افزايش انگيزه  - ٤به همراه دارد

. و اين يك موقعيت است شود مي فت بودجه پژوهشي بيشتربراي دريا ،جديد
دانشجويان  ،موضوعات جذاب -٥علمي و دانشگاه  هيأتبرد براي - موقعيت برد

كه آنها متقاضي تحصيل در دانشگاه  شود ميو سبب  كند ميبيشتري را جذب 
توان اين گونه در نظر گرفت كه پژوهش مانند نوعي كسب و مي  در نهايت. دنشو

ها و دولت براي متقاعد  علمي و فروش يافته هاي پژوهش به شركت هيأتكار براي 
علمي نياز دارد تا  هيأتالبته هر . كردن آنها در مورد موضوعات پژوهشي است

 وسييد دردر طول يك سال تحصيلي به عنوان وظيفه با. تدريس كندنيز دروسي را 
داريم كه هيچ هم علمي هايي  هيأتاما  اما تمركز بر پژوهش است. را تدريس كند

آنها بيشتر . كنند مياما دانشجويان خوبي را از سراسر دنيا جذب  كنند مينتدريس 
  . كنند ميهر سال براي پژوهش جذب  Found از يك ميليون

  ي كانادا:ها دانشگاهوص علمي ايراني درخص هيأتتجارب زيسته يكي از اعضاي  -٤
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هاي خاص خودش رو داشته  ويژهي كانادا عضو هيئت علمي بايد كار ها دانشگاهدر  
دكترا بايد شود.  ميو استاديار  شود ميعلمي  هيأتر واقع كسي كه عضو د. دباش

سال يا  ٥تا  ٣كساني كه استخدام مي شوند از . بايد دكترا به باال باشد. داشته باشد
 آنهااگر . ندورسمي قطعي بش مي توانندسال آزمايشي هستند و بعد  ٧تا  گاهي

معموال رسمي قطعي شدن . د امكان ادامه كار وجود داردنرسمي قطعي هم نشو
با درخواست فرد  كهبا ارتقا مرتبه به دانشياري گيرد.  ميانجام افراد همزمان با ارتقا 

كنار اعضاي  ،ها دانشگاهبرخي در گيرد.  ميدرخواست رسمي شدن هم صورت  هست
اي  خيلي پيچيده هگرها كارراهآموزشمعموال . گر هم دارندآموزشهيئت علمي 

در  ،در كاناداگاهي شود.  ميهاي فني از آنها استفاده  بيشتر هم در گروه. دنندار
در يو بي سي در . علمي متفاوت روبرو مي شويم هيأتما با ها هم  درون دانشگاه

  . گر ندارندآموزشدر برخي . گر دارندآموزشها  برخي رشته
كار اصلي ارزيابي با گروه است در ارزيابي از ارزياب هاي بيروني هم هم براي ارتقا  

مثال در . علمي و پژوهشگر تفاوت وجود دارد هيأتهمچنين بين شود.  مياستفاده 
علمي فقط در دانشگاه  هيأتدر كانادا . نهادهاي پژوهشي وجود دارد ،كشور فرانسه

شما  . وجود نداردوتويي علمي چيزي به اسم امتياز  هيأتدر ارتقاء اعضاي . است
يد هنيد درخواست بداتو سال در سمت استادياري باشيد و بعد مي ٧تا  ٥بين  بايد

براي ارتقا به شايستگي ها و كيفيت . دانشياري و همچنين رسمي قطعي شدن براي
و  كند ميواحد دارد تدريس  ٤تا  ٢معموال استاديار از طرفي شود.  ميمقاله توجه 

علمي  هيأتاين كارويژه بنا بر درخواست فرد . كند ميگروه كار ويژه افراد را تعيين 
و توافق در خصوص كار ويژه ها انجام كارويژه است و در هر گروه تنوع . است

و  ها . دانشگاهها متعدد باشد توافق ،مختلف هاي و ممكن است بين گروهشود.  يم
براي ارزيابي گيرد.  ميبراي ارتقا ارزيابي صورت . گروه ها در كانادا استقالل دارند

دهند كه اين ارزيابي اعضاي گروه به  زيابي الزم را انجام ميارابتدا اعضاي گروه 
سپس گروه ارزياب دانشكده ارزيابي . واند باشدت كمك اعضاي بيروني گروه هم مي

دانشگاه صرفا جهت رسميت بخشي به ارزيابي . و نهايتا دانشگاه دهد را انجام مي
با  آناگر ارزيابي برگردد و مورد قبول واقع نشود حتما بايد داليل . كند ميورود 

گيرند اگر  رسانند و پاسخ وي را مي ابتدا به اطالع ذينفع مي و جزئيات مشخص شود
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به  علمي هيأتعضو  اعتراض ،رد شدن ارزيابي در قسمت رياست دانشگاه باشد
علمي  هيأتهاي ديگر اعضاي  كارويژهرسد  شوراي دانشگاه و شوراي صنفي مي

گيري گروه  خدمات اجتماعي در قلمرو نهادهاي دانشگاهي است و مرجع تصميم
كند و گروه  فرد تعيين مي پس. كه با درخواست فرد صورت گرفته است باشد مي

 . كند تصويب مي

  
علمي  هيأتبندي و ارائه پيشنهادهاي كاربردي در نظام ارتقاي اعضاي  جمع
  ايران

علمي در  هيأتبراساس مطالعات انجام شده از نظر تنوع و مرتبه اعضاي 
 مؤسساتو  ها دانشگاهتفاوت چنداني با  ،ي مختلف كشورهاي جهانها دانشگاه
و تفاوت هاي محدود قابل مشاهده صرفا در . ايران مشاهده نگرديد عالي آموزش

 و ...ي آموزشمحقق پژوهشي و دستيار  ،خصوص مواردي مانند دستيار پژوهشي
هاي مورد مطالعه به صورت  مرتبه هاي علمي كه در بسياري از دانشگاهباشد.  مي

باشد.  ميمعمول و مشترك وجود دارد شامل مربي، استاديار، دانشيار و استاد تمام 
هيات علمي به اگر چه در بسياري از كشورها اين مرتبه ها در خصوص اعضاي 

و مالزي  اما با اين حال در برخي كشورها همچون آلمان،. كند ميصدق صورت عام 
و از عنوان  شود مي ها دانشگاهعلمي  هيأتصرفا شامل اعضاي  اين رتبه بندي  ...

Researcher  تجارب زيسته گردد.  ميعلمي پژوهشي استفاده  هيأتبراي اعضاي
  باشد.  ميعلمي با نتايج اين پژوهش همراستا  هيأتاعضاي 

بررسي چگونگي ارتقا مرتبه در كشور هاي مختلف و معيارهاي مد نظر همچنين با  
يكساني در  نامه آييني كشورهاي مختلف ها دانشگاهدر آنها مشاهده گرديد كه 

و هر دانشگاه بر اساس  ،علمي براي ارتقاء وجود ندارد هيأتخصوص اعضاي 
لعمل منحصر هاي خاص خود داراي دستورا معيارهاي خود و مطابق شرايط و ويژگي

، آنچه ها نامه آيينو با وجود منحصر به فرد بودن اين باشد.  ميبه فردي براي ارتقا 
حاكي از اين است كه بسياري از معيارها در كليت در تمامي  گردد ميمشاهده 
تفاوت چنداني بين معيارهاي مطرح در آن كشورها و مد نظر قرار دارند و  ها دانشگاه
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ناشي از نحوه ارزيابي  ،عدود تفاوت موجود در برخي معيارهاايران وجود ندارد و م
 هيأتنظام خود ارزيابي اعضاي ،فرهنگ سازماني ،علمي هيأتفعاليت هاي اعضاي 

 عالي و آموزشتوسعه حرفه اي با توجه به بافت نهاد  ،علمي پيش از ارتقاي رسمي
علمي با نتايج اين  هيأتتجارب زيسته اعضاي باشد.  ميدانشگاه  ضوابط خاص هر
ها و  همچنين در خصوص امتيازدهي به هريك از فعاليتباشد.  ميپژوهش همراستا 

علمي،  هيأتها و تجارب زيسته اعضاي  در اسناد و سايت معيارهاي مورد بررسي،
  . اطالعات به تفصيل گزارش و ثبت نشده بود

به  نامه آييني يك تا در ايران نيز به جاي تسر گردد ميبر همين اساس پيشنهاد 
 مؤسسههردانشگاه و  مأموريتبر اساس  ،ها دانشگاهعالي و  آموزش مؤسساتهمه 

ارتقاء تهيه و تدوين  نامه آييني يا پژوهشي، آموزشعالي و همچنين گروه  آموزش
هردانشگاه يا  مأموريتبر مبناي  ،در اين صورت به جاي يكسان نگري. گردد

به عنوان . متناسب و مناسب و عادالنه اي تدوين گردد نامه آيينپژوهشي  مؤسسه
ي خاصي همچون تربيت مدرس و يا تربيت ها دانشگاه مأموريتمثال اگر 

 نامه آيينبهتر است در  ،باشد ميو شغل معلمي  آموزشتربيت فردي جهت ،معلم
علمي اين دو دانشگاه شرايط خاصي متناسب با  هيأتارتقاي اساتيد و اعضاي 

براي ارزيابي  ،دنبال آن وظايف اصلي اساتيد دانشگاه  دانشگاه و به مأموريت رسالت و
در اين صورت بعد حداقل هاي . علمي تدوين گردد هيأتفعاليت هاي اعضاي 

وتويي بودن مقاالت پژوهشي و مالك ارزيابي موارد پژوهشي ومقاالت پژوهشي در 
با مالحظات خاص همراه  .و ..ي تربيت معلم مثل دانشگاه فرهنگيان ها دانشگاه

مهارتي و عملي  آموزشهاي تربيتي و  گردد و به جاي آن امتيازات و شايستگي
در  ،ي كشورها دانشگاهدر  گردد ميهمچنين پيشنهاد . تري پيدا كند نقش پررنگ

دانشگاه محل خدمت به صورت جدي تري  مأموريتتوسعه حرفه اي و  ،معيار ارتقا
ي فني، توجه ها دانشگاهالً در بخش ارتباط با صنعت به مث. مورد توجه قرار گيرد

خدمات اجتماعي و مسئوليت اجتماعي به ،بيشتري شود در بعد ارتباط با جامعه
 گردد ميهمچنين پيشنهاد . دانشگاههاي علوم انساني اهميت بيشتري داده شود

در بخش پژوهش به حوزه خدمات اجتماعي و مسئوليت هاي  نامه آيينتاكيد اصلي 
نامه فعلي ارتقا در كشور ما به بخش خدمات اجتماعي  آيين. اجتماعي تسري يابد
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به اين مهم توجه  شود ميكه پيشنهاد . علمي توجه خاص ندارد هيأتاعضاي 
اي خصوصا اينكه به دليل ناكافي بودن و حتي نبود استقالل اعض. گردد اي ويژه

هاي حمايتي و قانوني الزم، خدمات اجتماعي  علمي، و ضعيف بودن زيرساخت هيأت
اي كه گاها مجوز  روبروست به گونه اي ويژهعلمي با چالش خاص و  هيأتاعضاي 

انجام برخي خدمات اجتماعي و ارتباط با جامعه و يا حتي صنعت به اساتيد از 
اين گردد.  ميير آن سنگ اندازي و يا در مس شود ميمباني رسمي سازماني داده ن

استخدامي اعضا براي انجام اين خدمات  نامه آييندر حالي است كه بر اساس 
پژوهشي مي  مؤسساتها و  نيازمند اخذ مجوز از رياست دانشگاه يا پژوهشكده

  . ها عمال فاقد اختيارات مي باشند و گروه باشند
علمي و اهميت  هيأتعضاي با توجه به نتايج پژوهش در قسمت تجارب زيسته ا

علمي براساس  هيأتي، پژوهشي، و خدماتي اعضاي آموزشفعاليت هاي 
عالي و همچنين كار راهه شغلي آنان،  آموزش مؤسسات و ها دانشگاههاي  مأموريت

ارتقا از يكسان نگري و تعيين فرايند  نامه آيينشود كه در بازنگري  پيشنهاد مي
مشخص امتيازدهي به همه افراد به صورت مشابه خودداري گردد و به معيارهاي 

 هيأتو مشاركتي در پژوهش در بين اعضاي  هاي تيمي ديگري نيز همچون: فعاليت
ي و پژوهشي؛ خودتحليلي و خود ارزيابي با آموزشعلمي گروه هاي مختلف 

. نيز توجه گردد و ... علمي هيأتاي عضو  عالقه فردي حرفه ،هرويكردهاي نوآوران
ها و عاليق حرفه اي در يكسال به  مأموريتمثال ممكن است فردي بر اساس 

درصد  ٢٠درصد خدمات اجتماعي و  ٤٠درصد پژوهش و  ٤٠تصويب گروه خود 
تدريس داشته باشد ولي فرد ديگري در همان سال درصد اختصاص به هريك از 

درصد پژوهش  ٢٠علمي گروه خود باشد (مثال  هيأتمتفاوت از عضو ديگر ،يتهافعال
نهايتا همانگونه كه بيان شد . درصد خدمات اجتماعي) ٢٠و  آموزشدرصد  ٦٠و 

 براساس. دارند گوناگوني وسعت ها دانشگاه در مديريتي ارتقا و اجرايي هاي شاخص

 ارتقا، اجرايي هاي هاي فعاليت شاخص به دستيابي تسهيل و اصالح براي و ها يافته

 خاص شرايط با آن ساختار و گرفته قرار مورد بازنگري ارتقا معيارهاي شود مي توصيه

 شود و داده تطبيق ايران هاي دانشگاه فناوري و منابع و اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي

 قبيل از اقداماتي. باشد ها دانشگاهعالي و  آموزشمؤسسات  مأموريت راستاي در
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 در مؤثر هاي انجام فعاليت و ها  مسئوليت انواع بين وظايف توزيع در ايجاد تعادل

 در را خود هاي فعاليت زماني مديريت علمي، هيأت هر كه طوري به ارتقا، راستاي

 و استخدام ارتقا انتظارات با آن تطبيق براي و گرفته عهده به هاي مختلف زمينه

  . گردد توصيه تواند مي باشد، داشته ريزي برنامه
 ،ي دنياها دانشگاهبراساس يافته هاي پژوهش يكي از موارد مهم ارتقاء در ساير 

مثال باشد.  ميو تحقيق  آموزشكمك به استادان جوان با پشتيباني و بازخورد در 
 آموزشاين مهم در نظام باشد.  مييك نمونه اين مورد در دانشگاه چالمرز سوئد 

كه اساتيد قديمي تر  شود ميو گاها مشاهده  گردد ميعالي ايران عمال پشتيباني ن
سعي در بهره برداري از آنها به نفع خود مي  ،به جاي كمك به استادان جوان

به خوبي تدوين  نامه آيينسازو كار اين موضوع در  گردد ميلذا پيشنهاد . نمايند
 علمي قديمي، كمك به استادان جوان و هيأتگردد و مالك ارتقاء اعضاي 

  . و تحقيق باشد آموزشپشتيباني در 
ي به تفكيك آموزشعلمي پژوهشي و  هيأت ها دانشگاهباتوجه به اينكه در برخي 

وجود ندارد و استادى را كه فقط وظيفه پژوهش دارد، استاد يا دانشيار پژوهشى 
د كه فرد تدريس داشته باشد و يا رو نمى گويند و موقع ارزيابي ساليانه انتظار نمي

علمي  هيأتگردد قيد عنوان  پيشنهاد مي لذا. خدمات ديگري ارايه كرده باشد
علمي حذف گردد و  هيأتعلمي پژوهشي از عناوين اعضاي  هيأتي و يا آموزش

علمي شناخته شوند كه وظايف انها در راستاي  هيأتهمه تحت عنوان عضو 
و اين . گردد مشخص مي ،عالي آموزشو اهداف هاي محوله سازماني  مأموريت

علمي  هيأتارتقاء و وظايف اعضاي  نامه آيينموضوع مستلزم عدم يكسان نگري به 
  . باشد مي

علمي ديگر  هيأتآنجا يكي از مالكهاي مهم در ارتقا اعضاي  همچنين از
باشد.  ميخصوصا در پژوهش  ،المللي بينهاي  ي دنيا، داشتن فعاليتها دانشگاه

 از يكي به عنوان الملل كه بين عرصه در ها دانشگاه تأثيرگذاري همچنين گسترش

 رسد مي به نظر است، مطرح اسالمي ايران جمهوري عالي آموزشكالن نظام  اهداف

 در علمي هيأتسه گانه اعضاي  هاي براي فعاليت نيز ارتقا نامه آيين در كه باشد الزم

در راستاي موفقيت . شود گرفته درنظر اي شرايط ويژهامتياز و  هدف، اين راستاي
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 ها دانشگاههاي الزم در  سازي و حمايت ر اين مورد، بايسته است تا فرهنگبيشتر د
تا . علمي به عمل آيد هيأتهاي اعضاي  كننده فعاليت به عنوان ركن اصلي و تسهيل

  . گر را به خوبي انجام دهند نقش مشوق و تسهيل
 ،ي دنياها دانشگاهعلمي در ساير  هيأتار و فرايند ارزيابي اعضاي با توجه به ساخت

علمي، ابتدا به صورت انفرادي و  هيأتكه كليه مدارك اعضاي  گردد ميپيشنهاد 
همانند زماني كه داوري مقاالت  ،هاي بررسي كننده توسط هر يك از اعضاي كميته

هر يك از اعضا كميته مستقال ، مورد بررسي و امتيازدهي قرار گيرد و گردد ميانجام 
بندي از آراء صورت  اي جمع ارزيابى خود را بطور كلى انجام داده و نهايتا در جلسه

  . گيرد
بحث جامعه  گيرد ميي دنيا مورد توجه قرار ها دانشگاهيكي از موارد ديگري كه در 

علمي جديد با حقوق و  هيأتعلمي و آشنا نمودن اعضاي  هيأتپذيري اعضاي 
هاي ايران  با توجه به اينكه اين موضوع در دانشگاهباشد.  مييف خود در دانشگاه تكال

هاي نادرست در  گيرد، و اين موضوع بعضا با جهت گيري عمدتا مورد غفلت قرار مي
طي ساز و  گردد ميعلمي همراه است، پيشنهاد  هيأتزمينه كاركردهاي اعضاي 

علمي جديد براي  هيأتاعضاي  اي و وظايف تكاليف حرفه ،كاري مدون و مشخص
  . ارتقاء و همچنين حقوق اداري آنها به صورت شفاف و روشن بيان گردد

 بر و مناسب فواصل در مطالعه ارتقا واجراي نامه آييننهايتا اينكه پيش بيني انعطاف 

 آموزشاختيار حكمرانان  در مناسبي ارزيابي تواند مي ارتقا جدي هاي اساس شاخص
 انجام براي موجود تسهيالت و شناسايي موانع. دهد قرار اصالحات براي عالي

  . بود خواهد كننده كمك ارتقا، و مديريتي اجرايي هاي فعاليت
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  منابع

 بزرگ دانشنامه بنياد :تهران. عالي آموزش المعارف دايرة. )١٣٨٤عباس( بازرگان، .١

 . فارسي

 يآموزش و پژوهشي عملكرد بين ) رابطه١٣٩٣(. شمس، علي ،مريم ،رخشاني .٢
. زنجان دانشگاه كشاورزي تحصيلي دانشجويان پيشرفت و علمي هيأت اعضاي

  . ٣-١٦، صص: ٣١شماره  ،كشاورزي آموزش مديريت پژوهش نامه فصل

 علمي هيأت اعضاي مقررات و قوانين مجموعه. )١٣٨٢(. خسرو سلجوقي، .٣

 تحقيقات علوم، وزارت. دوم پژوهشي، چاپ و عالي آموزشمؤسسات  و ها دانشگاه

  . ايران مدارك علمي و اطالعات مركز فناوري، و

 مرتبه ارتقاي نامه . آيين)١٣٩٥(. بخش، مسعود شمس ،طاهري، عبدالحسين .٤

 اجرايي، نامه انضمام شيوه فناوري به و پژوهشي و يآموزشعلمي  هيأت اعضاي

 بر نظارت هيأت دستورالعمل مؤسسه، مميزه هيأت تشكيل طرز دستورالعمل

 مركز. علمي هيأت اعضاي استخدامي نامه آيين مؤسسه و مميزه هيأت عملكرد

مركز چاپ . فناوري و تحقيقات علوم، مميزه وزارت هاي هيأت و امناء هاي هيأت
  . صفحه ٩٦و انتشارات دانشگاه پيام نور، چاپ اول، 

 انتشارات تهران، ملي، توسعه در دانشگاه نقش. )١٣٨٤(. فيوضات، يحيي .٥

 . ارسباران

بررسي تاثير توانمندسازي اعضاي  . )١٣٩٤( . ابراهيمي، مسيح ،كرمي، كبري .٦
علوم پزشكي،  آموزشدر مراكز توسعه  آموزشعلمي بر ارتقاي كيفيت  هيأت

  . همايش ملي پژوهش هاي علوم مديريت، تهران، گروه پژوهشي بوعلي

طاهري،  ،دريس، فاطمه، تاجي، فريده  شمس علي، ،خسروي مباشري، محمود، .٧
هاي استاد خوب از ديدگاه  ويژگي. )١٣٩٠(. مردان پور شهركردي، الهام زهرا،

پژوهش در  . دانشجويان دانشكده بهداشت دانشگاه علوم پزشكي شهركرد
 . ١- ٨صص:. ٢، شماره٣دوره . علوم پزشكي آموزش
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بررسي تطبيقي . )١٣٨٧(. عبدالحميدمحمدي دوستدار، حسين، ميرحسيني  .٨
فصلنامه علمي پژوهشي . عالي آموزشعلمي در  هيأتمعيارهاي ارتقاي اعضاي 

 . ٩١-١٠٦،صص: ٣سياست علم و فناوري، سال اول، شماره

 چاپ تدريس فنون و ها روش. )١٣٧٩(. پروين غياثي، و رضا سيامك مهجور، .٩

  . ساسان دوم، شيراز: نشر

 هاي توانايي بررسي. )١٣٩٠(. نصراهللا سجادي، و محمد خبيري، مهران ميزاني، .١٠

 نوشتن در استادان كيفيت راهنمايي و بدني تربيت ارشد كارشناسي دانشجويان

صص:  ٦١شماره . عالي آموزش در ريزي برنامه و پژوهش فصلنامه. نامه پايان
١٣٤-١١ . 

 تقوي، ،محمد،زاده نقي شيرازي،عليرضا، رايگان مهين، طلب، روزي ليال، روز، نيك .١١

 از دانشجويي تحقيقات هاي اجراي طرح بازدارنده عوامل بررسي . )١٣٩١(. فرزانه

، صص: ٢، شماره٢جلد . فسا پزشكي علوم دانشگاه مجله. دانشجويان ديدگاه
١١٣-١١٩ . 
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  ضمايم
 آموزش هاى مؤسسه علمى هيأت اعضاى مرتبه رتقاىامواد مربوط به آيين نامه 

) ١٣تا ٦در جداول (٩٥در سال  دولتى ايران غير و دولتى فناورى پژوهشى و عالى،
  )١٣٩٥ بخش ارائه شده است(طاهري و شمس

  
اجتماعي  –تربيتي  –هاي فرهنگي  مجموع امتيازات قابل محاسبه از فعاليت. ٦جدول 

  (ماده يك) مؤسسهي و پژوهشي آموزشعلمي  هيأتاعضاي 

  موضوع  بند

امتياز 
كسب شده 
كميسيون 
تخصصي 
  ماده يك

امتياز 
كسب 

شده در 
 هيأت
  مميزه

حداكثر 
امتياز در 
واحد كار 

  با ترم

حداكثر 
امتياز در 

هر 
  موضوع

حداقل 
امتياز 

الزم در 
هر دوره 

  ارتقاء

١  

(تدوين كتاب) (مقاله) و (توليد 
اثر بديع و ارزنده هنري) با رويكرد 

 –اسالمي در حوزه هاي فرهنگي 
  اجتماعي –تربيتي 

      ٤تا     

      ٣تا       تهيه و تدوين پيوست فرهنگي  ٢

ارائه مشاوره فرهنگي و يا همكاري   ٣
      ٢تا       هاي قانونمند موثر با تشكل

٤  
استاد مشاور فرهنگي با حكم 

فرهنگي  –معاون دانشجويي 
  مؤسسه

    

هر 
نيمسال 

٧/٠ 
  امتياز

٥    

٥  

مسئوليت 
پذيري در 

اصالح و هدايت 
هاي  نگرش

مطلوب 
فرهنگي و 
مشاركت يا 

انجام 
هاي  فعاليت

 –فرهنگي 
 - تربيتي 

  اجتماعي

١-٥-١ – 
برنامه ريزي و 

طراحي در 
امور فرهنگي 

 -تربيتي  –
  اجتماعي

      ٢تا     

٢-٥-١- 
مشاركت در 
اجراي امور 

 –فرهنگي 
 - تربيتي 

  اجتماعي
ساير  -٣-٥-١

فعاليتهاي 
  مرتبط
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  موضوع  بند

امتياز 
كسب شده 
كميسيون 
تخصصي 
  ماده يك

امتياز 
كسب 

شده در 
 هيأت
  مميزه

حداكثر 
امتياز در 
واحد كار 

  با ترم

حداكثر 
امتياز در 

هر 
  موضوع

حداقل 
امتياز 

الزم در 
هر دوره 

  ارتقاء

٦  
استمرار در تقيد و پايبندي به 

 ،ملي ،فرهنگي ،هاي ديني ارزش
  انقالبي و صداقت و امانتداري

  ٥  ١٠  ١٠تا     

در هر       كسب جواير فرهنگي  ٧
    ٨  ٢مورد تا 

٨  
طراحي و مشاركت فعاالنه در 

برگزاري كرسي هاي نقد و نظريه 
  پردازي

    ٦  ٢تا  ١    

٩  
هاي دانش  كارگاهشركت در 

سازي اعضاي  افزايي و توانمند
  علمي هيأت

    

به ازاي 
 ١٦هز 

ساعت 
 ٢ آموزش
  امتياز

٨    

١٠  
برگزاري نمايشگاه آثار و كارگاه 

هنري با رويكرد فرهنگي اسالمي 
  ايراني

    ٥  ٢تا     

 ١٠الي  ١حداقل امتياز الزم از بند هاي 
  ٥          )٦(به استثناي بند 

الي  ١حداكثر امتياز قابل قبول از بندهاي 
١٠  ٣٠        ١٠  
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علمي  هيأتاعضاي  * ي ماده دو :آموزشامتيازات قابل محاسبه از فعاليتهاي . ٧جدول 
  *مؤسسهي آموزش

  موضوع  بند

امتياز 
كسب 

شده در 
كميته 
  منتخب

امتياز 
كسب 
شده 
در 

 هيأت
  مميزه

حداكثر امتياز 
سقف   در

حداكثر 
امتياز در هر 

موضوع 
  (دوره ارتقاء)

  حداقل امتياز الزم

واحد 
  درس

واحد 
كار 
يا 
  ترم

  دانشيار  استاديار  مربي

١  

رعايت نظم 
و انضباط و 

شئونات 
ي و آموزش

  درسي

        ٥  ٥  ٥  ٧/٠  

كيفيت   ٢
  ١٦  ١٥  ١٤  ٢٠          تدريس

كميت   ٣
          تدريس

  مربي٣٢
استاديارو ٣٥

دانشيار به 
  بعد

١٢  ١٥  ١٥  
  

  
  
٤  

سرپرستي 
پايان نامه 

هاي دكتري 
عمومي 
گروه 
 پزشكي

      ٢  

  
  
٢٠  

      

سرپرستي 
دوره 

كارشناسي 
ارشد و 

داروسازي و 
MPH  

      ٣  

سرپرستي 
تخصصي 

دكتري گروه 
  پزشكي

      ٥/٣  

سرپرستي 
فوق 

  تخصصي
      ٥  

سرپرستي 
دكتري 

تخصصي 
PhD  

      ٨  
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  موضوع  بند

امتياز 
كسب 

شده در 
كميته 
  منتخب

امتياز 
كسب 
شده 
در 

 هيأت
  مميزه

حداكثر امتياز 
سقف   در

حداكثر 
امتياز در هر 

موضوع 
  (دوره ارتقاء)

  حداقل امتياز الزم

واحد 
  درس

واحد 
كار 
يا 
  ترم

  دانشيار  استاديار  مربي

جوايز   ٥
٥/٠        يآموزش

        ٤  ٢تا 

٦  
دانش 
پژوهي 

  يآموزش
      ٥/٠ 

        ٢٠  ١٥تا 

  

حداقل 
امتياز الزم 

الي  ١از بند 
٦  

          ٤٠  

  

حداكثر 
امتياز قابل 
احتساب از 

  ٦الي  ١بند 

        ٧٠        

جمع امتياز   
                  كسب شده

 هيأتآيين نامه استخدامي  ٤٤براي مشاغل موضوع ماده  ٢كسب امتيازات ماده   تبصره:
ساير مشاغلي كه با حكم هريك از . علمي در زمان تصدي مشاغل مذكور الزامي نيست

ي موظف آموزشوزيران وزارتين به آن منصوب مي شوند در زمان تصدي فقط در سقف بار 
  . خود الزم است امتياز كسب نمايد

    



  ٥٧         بررسي انواع كادر علمي و تعاريف و جايگاه آن (آموزشگر، محقق و...) در....

 

علمي  هيأتاعضاي *ي ماده دو : آموزشامتيازات قابل محاسبه اثر فعاليتهاي . ٨جدول
  *پژوهشي

  موضوع  بند

امتياز 
كسب 

شده در 
كميته 
  منتخب

امتياز 
كسب 
شده 
در 

 هيأت
  مميزه

حداكثر امتياز 
  در

سقف 
حداكثر 
امتياز 
در هر 

موضوع 
(دوره 
  ارتقاء)

  حداقل امتياز الزم

واحد 
  درس

واحد 
كار 
يا 
  ترم

  دانشيار  استاديار  مربي

كيفيت   ١
        تدريس

١٤ 
تا 
٢٠  

٢٠        

  ٥  ٥  ٥  ١٥  ٥/١        كميت تدريس  ٢

  
  
٣  

سرپرستي 
پايان نامه 

هاي دكتري 
عمومي گروه 

 پزشكي

      ٢  

  
  
٢٠  

      

سرپرستي 
دوره 

كارشناسي 
ارشد و 

داروسازي و 
MPH  

      ٣  

سرپرستي 
تخصصي 

دكتري گروه 
  پزشكي

      ٥/٣  

سرپرستي 
  ٥        فوق تخصصي

سرپرستي 
دكتري 

تخصصي 
PhD  

      ٨  

٤  

اهتمام 
ورزيدن در 

پرورش محقق 
در سطح ملي 

  المللي و بين

      ١٥  ٥        

٥  
انتقال دانش 
يا فناوري در 

ها  قالب كارگاه
    

 ٨هر 
ساعت 

٥/٠  
  ٥  ٥  ٥  ١٠  



 تعاريف و جايگاه آن (آموزشگر، محقق و...) در....بررسي انواع كادر علمي و   ٥٨

  موضوع  بند

امتياز 
كسب 

شده در 
كميته 
  منتخب

امتياز 
كسب 
شده 
در 

 هيأت
  مميزه

حداكثر امتياز 
  در

سقف 
حداكثر 
امتياز 
در هر 

موضوع 
(دوره 
  ارتقاء)

  حداقل امتياز الزم

واحد 
  درس

واحد 
كار 
يا 
  ترم

  دانشيار  استاديار  مربي

هاي  و دوره
  كوتاه مدت

  
حداقل امتياز 

 ١الزم از بند 
  ٥الي

          ٢٠  

  
حداكثر امتياز 
قابل احتساب 

  ٥الي ١از بند 
        ٤٠        

جمع امتياز   
                  كسب شده

  

 هيأتآيين نامه استخدامي  ٤٤براي مشاغل موضوع ماده  ٢كسب امتيازات ماده  تبصره :
ساير مشاغلي كه با حكم هريك از . علمي در زمان تصدي مشاغل مذكور الزامي نيست

ي موظف آموزشوزيران وزارتين به آن منصوب مي شوند در زمان تصدي فقط در سقف بار 
  . خود الزم است امتياز كسب نمايد

  
   



  ٥٩         بررسي انواع كادر علمي و تعاريف و جايگاه آن (آموزشگر، محقق و...) در....

 

علمي  هيأتفناوري اعضاي  –هاي پژوهشي  امتيازات قابل محاسبه از فعاليت. ٩جدول 
  (ماده سه) مؤسسهي آموزش

  موضوع  بند

امتياز 
كسب 

شده در 
كميته 
  منتخب

امتياز 
كسب 

شده در 
 هيأت
  مميزه

حداكثر 
امتياز 

در واحد 
  كار

سقف 
حداكثر 
امتياز 
در هر 
  موضوع

  حداقل امتياز الزم

  دانشيار  استاديار  مربي

  
١  

مقاالت تحقيقي 
  اصل

گزارش موارد 
 case reportنادر

مقاالت متفرقه 
  ). . . . (سردبير

  مقاالت الكترونيك

  ١٥  ٥/٧  ٥    ٧تا  ٢    

مقاالت علمي   ٢
        ١٠  ٥تا  ٢      مروري

٣  

مقاالت علمي 
ترويجي و نقد 
چاپ شده و 

مقاالت پژوهشي 
  در دايره المعارف

          ٤تا  ١    

٤  

مقاالت علمي 
كامل چاپ شده 

در مجموعه 
  ها مقاالت كنفرانس

        ٥  ٢تا  ١    

٥  
خالصه مقاالت 

علمي در 
  ها كنفرانس

تا  ٠/٥    
٢  ١        

٦  

 مقاالت علمي صد
در صد مستخرج از 

رساالت و 
  ها نامه پايان

          ٥تا  ٢    

  
  
٧  

  

طراحي  ١-٧
ها و  روش،سيستم

خدمات جديد در 
  سطح كشور

    ١٥  

  
  
٢٠  

      

طراحي ٢-٧
در . . . سيستم

منطقه تحت 
  پوشش دانشگاه

  

    ٣        



 تعاريف و جايگاه آن (آموزشگر، محقق و...) در....بررسي انواع كادر علمي و   ٦٠

  موضوع  بند

امتياز 
كسب 

شده در 
كميته 
  منتخب

امتياز 
كسب 

شده در 
 هيأت
  مميزه

حداكثر 
امتياز 

در واحد 
  كار

سقف 
حداكثر 
امتياز 
در هر 
  موضوع

  حداقل امتياز الزم

  دانشيار  استاديار  مربي

تا  ٥/٠      كار جديد ٣-٧
٤        

مدل سازي  ٤-٧
وسايل پزشكي و 

  آزمايشگاهي
    ٣        

توليد مواد  ٥-٧
        ٢      آزمايشي و دارويي

تدوين  ٦-٧
راهنماي طبابت 

  باليني كشور
تا  ٥/٠    

٥        

  
٨  

گزارشهاي علمي 
طرحهاي پژوهشي 

  فناوري
  ٤تا  ١    

  
  
  

      

استاني يا  ٢-٨
        ٧تا ٢      منطقه اي

        ١٤تا  ٣      ملي ٣-٨

٩  
اختراع يا اكتشاف 

  شدهثبت 
  خارج) –(داخل 

        ٢٠  ١٠تا     

١٠  

ايجاد ظرفيت فعال 
در جذب اعتبار 

پژوهشي ((گرنت)) 
 –داخلي 

  المللي بين

    

 ٢تا  ١
(به ازاي 
هر ده 
ميليون 
  تومان)

١٢       .  
  

هاي  ساير فعاليت  ١١
        ٥  ٢      فناوري



  ٦١         بررسي انواع كادر علمي و تعاريف و جايگاه آن (آموزشگر، محقق و...) در....

 

علمي  هيأتفناوري اعضاي  –امتيازات قابل محاسبه از فعاليتهاي پژوهشي  . ١٠جدول 
  (ماده سه) مؤسسهي آموزش

  موضوع  بند

امتياز 
كسب 

شده در 
كميته 
  منتخب

امتياز 
كسب 
شده 
در 

 هيأت
  مميزه

حداكثر 
امتياز 

در 
واحد 

  كار

سقف 
حداكثر 
امتياز 
در هر 
  موضوع

  حداقل امتياز الزم

  دانشيار  استاديار  مربي

١٢  

تاليف يا  ١٢ – ١
 تصنيف كتاب

  (مرتبط)
تا  ٥/٠    

٣٠  ١٥        

 ٢٥/٠      (غير مرتبط)١٢-٢
        ٣  ٥/١تا 

تاليف يا تدوين  ١٢-٣
كتب چاپي يا 

  الكترونيكي
تا  ٥/١    

٦          

١٣  

نظارت ،داوري،ارزيابي
بر فعاليتهاي 

فناوري و نوع ،پژوهشي
  آوري

    ٨  ٢        

تجديد چاپ كتاب   ١٤
تا  ٥/٠      تاليفي يا تصنيفي

٤  ٢        

تا  ٥/٠      ويرايش علمي كتاب  ١٥
٢  ١        

داوري مقاالت علمي   ١٦
        ٢٠  ١٠      پژوهشي

تصحيح انتقادي كتاب   ١٧
        ١٠  ١      معتبر

  
  
١٨  
  

  ٤تا       كرسي نظريه پردازي

  
  
٨  

      
ها و  در همايش ١-١٨

        ٧تا  ٢      گردهاي علميميز

در حوزه علوم  ٢-١٨
        ٧تا  ٢      انساني (نقد علمي)

        ٧تا  ٢      نوع آوري
        ١٢تا ٥      نظريه پردازي

١٩  

كسب رتبه در 
هاي ملي و  شنوارهج

المللي مرتبط با  بين
  حوزه تخصصي

    

رتبه 
اول تا 

٥  
رتبه 

دوم تا 
٣  

  
١٠        



 تعاريف و جايگاه آن (آموزشگر، محقق و...) در....بررسي انواع كادر علمي و   ٦٢

  موضوع  بند

امتياز 
كسب 

شده در 
كميته 
  منتخب

امتياز 
كسب 
شده 
در 

 هيأت
  مميزه

حداكثر 
امتياز 

در 
واحد 

  كار

سقف 
حداكثر 
امتياز 
در هر 
  موضوع

  حداقل امتياز الزم

  دانشيار  استاديار  مربي

رتبه 
سوم تا 

١  

  
٢٠  

ترجمه كتاب به زبان 
فارسي متناسب با 

ي و آموزشبرنامه 
  رشته تخصصي

تا  ٥/٠    
٦  ٣        

 ١حداقل امتياز الزم 
  ٤٥  ٣٥  ٣٠          ٢٠الي 

سقف امتيازات كسب 
شده ماده سه (قابل 

  قبول)
              



  ٦٣         بررسي انواع كادر علمي و تعاريف و جايگاه آن (آموزشگر، محقق و...) در....

 

علمي  هيأتفناوري اعضاي  –امتيازات قابل محاسبه از فعاليتهاي پژوهشي  . ١١جدول 
  (ماده سه) مؤسسهپژوهشي 

  موضوع  بند

امتياز 
كسب 

شده در 
كميته 
  منتخب

امتياز 
كسب 
شده 
در 

 هيأت
  مميزه

حداكثر 
امتياز 

در 
واحد 

  كار

سقف 
حداكثر 
امتياز 
در هر 
  موضوع

  حداقل امتياز الزم

  دانشيار  استاديار  مربي

١  
رعايت ضوابط و 
مقررات پژوهشي 

  مؤسسه
    ٦  ٦  ٦  ٨  ١  

  
  
٢  

مقاالت تحقيقي 
(original 
Articles) 

    

  
  

  ٧تا ٢

  ٣٠  ١٥  ٥/٧  

گزارش موارد نادر 
(case Report) 
مقاالت متاآناليز 

(Meta Analysis) 
مقاالت متفرقه 

  ). . . (سردبير و
 Electronicمقاالت

            

 –مقاالت علمي   ٣
        ١٠  ٥تا  ٢      مروري

٤  

–مقاالت علمي 
اخذ چاپ  ،ترويجي

شده و مقاالت 
پژوهشي در دايره 

  المعارف

          ٤تا ١    

٥  
مقاالت علمي كامل 

چاپ شده در مجموعه 
  مقاالت كنفرانسها

        ٥  ٢تا  ١    

مقاالت علمي خالصه   ٦
تا  ٥/٠      در كنفرانسها

٢  ١        

٧  

مقاالت علمي صد در 
صد مستخرج از 

رساالت و پايان نامه 
  ها

          ٥تا  ٢    

  
  
  
  
٨  

طراحي  ١-٨
روشها و ،سيستم

خدمات جديد در 
  سطح كشور

  

    ١٥  
  
  
٢٠  

      



 تعاريف و جايگاه آن (آموزشگر، محقق و...) در....بررسي انواع كادر علمي و   ٦٤

  موضوع  بند

امتياز 
كسب 

شده در 
كميته 
  منتخب

امتياز 
كسب 
شده 
در 

 هيأت
  مميزه

حداكثر 
امتياز 

در 
واحد 

  كار

سقف 
حداكثر 
امتياز 
در هر 
  موضوع

  حداقل امتياز الزم

  دانشيار  استاديار  مربي

. طراحي سيستم ٢-٨
در منطقه تحت . . 

  پوشش دانشگاه
    ٣        

تا  ٥/٠      كار جديد ٣-٨
٤        

مدل سازي  ٤-٨
وسايل پزشكي و 

  آزمايشگاهي
    ٣        

توليد مواد  ٥-٨
        ٢      آزمايشي و دارويي

تدوين راهنماي  ٦-٨
تا  ٥/٠      طبابت

٥        

  
  
٩  

گزارشهاي علمي 
طرحهاي پژوهشي 

  مؤسسه ١-٩فناوري 
    ٤تا  ١    

  
  
  

      

استاني يا منطقه  ٢-٩
        ٧تا ٢      اي

        ١٤تا ٣      ملي ٣-٩

١٠  
اختراع يا اكتشاف 

  ثبت شده
  خارج) ٠(داخل 

        ٢٠  ١٠تا     

١١  
ايجاد ظرفيت فعال در 
جذب اعتبار پژوهشي 

  بين المللي –داخلي 
    

 ٢تا  ١
به ازاي 
هر ده 
ميليون 
  تومان

١٢        

   



  ٦٥         بررسي انواع كادر علمي و تعاريف و جايگاه آن (آموزشگر، محقق و...) در....

 

علمي  هيأتفناوري اعضاي  –هاي پژوهشي  امتيازات قابل محاسبه از فعاليت . ١٢جدول 
  سسه (ماده سه)ؤپژوهشي م

  موضوع  بند

امتياز 
كسب 

شده در 
كميته 
  منتخب

امتياز 
كسب 
شده 
در 

 هيأت
  مميزه

حداكثر 
امتياز 

در 
واحد 

  كار

سقف 
حداكثر 
امتياز 
در هر 
  موضوع

  حداقل امتياز الزم

  دانشيار  استاديار  مربي

١٢  

نظارت ،داوري ،ارزيابي
هاي  بر فعاليت

نوع فناوري و ،پژوهشي
  آوري

      

١٢  

      

        ٥/٠      مؤسسه ١-١٤
استاني يا منطقه  ٢-١٤

تا  ٥/٠      اي
٥/١        

 ٢٥/٠      ملي ٣-١٤
        ٣تا 

١٣  

هاي  ساير فعاليت
فناوري ( اختراعات و 

جشنواره) با تاييد نهايي 
  مميزه زيربط هيأت

          ٥تا  ٢    

١٤  

تاليف يا  ١٢ – ١
        ٣٠  ١٥تا       (مرتبط) تصنيف كتاب

 ٢٥/٠      (غير مرتبط)١٢-٢
        ٣  ٥/١تا 

تجديد چاپ كتاب   ١٥
تا  ٥/٠      تاليفي يا تصنيفي

٤  ٢        

١٦  
  

        ١٥  ٢      ويرايش علمي كتاب
 –داوري مقاالت علمي 

        ٥  ١      پژوهشي

تصحيح انتقادي كتاب   ١٧
        ٢٠  ١٠      معتبر

  
  
١٨  

كرسي هاي نظريه 
  پردازي

ها و  در همايش ١-١٨
  ميزگردهاي علمي

        ٨  ٤تا     

در حوزه علوم  ٢-١٨
  انساني

  (نقد علمي)
  (نوع آوري)

  (نظريه پردازي)

    

  
  ٧تا ٢
  ٧تا  ٢

تا  ٥
١٢  

        



 تعاريف و جايگاه آن (آموزشگر، محقق و...) در....بررسي انواع كادر علمي و   ٦٦

  موضوع  بند

امتياز 
كسب 

شده در 
كميته 
  منتخب

امتياز 
كسب 
شده 
در 

 هيأت
  مميزه

حداكثر 
امتياز 

در 
واحد 

  كار

سقف 
حداكثر 
امتياز 
در هر 
  موضوع

  حداقل امتياز الزم

  دانشيار  استاديار  مربي

١٩ 

برخورداري 
از 

برجستگي 
يا شاخص 

بودن در امر 
  پژوهش

درسطح 
  مؤسسه

    ٤  
درسطح         ٤  ٨

ملي يا 
بين 
  المللي

٢٠  
كسب رتبه در جشنواره 

المللي  ملي و بينهاي 
  مرتبط با حوزه تخصصي

        ١٠  ٥تا     

٢١  

ترجمه كتاب به زبان 
فارسي متناسب با برنامه 

ي در رشته آموزش
  تخصصي

تا  ٥/٠    
٦  ٣        

حداقل امتياز الزم از   
  ٥٥  ٤٥  ٤٠        ٢١الي  ١بندهاي 

  
سقف مجموع امتيازات 
كسب شده قابل قبول 

  ماده سه
      

 
 



  ٦٧         بررسي انواع كادر علمي و تعاريف و جايگاه آن (آموزشگر، محقق و...) در....

 

علمي  هيأتاجرايي اعضاي  –هاي علمي  امتيازات قابل محاسبه از فعاليت . ١٣جدول 
  سسه (ماده چهار)ؤپژوهشي م - ي آموزش

  موضوع  بند
كميته 
  منتخب

 هيأت
  مميزه

در واحد 
  كار

سقف 
  موضوع

  حداقل
  دانشيار  استاديار  مربي

حضور فعال تمام   ١
        ٤٠  ١٠تا  ١      مؤسسهوقت در 

  
٢  

برپايي 
  هاي نمايشگاه

  استاني ١-٢
    

  
  
    ١تا 

  
٤  

      

        ٥/١تا       ملي ٢-٢
        ٢تا       بين المللي ٣-٢

٣  
طراحي و راه 

اندازي آزمايشكاه 
  . . . يا كارگاه

        ٦  ٣تا     

٤  
ايجاد رشته هاي 

ميان  –جديد 
  رشته اي

    ٤  ١        

  
  
٥  

مشاركت در 
راه  ،طراحي

  . . . اندازي و
  شركت ١-٥

      
٢٥/٠  

٤  
        

      تدريس ٢-٥
 ٨هر 

ساعت 
٥/٠  

  
٦  

  

      

        ١تا  ٥/٠      طراحي ٣-٥

٦  
توليد و گسترش 

برنامه هاي 
  كارآفريني

        ٩  ٣تا     

٧  
همكاري موثر در 
تاسيس دانشگاه 

  . . . و
        ١٢  ٤تا     

٨  

ايجاد ظرفيت 
فعال در جذب 

دانشجويان 
  خارجي

    

به ازاي 
 ١٠هر 

  دانشجو
  ١تا  ٥/٠

١٢        

٩  
همكاري موثر در 

مجالت  ،انجمن
  . . . علمي و

        ١٢  ٤تا     

  
١٠  

دبيري 
    ١      همايشهاي علمي

١٢        



 تعاريف و جايگاه آن (آموزشگر، محقق و...) در....بررسي انواع كادر علمي و   ٦٨

  موضوع  بند
كميته 
  منتخب

 هيأت
  مميزه

در واحد 
  كار

سقف 
  موضوع

  حداقل
  دانشيار  استاديار  مربي

در  ١-١٠
  مؤسسه

ملي و بين  ٢-١٠
        ٢      المللي

طراحي سواالت   ١١
      آزمون سراسري

 ٥٠هر 
  ساعت

١  
٥        

١٢  
پذيرش 

مسئوليت قواي 
  سه گانه

  هر سال    
          ١٤تا  ٤

 ،شركت در شورا  ١٣
هر سال       . . . كميته ها و

        ١٠  ٢تا 

گزارش عملكرد   ١٤
        ١٠  ٢      . . . مناسب

  
حداقل امتياز 

الي  ١الزم از بند 
١٤  

        ١٠  ١٠  ١٠  

حداكثر امتياز   
        ٤٠        الزم

  
سقف مجموع 
امتيازات قابل 

  قبول
              

  
   



  ٦٩         بررسي انواع كادر علمي و تعاريف و جايگاه آن (آموزشگر، محقق و...) در....

 

 هاي تخصصي ليست گزارش

پزشكي در وزارت  آموزشعالي يا ادغام  آموزشپزشكي به  آموزشگسست و بازپيوست  .١

  بهداشت؟ (حميد جاوداني)

ها در كشورهاي دنيا و ايران در جهت پيشنهادي براي  بررسي تطبيقي ساختار دانشگاه .٢

  هاي تحصيلي (سميه فريدوني) ها و گروه سازي دانشگاه كوچك

  (مهتاب پورآتشي)شناسايي و حمايت از استعدادهاي برتر و نخبه دركشورهاي دنيا و ايران  .٣

ي كوتاه مدت در كشورهاي دنيا (با اولويت كشورهاي پيشرو) و آموزشهاي  مطالعه تطبيقي دوره .٤

  هايي براي ايران (مهتاب پورآتشي) رهيافت

  ها در ايران؛ تحول در برنامه درسي دانشگاهي (زهرا رشيدي) جهاني شدن دانشگاه .٥

يران و ارائه راهكارهايي براي بهبود آن (زهرا هاي ا ي در دانشگاهآموزشتحليل وضعيت كيفيت  .٦

  رشيدي)

 المللي در ايران (يعقوب انتظاري) هاي الزم براي جذب دانشجوي بين الزامات و زيرساخت .٧

  (غالمرضا ذاكرصالحي) المللي به ايران هاي جذب دانشجويان بين الزامات و زيرساخت .٨

  


