
 

 

 پژوهشیفراخوان طرح 

 « در طی سه دهه گذشتهصد شماره مقاالت  مرور منظم و تحلیل محتوا» 

 یفصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عال به مناسبت انتشار یکصدمین شماره 

 

 نندکی خود را به شرح زیر به دفتر فصلنامه ارسال پیشنهادۀ مطالعاتققان می توانند همه مح

 1400 انپایان آب ت پیشنهادها: آخرین مهلت دریاف

بگذار تا چراغ دانش در این سرزمین همچنان روشن بماند که در روشنایی آن، راهی عقالنی برای حیات شکوفان یک ملت در پیش 

رسی و ا با عنوان پژوهشی و به زبان فااش رسید. این فصلنامه پروانه انتشار خود رای علمی به یکصدمین شمارهگرفته شود. فصلنامه

به ایستگاه یکصدم سلوک  خود 1400اکنون در شماره تابستان  آغاز به انتشار یافت و 1372اخذ کرد، از بهار  1371انگلیسی از پاییز 

 منازل راه رسیده است.

طرحی  مندیصورت عالقه که درشود دعوت می آموزش عالی انصاحبنظران مجرب یا متخصصاز همه به همین مناسبت    

شرح بتواند  دقیق منسجم و توای مقاالت این یکصد شماره پیشنهاد بکنند. سفارش ما این است که طرحیبرای تحلیل مح مطالعاتی

 مقنعی بدهد که:

 ؛خواهد کردموضوعات و مقوالت و مضامین مقاالت را تحلیل چگونه . 1

 ؛خواهد کردبازنمایی  ، چطورشواهد مقاالت ها وه دادهرا مستند ب یکصد شماره های اصلی مباحثخوشه. 2

 از جمله مرتبه آنهاشناختی سایر متغیرهای مهم جمعیت های دانشگاهی وتخصص نویسندگان مقاالت، وابستگی تعداد و. 3

 ؛... و جنسیت علمی،

 ؛نداهاشتدر این صد شماره چه توزیعی و چه سیری دمقاالت مستخرج از  رساالت و سایر مقاالت . 4

شد و چه ارتباطی با شرایط پایین میو دوره به دوره از چه قرار بود، چگونه باال  و سال به سال قاالت،تطور م سیر تحول و. 5

پاسخگویی اجتماعی آنها در چه  کیفیت وجهان داشت.  آموزش عالی در ایران و های اجتماعی و تحوالت دانشگاهی وزمینه و

 ؛حدی بود

  ؛های کاربردیهای نظری و میدانی و توصیهبندی یافتههای تحقیق و دستهروش شناسیسنخ. 6



 

 

اینکه  گذاری عمومی آن، وریزی توسعه آموزش عالی و بهبود خط مشیهای سیاستی آنها برای برنامهتلتر از همه دالمهم .7

 همچون ،بگشاید گرهی ایران نظام علمی ها ودانشگاه و توانست از معضالت آموزش عالیبه نظر تا چه مقدار از آنها می

ای، آمایش آزادی علمی، تمرکززدایی، اختیارات منطقهها، زدایی حکومت از دانشگاهدخالتها، استقالل نهادی دانشگاه

ریزی  برنامه اجتماعی، مدیریت و تناسب و پاسخگویینتایج یادگیری، آموزش عالی، کیفیت سرزمینی، ارزیابی و تضمین 

های انسانی و اجتماعی ت زندگی کاری اعضای هیأت علمی، زندگی و رشد دانشجویان، سرمایهپژوهی، کیفینشگاهی، آیندهدا

 بقیه مسائل مهم. و  المللی شدنها، بینارتباطات، زیرساخت ، فناوری اطالعات وتوسعه منابع نمادین، تنوع و و

 به همراه سوابق علمی پیشنهاددهنده و احیاناً پیشنهادها .شودتعیین می پیشنهادها موعد نهایی دریافت این 1400 ماه تا پایان آبان   

مقیاس با  طرح پژوهشی کوچک صورتشوند و بهترین آنها بهتوسط فصلنامه دریافت و در هیأت تحریریه بررسی می شان،همکاران

. عالوه بر یابداختتام می وشود مییک سال آتی اجرا در شش ماه تا  ،به امید حق ،تصویب شورای پژوهشی و حمایت مالی محدود

، مقاله مستخرج از آن نیز به نام محقق ریزی آموزش عالیپژوهش و برنامه صورت کتاب از سوی مؤسسهچاپ گزارش این تحقیق به

 آرزوی آن روز. در شود.منتشر می ،بعد از پذیرش مقاله ،پس از داوری همتایان در اولین شماره فصلنامه وی همکاران و

 تخواهمقصود فراس

 فصلنامه  سردبیر


