
 

 

  فرصت مطالعاتی
Sabbatical Leave 

  
اي اعـضاي هیئـت علمـی، گـسترش           راهکارهایی براي توسعۀ حرفـه    

هـا و     هاي ایشان، آشنایی آنها بـا دانـش فنّـی و یافتـه              دانش و تجربه  
دستاوردهاي جدید علمی و همچنین انتقال و توسعۀ دانش روز در هر            

  .دانشگاه
  

 علمـی  هیئت اعضاي به که است مأموریتی مطالعاتی فرصت
 بـراي  کـه  شـود   مـی  داده مؤسـسه  یک منتخب شرایط واجد

 در مـشترك  تحقیقـات  و مطالعـات  انجـام  براي مدتی معین، 
 و داخـل  برجـستۀ  تحقیقـاتی   علمـی  مراکز و ها  دانشگاه سایر
از فرصـت    اسـتفاده  نامـه   آیـین (یابند   کشور حضور  از خارج

 صـورت کلـی در قالــب   هـا بــه  ایـن دوره ). 1389مطالعـاتی،  
هاي فرصت مطالعـاتی خـارج از کـشور بـراي مطالعـۀ               دوره

هـاي    موضوعی خاص یا انجام کار مشترك با اساتید دانشگاه        
هـاي    دوره(مـدت خـارجی       خارجی، فرصت مطالعاتی کوتـاه    

و دورة فرصـت مطالعـاتی داخـل کـشور          ) تابستانه و دوماهه  
ازآنجاکه رکـن مهـم دورة فرصـت مطالعـاتی          . شود  انجام می 
و ت علمـی    ئـ یی و کارآمـدي اعـضاي هی      ایزان کـار  افزایش م 

 است کـه بـراي      اي   امتیاز ویژه  لذا،  اي آنان است    توسعۀ حرفه 
ــستگی الزم و     ــته از شای ــرایطی برخاس ــد ش ــسب آن بای ک

کننـده از ایـن        و اسـتفاده   هاي کافی احراز شده باشـد      آمادگی
دوره نیز، متعهد به انجام خدماتی پس از اتمام دورة فرصـت            

  . باشد  در محل خدمت خود میمطالعاتی
 

  مطالعاتی مفهوم و مبانی فرصت
اصـطالح فرصـت     )1962 (براساس دیدگاه ایلـس و هـالیس      

گـردد و مفهـوم آن بـا          هاي عبـري بـازمی      مطالعاتی به افسانه  
اي و مــذهبی مــشخص  هـاي اســطوره  توجـه بــه سرگذشــت 

 یـا واژة    Sabbatun  از واژة التـین    Sabbaticalواژة  . شـود   می
در .  است شده   گرفته Shabat  یا واژة عبري   Sabbatonنی  یونا

 مفهوم فرصـت مطالعـاتی در       که یهنگاماواخر سدة هجدهم،    
آموزش مطرح شد، همان مفهوم استراحت یا مرخـصی پـس           

پایـه، اولـین برنامـۀ       بـرهمین . دنظر بـود  مـ از هر هفت سـال      
ي گـذار   هیـ پا 1880فرصت مطالعاتی در دانشگاه هاروارد در       

مثابـه   بـه یوت رئیس دانشگاه نظام فرصت مطالعاتی را        ال. شد
مفهـوم فرصـت   . یک سازکار اصالح در دانـشگاه بنیـاد نهـاد         

 روشن به یک دوره استراحت یـا فراغـت از           طور  بهمطالعاتی  
 سـازي روز بـه اي بـر روزمرگی در سال هفتم اشـاره دارد کـه         

غالمـی و  ( ردیگ یمی صورت علم  ئتیهي ها تیفعالدانش و 
 .)1397ی، شیربگ

هـاي فرصـت مطالعـاتی در         ازنظر تاریخی، بیـشتر، دوره      
شـد، امـا بـا آشـکار شـدن اسـترس و               ها برگزار مـی     دانشگاه

هـاي فرصـت      فرسودگی شغلی در سایر مشاغل، نیاز به دوره       
مطالعاتی بیشتر شد و در سایر مشاغل نیـز موردتوجـه قـرار             

 اسـت  فرصت مطالعاتی به این مفهوم. )Scott, 2019(گرفت 
که باید به اعضاي هیئت علمی فرصت داده شود رشـد کننـد         

هاي آنها نیز رشد کننـد        تا مؤسسات آموزش عالی و دانشگاه     
)Pillinger et al., 2019(.   فرصت مطالعاتی به عـضو هیئـت 

دهد تحقیق کند، بنویسد، در میـان همکـاران           علمی اجازه می  
افیـایی و   هاي دانشگاهی دیگر و سایر نـواحی جغر         محیط  در  

صنعتی حضور یابد، بر عرصۀ خاص مورد تمایل خود بدون          
) آموزشـی و بـالینی    (هـاي جدیـد       مشغله تمرکز کند، تکنیک   

 . بیاموزد و احیا شود
 فـرد  بـه  بیـشتر  کـاروري  ارائـۀ  مطالعـاتی  منظور از دورة    

 مـدیر  یا در کسوت استاد، محقق در قامت کننده از آن  استفاده
 مثابـه   بـه  وجـه   هـیچ   بـه  ت مطالعاتی فرص. است دانشگاه براي
 افـزایش  براي هایی  فرصت اساساً یا بیشتر، تعطیلی هاي  دوره
 زمینۀ در وي از سپاسگزاري منزلۀ  به یا استاد براي مالی منافع
 گـذاري   سـرمایه  شـود و    نمی گرفته درنظر خدمت طول صرفاً
آمـوزش اسـت     نیـروي  کـارایی  افزایش براي دانشگاه وجوه

)Robbins, 1987.(  
 کـردن  فـراهم  بـراي  اي  در واقع فرصت مطالعاتی برنامـه       

 سـال  چنـد  دنبال  به خودارتقایی منظور  به اساتید براي فرصتی
 بنـابراین .  اسـت  )سـال  شـش  از پس معموالً (متوالی خدمت
 دورة و حقـوق،  هـدف، : شـود   مـی  اساسـی  عنصر سه شامل
ــی ــدمات از معین ــشین خ ــسه در پی ــدگاه.  مؤس  فرصــت دی
 لحـاظ  از ،  مؤسـسه  آیندة در گذاري  سرمایه منزلۀ  به،  یمطالعات
  ). Eells, 1962(است  برخوردار بسزایی اهمیت از تاریخی
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  اي از رهگذر فرصت مطالعاتی توسعۀ حرفه
 مختلـف   هـاي   سو علم و دانش، مقاالت و کتاب       امروزه ازیک 

هاي گوناگون در حال تغییرشکل اسـت و         ها و زمینه   در رشته 
یر آموزش عالی و جامعه متأثر از تغییـرات  ازطرفی محیط متغ 

هـا   در شرایط محیطی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادي، مهـارت  
هاي خاصی را از بازیگران نظـام آمـوزش عـالی            و صالحیت 
اي کـه باعـث تغییـر در         شـده  از عوامـل شـناخته    . انتظار دارد 
گرایـی،    بـه مـصرف    توان یم شود یم آموزش عالی    مؤسسات

اي شــــدن، گــــسترش دسترســــی،  بــــازارگرایی، تــــوده
اوري، تنـوع  فنـ سـازي، رشـد سـریع     سازي، جهانی  المللی بین
ي هـا   هیسرماازپیش منابع، دموکراسی اطالعاتی و کاهش        بیش

 Barber et al., 2013; Ernst and(عمــومی اشــاره کــرد 
Young, 2012; Hedley, 2010; Naidoo and Jamieson, 
2005; Land, 2004; Newman et al., 2004; Pleschová et 

al., 2013; Murphy, 2014  (  این عوامل باعث شده است تـا
. بینـی باشـد     بـسیار غیرقابـل پـیش      هـا   دانشگاهمحیط فعالیت   

ي ملـی و جهـانی بـر عملکـرد      ها يبند افزایش استفاده از رده   
 بسیار گذاشته و رقابت تنگاتنگی را میان آنها         ریتأث ها  دانشگاه

).  Hazelkorn, 2009; Murphy, 2014(افـزایش داده اسـت   
ــارت    ــد مه ــابتی، بای ــی رق ــت در محیط ــراي موفقی ــا و  ب ه

هاي بازیگران این محیط مرتباً ارزیابی و تکمیـل و           صالحیت
 بایـد مطمـئن شـوند کـه         هـا   دانـشگاه بنابراین،  . تقویت شود 

یی که از اعضاي هیئت علمـی خـود انتظـار دارنـد             ها ییتوانا
ا بتواننـد در عملکـرد دانـشگاه        تکمیل و تقویت شده تـا آنهـ       

 ;Blackmore, 2010(مـشارکت کـرده و مـؤثر واقـع شـوند      

Ernst and Young, 2012; Murphy, 2014 .(دیگر،  عبارت به
ي فـردي و جمعـی   هـا  ییتوانـا  سـرمایۀ دانـشگاه    نیتر  بزرگ

اي مـداوم     توسعۀ توانایی و پیشرفت حرفـه     . اعضاي آن است  
و تخصـصی بـسیار مهـم       صورت منسجم     اعضاي دانشگاه به  
هـاي راهبـرد    کلیدي مدیران در زمینهگیري    است و به تصمیم   

 ,Murphy( منـابع بـستگی دارد   نیتـأم توسعه، سـاختارها و  

2014; Blackmore and Castley, 2006 .( توسعۀ یا پیشرفت
اي است که شامل هرگونه فعالیـت یـا    اي حوزة گسترده    حرفه

ی، نگـرش، درك یـا      فرایندي بـراي بهبـود مهـارت و چـابک         
و ) Fullan, 1990(هاي فعلی و آینده اسـت   درگیري در نقش

اي و سـازمانی عـضو هیئـت          مربوط به نیازهاي فردي، حرفه    
توانـد   اي مـی  توسعۀ حرفه). Heideman, 1990(علمی است 

بنـابراین،  . هاي مختلف دربر گیرد     مختلفی را در زمینه    اشکال
 ,Marcelo( نـدارد  اي واحدي وجـود  هیچ مدل توسعۀ حرفه

 اي  دوگانـه ۀ رابطـ اي  حرفهۀ با توسعیآموزش عالاما  )2009
 اي  تداوم آمـوزش حرفـه  ةویامروزه، ش). Clegg, 2003(دارد 

 منزلـۀ   بهگری مشاغل دياری حقوق و بس ،ی پزشک ،یدر مهندس 
حال،  نیباا.  است نامهی گواه ای صدور مجدد جواز     ي برا اي  هیپا

 نی قوان ،ی و اعضاي هیئت علمی    اه دانشگ ۀدر مواجهه با حرف   
ــشا ــرح بهمـ ــ نمطـ ــین ). Murphy, 2014 (ستندیـ همچنـ
کنند   شخصی تعریف می   را اي  حرفه شاغل یک نظران  صاحب
شیربگی و  (گیرد    می پیهاي تجدید حیات فکري را        که دوره 
 براي اینکه یک عضو هیئـت علمـی زنـدگی           )1397غالمی،  
روري اسـت کـه   داري داشته باشـد ضـ    اي کامل و معنی    حرفه

هـاي    هـاي علمـی را حفـظ و مهـارت           سطوح باالتر توانـایی   
 نـد کاي تکمیلـی مربـوط بـه شـغل خـویش را کـسب               حرفه

)Knelfelkamp, 1990  1397؛ به نقل از شیربگی و غالمـی.( 
تواند اعضاي هیئت علمـی   مداوم می  اي توسعۀ حرفه  در واقع 
خود  لیشغ پیشرفت براي را هایی  مند سازد تا فرصت    را بهره 
عـضو   شـده   انتخـاب  حرفـۀ  به افزایش تعهد  و به  کنند ایجاد

/ کـارایی  افـزایش  شـغلی،  هـاي   فرصت افزایش هیئت علمی، 
 نیـز کمـک    هـا   کاسـتی  بر غلبه و شخصی توسعۀ هاي  فرصت
 کـه  کنـد  مـی  بیـان ) 2004(بررتـون  ). Wall, 2013(کنـد   می

 مـنظم،  نگهـداري «: از اسـت  عبـارت  اي مـداوم   توسعۀ حرفه 
ــو ــارت دانــش گــسترش و دبهب  خــصوصیات توســعۀ و مه
 طـول  در فنّـی  و وظایف  اي  حرفه اجراي براي الزم شخصی
در همـین رابطـه، توسـعۀ      » .یـک فـرد شـاغل      کـاري  زندگی
 رسـمی و غیررسـمی از   هـاي  اي مـداوم و برنامـۀ دوره      حرفه

   .اي به این منظور شکل گرفته است توسعۀ حرفه
شوند کـه    وي طراحی می  نح اي به   حرفه ۀهاي توسع  برنامه  

هاي اعضاي هیئت علمـی در تـدریس یـا توسـعه یـا             مهارت
 محرك رشـد و تولیـد عمـل         مثابه  پژوهش را بهبود داده و به     

توانـد بـراي کمـک بـه         کنند و بنابراین فرصت مطالعاتی مـی      
اعضاي هیئت علمی در افزایش و نگهداشت سطح بـاالیی از           

؛ بـه  Kang and Miller, 1999(شود اي استفاده  کیفیت حرفه
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  ).1397نقل از شیربگی و غالمی، 
 از تبـادالت و     يا   نمونـه  مثابـه    بـه  ی مطالعـات  يهـا   فرصت  

 بـا عنـوان     يا لفـه ؤ در پرتـو م    ی و دانـشگاه   یتعامالت علمـ  
 مالحظـه اسـت     قابل یالملل  نی ب يها ي و همکار  یآموزش عال 

؛ به نقل از ایروانی و همکـاران،   1377 ،ییایفراستخواه و کبر  (
هاي مطالعاتی   توان سودمندي فرصت   اساس می   براین ).1385
هاي علمی در     یکی از سازکارهاي توسعۀ همکاري     منزلۀ  را به 

شــمار آورد و آن را در پرتــو مفهــوم  المللــی بــه ســطح بــین
افـزا   هاي هـم   بر همکاري  المللی شدن آموزش عالی مبتنی     بین

زاده،  اهللازاده و عبد   ؛ به نقل از شریف    2003نایت  (تحلیل کرد   
1391.(  

 هــاي فرصــت شناســانه نیــز مــسئله و گــرا از منظــر نظــام  
 محدود شود بلکه    ی علم ئتی ه ي تنها به اعضا   دی نبا یمطالعات

 یـۀ  کل يمنـد    بهره ي برا ۀنی الزم زم  يریالزم است با اتخاذ تداب    
ــشگران شا ــکن ــشور از   ۀستی ــژوهش ک ــوزش و پ ــام آم  نظ
) 1378 ی،فیطــا(  فــراهم شــود ی مطالعــاتيهــا فرصــت
 ۀ توسـع  يها  از روش  يا   نمونه تواند ی م ی مطالعات يها  فرصت
 ياهــ تیــمورأ بــورس و مياعطــا.  قلمــداد شــونديا حرفــه
 ی مطالعـات  يهـا    ازجمله تدارك فرصت   نهای ا رظی و ن  یلیتحص
 ی مراکز آموزش عال   ی علم تیئ ه ي پژوهشگران و اعضا   يبرا

 يریادگیـ  قی و تـشو ی کسب دانش تخصص   اي بر یقاتیو تحق 
 نانــهی کارآفری ســازمانی فرهنگــتیــ حاکملی و تــسهمــستمر
ـ ی ا ؛ به نقل از   1378 ،یزال(  است يضرور   و همکـاران،   یروان
در دورة فرصـت مطالعـاتی     که هایی   همچنین فعالیت  ).1385
شده و دلیل     استنباط مزایاي به بستگی شوند  می منع یا ترغیب
 مؤسسۀ آموزش عـالی    در مطالعاتی هاي فرصت  دوره اجراي
 بـراي  کـارایی؛  ارتقـاء  بـراي  بهتـر؛  آموزش ارائۀ  براي :دارند
 گــسترش بــراي تــر؛ وســیع تخصــصی هــاي دیــدگاه توســعۀ
 بـراي  فرهنـگ؛  از فـرد  درك ارتقاء و تر  معقول پژوهی  دانش

 در انگیـزه  ایجاد براي جدید؛ اندازي  چشم کسب و استراحت
 جـذب  در  سیـستم  یـا   مؤسـسه  بـه  کمک براي اساتید؛ سایر
 مربیـان  به کمک براي و حاضر؛ اساتید حفظ و دجدی اساتید
 همچنـین در دورة     .بهتـر  هـاي   موقعیـت  جـذب  براي خاص

 هــاي پــروژه بــر هــا دانــشکده از بــسیاري فرصـت مطالعــاتی 

 در عالی هاي  پژوهش بر دیگر بسیاري تأکید دارند؛  تحقیقاتی
 برخـی  تأکیـد دارنـد؛    فـرد  تخصـصی  زمینۀ یا آموزش زمینۀ
) سـفر  به ترغیب بنابراین و (فرد زهاياندا  چشم بسط فرصت
 بـراي  کـه  آنهـایی  ویـژه   به (کمی تعداد و آورند؛  می فراهم را

) دهنـد   مـی  دورة فرصت مطالعاتی را ارائه     بهبود و استراحت
 اسـت  متعهـد  شخص که هایی  فعالیت انواع براي محدودیتی

کننــد  نمــی اعمــال دهــد، انجــام مطالعــاتی فرصــت دورة در
)Robbins, 1987.( 
  

  مطالعاتی اهداف فرصت
ــراي  ــضاي هی ب ــد اع ــته و هدفمن ــاط پیوس ــارتب ــی ئ ت علم
و   داخلی و خارجی   سسات علمی و پژوهشی   ؤها و م   دانشگاه

پژوهـشی   و    هاي علمـی   همچنین حضور این اعضا در محیط     
موقعیـت علمـی و     دانـش و    اعـتالي   المللی بـراي     ملی و بین  

جملـه اسـتفاده    خود و دانشگاه متبوع، راهکارهایی از     اوري  فنّ
شـود   از فرصت مطالعاتی اندیشیده شده است که موجب مـی  

 مطالعــات و تـا اعـضاي هیئــت علمـی بتواننـد بــراي انجـام     
 مؤسسات و مراکز  ها و     مشترك در سایر دانشگاه    هاي  پژوهش
خــارج از کــشور یـا  داخــل در  برجـسته  پژوهــشی وعلمـی  
  .  داشته باشندحضور

 توسـعۀ  و حمایـت  ۀوسـیل  ترین  قدیمی مطالعاتی فرصت  
 آمـوزش  مؤسـسات  ازطـرف  کـه  اسـت  علمی هیئت اعضاي
 فرصـت  ایـران،  در. اسـت  شـده  فـراهم  اسـتادان  بـراي  عالی

 کـه  اسـت  مشخـصی  زمـانی  دورة کـشور  از خارج مطالعاتی
 مؤسسۀ دانشگاه، یک به مأموریت حکم با علمی هیئت عضو
 اعـزام  خـارجی  کـشوري  در پژوهشی مرکز یا عالی آموزش
 تجـارب،  و دانـش  تعمیـق  و توسـعه  اهـداف،  تا بـه  شود    می

ی، دانش به آشنایی  علمـی،  جدیـد  دسـتاوردهاي  و ها  یافته فنّ
 علمـی  هـاي   همکـاري  بـراي  هدفمند و پیوسته ارتباط ایجاد
 ازجملـه . کـشور دسـت یابـد      از خارج علمی مراکز با پایدار
 مطالعـاتی  فرصت از مندي  بهره شرایط واجدین هاي  مشخصه
 سـابقۀ  عـضو هیئـت علمـی،      رتبـۀ  چون مواردي به توان  می

 بـراي . کـرد  اشاره متقاضی فرد امتیازات و سنی سابقۀ علمی،
 دانـشگاه  براي تعهداتی مطالعاتی فرصت از مندي  بهره و اعطا
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 تعهـدات  قالـب  در تـوان   می که است متصور مربوطه استاد و
کـرد   اشـاره  آنهـا  بـه  پژوهشی-علمی تعهدات و مالی-اداري

  .)1386 شیرانی،(
دستاوردها و پیامـدهاي فرصـت مطالعـاتی        دیگر،    ازسوي  

شـود   ت علمی و سطح فـرد محـدود نمـی     ئتنها به اعضاي هی   
 مجموعـه   ۀتوانـد ظرفیـت کلیـ      بلکه پیامـدهاي مربوطـه مـی      

؛ به نقـل    1997کتس و مارتین،     ( ببخشند ءدانشگاهی را ارتقا  
هـداف  امـا نکتـۀ مهـم ا      ). 1391زاده،   زاده و عبداهللا   از شریف 
شده براي این دوره مهم اسـت زیـرا هـر نـوع از            درنظرگرفته

عالوه هـر     کند به   فرصت مطالعاتی اهداف خاصی را دنبال می      
تواند اهـداف گونـاگون       دانشگاه یا نظام آموزش عالی نیز می      

ــه مأموریــت محــول  ــا توجــه ب شــده  اختــصاصی خــود را ب
  .خصوص دنبال کند دراین

ایجـاد و تـرویج دورة   گـذاري عـام و کلـی از         یک هدف   
کننده از آن را، چه       مطالعاتی این است که فرد استفاده     فرصت  

در کسوت استاد یا محقق یا مـسئول اجرایـی سـودمندتر بـه              
از  هـدف  دیگـر،  بیـان  بـه ). Bruce, 1978(دانشگاه بازگرداند 

  زمـانی  ةفرصت مطالعاتی اختصاص یک دور    ایجاد و ترویج    
 پــژوهش و انجــام  بــه مطالعــهتوســط عــضو هیئــت علمــی

  فرصـت  کـه از  را  عـضو هیئـت علمـی       کـه    ، طـوري  باشد  می
کند تا بتواند بازدهی خـود        مطالعاتی استفاده کرده توانمند می    

 ،در فرصت مطالعـاتی   . هاي مختلف را افزایش دهد      در حوزه 
انجـام   بـراي  کننـدة از آن،  اسـتفاده ت علمـی   ئعضو هی اصوالً  

 کـه  کند اقدام می خاص  یو مطالعه در مورد موضوع    پژوهش  
 محـل   کشوردانشگاه متبوع خود یا     امکان انجام آن در داخل      

ماهیـت و نحـوة انجـام پـژوهش          و یـا     ندارد سکونت وجود 
نظـران و اسـاتید       کار مشترك بـا صـاحب      اي است که   گونه به

  .کند را طلب میکشور دانشگاه خود یا شاغل در خارج از 
هاي آمریکـا     لجرو، شاهد آن هستیم که انجمن کا       همین از  

 AAC, 1971 AAUP(و انجمن آمریکایی اساتید دانشگاهی 

هـاي     راهی مؤثر بـراي تکمیـل و حفـظ مهـارت           منزلۀ  به) &
اي اعضاي هیئت علمی خـود شـروع بـه تـرویج دورة               حرفه

ه پژوهش یا یادگیري    فرصت مطالعاتی کرده است تا اساتید ب      
هـا نیـز    بـسیاري از پـژوهش  ). Bast, 1992 (بپردازنـد  بیشتر

هدف فرصت مطالعاتی را نوسازي عضو هیئت علمی قلمداد         

شده در ادارة آموزش آمریکا عنـوان        در گزارش ارائه  . کنند  می
شده است که منافع دانشکده و دانشگاه از اعضاي مـستعدي           

هـاي مطالعـاتی را طـی        گردنـد کـه دورة فرصـت        حاصل می 
ر اجرایـی   استاد دانشگاه، پژوهشگر و محقق یا مـدی       . اند کرده

کند پیشرو باشد و این نکته        شده به مؤسسه کمک می     نوسازي
 Eells(دهـد   کارایی نیروي عضو هیئت علمی را افزایش می

and Hollis, 1962; quoted from Bast, 1992 .(جــز  بــه
مطالعـاتی  فرصـت  اهداف عام و کلی از ایجاد و ترویج دورة   

کنـد،    مـی  هاي آموزش عالی مـصداق پیـدا       که در بیشتر نظام   
هاي دانشگاهی و آموزش عالی هر کشوري نیـز اهـداف        نظام

فرصــت اي را بــراي ایجــاد و تــرویج دورة  خــاص و یگانــه
در نظام آمـوزش عـالی ایـران، بـراي          . مطالعاتی مدنظر دارند  

هاي فرصت مطالعاتی    تقویت ارتباط صنعت و دانشگاه، دوره     
 اختشن افزایش به کمک) الف: در صنعت و جامعه با هدف     

 در واقعـی  کـار  فـضاي  از هـا   مؤسـسه  علمـی  هیئت اعضاي
 و بـا جامعـه    مؤسـسه  ارتبـاط  تقویـت  )صنعت؛ ب  و جامعه
 و علمـی  پایـدار  هـاي   همکـاري  گسترش و همچنین  صنعت
 و مفیـد  اسـتفادة  )عملیـاتی؛ ج   واحد و مؤسسه بین پژوهشی
ــؤثر ــات، از م ــشگاه امکان ــا آزمای ــزات و ه ــدهاي تجهی  واح

 گـسترش  و مؤسـسه  هاي  پژوهش به دهی  جهت) د عملیاتی؛
 انتقال )صنعت؛ ه  و جامعه موردنیاز کاربردي اوريفنو   دانش
 بـه جامعـه    مؤسسه اوريفن و دانش جدید هاي  یافته ترویج و
 واحـدهاي  فنّـی  و علمـی  تـوان  ارتقـاء  هـدف  بـا  صنعت و

 تخصـصی  و علمـی  مـشکالت  رفـع  بـه  کمـک  )عملیاتی؛ و 
 عملیاتی واحدهاي مشکالت شناسایی )عملیاتی؛ ز  واحدهاي
 زمـان  قیمـت  خـدمات،  یـا  محـصول  کیفیت و تنوع ازلحاظ
 )آنهــا؛ ح حــل بــراي راهکــار و پیــشنهاد و غیــره و تحویــل
 تـدوین  بـراي  پیشنهاد طرح و موردنیاز هاي  اوريفن شناسایی

 در مـشارکت ) ط عملیـاتی؛  واحـدهاي  بـه  اوريفنـ  انتقال یا
 و فراینـدها  اصـالح  بـراي  طـرح  تعریـف  و گـذاري   سیاست

 مـصرف  ماننـد  کـشور  اقتـصادي  پایدار توسعۀ و محصوالت
مـردم؛   زیـست  محـیط  بهبود و ایمنی و سالمت انرژي، بهینۀ

 اعـضاي  مطالعـاتی  فرصـت  نامـه   شـیوه (ایجاد گردیده است    
 و جامعـه  در پژوهـشی  موسـسات  و ها دانشگاه هیئت علمی 

هاي فرصـت مطالعـاتی در نظـام         سایر دوره ). 1397صنعت،  
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   :کنند هاي زیر را دنبال می وزش عالی کشور نیز هدفآم
 و  ی علمـ  تیئـ  اعضاي ه  یتوسعه و گسترش تجارب علم    . 1

ـ     ی آنها با دسـتاوردهاي علمـ      شتری ب ییآشنا  ی و دانـش فنّ
  ؛دیجد

 کشور با انتقـال    ی و تخصص  یمک به رفع مشکالت علم    ک. 2
  ؛ برجسته از خارج به داخل کشوری مراکز علماتیتجرب

 و یزاتــی تجه،ی از امکانــات علمــدیــثر و مفؤ مــةاســتفاد. 3
  ؛ برتر داخل و خارج از کشوری مراکز علمیشگاهیآزما

ــاي تحق ا. 4 ــام کاره ــاتینج ــشمندان و   یق ــا دان ــشترك ب  م
 برجسته داخل و خارج از      ی مراکز علم  ریپژوهشگران سا 

اوري کـشور و    نـ ف و   ی علمـ  تی اعتالي موقع  ايکشور بر 
  ی؛الملل نیهاي ب ثر در همکاريؤحضور م

اي و   منطقـه ی علمهاي ي همکار تیکمک به توسعه و تقو    . 5
  ی؛الملل نیب

 و  ی علمـ  تیئـ  اعـضاي ه   یروز شـدن دانـش تخصـص       به. 6
 راسـتا  درهمـین .  آنـان  یی و کـارا   ی توانمندي علم  شیافزا

 بـه انجـام طـرح       ازیـ  ن ی فرصت مطالعات  ةچنانچه در دور  
ي ها تی در اولو  ستیبا یمپژوهشی   باشد، طرح    یپژوهش

ــوده   ــشور ب ــاوري ک ــم و فن ــهیدر نت و عل ــراي آن ج  اج
 ت بـراي اعـزام جهـ      ییکشورها و معموالً    مشخص باشد 

 خواهنـد بـود کـه وزارت        تیـ  در اولو  یفرصت مطالعـات  
 همکـاري  ۀنامـ  اوري بـا آنهـا تفـاهم   ن و ف قاتیعلوم، تحق 

 استفاده نامه  آیین (داشته و در تبادل استاد و دانشجو باشد       
ــاتی،  ــاتی ). 1389از فرصــت مطالع دورة فرصــت مطالع

تربیت افـرادي  مدت دانشجویان دکتري نیز با هدف     کوتاه
 خـاص و  اي است که با احاطه بـه آثـار علمـی در زمینـه        

 بـا  یی دکتـري بـا آشـنا    ۀتخصصی مرتبط با موضوع رسال    
 و دسـتیابی بـه جدیـدترین        پـژوهش  ۀهاي پیشرفت  روش

هـاي   ینهمبانی آموزش و پژوهش بتوانند با نوآوري در زم        
 در رفـع نیازهـاي کـشور و گـسترش           پژوهـشی علمی و   

 تخصصی خود مؤثر باشند و بـه        ۀمرزهاي دانش در رشت   
نامـه فرصـت     آیین(د  هایی در جهان دانش دست یابن      تازه

  .)1394، مطالعاتی دوره دکتري
  

  مطالعاتی  هاي هاي فرصت و روش انواع
ش عالی  آموز هاي  ها و مؤسسه   حاضر، در کلیۀ دانشگاه    درحال

کاربردي، دانشگاه پیام   -هاي جامع علمی   از دانشگاه  کشور اعم 
هـاي فرصـت    هاي دولتی، آزاد و ماننـد آن دوره       نور، دانشگاه 

. شــود هــاي یکــسانی دنبــال مــی مطالعــاتی بــا تنــوع و روش
هاي فرصت مطالعاتی ازنظر مدت زمانی       اساس، دوره  برهمین

یـا خـارج از   و نیز موقعیت مکانی برحسب اینکـه در داخـل    
کننـده از آن، قابـل       کشور باشد یا عنوان سازمانی فرد استفاده      

مـدت اسـتفاده از فرصـت       کـه    نحـوي  بندي هـستند بـه     دسته
 دو و حـداکثر  کیـ  داخل و خارج از کشور حداقل      یمطالعات

 و تنها در موارد خاص با بررسی و         باشد ی م یلی تحص سال  مین
رصـت مطالعـاتی و     کننـده از ف    ارزیابی عملکرد فـرد اسـتفاده     

عـالی و تأییـد     همچنین موافقت دانشگاه یا مؤسسۀ آمـوزش        
ــ اوري وزارت، علــوم، تحقیقــات و معاونــت پژوهــشی و فن

سال تحـصیلی قابلیـت تمدیـد و تکـرار را            تا سه نیم  فناوري  
هـاي    به توضیح مختصر هریک از انواع فرصت       ادامهدر  . دارد

  .مطالعاتی پرداخته شده است
  

  کشور از خارج مطالعاتی فرصت
هـاي   اي است که متقاضی براي افزایش توانمندي     منظور دوره 

موضــوع خــاص ک  یــةپژوهــشی یــا انجــام مطالعــه دربــار
نظـران و اسـتادان      دار زیرنظر یا با همکـاري صـاحب        اولویت
بخــشنامه فرصــت  (گذرانــد  خــارج از کــشور مــیۀبرجــست

 صـت فر نـوع  این در). 1370مطالعاتی دانشگاه آزاد اسالمی،     
 مطالعـه  و تحقیـق  بـراي  منتخب علمی هیئت عضو مطالعاتی

 داخل کشور  در آن انجام امکان که خاص موضوعی مورد در
 اسـاتید  و نظـران   صـاحب  بـا  مـشترك  کار انجام یا باشد  نمی
 کـسب  براسـاس  باشـد،  ضـروري  کـشور  از خارج در شاغل

 مرکـز  یـا  دانـشگاه  یـک  از پـذیرش  اخـذ  و حداقل امتیازات 
 و تحقیقـات  علـوم،  وزارت تأییـد  مورد معتبر یپژوهش  علمی

 اعـزام  کشور از خارج به امنا ذیربط  هیئت موافقت وفناوري  
  ).1389از فرصت مطالعاتی،  استفاده نامه آیین(شود  می
  

  کشور از خارج مدت کوتاه مطالعاتی فرصت
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 و تابـستان  تعطـیالت  مـدت  در مطالعـاتی  فرصـت  نـوع  این
 و معین تحقیقی و مطالعه انجام براي مدت دو ماه   به حداکثر

 اي  مؤسسه همکاري با آزمایشگاهی و کارهاي علمی  انجام با
 علــوم، وزارت تأییــد مــورد کـه  کــشور از خــارج در علمـی 
  ).همان(گیرد  می انجام باشدفناوري  و تحقیقات

  
   کشور داخل مطالعاتی فرصت
اي است کـه متقاضـی بـراي تقویـت و افـزایش               دوره منظور

 ی موضـوع  ةهاي پژوهشی یا انجـام مطالعـه دربـار         توانمندي
سسات و مراکز پژوهشی و صـنعتی معتبـر   ؤخاص در سایر م   

داخل کشور به تـشخیص واحـد دانـشگاهی محـل خـدمت             
بخشنامه فرصت مطالعاتی دانشگاه آزاد اسـالمی،        (گذراند می

 علمـی  هیئـت  عـضو  مطالعـاتی،  فرصت نوع این در). 1370
 بـا  و پژوهـشی  هاي  توانمندي یشافزا و تقویت براي منتخب
ــام ــه انج ــق و مطالع ــوعی در تحقی ــاص موض ــایر در خ  س
 تـشخیص  بـه  معتبـر  صـنعتی  و تحقیقاتی مراکز و مؤسسات
تحقیـق   و به مطالعه  خود خدمت محل دستگاه در یا مؤسسه
 مؤسسه موافقت باید مطالعاتی فرصت نوع این در. پردازد  می

 نامـه   آیـین (شـود    بکـس  مطالعاتی فرصت انجام براي میزبان
   ).1389مطالعاتی،  فرصت از استفاده

  
  صنعت و جامعه فرصت مطالعاتی در

موریتی است که به اعـضاي هیئـت علمـی واجـد شـرایط              أم
شود که براي مدت معـین    منتخب یک مرکز آموزشی داده می     

 انجــام مطالعــات و تحقیقــات مــشترك در واحــدهاي ايبــر
ت از انجـام فرصـت      نامـه حمایـ    شـیوه  (صنعتی حضور یابند  

 ایـن ). 1393،  ...ت علمـی    ئمطالعاتی داخل کشور اعضاي هی    
هـاي اخیـر در نظـام        کـه در سـال     مطالعـاتی،  فرصت نوع از 

 ارتبـاط  برقـراري  آموزش عالی ایران مطرح شده است، براي      
 هـاي  بخـش  بـا  پژوهـشگاه  یـا  دانـشگاه  میان منسجم و قوي

 نهمچنــی و علمــی هــاي حــوزه همــۀ در صــنعت و جامعــه
 آنـان  آشنایی و علمی هیئت اعضاي هاي  یافته کردن عملیاتی

 .اســت شــده تــدوین جامعــه و صــنعت واقعــی نیازهــاي بـا 
 جامعه در مؤسسه علمی هیئت اعضاي مطالعاتی هاي  فرصت

ــۀ صــنعت و ــراي را مناســبی زمین ــاء ب  و هــا توانمنــدي ارتق

 هـاي   یافتـه  انتقـال  و بومی دانش کسب در ایشان هاي  مهارت
 مطالعاتی، فرصت طی در. سازد  می فراهم جامعه به پژوهشی
 غیردولتـی  یـا  دولتـی  عملیـاتی  واحـد  در علمی هیئت عضو
 اقتـصادي،  فرهنگـی،  اجتمـاعی و   صـنعتی،  هاي  بخش شامل
 و صـنایع  بـا  مـرتبط  پژوهشی مراکز یا کشاورزي و خدماتی
 فرصـت  نامـه   شـیوه (یابـد     می حضور مؤسسه فعال هاي  رشته

 مؤســسات و هــا دانــشگاه علمــی یئــته اعــضاي مطالعــاتی
برخی از انتظاراتی که    ). 1397صنعت،   و جامعه در پژوهشی

سـسات  ؤهـا و م    ت علمی دانشگاه  ئ اعضاي هی  ها و   دانشگاه از
 انجام فرصـت مطالعـاتی داخـل     در آموزش عالی و پژوهشی   

رود   مــی معــدنی و تجــاري،کــشور در واحــدهاي صــنعتی
  :اند از عبارت
 آموزشـی  مراکز اوريفن و دانش جدید هاي  یافته انتقال) الف
 فنّـی  و علمی توان ارتقاء موجب که صنعتی واحدهاي به

  شود؛  صنعتی واحدهاي
 هـاي   همکاري توسعۀ و دانشگاه و صنعت همسویی نگاه ) ب

 واحــدهاي و آموزشــی مراکــز بــین پژوهــشی و علمــی
  صنعتی؛

 مبتالبـه  مـسائل  بـا  آشنایی و اساتید دانش شدن کاربردي) ج
  تجارت؛ و صنعت، معدن

 و هـا   نامـه   پایـان  ویژه  به دانشگاهی تحقیقات به دهی  جهت) د
 کارشناسی ارشد  مقاطع در تکمیلی تحصیالت هاي  رساله
  تجاري؛ و معدنی صنعتی، نیازهاي راستاي در دکترا و
 واحـدهاي  تخصـصی  و علمـی  مـشکالت  رفـع  به کمک) ه

  صنعتی؛
 تجهیـزات  و مایشگاهیآز امکانات از مفید و مؤثر استفاده )و

نامه حمایت از انجـام      شیوه(صنعتی   واحدهاي در موجود
، ت علمـی  ئـ فرصت مطالعاتی داخـل کـشور اعـضاي هی        

1393.(  
  

  فرصت مطالعاتی دانشجویان دکتري
 دانـشجویان  تشویق در این نوع فرصت مطالعاتی که با هدف       

پژوهشی  و علمی فعالیت هاي  توسعۀ داخل کشور به   دکتري
ی شده است، مؤسـسات آموزشـی داخـل کـشور           خود طراح 

د ازسـوي   شـدة سـاالنۀ خـو      توانند براساس سهمیۀ تعیـین     می



 یمطالعات فرصت

  7

ــ  ــات و فن ــوم، تحقیق ــصی از  وزارت عل ــداد مشخ اوري، تع
شده  دانشجویان دکتري خود را که واجد برخی شرایط تعیین        

باشند براي مدت شش ماه که تـا سـه مـاه نیـز قابـل تمدیـد         
 داخل یا خارج از کشور اعـزام  است، به فرصت تحقیقاتی در  

مـدت در   نامـه اجرایـی فرصـت تحقیقـاتی کوتـاه      شیوه(کنند  
  ).1395داخل و خارج از کشور، 

  
  ها و پیامدهاي فرصت مطالعاتی دستاوردها ،چالش

اي  سـو تجربـۀ توسـعۀ حرفـه        دورة فرصت مطالعـاتی ازیـک     
درنظر گرفته شده است که براي تقویت رشد و احیاي مجدد           

انشگاهی اسـت و مزایـایی کـه در سـطح نهـادي و              مشاغل د 
شود شامل کاهش فرسودگی شغلی و افـزایش   فردي دیده می 

 Leung et(شود  ماندگاري شغل است، اما به آنها محدود نمی

al., 2020(. هـاي مطالعـاتی     بسیاري از دستاوردهاي فرصـت
ــه  ــعۀ حرف ــامل توس ــشگاهی،   ش ــادي و دان ــدات نه اي، تعه

 Pillinger et(باشند  ها می ص و مهارتپذیري، تخص انعطاف

al., 2019(.عـضو  ) شـوند تـا الـف    ها موجـب مـی    این دوره
ــی ــت علم ــارت هیئ ــد؛ ب  مه ــعه ده ــود را توس ــاي خ ) ه

د شـو   حاضر در صنعت استفاده مـی      هایی را که درحال    مهارت
به دانشگاه و دانشجویان خود اعتبار      ) کشف و تمرین کند؛ ج    

  ).McFall et al., 2019(ببخشد 
هــاي فرصــت مطالعــاتی  رود دوره همچنــین انتظــار مــی  

هـاي معتبـر     مجلـه انتـشار مقالـه در      . 1: دستاوردهایی چـون  
 همکـاري  بـا  تیمـی  مـشترك  هـاي   پژوهش اجراي. 2 ؛علمی

 در فعـال  عـضویت . 3 خـارجی؛  پژوهـشگران  و متخصصان
ــبکه ــاي ش ــشگاهی و علمــی ه ــین دان ــی؛  ب ــت .4الملل  تقوی
 ضـعف  و قـوت  نقـاط  خودارزیـابی . 5 زبـانی؛  هـاي   مهارت
 بین پیشبرد همکاري  .6همتایان؛   با تعامل جریان در اي حرفه
اهی و علمی داخلی و مراکز دانشگاهی و علمی         دانشگ مراکز
وري تخصـصی از    ا اطالعـات و فنـ     ، انتقال دانش  .7؛  خارجی
هاي جدید بـراي    ایدهکسب.8 ؛ به داخل کشورخارجیکز  امر

ــژوهش ــا فر.9؛ پ ــگ و محــیط آشــنایی ب هــاي علمــی و  هن
ـ   آشنایی با نوآوري. 10؛ دانشگاهی کشورهاي دیگر  ی هـاي فنّ
ــت ــۀو تخصــصی در رش ــه و ب ــر زرو ه مربوط ــش و ک دن دان

 علمـی  منـابع  از اسـتفاده  و دسترسـی . 11 ؛اطالعات خویش 
 را بـه    اکـشوره  سـایر  در علمی اطالعات مراکز و ها  کتابخانه

  ).1387ران، زاده و همکا شریف(همراه داشته باشد 
هـا   دیگر، رسیدن به این انتظارات همیشه با چالش    ازسوي  

هـا و   ازجملـه محـدودیت  . هـایی مواجـه اسـت     و محدودیت 
 يهـا  دورههاي اعـضاي هیئـت علمـی در اسـتفاده از             چالش

  :اند از  عبارتیفرصت مطالعات
محـدود بـودن تعـداد      :  مرتبط با دانشگاه شامل    هاي چالش .1

، هـا  تیـ  و اولو  ازهـا ی ن قیـ ن دق  مشخص نبـود   ،ها فرصت
ی  علمـ  تیئ ه ي اعضا هیعدم توج ،   بودجه يها تیمحدود

  و مانند آن؛
:  شـامل  )عـضو هیئـت علمـی     ( مرتبط بـا فـرد       هاي چالش. 2

 ضـعف در    ،دی از اسـات   ی برخ یسی زبان انگل  نییمهارت پا 
 از دست دادن    ی نگران ی،دانشگاه  ارتباطات برون  يبرقرار
 ، کهولـت سـن    ی،خـانوادگ  مسائل   ،ادی ز ۀ مشغل ،تیموقع
  مانند آن؛ و ی مسائل مالی، علمتیئرکود ه

 :ي شـامل  گـذار  استیمرتبط با سطوح ارشد س    هاي   چالش. 3
  ي و مانند آن؛ر شدن روال ادایطوالن

 : شـامل  رشی در رابطه بـا مـشکالت اخـذ پـذ          هاي  چالش. 4
 و  دسـترس   اطالعـات محـدود قابـل      ، انتخاب تیمحدود

  مانند آن؛
 فـراهم   ، اسـکان  :تبط با کشور مقصد شـامل      مر هاي   چالش .5

  مانند آن؛نبودن امکانات و 
 يهـا  نههزی: ی شامل  مال ي مرتبط با نظام اقتصاد    هاي  چالش. 6

  مانند آن؛  ارز و متیتفاوت ق، باال
 یابیـ  ارز : و نظـارت شـامل     یابیـ  بـا ارز   هاي مرتبط  شچال. 7

 عدم ارتباط فرد و دانـشگاه       ، فرد بعد از بازگشت    فیضع
  ). 1394دهنویه و همکاران، ( و مانند آن ل دورهدر طو

 ازمنـد ی نی مطالعـات يهـا    فرصت يساز نهی نهاد نتیجه اینکه   
 ی مشورت ونیسی در گزارش کم   . استلزامات امر است   ییشناسا
 ۀنـ ی در زم  )1375(ی   انقـالب فرهنگـ    ی عـال  ي شورا رخانهیدب

 در قالـب اعـزام دانـشجو بـه خـارج از       ی علمـ  يها يهمکار
 ي ضـرورت آزاد   ری نظ ی مسائل ی مطالعات يها صت فر ایکشور  

 و ی جـانب  یفرهنگـ -یاسی س ي دستاوردها ،یدر مبادالت علم  
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 نیـ  در ا  نیهمچنـ .  اشاره شده است   کیپلماتی د يها  ضرورت
 ،ی اســتقالل علمــ،ی نــامطلوب فرهنگــيگــزارش بــه اثرهــا

ــدین ــال يازمن ــابع م ــه من ــ ي و ارزی ب ــشتن برخ  از ی، بازنگ
 مطلـوب از    يبـردار  دم بهـره   بـه کـشور، عـ      نآموختگـا  دانش

 و ی مناسـب علمـ  يور  بهـره ۀامکانات داخل کـشور و مـسئل     
ایروانی و همکـاران،     ( دست اشاره شده است    نی از ا  يموارد
1385( .  

 مثابـه    بـه  ی مطالعـات  يها  همانا لزوم درنظر گرفتن فرصت      
 اي بـر ی علمـ تیئـ  هي اعضايا  حرفهۀ توسعۀ از برنام  یبخش

 از نظـام    يا لفهؤ مستمر و م   يندایبه فر مثا  آنها به  يتوانمندساز
ـ یا(  است ی و پژوهش  یسسات آموزش ؤ م تیریکالن مد   یروان

یی را بـه همـراه دارد و از         دستاوردهاکه  ) 1385 و همکاران، 
 محـسوب   ی مطالعـات  يهـا    فرصـت  می بالفصل و مـستق    جینتا
 در تعامـل     که  هستند ی و عوارض  جی نتا ،امدهای پ یول شوند یم

 طیها و در صورت فراهم بودن شرا       لفهؤ م ری با سا  يزیآم و هم 
 منزلـۀ   بـه ی گذراندن فرصـت مطالعـات  ی، ازطرف .کنند یبروز م 

 ،يثر از عوامـل فـرد     أ متـ  ی علم ئتی رفتار توسط عضو ه    کی
 البتـه ممکـن اسـت       . اسـت  ی و سـازمان   يا   حرفـه  ،یخانوادگ
  موجـب شـود    زیـ  را ن  يا  ناخواسـته  يهاامدیها و پ   تیمحدود

زاده و  ؛ بــه نقــل از شــریف  2005فــرنکن و همکــاران،  (
  ).1391زاده،  عبداهللا

 
  شناسی کتاب
 علمـی  هیئـت  اعـضاي  بـراي  مطالعـاتی  هـاي  فرصت از نامه استفاده آیین

وزارت ). 1389(و پژوهـشی   عـالی  آمـوزش  مؤسسات و ها دانشگاه
اوري   .علوم ، تحقیقات و فنّ

ت بـدنی   پژوهشگاه تربیـ ).1394(نامه فرصت مطالعاتی دوره دکتري     آیین
  .و علوم ورزشی

). 1385. (و دربـان آسـتانه، ع   . زاده، ا  ، شـریف  .پـور، م   ، فـائزي  .ایروانی، ه 
  هاي مطالعاتی اعضاي هیئت     تحلیل عوامل تأثیرگذار بر بهبود فرصت     

، )41(3،  ریزي در آمـوزش عـالی       پژوهش و برنامه  . علمی دانشگاه تهران  
1- 15.  

دانـشگاه آزاد   ). 1370( سـالمی بخشنامه فرصت مطالعاتی دانـشگاه آزاد ا      
  .اسالمی
و .  م،محمــدي، .، فزاده  عبــاس،. م، افــسري،. ع، کالنتــري،.، ردهنویــه

هــاي مطالعــاتی  اســتفاده از فرصــت). 1394. ( س،نــوري حکمــت
 . یک مطالعه کیفی   :ت علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمان     ئاعضاي هی 

-105،  )2(10،  مجله مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشـکی یـزد          
118.  

سـسات و   ؤ حاکم بر م   ی فرهنگ سازمان  نیی و تب  ی بررس .)1378(.  م ی،زال
 نیمجموعــه مقــاالت اولــ. 1377 کــشور در ســال یقــاتیمراکــز تحق

مرکــز : تهــران.  کــشوری مــسائل پژوهــشی بررســیکنفــرانس علمــ
  . کشوری علمقاتیتحق
هـاي     فرصت تحلیل اثرات علمی  ). 1391. (زاده، غ  و عبداهللا . زاده، ا   شریف

سیاسـت علـم و   . علمـی کـشاورزي   مطالعاتی از نگاه اعـضاي هیئـت    
  .48-37). 4 (4. فناوري

. و شـریفی، م   . ، محمـدزاده، س   .، ایروانی، ه  .زاده، غ  ، عبداهللا .زاده، ا  شریف
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