
 

 

  مدرسین بندي رتبه
Instructors Ranking 

  
 آمـوزش  نظـام  در تعیینـی هـاي     شاخص برخی ۀبرپای عملیاتی اقدامی
 تقـسیم  مختلفی درجات و مراتب به دانشگاه مدرسین آن در که عالی
 و حقـوق  پرداخـت  و ارشـدیت  نظـام  بتـوان  آن براسـاس  تا دنشو می

 کارایی بهبود و ديفر ۀتوسع انگیزه، ایجاد ۀزمین و مدیریت را دستمزد
   .کرد فراهم را مدرسین

  
 یـا  فـرد  مرتبـۀ  آن ازطریق که است فعالیتی و عمل بندي رتبه

 علوم پژوهشگاه( شود می مشخص بقیه با مقایسه در گروهی
  ).1398 ایران، اطالعات فناوري و

 اسـت  معلـم  مربی، دبیر، استاد، آموزگار، معنی به مدرس  
 مدرسـین  عامـه،  فرهنـگ  رد .)آبـادیس  آنالین لغت فرهنگ(

 در تـدریس  شـرایط  واجـد  افـراد  و  علمی  هیئت کلی عنوان
 مقــررات و ضــوابط براســاس اینکــه از اعــم ،اســت دانــشگاه

 و تحقیقـات  ،علـوم  وزارت  علمـی   هیئت اعضاي استخدامی
 ۀرابطـ  هرگونـه  فاقـد  یـا  دنباشـ  درآمـده  استخدام به يفناور

 براسـاس  سـین مدر .دنباشـ  وزارت و دانـشگاه  بـا  استخدامی
 دو بـه  تـوان  مـی  را تدریس محل دانشگاه با استخدامی ۀرابط
 تقسیم » علمی  هیئت عضو« و »التدریس حق« یا »مدعو« گروه
 در تـدریس  ازاي در مـدعو  یـا  التدریـسی   حق مدرسین .دکر

 یـا   علمی  هیئت کارگزینی حکم با متناسب را مبلغی دانشگاه،
 نیز  علمی  هیئت عضو .کنند  می دریافت خود تحصیلی مدرك

 »وزارتـین « مقـررات  و ضـوابط  براسـاس  کـه  است شخصی
 درمان بهداشت، و ىفناور و تحقیقات علوم، هاى  وزارتخانه(
 و هـا   دانـشگاه ( »مؤسـسه « اسـتخدام  بـه  )پزشـکى  آموزش و

 و دولتـى  ى فنـاور  و پژوهـشى  عـالى،  آمـوزش  هـاى   مؤسسه
 عـالى  آموزش گسترش شوراى از مجوز داراى که غیردولتى
 اسـت  درآمـده  )باشند ربط  ذى قانونى مراجع سایر یا وزارتین

  ).1395 بخش، شمس و طاهري(
  

 نظام در  علمی  هیئت اعضاي و مدرسین بندي رتبه
  ایران عالی آموزش

 گـرفتن  درنظـر  بدون( مدرسینی ایران، عالی آموزش نظام در
 دانـشگاه  در مـدعو  صـورت  بـه  که را )فرد تحصیالت مقطع

 بنـدي  طبقه یک در .گویند  می »التدریس  حق« کنند  می تدریس
  علمی  هیئت ۀدست دو به  علمی  هیئت اعضاي نیز عام و کالن

 عضو .شوند  می بندي  تقسیم پژوهشی  علمی  هیئت و آموزشی
 انجـام  تـدریس  ظـف ؤم صـورت   بـه  پژوهـشی   علمی  هیئت
 ۀوظیفـ  دیگـر  بیان به و پردازد  می پژوهشی امور به و دهد  نمی

 اجـازه  آنان به حال بااین ولی ،رود نمی انتظار وي از آموزشی
 تـدریس  بـه  هفتـه  در را محـدودي  سـاعات  تـا  شود می داده

 اسـت مؤظـف    آموزشـی   علمی  هیئت عضو .دهند اختصاص
 امـور  بـه  خـود  علمـی  ۀمرتبـ  بـه  بـسته  را هفتـه  در ساعاتی
 برخـی  در البتـه  .بپـردازد  )پژوهـشی  امور بر افزون( آموزشی
 و تحقیقــات علــوم، وزارت سـتادي  اينهادهــ و هــا دانـشگاه 

 قالـب  در  علمـی   هیئـت  اعـضاي  برخـی  خدمات از يفناور
 بنـدي  رتبـه  در .شـود  مـی  استفاده اجرایی -علمیهاي    فعالیت
 آمـوزش  نظـام  در مدرسـین  و  علمـی    هیئت اعضاي خاص،
 :اند شده بندي رتبه زیرهاي  صورت به ایران عالی

  
  آموزشیار مربی

 مـدارك  که دشو می اطالق  علمی  ئتهی عضو علمی ۀمرتب به
  .دارند دارش کارشناسی معادل یا کارشناسی تحصیلی

  
   مربی

  علمــی ئــتهی اعــضاي بــراي دانــشگاهی علمــی مراتــب از
 داراي کـه  اسـت  پژوهـشی  و علمـی  سساتؤم و ها  دانشگاه
ـ  یـا  تخصصی دکتري از تر  پایین دانشگاهی مدارك  عبـارتی  هب
 .هـستند  اي  حرفـه  دکتـري  یـا  ارشد کارشناسی مدرك داراي
 مـدرك  اخـذ  راه از صـرفاً  اسـتادیارى  بـه  مربى ۀمرتب ءارتقا

 یرسـا  رعایت و علمیه ةحوز چهار سطح یا تخصصى دکتراى
 بخـش،  شـمس  و طـاهري ( اسـت  پذیر امکان مربوط مقررات

1395.(  
  

   استادیار
  هیئـت  اعـضاي  از دسته آن علمی ۀمرتب به استادیار ،ایران در

 تخصـصی  دکتـري  مـدرك  ايدار کـه  شـود  می اطالق علمی
 تـر از مرتبـۀ      نپایی و مربی ۀمرتب از باالتر مرتبه این .باشند می

 یـک  بـاالتر  رتبۀ و مرتبه به ارتقاء شرایط از .است دانشیاري
 حــداقل توقــف اســتادیاري، مرتبــۀ بــا  علمــی هیئــت عــضو
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 براســاس الزم امتیــازات کــسب و رتبــه ایــن در چهارســاله
  .باشد می وزارتین  علمی ئتهی اعضاي ارتقاء نامۀ آیین

   دانشیار
 اسـتادي  از تـر   پـایین  و اسـتادیاري  ۀمرتبـ  از باالتر مرتبه این

 بـه  حـداقل  استادیار ۀمرتب با  علمی  هیئت عضو هرگاه .است
 براسـاس  و نـد ک خـدمت  همرتبـ  ایـن  در سـال  چهـار  مدت
 بـراي  الزم امتیـاز  حـداقل  بـه  ینوزارتـ  مرتبه ءارتقا ۀنام  آیین
 ءارتقـا  درخواسـت  توانـد  می ،برسد دانشیاري ۀمرتب به ءارتقا
 خـدمت  محـل  مؤسسۀ به را دانشیاري به استادیاري از مرتبه
 ۀمرتبـ  بـه  رسـیدن  بـراي  مهـم  فاکتورهاي از .دهد ارائه خود
 آموزشـی،  فرهنگی، :چهارگانه امتیازهاي بودن دارا اري،دانشی

 و مربوطـه هـاي     کمیته در که است اجرایی-علمی و پژوهشی
  .دشو می تصویب و ارزیابی بررسی، ممیزه تئهی
 

  سورپروف یا تمام استاد/استاد
 .اسـت  دانـشگاه   علمـی   هیئت اعضاي بین در مرتبه باالترین
 ۀمرتبـ  از بـاالتر  اسـتاد  کـشور،  عـالی  آمـوزش  ظامن با مطابق
 ،دیگـر  بیان به .دارد قرار ممتاز استاد ۀرتب از تر پایین و دانشیار

 سـال  چهـار  حـداقل  استادي ۀمرتب به رسیدن براي دانشیاران
 براسـاس  الزم امتیـاز  و باشد شده سپري آنان خدمت از باید
 شـرط  به سپس .ندکن کسب را ینوزارت مرتبه ءارتقا ۀنام  آیین

 به دانشگاه، ممیزه تئهی و مربوطههاي   کمیته تصویب و ییدأت
 ۀکلم عامه، فرهنگ در و ما کشور در .ندشو  می نایل رتبه این

 مدرسـین  و  علمـی   هیئـت  اعـضاي  ۀهمـ  بـراي  تقریباً استاد
 دادن نشان براي شود می دیده گاهی و رددا کاربرد دانشگاهی

 بـراي  اسـتاد،  ۀکلمـ  واقعـی  مفهوم و نمادین لفظ بین تفاوت
 مربوطـه  مقـررات  و قـوانین  طـی  را استادي ۀمرتب که آنهایی
 اضـافه  اسـتاد  ۀکلمـ  بـه  »تمـام « پـسوند  یک اند، دهکر کسب

  .گیرد می شکل »تمام استاد« ۀکلم و شود می
  

   جــامع گاهدانــش در نیمدرســ يبنــد رتبــه
 بـا  اسـتخدامی  رابطـۀ  حیـث  از کـاربردي -علمی

  دانشگاه
ــه ــاد موجــب ب ــینیــک ةم ــه   آی  عــالی شــوراي لیتــشکنام

 237 و 234 جلـسات  مـصوب  کـاربردي -علمیهاي    آموزش
ــالی شـــوراي 9/11/1369 مـــورخ ــی، انقـــالب عـ  فرهنگـ
 شود  می اطالق هایی  آموزش به« کاربردي-علمیهاي    آموزش

 بـه  و الزم مهـارت  ایجـاد  و افـراد  دانـش  ارتقـاء  قصد به که
 داده تعلــیم ایــشان در نهفتــه اســتعدادهاي درآوردن تیــفعال
 و حرفـه  ،شـغل  رازاحـ  بـراي  را آموختگـان   دانش و شود می

 آنـان  توانـایی  و کند می آماده گوناگون مشاغل در وکار کسب
 سـطح  تـا  اسـت  شـده  محول آنان به که کاري انجام براي را

 ایـن  دو مادة استناد به همچنین و »بخشد  می افزایش مطلوب
 در کـه  است افرادي تربیت ها  آموزش این از هدف ،نامه  آیین
 و کـشاورزي  ،صـنعت  :مختلفهاي    بخش براي سطوح ۀکلی

 عـالی  شـوراي  لیتـشک نامـه     آیـین ( است نیاز آن هب خدمات
 دانـشگاه  ،رو  همـین  از ).1369 ،کـاربردي -علمیهاي    آموزش
 عـالی  آمـوزش  نظام متولی وتکس در کاربردي-علمی جامع

ــاربردي-علمــی ــراهم ضــمن اســت الزم ،ک ــۀ آوردن ف  زمین
 ،غیردولتی و دولتی اجراییهاي    دستگاه و ها  سازمان مشارکت

 آمـوزش  همچنـین  و خـود  وظـایف  و اهـداف  تحقـق  براي
 مختلــفهــاي  بخــش موردنیــاز متخــصص انــسانی نیــروي

 .کنـــد تـــالش کـــشور فرهنگـــی و اجتمـــاعی ،اقتـــصادي
 از متقاضـیان،  آمـوزش  بـراي  دارد ضـرورت  اسـاس،   ینهم  بر

ــه مدرســین  و جامعــه نیازهــاي راســتاي در خبــره و باتجرب
 عـضو  دسـته  دو قالـب  در مدرسین این .کند استفاده صنعت
 مدرسـان  و دارند دانشگاه با استخدامی رابطۀ که  علمی  هیئت
 دانـشگاه  بـا  اسـتخدامی  رابطـۀ  فاقد که التدریس  حق یا مدعو
  علمی  هیئت اعضاي بندي  رتبه .شوند  می بندي  دسته د،باشن  می

 مـشغول  دانـشگاه   علمی  هیئت عضو صورت  به که مدرسانی(
 دانـشگاه  )دارند استخدامی رابطۀ دانشگاه با و هستند خدمت
 سـایر   علمـی   هیئـت  اعـضاي  هماننـد  کاربردي-علمی جامع

  .است عالی آموزش نظام در کشورهاي  دانشگاه
 اعـضاي  از کـه  دانشگاه، این درسینم سایر خصوص در  

 مدرسـین  که کرد اشاره باید نیز نیستند، دانشگاه  علمی  هیئت
 مؤسـسات  سـایر  مدرسـین  با کاربردي-علمی جامع دانشگاه
 دانشی حوزة در ازجمله ها  تفاوت برخی داراي عالی آموزش

  .باشند می بندي رتبه نحوة و
 از هریـک  بـه  کـاربردي -علمی جامع دانشگاه در مدرس  
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 )کاربردي–علمی جامع( مراکز در تدریس شرایط واجد افراد
 مـدرس  عنـوان بـه دانشـگاه ضـوابط بنـابر کـه شود می گفته
 هرگونــه  فاقـد  نیمدرسـ  .شـوند  می شناخته کاربردي-علمی
 از اعـم ( بـوده  وابسته مراکز و دانشـگاه بـا اسـتخدامی ۀرابطـ
 شـغل   تـصـدي  منزلـۀ   بـه آنهـا فعالیت و )کار قانون یا اداري

   جـــامعمقـــررات خـــاص دانـــشگاه . شـــود تلقـــی نمـــی
 اسـت  حـاکم  دانـشگاه  با آنها میان روابط بر کاربردي-علمی

 مـدرس  ،دیگر بیان به .)1396 کاربردي،-علمی جامع دانشگاه(
 توانـایی  کـه  دشـو  مـی  اطـالق  شخـصی  بـه  کاربردي-علمی

 را کـاربردي -علمـی هـاي     دوره دروس در تحقیـق  و تدریس
 شـده  درنظرگرفتـه  اختـصاصی  و عمومی شرایط حائز و رددا

 شـرایط  تـابع  مدرسـین  عمـومی  شرایط .باشد مدرسین براي
 مراکـز  و هـا  دانـشگاه   علمـی   هیئت اعضاي استخدام عمومی
 و جـذب  عـالی  تئـ هیهـاي     نامه   آیین و کشور عالی آموزش
 اختـصاصی  شـرایط  و اسـت  فرهنگـی  انقـالب  عالی شوراي
 دانـشگاه  در .باشـد  مـی  متفاوت دانشگاه هر به بسته مدرسین

 شـرایط  از یکـی  واجـد  بایـد  مدرسین کاربردي-علمی جامع
  :باشند زیر

  ؛مرتبط ۀرشت در دکترا مدرك داراي .1
 حـداقل  و مـرتبط  ۀرشت در ارشد کارشناسی مدرك داراي .2

  ؛تدریس و کار محیط در مرتبط کاري ۀتجرب سال سه
ـ  و کار ۀسابق لسا هفت با کارشناسی مدرك داراي .3  ۀتجرب

ــرتبط ــستند و م ــه م ــداقل ک ــه ح ــال س ــد آن س  از بع
 کارشناسـی  مـدرك  داراي مدرسان( باشد التحصیلی فارغ
 هـستند  کاردانی غیرنظري دروس تدریس به مجاز صرفاً

 مدرســین از دســته ایــن بــه نظــري دروس اختــصاص و
  ؛)باشد می ممیزه تئهی يأر با و تجربی مدرسان همانند

 تئـ هی مـصوب  ۀنام آیین مطابق خبرگی ییدیهأت نبود دارا .4
 مراکـز  در مدرسـان  کـارگیري  هب ۀنام آیین( دانشگاه ممیزه

   ).1394 کاربردي،-علمی آموزش
  علمـی   هیئـت  اعـضاي  ۀمرتبـ  ءارتقـا  ۀنامـ  آیین استناد به  
 مـورخ  679 ۀجلـس  مصوب پژوهشی و آموزشیهاي    سسهمؤ
 ۀنامـ  آیـین  ی،فرهنگـ  انقـالب  عالی شوراي 1389 ماه  دي 14

 جلـسۀ  یـازدهمین  در کـاربردي -علمی مدرسان ۀمرتب ءارتقا

 2/7/1391 مـورخ  کاربردي-علمی جامع دانشگاه ممیزه  هیئت
 وقـت  نیمـه  و وقـت  تمـام  مدرسـان  علمـی  ۀمرتب ءارتقا رايب

 بنـدي   رتبـه  آن موجب به که رسید تصویب به جامع دانشگاه
-لمــیع اســتادیار کـاربردي، -علمــی مربـی  شــامل مدرسـان 
 کـاربردي -علمـی  اسـتاد  کـاربردي، -علمی دانشیار کاربردي،

 دانـشگاه  کـاربردي -علمـی  مدرسـان  مرتبـۀ  ارتقاء نامۀ  آیین(
 دانـشگاه  مدرسـان  و شـود   می )1391( کاربردي-علمی جامع
 ارتقـاء  براي ها،  مرتبه این از هریک در کاربردي-علمی جامع

 ارتقاء نامۀ  ینآی ضوابط و شرایط حائز بود الزم باالتر مرتبۀ به
 موفـق  و باشـند  دانـشگاه  این کاربردي-علمی مدرسان مرتبۀ
 شـامل نامـه      آیـین  )1( مـادة  بنـدهاي  در الزم امتیازات شوند

 دانـش  آموزشی، شامل )2( مادة اجتماعی؛ و تربیتی فرهنگی،
 و مهارتی و ي فناور پژوهشی، شامل )3( مادة مهارتی؛ و پایه
 کـسب  را )همـان ( مهـارتی  و اجرایی علمی، شامل )4( مادة
 و نـشد  اجرا هرگز عمالً تصویب وجود بانامه     آیین این .کنند

 بــراي کــاربردي،-علمــی جــامع دانــشگاه در حاضــر درحــال
  .ندارد وجود خاصی بندي رتبه  علمی هیئتغیر مدرسان

  
  کاربردي-علمی جامع دانشگاه در مدرس انواع
 که دشو  می اطالق شخصی به :کاربردي-علمی ةخبر مدرس
 خـاص  اي  حرفـه  در عمـومی  و علمـی  شـرایط  احراز ضمن
 انتقـال  توانـایی  و بـوده  کـافی  تسلط و مهارت تجربه، داراي
 ةچهـر  و داشـته  را تدریس صورت به خود تخصص و تجربه

 تـدریس  بـراي  و باشـد  خـود  تخصـصی  ۀزمینـ  در شاخص
-علمـی  تخصـصی  یا کارگاهی آزمایشگاهی، عملی، دروس

 را ممیـزه  هیئت و ذیربط تخصصی کمیسیون مجوز کاربردي،
هـاي    کمیتـه  وظـایف  و تـشکیل  ةنحو ۀنام آیین( ندک دریافت
 جـامع  دانـشگاه  تجربـی  / خبـره  مدرسـان  تخصـصی  علمی
  .)1394 کاربردي،-علمی

 احـراز  ضـمن  که دشو می اطالق شخصی به :تجربی مدرس
 داراي خـاص  ۀحرفـ  یا زمینه یک در عمومی و علمی شرایط
 و تجربـه  انتقـال  توانایی و بوده کافی سلطت و مهارت تجربه،

 ده داراي حداقل و داشته را تدریس صورت به خود تخصص
 دروس تـدریس  بـراي  عملـی  مـستند  و مـرتبط  ۀسـابق  سال
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هـاي    کمیـسیون  تشخیص به کارگاهی و آزمایشگاهی عملی،
  ).همان( باشد ممیزه تئهی تخصصی
 كمـدر  داراي که شود  می گفته شخصی به :آموزشی مدرس

هـاي    نامـه    آیـین  براسـاس  و بـوده  بـاالتر  و ارشـد  کارشناسی
هـاي   دوره در تـدریس  اجازة کاربردي،-علمی جامع دانشگاه
ــی ــاربردي-علم ــضاي .دارد را ک ــت اع ــی هیئ ــایر  علم  س
-که بـه موجـب قـوانین دانـشگاه جـامع علمـی             ها،  دانشگاه

 فعالیـت  التـدریس   حـق  صـورت   بـه کاربردي در این دانشگاه     
هـاي    دانـشگاه  از  علمـی   هیئـت  مـدرس  صطالحاًا و کنند  می

 حساب  به آموزشی مدرسان ازجمله نیز شوند،  می نامیده دیگر
  .آیند می

 طـی  بـا  کـه  شود  می اطالق شخصی به :مقدس دفاع مدرس
 تـدریس  اجـازة  الزم، مجوزهـاي  اخـذ  و مربوطـه هاي    دوره
-علمـی  جـامع  دانشگاه در را »مقدس دفاع با ییآشنا« درس

  .رددا کاربردي
 طـی  بـا  کـه  شـود   مـی  اطـالق  شخـصی  بـه  :معارف مدرس
 مجـوز  کـسب  و اسالمی معارف مدرسی به مربوطهاي    دوره
 هـا،   دانـشگاه  در رهبـري  معظـم  مقـام  نمایندگی نهاد از الزم

دروس معارف اسـالمی را در دانـشگاه جـامع           تدریس اجازة
  .کاربردي دارد-علمی

  
 مراکــز و هــا دانــشگاه در مدرســین بنــدي رتبــه

  جهان کشورهايسایر کاربردي-علمیهاي  موزشآ
 صـورت   بـه  مدرسین مراتب جهان هاي  دانشگاه از بسیاري در

 در .اسـت  غیررسـمی  و رسمی استخدام دسته دو شامل کلی
 دانـشیار،  استادیار، مربی، شامل عمدتاً رسمی استخدام بخش
 بخـش  در علمـی  تئـ هی ۀرتبـ  و باشـد   مـی  )پرفـسور ( استاد

   مختلــف هــاي دانــشگاه در متفــاوت عنــاوین بــا غیررســمی
 ارتقـاء  متحده، ایاالت و کانادا در .شود  می گرفته کار هب جهان

ــتادیار از ــه اسـ ــشیار بـ ــدودیت دانـ ــانی محـ ــش زمـ    شـ
 رسـمی  اسـتخدام  موقع به اعطاي با همیشه تقریباً و دارد سال

 اسـت  همراه پرداخت افزایش با معموالً نیز این است؛ همراه
)Stewart et al., 2009(.   

 علمـی  تئـ هی اعـضاي  اشـتغال  سـطح  اولین ،طورکلی به  

 .است استادیار رسمی عالی آموزش ۀمؤسس در مستعد جوان
 و دانـشیار  ۀرتبـ  بـه  منجـر طورکلی    به بخش  ترضای عملکرد
 رسـمی،  اسـتخدام  از پـس  ).Ibid( شـود    می رسمی استخدام
 بـا  مطابق کهاست   تمام استاد ۀرتب به رسیدن باالتر، انتظارات
 کلـی  طـور   به استاد .است خود زمینه یا رشته در رتبه باالترین

 عنـوان  بـه  و اسـت  رسـمی  اسـتخدم  داراي کـه  اسـت  کسی
 ۀمؤسـس  و نهـاد  یـک  در خاصی ۀرشت یا رشته در متخصص
  ).McGowan, 2010( است موردتوجه عالی آموزش

 بخش  رضایت ارزیابی شامل اساساً مرتبه ءارتقا معیارهاي  
 خـدمات  و تحقیـق  آمـوزش،  و تـدریس  معیـارِ  سه براساس

  .)Gentry & Stokes, 2015( است
 روابـط  ارتقـاء  .1 :علمی تئهی اعضاي بندي رتبه از هدف  

 اي حرفـه  رشد ارتقاء .2 کارکنان، و مدرسین میان در مطلوب
ـ  .3 و فردي،  اهـداف  و مأموریـت  بـا  سـازگار  سـاختار  ۀارائ

 توانــد مــی و )Augusta university, 2016( اســت دانـشگاه 
هـاي   فعالیـت  تقـسیم  و مزایـا  و حقوق پرداخت براي مالکی
  .گیرد قرار پژوهشی و علمی
 شـرح  بـه  کاربردي-علمیهاي    آموزش در مدرسان انواع  
  :است زیر

 فعالیـت  یرسـم هـاي    دانـشکده  و کـالج  در کـه  یمدرسان -
  .کنند می تدریس يا حرفههاي  دوره در و کنند یم

ــت و مدرســـان - ــآزما ارانیدسـ ــالج در کـــه یشگاهیـ  و کـ
 کـار   يا حرفـه هـاي     شگاهیـ آزما در یرسـم هاي    دانشکده

 یـا  پردازند  می تدریس امر به مستقل صورت  به و ندکن  می
 عمـل  يا حرفـه  مدرسـان  ریسـا  اریدست کسوت در یاهگ
 .کنند یم

هــاي  بنگــاه در شــاغل افــراد ریســا و اســتادکاران ،انیــمرب -
 خـود  مـشاغل  در را کـارآموزي  و آمـوزش  که ياقتصاد
  .کارآموزان وقت تمام آموزش همچون کنند؛ می تلفیق

 کـار  یدولتـ  شـغلی  يآموزکـار  مؤسـسات  در کـه  یانیمرب -
 و یاجتمـاع  شـمول  بـر  دیشـد  تمرکـز  با اغلب کنند، یم

  .کلیدي یشغلهاي  یستگیشا
 ماننـد  کننـد،  یمـ  کار ییکارفرماهاي    سازمان در که یانیمرب -

 کـه  یخصوص یآموزشهاي    شرکت ای یبازرگانهاي    اتاق
 یفنـ هـاي     تیصـالح  ءارتقا و یمهارتهاي    موزشآ يرو
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   ).Grollmann & Rauner, 2007( دارند تمرکز
 زیـر  دسـتۀ  دو بـه  کـاربردي -علمـی  مدرسـان  آلمان، در  

  :شوند می تقسیم
 ارائـۀ  بـه  مدرسـان  ایـن  :اي  حرفـه  آموزش مراکز مدرسان .1

 بـا  مطـابق  ریس،تـد  مورد موضوع با مرتبط نظري دانش
 موضوعاتبه   آنها .پردازند  می فراگیران آتی شغلی حوزة
 فلزکاري،هاي    تکنیک الکترونیک، مهندسی مثل( اي  حرفه
 مثـل ( عمـومی  موضـوعات  و )آن ماننـد  و خانـه  اقتصاد
  .پردازند می )آن مانند و ریاضیات انگلیسی، آلمانی،

 عملــی دروس و هــا فعالیــت تــدریس بــه کــه مدرســانی .2
 مدرسـان  و فنّی معلمان عنوان زیر مثال براي( دنپرداز می

 ارائـۀ  مدرسـان  ایـن  وظـایف  ).شـوند   می نامیده اي  حرفه
 ,Cedefop( اسـت  شغلی حوزة در گري مربی و آموزش

2007.(  
 در آنان مراتب جایگاه تعریف و مدرسین بندي  رتبه سایر  

   :است زیر شرح به جهان مختلف هاي دانشگاه
  

  مربی
 از ارشـد  کارشناسی مدرك حداقل که شود می گفته فردي به

 دارد کنـد   می تدریس آن در که اي  رشته در معتبر ۀمؤسس یک
)University of Texas System, 2016; Morgan State 

University, 2017(.  
  

  استادیار
 در وقـت  تمـام  علمـی  ۀتجرب سال سه حداقل که است فردي
 رسـیدن  پتانـسیل  ایدب استادیار .دارد را مدرس و مربی سطح

 ،)دانـشجویی  ةمشاور شامل( تدریس و آموزش در برتري به
 را خـالق  فعالیـت  یـا  اجرایی علمی کار و خدمات و تحقیق

 ةدور بـراي  توانـد   مـی  اسـتادیار  ،جنـوبی  کـره  در .دباش دارا
 کنـد  خـدمت  سـال  چهـار  مـدت  بـه  قـرارداد  در شده تعیین

)Cornell University, 2017; Oxford College of Emory 
University, 2014; Morgan State University, 2017; 

Augusta University, 2016.(   
  

  دانشیار
 وقـت  تمام علمی ۀتجرب سال چهار کم دست که است مدرسی

 رتبـه  ایـن  در فـرد  کـه  درصـورتی  .دارد را استادیار سطح در
 سال چهار تا یک مدت به کارگیري هب نشود، رسمی استخدام

 دوره پایان در کار ۀادام و گیرد می صورت قراردادي   وانعن به
 ةدور بـراي  تواند می دانشیار ،جنوبی کره در .شود  می متوقف
 Morgan( دکنـ  خـدمت  سـال  شش تا قرارداد در شده تعیین

State University, 2017; Augusta University, 2016; 
Cornell University, 2017; Oxford College of Emory 

University, 2014.(   
  

  استاد
 وقـت  تمـام  علمی ۀتجرب سال پنج کم دست که است مدرسی

 در فقـط  استاد ۀرتب ،جنوبی کره در .دارد را دانشیار سطح در
 Morgan( شوند می رسمی استخدام که است مدرسینی مورد

State University, 2017; Augusta University, 2016; 
Cornell University, 2017; Oxford College of Emory 

University, 2014.(  
  

  پژوهشی استادیار دانشیار، استاد،
 کـه  اسـت   علمـی   هیئـت  عضو مختص عنوان این از استفاده
 حـداقل  تخصـصی  دکتـراي  .اسـت  پژوهش او اصلی ۀوظیف

 University of( اسـت  هـا  مرتبـه  ایـن  براي موردنیاز مدرك

Texas System, 2016(  
  

 تحقیـق،  پژوهـشگر  دسـتیار  هـشی، پژو محقق دستیار
  تحقیق مهندس دستیار

 مـوازي  پژوهـشی  استادیار ۀرتب با معمول طور به ها مرتبه این
 مـدرك  و صـالحیت  بـر  افـزون  ها  رتبه این متقاضیان و است

 باید متقاضیان .باشند توانا پژوهش در باید پژوهشی، استادیار
 نـد مان( دیگـران  کـار  هدایت براي صالحیت و شرایط واجد

 )دیگـر  ارشد تحقیقاتی کارکنان ارشد، کارشناسی دانشجویان
 .اسـت  رتبه این به ورود براي الزم شرط دکترا مدرك .باشند

 سـاله  سـه  ةدور یک براي است ممکن مراتب این به انتصاب
   ).Morgan State University, 2017( شود انجام

  
 همکار تحقیق، پژوهشگر همکار پژوهشی، محقق همکار

  تحقیق مهندس
 همچنـین  .هـستند  پژوهشی دانشیار ۀرتب با موازي ها  رتبه این

هـاي   فعالیـت  در زیـادي آمیـز     تموفقیـ  ۀتجرب باید متقاضیان
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ــی ــت و علم ــایی و خالقی ــرح، توان ــعه ط ــدیریت و توس  م
   ایـن  بـه  انتـصاب  .باشـند  داشـته  مهـم  تحقیقـاتی هاي   پروژه
 شـود  انجـام  سـال  سه تا ةدور یک براي است ممکن مراتب

)Ibid.(  
  

 مهندس پژوهشی؛ ارشد محقق پژوهشی؛ ارشد دانشمند
  پژوهش ارشد
 .اسـت  مـوازي  پژوهشی استاد ۀدرج با طورکلی به ها  رتبه این

 فـرد  اسـتادي،  ۀمرتبـ  در موردنیـاز  تحصیلی مدارك بر افزون
 در عالی شهرت همچنین و کافی مهارت داراي باید متقاضی

 بایـد  شده تعیین اعضاي .باشد ملی و اي  منطقه همکاران میان
 تحقیقــاتی، و علمــی تولیــدات از الزم مــستندات و مــدارك
 و متمایزهاي    فعالیت دیگر و اي  حرفههاي    پیشرفت نشریات،
 ممکـن  مراتـب  ایـن  بـه  انتصاب .دهند ارائه  را خود خالقانه
  .)Ibid( شود انجام سال پنج تا ةدور یک براي است
 علمـی  مراتـب  سـایر  شد، بیان که علمی مراتب بر افزون  

  :است زیر شرح به کشور از خارجهاي  دانشگاه در مدرسین
  

  مدعو استادیار و دانشیار استاد،
 اسـتفاده  مدرسـین  موقـت هـاي     ارگیريکـ   هب براي عنوان این
 کـه  دیگـر  مؤسـسات  اسـاتید  از کـه  صـورت  بـدین  .شود  می
 در آزمایـشی  صورت به شود می دعوت دارند مشابههاي    رتبه

ـ  قـرارداد  ایـن  .شـوند  مـی  گمارده کار هب مؤسسه  کـارگیري  هب
ــه محــدود ــال دو ب ــاتید برخــی .اســت س ــدعو اس  داراي م
 وکـار،  کـسب  در موقعیت داراي و اي  حرفه خاص صالحیت
 یـک  مـوارد،  بعـضی  در .هـستند  مؤسسات و دولت صنعت،
 یـا  محقـق  یـک  بـراي  را امکانات و فضا است ممکن بخش

 از دیگـري  سازمان یا مؤسسه یک از همکاري براي دانشمند
 یـا  دانـشگاه   علمی  هیئت عضو فردي اگر .دهد ارائه دانشگاه

 انجام مدرسی ۀرتب همان در باید »مدعو« انتصاب باشد، کالج
 قـبالً  فرد اگر .کند  می فعالیتدر آن    حاضر درحال او که شود

 »مـدعو  همکـار « عنوان از باید باشد، نداشته را اساتید عنوان
  .شود استفاده

 را اسـتادان  کارگیري هب تواند می دانشکده یا گروه ورايش  
 3 تـا  1 اولیـه  ةدور یـک  براي مدعو علمی تئهی کسوت در

ـ ر و گـروه  رئـیس  پیـشنهاد  براسـاس  و کنـد  تأیید سال  یسئ
 University of( اسـت  تمدیـد  قابـل  نیـز  سال 5 تا دانشکده

Texas System,2016; Morgan State University, 2017; 
Cornell University, 2017; Indian Institute of Science 

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

  متخصص
 یـا  آمـوزش  خـاص هاي    زمینه در شاغل اي  حرفه مدرسین به

 نهـاد  یـا  سسهؤمهاي    سیاست با مطابق .شود می گفته خدمات
هــاي  واژه اســت ممکــن متخــصص عنــوان عــالی، آمــوزش
 مهـارت  خـاص هاي    زمینه دادن نشان ايبر اسب،من توصیفی

 یـا  فیزیکی فعالیت متخصص عملی، آموزش متخصص مانند
 گیـــرد دربـــر را اجتمـــاعی تربیـــت و تعلـــیم متخـــصص

)University of Texas System , 2016; Morgan State 
University, 2017; Oxford College of Emory 

University, 2014(.  
  

  عملی و کارآموزي ستادیارا دانشیار، استاد،
 یـا  وقـت  نیمـه  عـادي  و مـنظم هـاي     برنامـه  با بندي رتبه این
 ۀبرنامـ  یـک  در درگیـر   علمـی   هیئت اعضاي براي وقت تمام
 ةدور یـک  بـراي  معمـوالً  و شـود  مـی  تعیـین  اي  حرفه ۀتجرب
 University of( اسـت  تحـصیلی  سـال  سـه  از کمتـر  زمانی

Texas System, 2016; Morgan State University, 2017(.  
  

  استادیار کمک یا دانشیار کمک یا استاد کمک
 واجد فرد یک که شود می استفاده زمانی رتبه و عنوان این از

 یک یا خصوصی بخش دولت، صنعت، وکار، کسب از شرایط
 آموزشی ةدور یک مدرس بتواند دیگر عالی آموزش ۀسسؤم
 .اشـد ب مؤسـسات  از یکی در دوره یک تدریس در شرکت یا

 افـرادي  براي فقط باید پیشوند این بهداشتی، مؤسسات براي
 و نیـستند  دخیـل  بیمـار  از مراقبـت  در کـه  شود گرفته کار هب

 دانـشگاه  در فعالیـت  میـزان  .کننـد  برآورده را فوق معیارهاي
ــر و ســال یــک حــداقل ــه در ســاعت ده از کمت  اســت هفت

)Ibid;Western University of Health Sciences, 2015(.  
  

  آموزشی دستیار
 لحاظ تکمیلی تحصیالت دانشجویان براي معموالً عنوان این
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 طـور   بـه  و کننـد   می کمک  علمی  هیئت اعضاي به که شود  می
  ).Ibid( شوند می استخدام وقت نیمه

  
  پژوهشی دستیار
 و تحقیـق  در کـه  اسـت  فردي مورد در عنوان این از استفاده
 کمـک  یقـاتی تحق ةپـروژ  یـک  مجري هدایت تحت پژوهش

هـاي    تکنیـک  انجام براي مناسب آموزش و توانایی و کند می
 هر از مراقبت و استفاده و ها  داده آوري  جمع موردنیاز، خاص
 کارشناسـی  مـدرك  .باشد داشته را تخصصی لوازم و دستگاه
 Morgan State( اسـت  رتبـه  ایـن  بـراي  الزم ۀدرج حداقل

University, 2017.(  
  

  تکمیلی تحصیالت تدریس ردستیا یا مربی دستیار
 اسـتفاده  یکـدیگر  جـاي  به است ممکن عناوین و ها رتبه این

ــوند ــامل و ش ــشجویان ش ــی دان ــه اســت مدرس  ةدور در ک
 ۀمرحل در و هستند تحصیل به مشغول وقت تمام یا وقت نیمه
 University of Texas( هـستند  خود دکترايهاي  برنامه آخر

System, 2016.(  
  

  مدرس دستیار
 تدریس، مسئولیت که است مدرسی براي رتبه این از ادهاستف

ــاهنگی ــا دوره هم ــه و ه ــزي برنام ــاي  دوره ری  تخصــصی،ه
 و خــارجی و داخلــی ۀکمیتــ در کــار همچنــین و مــشارکت
 .دارد برعهـده  را اي  حرفـه  جامعه با دانش تبادل در مشارکت

 صـالحیت  بایـد  متخصص یک حداقل رتبه، این کسب براي
  ).University of Chalmer, 2014( کند یارزیاب را متقاضی

  
  تدریس برجسته استاد

 اسـتخدام  علمـی  تئهی اعضاي به محدود برجسته استاد ۀرتب
 در برجـسته  اسـاتید  افتخـاري  عنـاوین  از کـه  اسـت  رسـمی 
 و هـا  فعالیـت  داراي کـه  اسـتادي  .اسـت  پژوهش یا آموزش
 معـاون  و مـدیره   تئـ هی توسـط  و باشـد  اي برجسته عملکرد

 کـسب  را رتبـه  ایـن  توانـد  می شود ییدأت علمی امور ییاجرا
 در توانـد  مـی  تحقیـق  در فعـال  علمـی  هیئت عضو یک .ندک

 پـنج  تـا  سـه  اي دوره بـراي  را پاداشی افتخاري استاد کسوت
 تحقیقاتیهاي   زیرساخت به برجسته استاد .ندک دریافت سال

 و مـالی هـاي    کمـک  توانـد  مـی  و کـرد  خواهد پیدا دسترسی
 دسـت  بـه  خـارجی هاي    آژانس از را مالی تأمین ايه حمایت

 University of Texas System, 2016; Cornell( آورد
University, 2017; Morgan State University, 2017; 
Indian Institute of Science Education and Research, 

Pune. IISER Pune, 2017.(  
  

  افتخاري عناوین
 بازنشـسته  استاد دانشکده،ئیس  ر ه،دانشکد بازنشستگان مانند

  علمـی  هیئت اعضاي به دنتوان  می مشابه افتخاري نامزدهاي و
 یکـی  تخصیص .دنشو اعطا بازنشستگی حال در یا بازنشسته

 بـا  و نیست بازنشستگی از پس خودکار طور به عناوین این از
  :گیرد می صورت زیر شرایط بودن دارا

 پـنج  حـداقل  داراي و باشد رباالت یا ساله 65 بازنشسته فرد -
  .باشد دانشگاه با مستمر خدماتسابقه  سال

 حـداقل  داراي و داشته باالتر یا سال 62 سن بازنشسته فرد -
  .باشد دانشگاه با مستمر خدماتسابقه  سال 10

 مستمر خدماتسابقه   سال 20 حداقل داراي بازنشسته فرد -
 Ibid; Ibid; Oxford College of( باشـد  دانـشگاه  بـا 

Emory University, 2014.(  
  
  شناسی بکتا
 یـا  وابسته کاربردي-علمی آموزش مراکز در مدرسان کارگیري هبنامه    آیین

 جامع دانشگاه ).1394( کاربردي-علمی جامع دانشگاه نظارت تحت
  .کاربردي–علمی

 ).1369( کـاربردي  علمـی هـاي   آمـوزش  عـالی  شـوراي  لیتشکنامه   آیین
  .یهنگفر انقالب یعال يشورا

-علمـی  جـامع  دانـشگاه  کـاربردي -علمـی  مدرسان مرتبه ارتقاء نامه آیین
  .کاربردي–علمی جامع دانشگاه ).1391( کاربردي

 مدرسـان  تخصـصی  علمـی هـاي     کمیتـه  وظایف و تشکیل ةنحونامه    آیین
 دانـشگاه . )1394( کـاربردي -علمـی  جـامع  دانـشگاه  تجربی / خبره
 .کاربردي–علمی جامع
 قابـل  .هـا  نامـه  واژه ).1398( ایـران  اطالعـات  فنـاوري  و علوم پژوهشگاه

ــترس  entries /home/ir.ac .irandoc.dic ://https? در دســ
dictionary_ id=18&language_id=2&letter_id=18&page=14 

 مقـررات  و قـوانین  مجموعـه  ).1396( کـاربردي –علمـی  جـامع  دانشگاه
  .کاربردي–لمیع جامع دانشگاه آموزشی، خدمات کل اداره .آموزشی

 اعـضاي  مرتبـه  ارتقـاي نامـه      آیین ).1395( .م بخش، سشم و .ع طاهري،
 نامـه  شـیوه  انـضمام  بـه  فنـاوري  و پژوهشی و آموزشی  علمی  هیئت
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 دستورالعمل دستورالعمل طرز تشکیل هیئت ممیزه مؤسسه،       اجرایی،
 اسـتخدامی نامه     آیین و مؤسسه ممیزه تئهی عملکرد بر نظارت تئهی

 ممیـزه  هـاي   تئـ هی و امنـاء  هـاي   تئـ هی مرکـز  . علمی  تهیئ اعضاي
 انتـشارات  و چـاپ  مرکـز  :تهران .يفناور و تحقیقات علوم، وزارت
   .نور پیام دانشگاه
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  زمانی اصغر
  ) عالی آموزش ریزي برنامه و پژوهش مؤسسه  علمی هیئتعضو (

 
  ها معادل

 Distinguished Teaching Professor استاد برجسته تدریس

 Research Professor  استاد پژوهشی

 Academic tenure   استاد ممتاز

 Professor/Full professor  یا پروفسوراستاد تمام/استاد

 Assistant Professor استادیار

 Senior Research Scientist  دانشمند ارشد پژوهش

 Associate Professor دانشیار

 Research Associate Professor دانشیار پژوهشی

 Research Assistant Professor  پژوهش استاددستیار 

 Faculty Research Assistant   دستیار پژوهشی

دستیار تدریس تحصیالت 
  تکمیلی

Graduate Teaching 
Associate 

 Assistant Research Scientist   دانشمند پژوهشدستیار

 Assistant Research Scholar  دستیار محقق پژوهش

 Assistant Instructor  دستیار مربی

 Assistant Lecture دستیار مدرس

 Assistant Research Engineer  دستیار مهندس پژوهش

 Ranking  بندي رتبه

 Senior Research Scholar  محقق ارشد پژوهش

 Instructor  مربی

 Senior Research Engineer  مهندس ارشد پژوهش

 Associate Research Scientist  همکار دانشمند پژوهش

 Associate Research Scholar  همکار محقق پژوهش

 Associate Research Engineer  همکار مهندس پژوهش

  
  


