
 

 

 نظام ترفیع/ارتقاء

Promotion System 

کت  رر آ    است   های آموزش عالی یکی از زیرنظامنظام ترفيع/ارتقاء 
ستنش    ارزیتابی    منظتور    علمتی بت   ئارزیابی عملکرر اعضای هي

براساس   ری   اثربخشی اعضا ای   همچنين بهبور بهره حرف  ةتوسع
ء نظتام آمتوزش عتالی    نظام ترفيع   ارتقا ةنام ضوابتط   مقررات آیين

صورت ررج عدر   افزای  پایة عضو  نتيشة ترفيع ب  پذیرر. صورت می
تتر بت  بتا تر     صورت طی مرتبتة پتایين   هيئ  علمی   نتيشة ارتقاء ب 

(، Assistant Professor) ، استتاریار (Instructor) مربتی ترتيب از  ب 
 باشد. ( میProfessor)   استار( Associate Professor) رانشيار

 ترفیع/ارتقاء مفاهیم

ت علمـ  ااـــد   ئـ هی عضــ   ةترفیع افـزایـش عددى پایــ 
نظـا    ةنامـ  شرایط در چـارچـ ب ض ابـط ا مقـررا  ییـی   

نـمایــش عــددى   اسـت   ترفیع ا ارتقاء نظا  یم زش عال  
متناسب بـا ع امـل   را ت علم  ئهی قب ل عض  خـدمـا  قابل

 (. 1395 بخش، س)طاهری ا شمنامند  ، پایه م ترفیع
ت علمـ  ااــد   ئـ هی عضـ   علمـ  بـارتر   ةکسب مرتبـ  

 ةمرتب ءارتقا ةنام شرایط، در چارچ ب ض ابط ا مقررا  ییی 
 .(همان) گ یند م  ارتقاء مرتبهرا اعضا 

 
  ءمنظور ترفیع/ارتقا به عملکرد ارزیابی

بهبـ د کیییـت یـا دانهـیا  یـا نهـاد        بـرای هرگ نه تالش  
هـای ترفیـع ا افـزایش     با بررسـ  رایـه   یم زش عال  لزاماً

باشـد، زیـرا کیییـت     حق ق اسـاتید ین دانهـیا  مـرتبط مـ     
دانهیا  از کیییـت اسـاتیدی کـه در ین تـدریس یـا ت قیـ        

  .نیست کنند ـدا م 
 ا مسـالل  از هیئـت علمـ    اعضـای  در ااقـع، یگـاه    

مبتالبـه   م ضـ عا   به ینها اِشراف ا یم زش  گرا  مهکال 
 برای ینها دااطلبانة ا فعال حض ر ا س  ازیا ه دانهیا نظا 

 را ینهـا  دییـر،  ازسـ ی  مسـالل  ایـ   به پرداخت  در مهارکت
 معرفـ   دانهـیاه   نظـا   کیییـت  بر تأثیرگذار عامل  مثابه به

در داران  ،را زهمـی  ا (.1394کند )م مدی ا همکـاران،   م 
اخیر، بسیاری از که رهای در حال ت سـعه عالقـه ا ت ــه    

های یم زش عـال  خـ د نهـان     نظا  ةان  را به امر ت سعفراا

اند  گذاری کرد  اند ا رای بهتری  مؤسسا  خ د سرمایه داد 
ای   تبدیل کنند.« های  در کالس ـهان  دانهیا »تا ینها را به 

 ت اند ابعاد ا ارکان مختلیـ  داشـته باشـد.    گذاری م  سرمایه
نیرای انسـان  ا   ،یک  از ارکان اساس  هر سازمان اـتماع 

 مثابـه  . در نظـا  یمـ زش عـال  نیـز بـه     استمنابع انسان  ین 
اتربیـت نیـرای    اـتماع  که با هدف تعلیم نظام سازمان ا 

از منـابع   ،باشد انسان  متخصص ـامعه مهغ ل به فعالیت م 
ت علمـ  بـرای ت قـ     ئـ اعضای هی ،دییر عبار  انسان  ا به

ضـرار  ارزیـاب    شـ د ا   شـد  اسـتیاد  مـ     اهداف تعیـی  
هـای   علم  را بیش از سـایر سـازمان   تئهیی عملکرد اعضا

 هیئـت علمـ    همچنی ، اعضای د.ساز اـتماع  ضراری م 

 یم زشـ   هـای  کیییـت  سـح   تعیـی   در را نقـش  بـارزتری  

 حرکـت،  رانـد  ا دارنـد  برعهـد   عـال   یمـ زش  مؤسسـا  

 هـای  فعالیت ای  مؤسسا  مره ن بالندگ  ا رشد پیهرفت،

ت ئـ هی عملکـرد  ارزیـاب  اسـت )همـان(.    کلیدی اصرای  عن
 ةمقدمـ  ا کنـد  مـ   یشـکار ها را ین ق   ا ضعف نقاط علم 
شـ د   مـ   م س ب اهداف دانهیا  به رسیدن ا علم  ةت سع
 (.1389م مدی، )

 ارزشـــیاب  عملکـــرد (،ت صــیی )در فرهنــم مــدیریت  
ارزیـاب  میــزان م فقیــت  بـدی  گ نــه تعریـف شــد  اســت    

 عنـ ان   ایـه  نـ ع  ارزیـاب  کــه بـه      هکارش، بمستخد  در 
کـه  ای . شی  گیـرد سـازمان  صـ ر  مـ  ای بخه  از شی  
سـ اب  ا نتـای     شـ د   انجا  مـ  هـا مـستمر  در ین ارزیـاب 
  صــ ر   اتشـ د ا بـرای بهب د عملکرد اقدام نیهداری م 

گرــ  ا صـیام ،     بـه نقـل از   1376اردبیلـ ،  ) .گیـرد مـ 
1387.)  
صـ ر  یکن اخـت    ت علمـ  بـه  ئاما ارزیاب  عملکرد هی 
هـای   شامل ارزیاب  ش د ا اگر انجا  ش د معم رً انجا  نباید

 ةازحد ساد  است ا حداقل نتیجـ    ا بیشاثربخه  کل ، کمّ
گیـری مـدیریت ، حمایـت از     های ین عبـار  از تصـمیم   داد 

لـذا   باشـد.  ای مـ   حرفـه  ةارتقاء ا انتصاب ا رشـد ا ت سـع  
ت علم  بایـد براسـاس عملکـرد ینهـا در انجـا       ئارزیاب  هی
اند.  حاضر برای ین استخدا  شد  های  باشد که درحال فعالیت

ای خ دمختـاری   ت علمـ  افـراد حرفـه   ئهمچنی  اعضای هی
یند ارزیاب  خ د مهارکت عمد  داشـته  اهستند که باید در فر

ت ئـ ی در هیهای فـرد  باشند ا ارزیاب  باید متناسب با تیاا 
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 ها باشد. ارزیـاب  عضـ    علم  ا همچنی  اختالف بی  بخش
اری ا اثربخهـ    ای برای بهب د بهر  ت علم  باید اسیلهئهی
 ةا همچنی  تعیی  ارتقاء، انتصاب، افزایش حق ق یـا ادامـ   اا

 (.Orban & Abedor, 1985) انتصاب باشد
ت علمـ   ئـ علم  اعضای هی ءحیظ ا ارتقا ،دییر ازس ی 
هـای   تـری  عـ امل  اسـت کـه در ارزیـاب  شـاخص       هماز م

گیـرد   اختصاص  عملکرد هر دانهیا  باید م رد بررس  قرار 
ایجـاد   نظـا   های ای  ا ت ق  ین نتای  بهتری را در خراـ 

 نظـا  داشت  یا (. 1394)کریم  م نق  ا همکاران،  کند م 
ت علمـ  ماننـد   ئـ ـامع ا دقی  ارزیاب  عملکرد اعضـای هی 

ترفیع ا  ةیازهای یم زش ، نیازهای منابع انسان ، ن  تعیی  ن
ت اند تأثیرا   ت علم  م ئتعیی  حق ق ا مزایای اعضای هی

 ةتـالش ا انییـز   ،دییـر  محل ب متعددی داشته باشد. ازس ی
خ د بـا دییـر    ةکه معیاری برای مقایس استادان دانهیا  زمان 

یـ  در  شـ د. ا  تـر مـ    همکاران داشته باشند، بهتر ا محلـ ب 
ش د تـا تیـاات     م  باعث م نظاحال  است که فقدان چنی  

میان عملکردهای متیاا  استادان ا حقـ ق ا مزایـای ینـان    
عملکـرد بهتـر کـاهش     ةاـ د نداشته باشد ا در نتیجه انییز

 (.Mohammadi, 2010) یابد
بنابرای  ارزیاب  اعضای هیئت علم  برمبنـای معیارهـای    
ا پـهاهش، خـدما  ا ت سـعة    ا یمـ زش، ت قیـ     یستدر
های هر دانهیا  ا نظا   با ت ـه به ق انی  ا سیاست یا حرفه

 یقـا ، در ت ق یار بهـر   یـرا ضراری است، ز  یم زش عال
در   اصـل  یهـا  منزلـة ـنبـه   بـه   یم زش، ا خدما  اـتماع

 & Tanaomiباشـد )  مـ    علمـ  یئـت ه یاب ارز ملدست رالع

Asaadi, 2017.) 
 

 ت علمیئاعضاي هی ةقاء مرتبنظام ترفیع و ارت

اعضـای   تصمیما  مرب ط به ترفیـع ا افـزایش حقـ ق    ةهم
شـ د   دقی  ا حساس گرفتـه مـ    ییندافر را از  هیئت علم 
ت علم  است ا ای  ئبر ارزیاب  از عملکرد عض  هی که مبتن 

ارزیاب  شامل بررس  ت قیقـا ، تـدریس ا سـایر خـدما      
ت ئـ اعضـای هی  ةرتقاء مرتبنظا  ترفیع ا ادر ش د.  اساتید م 
کننـــد  بـــه  ، کمیتـــة ترفیعـــا  مرــــع رســـیدگ علمـــ 

 ا به م ــب ضـ ابط   تهیکمای   های ترفیع است. درخ است
ـ   ة یـ یا اظ لیمؤسسـه تهـک   سیمقررا  مرب ط با حکـم رل

اعضـاى   یـة پا عیـ در خصـ   ترف  میا اتخاذ تصم دگ یرس
 را در چارچ ب مقـررا  مربـ ط برعهـد  دارد    علم  تیئه

هر عضـ  هیئـت علمـ  در     (.1395 بخش، ری ا شمس)طاه
م عد دریافت ترفیع سارنه، رز  اسـت ضـم  درخ اسـت،    

های مرب طه را تکمیل کند ا مستندا  رز  را بـه کمیتـة    فر 
مذک ر اراله دهـد. شـاکلة اصـل  نظـا  ترفیـع ا فراینـدهای       

های ایران تا حداد زیـادی   مرب طه برای ین در بیهتر دانهیا 
گیــری ا معیارهـای ین نیــز معمــ رً   اســت ا تصـمیم  مهـابه 

 باشد. نامة ارتقاء اعضای هیئت علم  م  براساس ییی 
ت ئـ اعضـای هی  ةنظا  ترفیـع ا ارتقـاء مرتبـ   همچنی  در  
های تخصص ، کمیسی ن  های منتخب، کمیسی ن ، کمیتهعلم 

کننـد  بـه    ممیـز  مرــع رسـیدگ     ا هیئـت  1فرهنی  مـادة  
   باشند. ء م های ارتقا درخ است

 ارا یـ ا اخت فیاظـا  چـارچ ب  تخصص  در  نیسیکم 
 ةاظهـارنظر نسـبت بـه پرانـد     ا دگ یرسـ  ةییشد ، اظ  ییتع

 ةعد  طرح پراند ایطرح  تیقابل بر علم  مبن  تیئاعضاى ه
نیـز بـه    ممیـز   ا هیئـت  برعهـد  دارد  را ز یـ مم تیئینان در ه

ــیدگ  ا    ــع رس ــ ط، مرـ ــررا  مرب ــ ابط ا مق م ـــب ض
ارنظر ا اتخاذ تصمیم نسبت به صـالحیت علمـ  عضـ     اظه

ـهت ارتقاء به مراتب بارتر، احتساب س اب  خدمت قبـل از  
یزمایه  ا بررسـ  رکـ د علمـ     -تبدیل اضعیت به رسم 

هیئـت اـرایـ  ــذب     درخ است حسب همچنی باشد.  م 
متقاضــیان تبــدیل  علمــ  مؤسســه درخصــ   صــالحیت

یزمایه  به -ه  ا رسم یزمای-اضعیت از پیمان  به رسم 
از کارشناس رسم  بـه عضـ     اضعیت تبدیل قحع ،-رسم 
 .(همان)کند  نظر م  یزمایه  اعال -رسم  علم  هیئت
ترفیـع ا  نیز در ساختار ا نظا   1کمیسی ن فرهنی  مادة  

بررسـ  ا تعیـی     اظییـة  ت علمـ  ئـ اعضای هی ةارتقاء مرتب
ت علمـ   ئـ هی امتیازهاى فرهنی ، تربیت  ا اـتماع  اعضاى

را برعهــد  دارد. کمیســی ن یمــ زش عــال   ةدر هــر مؤسســ
رلـیس مؤسسـه    .1 :شـ د  با ترکیب زیـر تهـکیل مـ    مذک ر 

رلـیس نهـاد در مؤسسـه )در    . 2  عنـ ان رلـیس کمیسـی ن    به
معاان فرهنی  . 3(  نهاد استان ةهاى فاقد نهاد، نمایند مؤسسه
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دبیـر  عنـ ان   فرهنیـ  یـا عنـاای  مهـابه بـه     -یا دانهـج ی  
ــ رد در  . 4  کمیســی ن معــاان یم زش /پهاههــ  حســب م
ت ئـ یـا نیـر عضـ  هی    .5  هـاى یم زش /پهاههـ    مؤسسه

ت اـرایـ   ئـ دانهیارى بـه انتخـاب هی   ةعلم  با حداقل مرتب
ت اـرایـ  ــذب،   ئـ هاى فاقد هی ـذب مؤسسه )در مؤسسه

تأییـد رلـیس مؤسسـه     ت اـرای  ـذب استان( ائهی ةنمایند
   (.همان)

ای را یماد  کند که  باید پراند  ارتقاءاض  ترفیع ا هر متق 
م ردارزیاب  شرح  ةدر ین، دستااردهای خ د را در ط ل دار

ها  های  از یثار منتهرشد  ا ارزیاب  داد  باشد. همچنی  نسخه
بایـد  خا  اا   علم  اخدم ش اهد ا مدارکِ ااز تدریس، 

ساس  ا  راش عض  هیئت علم پراند  ش د. ارتقاء  ةضمیم
است که در ین یا مؤسسه یم زش عال  بـه سـهم اعضـای    

ارتقـاء   .کنـد  ت علمـ  ا دسـتااردهای علمـ  اعحـا مـ      ئهی
بخـش نیسـت، بلکـه     معم ل برای خـدما  رضـایت    پاداش
ای  ارزیاب  مثبت از شایسـتی  ا م فقیـت حرفـه    ةدهند نهان
بنابرای  زمان خدمت در رتبه بـه خـ دی خـ د دلیـل      .است

 (.Augusta University, 2016) نیست ءرتقاکاف  برای ا
 براساس دانهیا  پهاهه  های فعالیت ده  ـهت معم رً 

 کـه  ن ـ ی  بـه  دکنن م   دنبال اساتید دانهیا  که است راندی

 کـه کننـد   مـ   پـهاهش   اتم ضـ ع  رای عمدتاً دانهج یان
 تـا  اسـت  شـد   سبب لهئمس باشد. ای   دانهیا  اساتید مدنظر

 ن ـ ی  بـه  که باشند دنبال ای  به فنااری ا لمع سیاستیذاران
 ایـ   اننـد  ک ده  ـهت را که ر های دانهیا  اساتید فعالیت
 کهـ ر  فنـااری  ا علـم  نظـا   راستای اهداف در را ها فعالیت
 علمـ   تئـ هی اعضـای ة مرتبـ اء ارتق های نامه دهند. ییی  قرار
 چراکـه ت اسـ  هـدف   چنی  ت ق  ابزارهای تری  از مهم یک 
 پهاهه -علم  اعتبار از اعم دانهیا  اساتید شئ ن از یبسیار
ة رتبـ  بـا   نـ ع   به یافته تخصیص پهاهه  ا مال  امکانا  ا

)معاانـت علمـ  ا    اسـت   گـر  خـ رد   دانهـیا   در علمـ  
 (.1390ااری ریاست ـمه ری،نف

ت علمـ   ئـ نظا  ارتقاء ا ترفیع اعضای هی ،اساس برهمی  
اعتقـاد اعضـای   ا  باشـد  د تـا م فـ   ش ن  ی تدای   باید به

 ءپیهـرفت ا ارتقـا  اینکـه  ا  نظا ای   دالتع بهت علم  ئهی

تری   ش د مهم شغل  ینان ت ت فهارهای بیران  م داد نم 
ترفیـع ا ارتقـاء کـه     ةهـای بسـت   نظـا  . اسـت  عامل م فقیت

را بـرای کـار   اساتید  ةکنند، انییز افراد را م داد م  یتم فق
کننـد ا ین را   شا م  نظا به ای   اساتیدکنند.  بهتر مختل م 

خــ د  ةالزحمــ ای در راســتای کــاهش دریمــد ا حــ  ت طئــه
اسـت کــه   نظـام  ترفیــع ا ارتقـاء   نظـا  داننـد. بهتـری     مـ  

ت علم  را ببینـد ا بـه شـکل    ئتا افراد هی دستااردهای تا
ینـان را بـار    ةترتیب، راحیـ  مثبت  ینها را تق یت کند ا بدی 

ت ــه قـرار    نظا  م ردای  در باید  زیر ةببرد. عناصر چهارگان
  دگیر
ت ئفرایند ترفیع ا ارتقاء باید به پیهرفت فردی اعضای هی -

های دانه  ا بینه ، ت صـیال ،   یگاه  ةعلم  در زمین
 تدریس، پهاهش ا خدمت منجر ش د.

ــ  - ــان ـــذب االی ــ، اعضــای هیةدر زم ــد از ئ ت علمــ  بای
ایـ   یگـا  شـ ند     ءمعیارهای ارزیاب  برای ترفیع ا ارتقا

 د.نراز ش  معیارها ممک  است در ص ر  لزا  به

اعضـای   ءساختار ا مسئ لیت افراد در نظا  ترفیع ا ارتقـا  -
صراحت مهـخص شـ د ا بـه افـراد      ت علم  باید بهئهی

نیعان اطالع  گیر ا ذی ساز ا تصمیم از تصمیم مرب طه اعم
 .داد  ش د

خص باشــد ا نظــر بایــد مهــ هـای درخ اســت تجدیــد  را  -
اطالعا  ا مراحل درخ اسـت بـه متقاضـ  ارتقـاء داد      

 .ش د
 

 ابعاد و معیارهاي نظام ترفیع و ارتقاء در ایران

درخص   ابعاد نظا  ترفیع ا ارتقاء در نظـا    ،حاضر درحال
عـد یـا چهـار مـاد      طـ ر عـا  چهـار ب     یم زش عال  ایران به
   گیرد م ردت ـه قرار م 

 ،های فرهنیـ   فعالیت مثابه که از ین به :(1) ةعد اول يا مادبُ
با هـدف   ،ش د ت علم  یاد م ئاـتماع  اعضای هی  ا تربیت

مان بـه  أاخالق ا فرهنم اسالم  ا ت ـه ت  ةتق یت ا ت سع
ت علمـ  در  ئـ هی یاتربیت ا ـلـب مهـارکت اعضـا    تعلیم

تربیت ص ی  دانهج یان ا رشـد ا ارتقـاء خـ د اسـاتید ا     
از مصـادی  ایـ     گری ایهان ب د  است. عبارت  خ دت سعه به
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  دکراشار   زیرت ان به بندهای  عد م ب 
هنـری بـا    ةت لید اثر بـدیع ا ارزنـد   تدای  کتاب، مقاله ا. 1

ــ ز   ــالم  درح ــرد اس ــ   رایک ــای فرهنی ــ ، ه ا  تربیت
  اـتماع 

ها ا همکاری  تهیه ا تدای  پی ست فرهنی  برای فعالیت .2
های کلـ    براساس سیاست فرهنی  مؤثر در اـرای ام ر

های ش رای اسالم   ت سعه ا سیاست ةسال های پن  برنامه
  یم زش  ها ا مراکز شدن دانهیا 

 هـای قان نمنـد   ثر با تهکلؤفرهنی  یا همکاری م ةمهاار .3
ت علمـ ، طـالب ا نهادهـای    ئـ دانهج یان، اعضـای هی 

تـرای    منظ ر ح ز  علمیه به فرهنی  فعال در مؤسسه یا
  فرهنم ةح ز در فعالیت

استاد مهاار فرهنی  با حکم معاان فرهنی  مؤسسـه یـا    .4
م ـل   ةمعاان فرهنی  بنیاد مل  نخبیان ا تأیید مؤسسـ 

  خدمت
های محلـ ب   پذیری در اصالح ا هدایت نیرش مسئ لیت .5

تربیت   های فرهنی ، مهارکت یا انجا  فعالیت فرهنی  ا
اقهـار دانهـیاه     ةعناای  مهابه برای کلی ا اـتماع  یا

 ة)دانهج یان، استادان اکارکنان( با کسب م افقت مؤسس
  م ل خدمت

 های دین ، فرهنیـ ،  استمرار در تقید ا پایبندی به ارزش .6
کمیسـی ن   داری با تأییـد  امانت مل ، انقالب  ا صداقت ا

  ربط تخصص  ذی
تـرای  فرهنـم ایثـار ا     ةکسب ـ ایز فرهنی  )در زمینـ  .7

  ..(.های فرهنی  ا  لیتشهاد ، مسئ
ــه در برگــزاری کرســ   .8 هــای  طراحــ  ا مهــارکت فعارن

ــه  ــد ا نظری ــ ، نق ــا ت یزاداندیه ــردازی ب ــع أپ ــد مرـ یی
  صالح ذی

افزای  ا ت انمندسازی اعضای  های دانش شرکت در کارگا  .9
اـتماع  با اراله   ا تربیت ،فرهنی  ةت علم  در زمینئهی

 افزایـ  ا  طـرح دانـش   ةنامـ  ( ییـی  3) ةگ اه  معتبر مـاد 
 174 ت علم  مصـ ب ـلسـه  ئت انمندسازی اعضای هی

  ها ا مراکز یم زش  ش رای اسالم  شدن دانهیا 
برگــزاری نمایهــیا  یثــار ا کارگــا  هنــری بــا رایکــرد  .10

 ءارتقــا ةنامــ ( ییــی 1) ةایرانــ  )مــاد-اســالم -فرهنیــ 

 .  (ت علم ئاعضای هی
شـامل  ا  اسـت م زشـ   ی عملکـرد  :(2)ة عد دوم ياا مااد  بُ

ــاى اعضـــای هی اى از فعالیـــت مجم عـــه ــهـ ــ  ئـ ت علمـ
منظ ریم زش ا تربیت دانهج یان ا معح ف بـه حیـظ ا    به

)طاهری  کیییت یم زش ا انتقال محل ب میاهیم است ءارتقا
 ینـد افره مجم عـ  عملکـرد یم زشـ   . (1395 بخش، ا شمس
تـدریس   از ا پـس  حـی   پـیش،  هـای  فعالیـت  مثـل  تدریس
ا  (1379غیــاث ،  ا دار ( اســت )مهجــ ر پایــان  )ارزشــیاب

های کمیت ا کیییت تدریس، رعایـت نظـم ا انضـباط     لیهؤم
درس  ا شئ نا  یم زش  ا راهنمـای  ا سرپرسـت  پـرا      

 عملکـرد  گیـرد.  ت صیل را دربر م  ةکارشناس  در پایان دار
 دانهـج یان  یـادگیری  بـه  که است خدمات  یم زش  فراگرد

 ا دانـش  ا معل مـا   افـزاد   صـ ر   بـه ا  شـ د  مـ   منته 
 بلـ   عـاطی ،   ذهنـ ،  ا فکـری  رشـد  علم ، تب ر مهار ،
 تجلـ   دانهج یان اـ د در هنری پرارش ا اـتماع  بینش
 اثر ینها های ت انای  ا ها قابلیت خلقیا ، ذهنیا ، کند. در م 
 رفتـار  از ینهـا، اعـم   رفتـار  در تغییراتـ   ص ر  به ا گذارد م 

 شــ د مــ  ظــاهر فرهنیــ  ا سیاســ  مــاع ،اـت اقتصــادی،
 (. 1384 )فی ضا ،

تـری    عمد  از دانهج یان یم زش ا تدریس، حقیقت در 
کـه   ای گ نـه  بـه  ییـد  مـ   شـمار  بـه  دانهـیا   مدرس اظایف
خـ ب،   تـدریس  سـنجش  برای شد  پذیرفته مالک تری  مهم
 دهند  بهتری  افراد یم زش است ا یادگیری دانهج یان میزان

 دانهـج یان  را در یـادگیری  میزان بارتری  که تندهس کسان 
 است ای اهمیت ایه  ا نقش دارای ا یادگیری کنند م  ایجاد

 (. 1391 همکاران، ا راز نیا)
شـامل  ا پهاههـ  اسـت    عملکـرد  :(3) ةعد سوم ياا مااد  بُ

ت علمـ  اسـت کـه    ئـ هی ایعضـ اهاى  اى از فعالیت مجم عه
حقــای  ا  ةضــم  هدفمنــد بــ دن، قابلیــت کهــف ا ت ســع

هـاى علمـ  را دارد ا بـا هـدف رفـع نیـاز        کارگیرى یافته به
هاى برخـ ردار   مرزهاى دانش ا بسط فناارى ةـامعه، ت سع
 (.1395 بخـش،  )طاهری ا شـمس  که ر است از اال یت در

 کهـف  یـا  علـم  ت لیـد  به که فعالیت  هرگ نه تعریف، محاب 
، نـد ک تسـهیل  رایند افر ای  را  یا بینجامد ها بی  پدید  راابط
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عملکــرد  (.1382نامنــد )ســلج ق ،  مــ  پهاههــ  عملکــرد
 دانش مرزهای گسترش به که است خدمات  پهاهه  فراگرد

 ا هـا  یافته ف ، ا علم افزاد  ص ر  به ا انجامد معرفت م  ا
 هـا  ن یاری اـتماع ، ا های طبیع  پدید  تر دقی  های شناخته

هنـری   های یفرینش ا علم  اکتهافا  تکن ل  ی، ابداعا  ا
 (. 1384 ش د )فی ضا ، م  ظاهر

 ااـرایـ  اسـت   -علمـ   عملکـرد  :(4) ةچهارم يا مااد  عدبُ
هـای علـم،    بـر مؤلیـه   های مبتن  ای از فعالیت شامل مجم عه

کـه هـدف ین تق یـت    شـ د   مـ  دانش، پهاهش ا فنـاارى  
های مـرتبط   ها در ح ز  زیرساخت ةمدیریت اـرای  ا ت سع

عملکـرد علمـ  ا    (.1395 بخـش،  شـمس )طـاهری ا   است
 از غیـر  دانهیاه  به فعالیت هرگ نه خدمات  شامل -  اـرای

 خـدمات   ا ای مهـاار   خـدما   )ماننـد  پـهاهش  ا تدریس
 های باشد ا ممک  است در قالب سازمان ( م  پست با همرا 
   ندکبراز  زیر
  امـ ر اـرایـ    های ادار کار در زمینه .خدما  به دانهیا  .1

هـا یـا تکـالیف     نهکد  ا دانهیا  ا نیز سایر مسئ لیتدا
 .2 کنــد  دانهـیا  کمــا مــ   اری بهــر ای کــه بــه  ایـه  

ــه ــا انجمــ در فعالیــت  .ای ا عمــ م  خــدما  حرف ، ه
همکـاری  کنیرانس، ا در دانهکد ، مهارکت  با همکاری
قـد ا بررسـ ، سـردبیری یـا ایراسـتار      نهای  در میزگرد

کـه   بـه همکـاران   م زشـ  مقار  مجال ، اراله کما ی
ــه مــ  ــد م قعیــت حرف ــا ت ان  دهــد ءای شــخص را ارتق
(University of Iowa, 2012; Mabrouk, 2007; 

Morgan State University, 2017 .) 
ــه   ــ ط بـ ــدارک مربـ ــدما    مـ ــت خـ ــت ا کمیـ کیییـ
تـا  ای/عم م  باید در فرایند ارزیاب  درنظر گرفته ش د  حرفه

هـای اصـل     . یک  از مأم ریتفرد امتیاز مرب طه را اخذ کند
یجـاد  به مسئ لیت اـتماع  مانند ات علم  ای  است که ئهی

ظرفیت سازمان  برای مهارکت ـامعه یا ایجاد مهـارکت در  
تدریس، ت قی  علم  یا فعالیـت خـالق یـا     ةـامعه در زمین

 ,University of Denverخ د ت ـه داشـته باشـد )  خدما  

2015.) 
 

هعاي   نظام ترفیعع و ارتقعاء مسرنعان در زمعوز     
 کاربردي-علمی

بنـدی مدرسـان در ایـ  دانهـیا  از حیـث       با ت ـه به تقسیم
-نامة ارتقاء مرتبة مدرسان علمـ   اقت، ییی  اقت ا پار  تما 

ه تبصـر  در یـازدهمی  ـلسـة        کاربردی در شـش مـاد  ا نـ 
د. به تصـ یب رسـی   2/7/1391ممیز  دانهیا  در م رخ  هیئت

منظ ر ارتقاء مرتبة علم   نامه با رایکرد مهارت  ا به ای  ییی 
اقت دانهیا  ا مؤسسـا  اابسـته    اقت ا نیمه مدرسان تما 

-اسـاس، در دانهـیا  ــامع علمـ      تدای  شد  ب د. بـرای  
اقـت   اقت ا نیمـه  کاربردی مراتب ارتقاء برای مدرسان تما 

هـیار ا اسـتاد   ترتیب عبار  اسـت از مربـ ، اسـتادیار، دان    به
-نامـه ارتقـاء مرتبـه مدرسـان علمـ       کاربردی )ییـی  -علم 

 شش نیز در ای  دانهیا  دارای ممیز  (. هیئت1391کاربردی، 
 هنـر،  اـتمـاع ،  خـدما   صنعت، شامل تخصص  کمیسی ن
 اههت س  کهاارزی، ا ای رشته بی  اداری، عل   ا مدیریت
 سـتان  ا منتخب اهیت کمیتة بیست ا تخصص -علم  کمیتة
نیـر   325 در مجمـ ع  کـه  است مرکزی منتخب کمیتة یا ا

 شـامل  عضـ   نیـر  هیت دارای استان  های کمیته .دارد عض 
 از رؤسـای  نیـر  دا مدرسـان،  از نیر دا استان ، ااحد رییس
 از هـدف  ا باشـد  مـ   هـا  دانهـیا   اسـاتید  از نیر دا ا مراکز
 عضاا ای  بی  نظرا  ا اطالعا  تبادل هماهنی  ین تهکیل

 .(1386)افهار،  است استان  ااحدهای ا تهران در
کـاربردی  -نامة ارتقاء مرتبه مدرسان علم  م ـب ییی  به 

های فرهنی ، تربیتـ  ا   ( فعالیت1مادة )طب  ، 1391مص ب 
 ؤیـد د کـه م  شـ    اطالق م یها به مجم عه فعالیتاـتماع  

بـر تق یـت ا    یمیختی  علم ا اخالق اسالم  مدرس ا مبتن 
مـذهب  ا ملـ  منحبـ  بـا قـان ن       ،رای  باارهای اعتقـادی ت

فرهنم کـار ا   ةهای انقالب اسالم  ا ت سع اساس  ا ارزش
. برای بررس  ا تعیی  امتیازا  ای  ماد ، ترکیب اشتغال باشد

ممیز  به شرح زیر  اعضای کمیسی ن تخصص  فرهنی  هیئت
 است   

 هـیا  داندر  نماینـدگ  مقـا  معظـم رهبـری     رلیس نهـاد . 1
اـتماع  دانهیا   معاان فرهنی  .2  عن ان رلیس کمیسی ن به
عنـ ان     دانهیا  بـه معاان یم زش .3  عن ان دبیر کمیسی ن به
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 استادیار ةت علم  با حداقل مرتبئیا نیر عض  هی .4 عض  
. دبیـر شـ رای   5 دانهـیا   ت اـرای  ــذب  ئبه انتخاب هی

تقاء مرتبـه مدرسـان   نامه ار اندیه  مدرسان دانهیا  )ییی  هم
 (1391کاربردی، -علم 
های یم زش   ( فعالیت2مادة )طب  نامه،  براساس ای  ییی  
هـای مـدرس اطـالق     پایه ا مهارت  به مجم عه فعالیت دانش
بایست برای یم زش ا تربیـت دانهـج یان    ش د که اا م  م 
 انتقـال  ا یمـ زش  کیییـت  ارتقـاء  ا حیـظ  ص ر  مؤثر ا به

براسـاس  گیرد. همچنـی    کار به راز مهار  ا دانش محل ب
گیتـه   مـدرس اـرای   های فعالیت از ای هبه مجم ع( 3مادة )
ــ  ــ د  م ــد   ش ــ  هدفمن ــ رداری از ایهگ ــم  برخ ــه ض ا ک

هـای علمـ  را      یافتـه لـ کارگیری عم ت انای  به ،ساختاریافته
ــته ــد داش ــرایا  باش ــا   ب ــاب  ب ــای کهــ ر ا مح ــع نیازه رف
نظــا   مهــارت  ا صــنعت  ، هــای مصــ ب ت قیقــات اال یــت

مجم عـه  ( 4نهایـت، مـادة )   ا در اقدا  کنـد یم زش  مهارت  
هــای   م ریــتأکــه در قالــب م اســت هــای مــدرس فعالیــت

کـارگیری دانـش    ص ر  کارفرما، مجری ا یا مهاار با بـه  به
م یط  ةتجرب  ا مهارت  در ارتقاء سح  کیی  ا راند ت سع

)همان(. اگرچه  ندک های مختلف اییای نقش م  کار در بخش
نامه را به تص یب رساند  بـ د،   ممیز  دانهیا  ای  ییی  هیئت

حاضـر همچنـان مدرسـان     اما در عمل اـرای  نهد ا درحال
اقــت دانهــیا  بــدان نظــا  ا فراینــد ترفیــع ا ارتقــاء  پــار 
اقـت   باشند ا در خص   اعضای هیئت علم  که تمـا   م 

یع ا ارتقاء سـایر اعضـای   هستند نیز محاب  نظا  ا فرایند ترف
شـ د ا عنـاای     های کهـ ر رفتـار مـ     هیئت علم  دانهیا 

هـا   ارتقاء مرتبه ایهـان نیـز هماننـد عنـاای  سـایر دانهـیا       
 باشد. م 
 

ت ئع اعضعاي هی  ءابعاد و معیارهاي مربوط به ارتقعا 
 هاي مختلف کشورهاي جهان علمی در دانشگاه

ی هیئت علمـ ،  در که رهای مختلف دنیا برای ارتقاء اعضا
فردی م ردبررس  قرار  های متیاا  ا من صربه ابعاد ا مؤلیه

هـای ظـاهری، در شـاکلة کلـ       گیرد که با اـ د تیـاا   م 
 ایلینـ ی  هـای  تری  ابعـاد در دانهـیا    مهابه هم هستند. مهم

  یگ ســتا، 2012  ییــ ا، 2012کنــم،    هنــم2013، شــیکاگ 
  ییـ ا،  2015نـ ر،    د2017، دانهیا  ایـالت  م رگـان،   2016
  2017  مؤسسه یم زش علـ   هنـد،   2017  ایرـینیا، 2012

 اند از  عبار  2014ا کال  یکسی رد،  2017دانهیا  ت رنت ، 
 فعاليا   و علما  /پژوهشا   دستاوردهای . مستندسازی1

های پهاهه  عض  هیئت علم  بـه   فعالیت اهمخالقانه. 
 شرح زیر است 

لیف أالمعارف، تـ  ها، م اد دایر  های کتاب ها، فصل کتابالف( 
الملل ، مل ،  مجله )بی  ة)دامن ا مقار  در مجال  معتبر

اسـتانداردهای   دقـت ا ارزش مجلـه     ای، ا غیر ( منحقه
 (.انتهار ا میزان پذیرش  ارـاع ا استناد

هــای تخصصــ  یــا  شــد  در کنیــرانس هــای ارالــه مقالــه ب(
)ملـ ،  ـلسا  )معیارهـای انتخـاب ا سـح  کنیـرانس     

ــه ــ   منحق ــا م ل ــه  ( اای ی ــناخت حرف ــتناد،  ش ای )اس
 (.خالصه(

ــ گراف کتــاب ج( ــاب هــا، م ن هــای ـلــدی  هــا، مــت  ا کت
ااکـنش   ا شد  بـرای یمـ زش )اعتبـار ناشـر     ایراستاری

 .ها( ها، بررس  ازـمله ارـاع ای به کتاب حرفه
های مال  یا سایر ـ ایز بـرای انجـا  ت قیـ  ا یـا      کما د(

 .خالقانههای  فعالیت
نــ یاری قابــل فــراش در ت قیقــا  ازطریــ  کســب یــا   (

سـازمانده  ا اــرای یـا      درخ است ثبت اختراعـا  
 .برنامه پهاهه  خالق، م لد ا پایدار

دهـد    ع امل زیر را م ردت ـه قرار م . عملکرد آموزش . 2
تعهد بـه   ةدرـ ،مسئ لیت تدریس ،ای رشد ا پیهرفت حرفه
شناس ، ساعت اداری،  در کالس، اقتفراگیران )مثالً حض ر 

هـای تـدریس/یادگیری )ماننـد     اثربخهـ  فعالیـت   ،مهـاار ( 
های مناسب، ضبط یا فیلمبـرداری ـلسـا     حض ر در برنامه

ای ا  های دار  ت لیل، استیاد  از ارزیاب ا کالس برای تجزیه
نتـای  یـادگیری    ،ارزیاب  نتای  یـادگیری فراگیـران ا غیـر (   

خ دت لیل  ا خ دارزیاب  بـا   (،Meyers, 2009) دانهج یان
رایکردهای ن یارانـه بـرای تـدریس )در راش یـا م تـ ا(،      

 ت انـای   ،هـا  های ـدیـد یـا یزمایهـیا     تالش در ایجاد دار 
ش ر ا اشـتیاق، ت ریـا عالقـه، اشـتیاق ا خالقیـت       ایجاد
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 ةبرنامـ  ةن یاری ا ت سع (،Kohler et al., 2009) دانهج یان
ــا  ةیل  ا ت ســعه ا معرفــ  داریم زشــ  ا ت صــ ـدیــد ی

 ،هـای یم زشـ  ن یارانـه    های تدریس ـدید ا پرا   تکنیا
ــر ت قیقــا  دانهــج یان لیســانس ا ت صــیال    نظــار  ب

هـا یـا    نامـه  کمیـت ا کیییـت پایـان    ،)ارشد ا دکترا( تکمیل 
ت ئمقار  پهاهه  دانهج یان ت ت نظار  ا راهنمای  هی

أکید بر در دسترس ب دن عض  دانهج ی  با ت ةمهاار ،علم 
ارالـه در یمـ زش ا    ،ت علمـ  ا تعامـل بـا دانهـج یان    ئهی

ها در داخل یا خارج از  ها، کارگا  تدریس سمینارها، کنیرانس
 اثبــا  ت ســعه ا ارزیــاب  دار  ا برنامــه درســ ا  دانهــیا 

 ةمـ اد ـدیـد درس ا برنامـ    ة)ازـمله مهـارکت در ت سـع  
بـا دانهـج یان ا اسـتادان    تعامـل فعـال ا همکـاری     درس  

 .ارزشیاب  دانهج یان ا خارج از دانهیا (

عضـ یت در کمیتـه مهـاار      شـامل   .های بالين  فعالي . 3
ای مل ، ایـالت  ا یـا    های حرفه  سازمان   بالین  برنامه  سخنران 

ــالین  ا مراقبــت از بیمــار  ســازمانده  ا   م لــ   برتــری ب
 ت  ا دندانپزشـک  هـای یم زشـ  بهداشـ    مهارکت در پرا  

 باشد. م 
خـدمت در بررسـ    شـامل  . ای و عموم  خدمات حرفه. 4

ت ت ریریـه مجـال   نقـش    ئـ مقار  علم   خدما  در هی
 ای رشـته  بـی   ةرهبری برای یـا کنیـرانس، کارگـا  یـا دار    

ــه   ــع حرف ــدیریت ـ ام ــارکت در م ــازمان مه ــای  ای ا س ه
ای هـ  های بازرس ، بخـش میزگردت قیقات  مل   خدما  در 

باشد. همچنی   م  های بازبین  یا تدریس تیم  ت قی  یا ت قی
ای در سـح  م لـ ،    هـای حرفـه   مقا  ا فعالیت در سـازمان 

ـ  ( ا Davis et al., 2006) ایالت  ا مل    تمرکز بر تعـداد کمّ
( از Woods, 2006) ت ــه  ای قابـل  هـای ت سـعه   اما فعالیـت 

 د.ش  م اردی است که در ای  بخش به ین ت ـه م 
خـدما  در یـا   شـامل  . خدمات دانشگاه  و مؤسسه. 5

ت ـه  ثیر قابلأایه  کس  که دارای ت کال  یا دانهیا ، به ةکمیت
خـدما  در مجلـس نماینـدگان، مجلـس فدراسـی ن،      ت، اس

هـای   مهارکت در فعالیـت ، های ایه  یا نیراهای کاری کمیته
 مهاار  یا سازمان دانهـج ی  ، دییر دانهیاه  یا دانهکد 

 باشد. م  دانهیاه 

هــای اداری  اـــرای اظــایف در کمیتــه. یخاادمات ادار. 6
مـدیر برنامـه    ،ت علم  ـدیدئخدما  در استقرار هی، عادی

 ءمهارکت در ت سعه ا ارتقا، افتخارا  اداری یا رلیس کمیته
همکاران ازطریـ  بررسـ  تـدریس ینهـا )ازـملـه بررسـ        

مهـارکت در سـایر   ا  ها، امت انا  ا غیـر (  ها، یزم ن برنامه
 .های اداری دالت  فعالیت

فهرست ـ ایز ا . الملل  ای، مل  يا بين منطقه های ارزش. 7
ت ئـ شد  در رسمیت شناخت  دستااردهای هی پاداش دریافت

هــای  بیانیــه، عضــ یت در یکــادم  ملــ  ا ماننــد ین علمــ ،
ت علمـ   ئـ هی، هـای تخصصـ    شد  در زمینه مقاما  شناخته

هـای   ای ا حـ ز   رشـته  های بی  شد ، زمینه ههای شناخت ح ز 
ها بـرای   نامه دع  ، های فرد کاربردی مرتبط با کار ا ت انای 

ای  الملل ، مل  یا منحقـه  های بزرگ بی  سخنران  در کنیرانس
 .یا شرکت در ین

 

   نظام ترفیع و ارتقاء اعضاي هیئت علمی هاي ضعف

 ءا ارتقـا  امتیازده  نظا های متعددی در  مهکال  ا ضعف
بـه  ت علم  در ایـران اــ د دارد کـه در ادامـه     ئاعضای هی

 د.  ش  م  اشار  برخ  از ینها
نامه ا معیارها بـرای مؤسسـا  یمـ زش     یکسان ب دن ییی  -

ــرای مؤسســا    ــدک در ین ب عــال  ا اـــ د تیــاا  ان
 گرای  هر دانهیا   پهاهه ، بدان ت ـه به مأم ریت

ــر کمــ نامــه فعلــ  ا کیــد زیــاد ییــی أت - گرایــ  ا  رتقــاء ب
 ن یس   مقاله

عد  همخ ان  استقالل عض  هیئت علم  با م ارد مـرتبط   -
با اخذ مج ز برای خدما  ا مسئ لیت اـتماع  اعضای 

 هیئت علم  
هـای تیمـ  ا مهـارکت  اعضـای      عد  حمایت از فعالیـت  -

هیئت علم  با راند امتیازده  براساس ترتیب اسام  در 
  نامه ارتقاء ییی 

ت علم  تنها براسـاس  ئارزیاب  کیییت تدریس اعضای هی -
  نظرخ اه  از دانهج یان

 نامه ارتقاء اعضای هیئت علم   درپ  ییی  تغییرا  پ  -
عد  اختیار گرا  یم زش  یـا پهاههـ  در فراینـد ارتقـاء      -
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 عض  هیئت علم  
گ ی  ا دفـاع   عد  دع   از عض  هیئت علم  برای پاسخ -

علمــ  خــ د در ـلســا  کمیســی ن  در خصــ   یثــار
 تخصص  

عد  اراله ریز امتیازا  هر فعالیت به عضـ  هیئـت علمـ      -
برای شناسای  نقاط ضعف ا ق   ا تالش بـرای بهبـ د   

 ا تق یت ینها 
عــد  اختیــار عضــ  هیئــت علمــ  ا گــرا  یم زشــ  یــا   -

های عضـ  هیئـت علمـ  ا     پهاهه  برای تعیی  فعالیت
  بـرای ترفیـع ا ارتقـاء عضـ      های ارزیاب تعیی  شاخص

های فـردی ا تخصصـ     هیئت علم  براساس ت انمندی
 ای 

هـا ا   نامـة ارتقـاء بـه برخـ  از فعالیـت      عد  ت ــه ییـی    -
کارکردهای اعضای هیئـت علمـ  در زنـدگ  یکادمیـا     

 خ د 
نامـة   نیری تکالیف اعضای هیئـت علمـ  در ییـی     یکسان -

 (.1398ارتقاء ) زمان ، 
 

 شنانی کتاب

 علمـ   ــامع  دانهـیا   کـاربردی -علمـ   مدرسـان  ارتقاء مرتبه نامه ییی 
 .کاربردی–دانهیا  ـامع علم  (.1391) کاربردی
-علمـ   هـای  کمیتـه  ا هـا  کمیسـی ن  همـایش  (. االـی  1386افهار، ع. )

قابل دسـترس   کاربردی.–علم  ـامع دانهیا  ممیز  هیئت تخصص 
 https:// www. isna.ir/ news/8611-12330 در 

بررسـ  انـ اع کـادر علمـ  ا تعـاریف ا ـاییـا  ین        (.1398زمان ، ا. )
پیهـرفته دنیـا ا چیـ نی      هـای  ( در دانهیا ...)یم زشیر، م ق  ا

ــا ــران   ءارتق ــرای ای ــنهادهای  ب ــه پیه ــا ا ارال ــه ینه ــه  .مرتب مجم ع
 . مؤسسه پهاهش ا برنامه ریزی یم زش عال  تخصص یها گزارش

 .9یم زش عال . شمار  
 علمـ   تئـ هی اعضـای  مقررا  ا ق انی  (. مجم عه1382خ. ) لج ق ،س

 دا . ازار  چـا   .پهاهه  ا عال  مؤسسا  یم زش ا ها دانهیا 
 ایران.  مدارک علم  ا اطالعا  مرکز ااری،فنّ ا ت قیقا  عل  ،
 اعضـای  مرتبـه  ءارتقـا  نامـه  (. ییـی  1395بخش،  . ) شمس . اطاهری، ع

ـ  ا ه پهاه ا علم  یم زش  تئهی  نامـه  انضـما  شـی     ااری بـه فنّ

 دسـت رالعمل  مؤسسه، ممیز  تئهی تهکیل طرز دست رالعمل اـرای ،

 اسـتخدام   نامـه  ییی  مؤسسه ا ممیز  تئهی عملکرد بر نظار  تئهی

 ممیز  ازار  های تئهی ا امناء های تئهی علم . مرکز تئهی اعضای

هـارا  دانهـیا    مرکز چـا  ا انت تهران  ااری. فنّ ا ت قیقا  عل  ،

 پیا  ن ر. 
 انتهـارا    تهـران . ملـ   ت سعه در دانهیا  نقش(. 1384فی ضا ، ی. )

 ارسباران.  
فـرد، ا.، ـعیـرزاد ، ح.، بهنـا ، ح. ر. ا ت کـل      کریم  م نق ، ح.،  یـان  

ــاری، ج. ) ــا     1394افه ــد ارتق ــکال  ران ــع ا مه ــ  م ان (. بررس
،  زش در عل   پزشـک  مجله ت سعه یمهای اعضای هیئت علم .  ناگیته

8(18 ،)85-73. 
ــیام ، س. ) ــای 1387گرـــ ،  . ب. ا ص ــای (. شناس ــاب  معیاره  ارزی

 ،مـدیریت  فصلنامهاسالم .  یزاد دانهیا  علم  هیئت اعضای عملکرد
5(11 ،)19-10. 
 بـا  علمـ   هیئـت  اعضـای  عملکـرد  ارزیاب  تأثیر(. 1389) ف. ،م مدی

اری اطالعـا  ا ارتباطـا    افنّ. نینا عملکرد بهب د ه شمند بر کارنامه

 .5-22(، 1)1 ،در عل   تربیت 
 کیییـت  (. ارزشـیاب  1394مندی، ف. ) فر،  . ا صادق  م مدی، ر.، زمان 

 یم زشـ  مهندسـ    هـای  گـرا   در هیئـت علمـ    اعضـای  عملکـرد 
 ،ایـران  مهندس  یم زش فصلنامهدران (.  ارزیاب  های گزارش )برمبنای

17(67 ،)111-91. 
(. خالصـه مـدیریت    1390) ااری ریاسـت ـمهـ ری  علم  ا فنّ معاانت

نامـه ارتقـاء مرتبـه     شناسـ  ییـی    گزارش ت لیل   بررسـ  ا یسـیب  
 /http:// itan.ir/ wpcontentت علم . قابل دسترس در  ئاعضای هی

uploads/ 2015/ 11/ erteghaheyatelmi. pdf 
ـ  فن ن ا ها راش(. 1379 . ) غیاث ،ر. ا  .س مهج ر،  .دا  چـا  . دریست

 ساسان.  شیراز  نهر
 تقـ ی، . ا   زاد ، نقـ   ،.ع شیرازی، راییان ،.  طلب، رازی ،.ل راز، نیا

 ت قیقـا   هـای  اــرای طـرح   بازدارند  ع امل (. بررس 1391) ف.
 ،فسـا  پزشـک   علـ    دانهـیا   مجلـه دانهج یان.  دیدگا  از دانهج ی 

2(2) ،119-113 . 
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