
 

 

  مدرس
Instructor  

  
فردي که به تدریس در یکـی از مراکـز یـا مؤسـسات آمـوزش عـالی          
مشغول باشد و براساس نوع و مـدت سـاعت همکـاري در هفتـه بـه                 

  . شود بندي می وقت دسته وقت و پاره وقت، نیمه مدرس تمام
  

  شناسی مدرس مفهوم
اسـت  مدرس به معنی آموزگـار، اسـتاد، دبیـر، مربـی، معلـم           

ن عنوان کلی   امدرس و مدرس   .)ت آنالین آبادیس  فرهنگ لغ (
ت علمی و افراد واجد شرایط تدریس در دانـشگاه اسـت       ئهی
از اینکه براساس ضوابط و مقـررات اسـتخدامی اعـضاي            اعم
 بـه اسـتخدام     ، تحقیقات و فناوري   ت علمی وزارت علوم   ئهی

 اسـتخدامی بـا دانـشگاه و     ۀدرآمده باشد یا فاقد هرگونه رابط     
 ۀ را براسـاس رابطـ     ان مدرسـ  ،دیگـر  عبـارت  بـه . دوزارت باش 

تـوان بـه دو گـروه        استخدامی با دانشگاه محل تـدریس، مـی       
  .دکر تقسیم »ت علمیئعضو هی« و »التدریس حق« یا »مدعو«

  
  مدرس در نظام آموزش عالی 

ــاگون،      ــاي گون ــسب معیاره ــوالً برح ــشور معم ــر ک در ه
  اسـتخدام  مثالً. هاي خاصی از مدرسان وجود دارد       بندي  دسته
 و وقـت   پـاره  وقـت،   تمـام  صـورت   بـه  مالزي هاي  دانشگاه در

 باشد و مـدت خـدمت        می )ها  خارجی براي بیشتر (قراردادي
پیمانی یا آزمایشی براي اعضاي مالزیـایی بـسته بـه دانـشگاه       

ــا یــک ــراي مــالزي هــاي دانــشگاه در. اســت ســال ســه ت  ب
 وجـود  سـالیانه  ترفیع هم قراردادي و وقت  نیمه هاي  استخدام

  ).1398زمانی، (دارد 
یکـی  . شـوند  در ایران، مدرسان از چند جهت تفکیک می     

هـاي مدرسـان براسـاس نـوع      بنـدي  تـرین تقـسیم   از متـداول 
رسمی قطعـی و رسـمی       ( رسمى استخدام است و به مدرس    

، مدرس پیمانی، عضو وابسته و مـدرس قـراردادي          )آزمایشی
رسان قراردادي یا   معموالً مد . شوند  التدریس تقسیم می    یا حق 
التدریس، در واحدي که اقدام به تدریس و انعقاد قرارداد            حق

وقـت    کنند، مدعو و پـاره      با مؤسسه یا مرکز آموزش عالی می      
 در شـاغل  هیئـت علمـى    مدرس و عـضو   . آیند  حساب می   به

وقـت بـوده و بایـد        پیمـانى، تمـام    یـا  رسـمى  از  اعم   مؤسسه
مرکز جذب اعـضاي     تأیید به آنها عمومى و علمى صالحیت

هیئــت علمــی وزارت علــوم، تحقیقــات و فنــاوري، هیئــت  
اجرایی جذب اعضاي هیئت علمی مرکز یا مؤسسۀ آمـوزش          

حـسب  (مرکز یا مؤسسۀ آمـوزش عـالی         ممیزة  عالی یا هیئت  
  . برسد) مورد
دارنـدگان   خـدمات  از توانـد   مـى  دیگـر، مؤسـسه     ازسوي  

در  علمـى،  هیئـت  عـضو  غیـر  تحـصیلى دانـشگاهى    مدارك
 براسـاس  التـدریس   حـق  پرداخـت  ازاى در »مدرس«کسوت  
 صـالحیت  کند مشروط بر آنکه    استفاده تدریس براي ضابطه
 اى  کمیته تأیید به تحصیلى هاى  رشته از یکى آنان در  مدرسى
 دانـشکدة  آموزشـى  معاون و مؤسسه رئیس از نمایندة  مرکب
. باشـد  رسـیده  ربط ذى آموزشى گروه مدیر و دهنده پیشنهاد

و  ى، عملى، هنرى  تواند براى آموزش فنّ    ؤسسه مى همچنین، م 
 ۀمرتبـ  آزمایشگاهى از مدرسانى که مدرك تحصیلى خاص یا 
 ۀکمیتـ  دانشگاهى نداشته و صالحیت مدرسى آنان بـه تأییـد         

بخـش،   طـاهري و شـمس   (نـد ک رسیده اسـت، اسـتفاده     فوق
1395.(  

موجـب حکـم     فردي اسـت کـه بـه       :مدرس یا عضو رسمی   
هاي سـازمانی مؤسـسه در       ي تصدي یکی از پست    برا رسمی

ۀ اسـتخدامی اعـضاي     نامـ  ضوابط و مقررات آیـین     چارچوب
ایـن مدرسـان در     ). همـان  ( استخدام شده باشد   هیئت علمی، 

دانشگاه یا مؤسـسه آمـوزش عـالی محـل خـدمت خـود در               
حـساب   وقـت بـه   کسوت مدرس یا اعضاي هیئت علمی تمام  

نـد در سـاعات خـدمت       ا  مکلـف  وقـت   ي تمام  اعضا .آیند  می
در محل خدمت خود حضور یابند و       ) ساعت 40 (شده تعیین

 و چنانچه در مرکز یـا مؤسـسۀ         انجام دهند  وظایف محول را  
جـز محـل خـدمت خـود اقـدام بـه              آموزش عالی دیگري به   

وقت   تدریس کنند، در آن مرکز یا مؤسسه مدرس مدعو، پاره         
ن، ایـن قبیـل   موجـب قـانو   به. شوند التدریس نامیده می یا حق 

وقت با سـایر مراکـز        وقت یا نیمه    طور تمام   توانند به   اعضا نمی 
  .ها همکاري کنند یا دستگاه

موجـب قـرارداد    فردي است کـه بـه   : پیمانى مدرس یا عضو  
هاي سازمانی مؤسسه براى     براي تصدي یکی از پست     پیمانى
نامــه  معــین، در چــارچوب ضــوابط و مقــررات آیــین مــدت

). همـان  (شده باشد  استخدامیئت علمی   استخدامی اعضاي ه  
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این فرد نیز همانند مدرسان رسـمی در دانـشگاه یـا مؤسـسۀ          
آموزش عالی محل خدمت خود در کسوت مدرس یا عـضو           

آید و چنانچه در مرکز یا        حساب می   وقت به   هیئت علمی تمام  
 محل خدمت خود اقـدام      جز  مؤسسۀ آموزش عالی دیگري به    

ــ   یـا مؤســسه مـدرس مــدعو،   د، در آن مرکـز  بـه تـدریس کن
موجـب    همچنین بـه  . دشو  التدریس نامیده می    وقت یا حق    پاره

وقـت بـا      وقت یا نیمـه     طور تمام   توانند به   نمیافراد  قانون، این   
  .ها همکاري کنند سایر مراکز یا دستگاه

 در شـود کـه     مـى  اطالق علمى برجستۀ فرد به :وابسته عضو
امی اعـضاي   نامـۀ اسـتخد     آیـین  مقررات و ضوابط چارچوب

 بـراى  پژوهـشى  و آموزشـى  انجام وظایف هیئت علمی براي 
 رابطـۀ  هرگونه ایجاد بدون در مؤسسه  و انتخاب معین مدت

 کـارگیرى عـضو     بـه . شـود   مـى  گرفته کار  به جدید استخدامى
  ).همان(شود  نمى تلقى جدید استخدامى وضعیت وابسته
  واجد مدرس  و فرد :التدریس  ي، مدعو یا حق   قراردادعضو  
کـه بـه      کتبى ۀنام توافقو  موجب قرارداد     است که به   یشرایط
 ۀ آمـوزش عـالی    مؤسـس مرکـز یـا     دار   مقام صالحیت  امضاى

رسـد تـدریس تعـداد        مـی ) معموالً رییس یا معاون آموزشی    (
آن موجـب    و وى بـه   گیـرد     واحد درسی معینی را برعهده می     

  زمان  براى مدت  التدریس معینی   حق در ازاى دریافت     قرارداد
مدرسی و تدریس دروس محـول  مندرج در قرارداد، وظایف     

این افراد و مدرسـان  . رساند گیرد و به انجام می      را برعهده می  
  .شوند  میوقت نیز نامیده عنوان پاره تحت

  
وقـت در آمـوزش    کارگیري مـدرس تمـام    مزیت به 

  عالی
وقت در نظام آموزش عالی با وجـود          کارگیري مدرس تمام    به

ي بیشتر بـراي نهادهـاي دانـشگاهی مزایـایی          ها  داشتن هزینه 
  :اند از دارد که عبارت

ــدرس    . 1 ــازمانی م ــستگی س ــد و واب ــق، تعه ــساس تعل اح
وقت به دانشگاه که موجب وفـاداري بیـشتر وي بـه              تمام

  شود؛ سازمان دانشگاه می
هاي بهبود و     وقت در برنامه    افزایش مشارکت مدرسان تمام   . 2

ــؤثر   ــضور مـ ــشگاه و حـ ــدگی دانـ ــا در   بالنـ ــر آنهـ تـ

  هاي دانشگاهی؛ گیري تصمیم
ــراي انجــام دادن   . 3 ــشجویان ب ــا دان ــشتر ب ــال بی ــل فع تعام

هاي علمی و پژوهشی و در دسترس قرار داشـتن            فعالیت
  وقت؛ بیشتر نسبت به مدرسان پاره

هاي خدمت    انباشت تجربۀ تدریس و آموزش در طی سال       . 4
و ارتقـاء   کارگیري آن براي بهبود فرایندهاي تدریس        و به 

  اي؛ کیفیت آموزش و آموزش حرفه
تعامل با گروه و دپارتمان دانشگاه و صـرف وقـت بیـشتر          . 5

  در این رابطه؛
هـا و     وقت از قـوانین، سیاسـت       آگاهی بیشتر مدرسان تمام   . 6

  اهداف گروه و دانشگاه؛
عرضه خدمات متنـوع علمـی و اجرایـی و ماننـد آن، بـه               . 7

  وقت؛ بت به مدرسان پارهدانشگاه و جامعۀ دانشگاهی، نس
ــرمایه . 8 ــان س ــام   امک ــان تم ــذاري روي مدرس ــت و  گ وق

هـاي   بینی و اجـراي سیاسـت    هاي آتی و پیش     ریزي  برنامه
علمــی و آموزشــی دانــشگاهی بــراي آینــدة دانــشگاه و  

  .دپارتمان
  

  کاربردي-مدرس در دانشگاه جامع علمی
جـامع  (به هریک از افراد واجـد شـرایط تـدریس در مراکـز              

مدرســان فاقــد . شـود  مـدرس گفتــه مــی ) کــاربردي–مـی عل
 اسـتخدامی بــا دانـشـگاه و مراکـز وابـسته           ۀهرگونـه رابطـ 

 منزلـۀ   بـوده و فعالیـت آنهــا بــه         )از اداري یا قانون کار     اعم(
مقررات خاص دانشگاه   . دشو  تصـدي یـک شـغل تلقـی نمی    

کاربردي بر روابط میان آنها بـا دانـشگاه حـاکم    –جامع علمی 
 ،بیـان دیگـر    به). 1396 کاربردي،-دانشگاه جامع علمی  ( ستا

د که توانایی شو  کاربردي به شخصی اطالق می    -مدرس علمی 
کـاربردي را  -هـاي علمـی   تدریس و تحقیـق در دروس دوره      

شـده   دارد و حائز شرایط عمومی و اختـصاصی درنظرگرفتـه         
ن تـابع شـرایط   اشـرایط عمـومی مدرسـ     . ن باشد ابراي مدرس 

هـا و مراکـز      ت علمـی دانـشگاه    ئدام اعضاي هی  عمومی استخ 
ت عـالی جـذب و      ئـ هـاي هی   نامه آموزش عالی کشور و آیین    

 و شـرایط اختـصاصی   اسـت شوراي عالی انقـالب فرهنگـی      
 در دانـشگاه    ، مثال يار ب .باشد بسته به هر دانشگاه متفاوت می     
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 زیرن باید واجد یکی از شرایط       اکاربردي مدرس -جامع علمی 
  :باشند

  ؛ مرتبطۀ مدرك دکترا در رشتداراي. 1
 مـرتبط و حـداقل      ۀداراي مدرك کارشناسی ارشد در رشت     . 2

  ؛ کاري مرتبط در محیط کار و تدریسۀ سال تجربسه
ـ    ۀ سال سابق  هفت داراي مدرك کارشناسی با      .3  ۀ کار و تجرب

ــداقل    ــه ح ــستند ک ــرتبط و م ــهم ــد از  س ــال آن بع  س
اسـی  مدرسان داراي مـدرك کارشن  ( ی باشد آموختگ  دانش
ــرفاً ــاردانی   ص ــدریس دروس غیرنظــري ک ــه ت  مجــاز ب

باشـند و اختـصاص دروس نظـري بـه ایـن دسـته از              می
ممیـزه   تئـ ي هیأن همانند مدرسان تجربـی و بـا ر    امدرس
  ؛)باشد می

ــودن ت. 4 ــأدارا ب ــینۀییدی ــ  خبرگــی مطــابق آی  مــصوب ۀنام
ـ ۀنامـ  آیین( دانشگاه  ةممیز تئهی کـارگیري مدرسـان در    ه ب

  ).1394 کاربردي،-علمیمراکز آموزش 
  

وقت در دانشگاه     وقت و پاره    وقت، نیمه   مدرس تمام 
  کاربردي-جامع علمی

ـ  بـراي د کـه شـو  وقت به مدرسی اطالق می  مدرس تمام   ۀ ارائ
 پژوهشی و اجرایـی مـصوب بـه         ، تدریس ،ت آموزشی اخدم

صورت کامل در خدمت مرکـز    ساعت در هفته و به    40مدت  
هـا   وقت با سایر دستگاه    ي تمام  همکار ۀگونه رابط  بوده و هیچ  
 دو وقـت   تمـام  مـدرس  همکـاري  مدت حداقل .نداشته باشد 

 ایـن . اسـت  سـالیانه  صورت  به آن قرارداد تنظیم نحوة و سال
 بـا  و مـدرس  و کـاربردي -علمـی  جـامع  مرکـز  بـین  قرارداد
 اولیـه  قـرارداد . شـود   مـی  تنظیم و اجـرا    استانی واحد نظارت

ــام  ــان تم ــراي مدرس ــا  ب ــت ب ــدر وق ــتادیار  كم ــرا، اس    دکت
 ارشـد،  کارشناسـی  مـدرك  بـراي  و) 1(پایۀ   کاربردي-علمی
 خــصوص در .باشــد مــی) 1(پایــۀ  کــاربردي-علمــی مربــی

 براسـاس  التدریس  حق قرارداد وقت  پاره و وقت  نیمه مدرسان
 و جذب نامه  آیین(شود    می منعقد و تعیین ترازي  هم نامه  آیین
 کــاربردي-لمــیع آمـوزش  مراکــز در مدرسـان  کــارگیري بـه 

 کـاربردي، -علمـی  جـامع  دانـشگاه  نظـارت  تحـت  یا وابسته
کاربردي –جامع علمی  دانشگاه ممیزة  هیئت همچنین،). 1390

مـصوب،   هـاي   نامـه   آیـین  مفـاد  و مقررات رعایت با تواند  می
 بـا  وقـت   نیمـه  یا وقت  تمام صورت  به که را مدرسانی پروندة
و  متقاضـی  درخواسـت  بـه  کننـد،   می همکاري مراکز از یکی

تأیید رئیس مرکـز بررسـی کـرده و چنانچـه واجـد حـداقل               
  نامـــۀ ارتقـــاء دانـــشگاه جـــامع  امتیـــازات مـــصوبۀ آیـــین

 یکی به را مدرس نهایی، تأیید از پسکاربردي باشند،   -علمی
کاربردي -استادیار، دانشیار و استاد علمی     مربی، هاي  مرتبه از

 آموزشـی  بولق  قابل خدمت سال یک هر قبال در. ارتقاء دهند 
از   وقت اعـم    تمام به مدرسان  مراکز، در مدیریتی و پژوهشی و

 ارتقـاء  و شود و ترفیع    می اعطا پایه یک آموزشی و پژوهشی  
 کـاربردي -علمـی  هـاي   نامـه   آیین براساس وقت  تمام مدرسان
دیگـر،    ازسـوي . باشـد   مـی  دانـشگاه  و متبوع وزارت مصوب
 فعالیـت  ولمـشغ  آن در وقت  تمام مدرس که مرکزي چنانچه
 خـدمتی  حفظ سـوابق   با وقت  تمام مدرس شود، منحل است
 تـدریس  موظـف  واحـد  .یابـد  انتقال مراکز سایر به تواند  می

 ، دانـشیار  )8(کاربردي  –علمی استاد براي وقت،  تمام مدرسان
 مربـی  و )10( کاربردي-علمی استادیار ،)9(کاربردي  –علمی
 شده تعیین آن معادل یا و واحد نظري ) 12(کاربردي  -علمی
وقــت، کــه  امــا عــضو هیئــت علمـی و مــدرس تمــام . اسـت 
 کاربردي در دست اجرا دارد، بنابه     –هاي مصوب علمی    پروژه

پیشنهاد مدیر گروه و تأیید رئیس مرکـز و تـصویب شـوراي             
توانـد قـسمتی از سـاعات مربـوط بـه             پژوهشی دانشگاه مـی   

 اینکـه  بـر  مـشروط  کنـد  پژوهـشی  امـور  صـرف آموزش را   
 میــزان نــصف از موظــف وي آمــوزش و ریستــد ســاعات

اگرچه در دانـشگاه جـامع      ). همان(نباشد   کمتر ذکرشدة فوق 
 تـا   1387هاي    وقت طی سال    کاربردي از مدرسان تمام   -علمی
هایی چون مدیریت گروه و مانند آن اسـتفاده      در بخش  1394

نامـۀ مربوطـه کـه براسـاس آن مدرسـان             حال آیین   شد، بااین 
کـاربردي  -علمی و استاد  استادیار، دانشیاروقت به مربی،    تمام

  .شدند، اجرایی نشد بندي می تقسیم
 بـراي د کـه    شـو   به مدرسی اطـالق مـی      وقت مدرس نیمه   

وقـت در     درصـد وظـایف مدرسـان تمـام        50انجام حـداقل    
ــد   ــز باش ــدمت مرک ــز . خ ــین مراک ــامع   همچن ــشگاه ج   دان

ت علمـی   ئـ  از همکاري اعضاي هی    توانند  کاربردي می -علمی
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 در  قوانین و مقـررات   ها و مراکز تحقیقاتی با رعایت        نشگاهدا
وقت یا   صورت نیمه  هاي آموزشی و پژوهشی به      فعالیت ۀزمین
 غیرهیئـت  مـستخدمین  همکـاري   یا از  نندکوقت استفاده    پاره

 واجـد  غیردولتـی  و دولتـی  مؤسسات پیمانی و رسمی علمی
 یـا  وقـت   تمـام  مـدرس  عنـوان   بـه  مـأمور  صـورت   به شرایط،

 مدرسان این .کنند استفاده دستگاه موافقت به منوط وقت  مهنی
 جـامع  دانـشگاه  مدرسـان  اختـصاصی  و عمومی شرایط باید

حاضـر، در     درحـال ). همـان (باشـند    دارا را کـاربردي -علمی
وقـت وجـود      کـاربردي مـدرس نیمـه     -دانشگاه جامع علمـی   

 دسـته  ها و مؤسسات آموزش عالی، آن       اما در دانشگاه  . ندارد
 امکان مختلف دالیل  که به  مؤسسه رسمى آموزشى اىاعض از

 و شـرایط  براساس را ندارند،  کار محیط در وقت  تمام حضور
 خـدمت  طول در پنج سال  مدت به توانند حداکثر   مى ضوابط

صـورت    کنند کـه درایـن     فعالیت حضورى  عضو نیمه  عنوان  به
حـضور   سـاعات  نـصف  حـضورى   نیمـه  عضو حضور میزان
 عـضو  موظـف  واحـد  ولـی میـزان   اسـت،    وقـت   تمـام  عضو
باشـد   مـى  وقت  تمام عضو واحد موظف  با برابر حضورى  نیمه

 نصف خدمت، دوران در حضورى  نیمه عضو خدمت و سابقۀ 
طــاهري و (شــود  مــى محاســبه وقــت تمــام خــدمت ســابقۀ
  ).1395بخش،  شمس

 کـه  شـود   مـی  اطالق مدرسی وقت معموالً به    مدرس پاره   
  باشــد  التــدریس حــق تصــور بــه مراکــز بــا آنهــا همکــاري

 آمـوزش  مراکـز  در مدرسـان  کـارگیري   به و جذب نامه  آیین(
 جـامع  دانـشگاه  نظـارت  تحـت  یـا  وابـسته  کـاربردي -علمی
وقت در دانـشگاه یـک        مدرس پاره ). 1390 کاربردي،-علمی

وقـت در جـاي دیگـر     تر از اشتغال پـاره   گزینۀ شغلی مطلوب  
قـط مـدت    خواهنـد ف    براي کسانی کـه مـی     . آید  حساب می   به

صــورت  محــدودي را در محــل کــار بگذراننــد، اشــتغال بــه
 .آل اسـت    در دانـشگاه ایـده    ) التدریس  مدعو و حق  (وقت    پاره

وقت است و بـراي   این ویژگی شغلی مخصوص تدریس پاره    
تواننـد   کسانی که به زمان طوالنی نیاز دارند یا کسانی که مـی       

. ت مطلوب اسـ ،در ساعات محدودي خانۀ خود را ترك کنند     
است زیرا  » خوب«وقت    در هریک از موارد فوق، اشتغال پاره      

دهد و در دسترس افرادي است        دامنۀ انتخاب را گسترش می    
اشـتغال  . اند زمان دیگري براي خودشان داشته باشند        که مایل 

 .پذیري در زمان انجام کـار همـراه اسـت          با انعطاف وقت    پاره
)Tuckman, 1978 .(  

وقـت و     بایدها و نبایدها در استفاده از مدرس نیمه       
  وقت پاره

تقاضاي رو به افزایش براي ورود به آموزش عالی طی چنـد            
دهۀ گذشته با کاهش بودجـۀ عمـومی مـصادف بـوده اسـت              

)Kane & Orszag, 2003(. مؤسسات آموزش عالی دولتی با 
 این  ها به   افزایش شهریه، افزایش اندازة کالس، و تغییر برنامه       

هـا و   دنبال اقدامات کـاهش هزینـه       اند و به    موضوع پاسخ داده  
 یکـی از ایـن اقـدامات،    .)XU, 2018(بهبود کارایی هـستند  

ها و اعتماد و استفاده از مدرسانی است          جویی در هزینه    صرفه
وقـت و موقـت اسـتخدام         صـورت نیمـه     که بیشتر اوقات بـه    

 لـذا از  .)Leslie, 1998; Wagoner et al., 2004(شـوند   مـی 
کـار گرفتـه شـدند و         وقت بـه    ، مدرسان پاره  1930اوایل دهۀ   

هاي آمـوزش بزرگـساالن،       آمیز آنها در برنامه     استفادة موفقیت 
گونـه مدرسـان      مدیران را تشویق به استفاده از خـدمات ایـن         

ــرد  ــوي). Moo, 1977(ک ــه و   ازس ــودن هزین ــم ب ــر، ک دیگ
وقت باعث    پارهپذیري در ارتباط با مدرسان کمکی و          انعطاف

ایجاد تغییرات اساسی در ترکیـب اسـاتید در آمـوزش عـالی             
» وقـت  پاره«یا » موقتی«بندي  طبقه). NCES, 2016(شده است
حاضـر وجـود دارد، کمتـرین مـشارکت مدرسـان             که درحال 

وقت را درنظر دارد و این مربیان را هماننـد کـارگران در               پاره
و ) Hartleb & Vilter, 1986(پندارد  وقت می خط تولید، پاره

محل کارِ دانـشگاهی یـک    «گیرد که     این واقعیت را نادیده می    
» کارخانۀ صنعتی نیست بلکه محـل همکـاري انـسانی اسـت          

)Bonham, 1982 .(    اي  اما ازآنجاکـه تـدریس فعـالیتی حرفـه
است، تعهد مربیان به مؤسسه و تعامل فعـال بـا دانـشجویان             

 Elliott(شناخته شده است مثابه عوامل مهم فرایند آموزش  به

& Crosswell, 2001(.وقـت   رو، منتقدان مدرس پاره  ازهمین
چند مشکل بالقوه مانند عدم تعامل کافی بـا دپارتمـان، عـدم      

اي و پشتیبانی نهادي، دسترسی محدود        تجربه، آموزش حرفه  
براي دانشجویان، کمبود وقت براي آمادگی کافی بـراي یـک           

دریس و تعهـدات در بـیش از یـک          دوره از قبل، و امکان تـ      
ي کـار موقـت   نیروهـا کنند که معمـوالً در     مؤسسه را ذکر می   
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 ;Benjamin, 2002; Benjamin, 2003(شـود   مـشاهده مـی  

Schuetz, 2002; Umbach, 2007.(  
 یـا  »موقـت «کـه مـدرس    اسـت  ایـن  خور توجـه   نکته در   
توان در هر زمان برکنـار کـرد و درصـورت        را می  »وقت  پاره«

طـور   حتی اگر بسیاري از این مدرسـان بـه  (تأیید دوباره عدم  
مرتب و مداوم به مدت ده سال یا بیشتر به تدریس پرداختـه             

 یــا اخطــار بــراي اي رویــه و حقــوقی پروســه هــیچ ،)باشــند
 بـودن  کم دلیل به همچنین .)Spinetta, 1990(ندارند دادرسی
ــران ــات، جب ــداقل زحم ــا ح ــود و مزای ــت نب ــغلی امنی    ش

)XU, 2018؛1980 فریدلنـدر،  ؛2007 آدامـوویچ،  از نقل به ؛ 
 این کارگیري براي به  تمایل ؛)2008 اشمیت، ؛2005 جاکوبی،

 بـه  نـسبت  اما. است یافته افزایش ها  دانشگاه در مدرسان نوع
 مـدرس : بـراي مثـال    دارد، وجـود  هایی مدرسین دیدگاه  این
 کار بدو از است ممکن وقت  تمام مدرس به نسبت وقت،  پاره

و  تجربـه  با پیشرفت کمـی در حرفـه شـغلی حرکـت کنـد؛            
 مــدرس کــاري تعهــد باشــد؛ داشــته محــدودي تحــصیالت

   باشــد کمتــر خــود وقــت تمــام همتــاي از وقــت پــاره
)Tuckman, 1978(در وقت پاره مدرسین که رسد می نظر به ؛ 

 احـساس  و ندارنـد  مؤسسه براي را الزم وفاداري ها  دانشگاه
ــرخوردگی ــرایط، از سـ ــا رد شـ ــزایش آنهـ ــی افـ ــد  مـ   یابـ

)Brewster, 2000 .( مجمــوع ایــن مــشکالت در ارتبــاط بــا
 آنهـا  تعامل و آموزشی کیفیت بر تواند،  وقت می  پارهمدرسین  

 بنـابراین ). XU, 2018 (بگـذارد  منفـی  تـأثیري  دانشجویان با
 کـسب  اطمینـان  اي،  دوره بررسـی  بـا  ها  دانشگاه تا است الزم
 ،وقـت  پـاره  مـدرس  از انـدازه  زا بـیش  کـارگیري  بـه  که کنند

سـبب   کـار  ایـن  درنهایـت و  نداشته باشد   همراه   به  را مسائلی
  ).Spinetta, 1990(نشود آموزشی کیفیت کاهش

  
  وقت هاي اشتغال مدرس پاره مزایا و چالش

 بیـشتر انـواع دیگـر اشـتغال         بـا وقت در دانشگاه      اشتغال پاره 
ــاره ــاوت وقــت پ ــه ازآنجا .)Tuckman, 1978(اســت  متف ک
هـاي   ت علمـی در گـروه     ئدالیلی ازجمله کمبود اعضاي هی     به

 ،ت علمی ئهی صرفه نبودن جذب عضو    ، به ها   دانشگاه آموزشی
 ویـژه  ت علمی موجود به   ئهاي غیر هی   لزوم استفاده از ظرفیت   

تـر بـودن اسـتفاده از         صنعت و جامعه، باصرفه   هاي   در بخش 
ـ   وقت ازنظر مالی و مانند آن،       مدرس پاره   تـدریس   راي غالباً ب

 بـه برخی از دروس نظري، عملـی، کـارآموزي و کـارورزي            
ت علمـی دانـشگاه نیـاز وجـود         ئاعضاي هی  نیروهایی غیر از  

ها استفاده    وقت در دانشگاه    از مدرس پاره   منظور  همین  ؛ به دارد
وقت در چرخۀ اشتغال خـود ناپایـداري          مدرس پاره . شود  می

 نـام   ثبـت  کـه  هـایی  دوره در ویـژه   به کند،  می تجربه زیادي را 
کند، ممکن است ارتباط وي با دانـشگاه          می تغییر دانشجویان

همچنین، موقعیـت شـغلی متزلـزل      . نیز دستخوش تغییر شود   
اقتـــصادي و بـــسیاري از  وقـــت در رکـــود مـــدرس پـــاره

نشده، او را از آرامش خـاطر و امنیـت            بینی  هاي پیش   موقعیت
  .دارد شغلی به دور می

اي اسـت     وقت حاشـیه    شتغال پاره ترین نقطه ضعف ا     مهم  
وقت غالبـاً    مدرس پاره.کند که این کار بین مدرسان ایجاد می    

  بـه اي در بخش خود است که براي تدریس   شخصیتی حاشیه 
گاهاً . شود ، ناپدید میتدریس پایانآید و به محض  کالس می 

فـردي  (بدون کـشور    فرد  المثل    وقت مانند ضرب    مدرس پاره 
تی به محلی ندارد و تعلق خاطري نیز بـه          که وفاداري و تابعی   

گونه وفـاداري بـه گـروه و بخـش خـود              ، هیچ )مکانی ندارد 
بودن مـشکلی ایجـاد      وقت   پاره ، براي برخی از مدرسان    .ندارد
 مدرسان  . نگرانی است  سببمدرسان   اما براي دیگر     ؛کند  نمی
ها و گروه را      وقت حق اظهارنظر و رأي در امور دپارتمان         پاره

ها   ها و اهداف دپارتمان      و آگاهی محدودي از سیاست     ندارند
طـور   آنها را به  اي که     اي گذرا با مؤسسه     رابطههمچنین  . دارند
وقـت    بنـابراین، مـدرس پـاره     .کرده، دارند استخدام  وقت   پاره

ــشگاهی و   ــراي محــیط دان حــس محــدودي در مــشارکت ب
مـرتبط بـا ایـن احـساس انـزوا و           . هـاي آموزشـی دارد      گروه

ت، تنش پویا و تعارض نقش است که براي افراد بـا            محدودی
 این موضـوع ممکـن      .هاي شغلی متعدد وجود دارد      مسئولیت

است مشکالتی را براي مدرسی ایجاد کنـد کـه داراي شـغل             
دیگــر، اشــتغال  ازســوي. وقــت دوم در دانــشگاه اســت پــاره
خواهنـد سـاعت      وقت براي دانشگاه و مدرسانی کـه مـی          پاره

 .دهـد   نظیري را ارائه می     شته باشد، مزیت بی   پذیري دا   انعطاف
این امکان را بـه     ) وقت  مدرس پاره (به این معنا که این گزینه       
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هایی را داشـته باشـد کـه در           کرده  دهد تا تحصیل    دانشگاه می 
 و بنـابراین احتمـاالً      صورت آنهـا را نخواهـد داشـت         غیر این 

ا امـ . گیـرد   مورد بررسی قرار مـی    » خوب«عنوان یک گزینه      به
وقـت کـار کننـد، ایـن          دهند تمـام    براي کسانی که ترجیح می    

). Tuckman, 1978(پـــذیري ارزش کمـــی دارد  انعطـــاف
وقت همچنـین خـدمات نـسبتاً معـدودي را بـه              مدرسان پاره 

شـده و     دهند که فراتـر از خـدمات ارائـه          دانشجویان ارائه می  
دیگـر نیـز      اما ازسوي . الزم در دوره و مقطع تحصیلی هستند      

هـا    شـود تـا دپارتمـان       وقـت باعـث مـی       د مدرسان پـاره   وجو
 & Tuckmanand(هاي آموزشی خود را کاهش دهنـد   هزینه

Vogler, 1978 .(هاي بیمه  وقت هزینه معموالً به مدرسان پاره
گیرد و مؤسـسات آمـوزش    و بازنشستگی و رفاهی تعلق نمی     

عالی نیز از ارائۀ خدمات گوناگون در برابر این قـشر معـاف             
  . باشند می

وقـت ایـن      صورت مدرس پاره    از مزایاي دیگر اشتغال به      
دنبـال شـغل      است که برخی از افراد با داشتن شغل اصلی بـه          

ــاره ــد     دوم پ ــراهم کنن ــافی ف ــد اض ــا درآم ــستند ت ــت ه وق
)Tuckman, 1978 (  و یا با تدریس در دانشگاه کسب وجهـۀ

نـد از   توا  دیگر، دانشگاه نیز می     ازسوي. اجتماعی باالتري کنند  
خبرگان صنعت و جامعه براي تدریس در دروس مهـارتی و           

هاي نظـري     کاربردي استفاده کند و از این راه کیفیت آموزش        
 وقـت   پـاره  مدرس در نهایت، . و حتی عملی خود را باال ببرد      

ها داشته است، زیرا      اي در برخی از دانشگاه      مالحظه  قابل رشد
 که است آن از رکمت تدریس دورة هر هاي پرداختی در    هزینه

 همتایـان  به نسبت آنها .شود می پرداخت وقت تمام مدرس به
ــام ــت تم ــود وق ــاي خ ــري مزای ــت را کمت ــی دریاف ــد، م  کنن

 در فقـط  و دارنـد  نیـاز  کمتـري  دفتري فضاي به خصوص  به
 & Tuckmanand(کنند  استفاده آن از توانند می لزوم صورت

Vogler, 1978 .(اي از ایـن   دهرو، گاهی اقبـال گـستر   همین از
  .نوع تدریس شده است

  
 شناسی کتاب
 کـاربردي -علمی آموزش مراکز در مدرسان کارگیري  به و جذب نامه  آیین

 ).1390( کـاربردي -علمـی  جـامع  دانـشگاه  نظـارت  تحت یا وابسته
  .کاربردي–دانشگاه جامع علمی

 وابسته یـا  کاربردي-کارگیري مدرسان در مراکز آموزش علمی      هنامه ب  آیین
 دانشگاه جامع   ).1394(کاربردي  - نظارت دانشگاه جامع علمی    تحت
 .کاربردي–علمی

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

 آن جایگـاه  و تعـاریف  و علمـی  کـادر  انـواع  بررسـی ). 1398. (زمانی، ا 
 چگـونگی  و دنیـا  هـاي پیـشرفته    دانشگاه در) ...و ققمح آموزشگر،(

گزارش تخصـصی،   . ایران براي پیشنهادهایی ارائه و آنها مرتبه ارتقاء
  .9 شماره .ریزي آموزش عالی مؤسسه پژوهش و برنامه

 اعـضاي  مرتبـه  ءارتقـا  نامـه  آیـین ). 1395. (بخش، م س شم و.طاهري، ع

 نامـه  نـضمام شـیوه  ا فنـاوري بـه   و پژوهشی و علمی آموزشی تئهی

 دسـتورالعمل  مؤسسه، ممیزه تئهی تشکیل طرز دستورالعمل اجرایی،

 اسـتخدامی  نامه آیین مؤسسه و ممیزه تئهی عملکرد بر نظارت تئهی

 ممیزه وزارت هاي تئهی و امناء هاي تئهی مرکز. علمی تئهی اعضاي

مرکز چـاپ و انتـشارات دانـشگاه    : تهران. فناوري و تحقیقات علوم،
  .  نورپیام
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