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پزشكي
مﻘدمه
چنان كه مستحضريد آييﻦ نامه جديد ارتقاي اعضاي

 چرا ﻃراحان ايﻦ بند از آييﻦ نامه تصميﻢ گرفته اندكه راهنمايي و يا مشاوره پايان نامه را براي ارتقاي
مرتبه دانشگاهي هر عضو هيات علمي اجباري كنند؟
راهنمايي يك پايان نامه دانشجويي ماهيتا دو وجه
بيشتر ندارد :الف .وجه مديريت يك پژوهش علمي ب.

هيات علمي دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي وزارت

وجه تعامل آموزشي با دانشجو.

تحقيقات و فناوري ،مصوب مورخ ١٣٩٤/١٢/١٨

بديل در ارتقاي مرتبه دانشگاهي عضو هيات علمي

بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي و نيز وزارت علوم،
شوراي عالي انقﻼب فرهنگي ،از فرورديﻦ ماه امسال
اجرايي شده است ) .(٢, ١بند  ٤از ماده  ٢در ايﻦ آييﻦ

با فرض اينكه هر يك از ايﻦ دو وجه داراي ارزشي بي
باشد ،آيا هيﭻ جايگزيني براي ايﻦ دو نيست؟ آيا
راهنمايي پروژه هاي تحقيقاتي دانشجويي يا راهنمايي

نامه داشتﻦ نقش استاد راهنما و يا مشاور را در پايان

سمينارهاي درسي و يا تركيبي از اجراي ﻃرح هاي

دوره هاي دكتراي عمومي براي ارتقاي اعضاي هيات

پوشش نمي دهد؟

نامه هاي دانشجويي مقاﻃﻊ تحصيﻼت تكميلي و يا
علمي الزام آور شناخته و به وضوح هر گونه ارتقا را
بيان مي كند كه متقاضيان دانشياري و استادي مي

 آيا هنگام تصويب بند فوق الذكر فقط شرايطدانشگاه هاي بزرگ ديده شده است و يا آن كه
پيشنهاد دهندگان ايﻦ بند واقف بوده اند كه

بايست به ترتيب حداقل  ١٠و  ١٥امتياز قﻄعي از ايﻦ

دانشكده هاي علوم پزشكي مستقل بسياري در كشور

سوال ،ايﻦ بند را به نقد بكشاند.

مقاﻃﻊ كارشناسي است؟ و نيز چه بسيارند دانشگاه

بند اخذ كنند .نوشته حاضر تﻼش مي كند با ﻃرح چند

سواﻻت و نﻘدها

وجود دارند كه دوره هاي آموزشي آنها محدود به
هاي علوم پزشكي كه در بعضي از دانشكده هاي آنان
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به كسب امتياز از ايﻦ بند مشروط كرده است .ايﻦ بند

پژوهشي و تدريﺲ هاي كﻼسي ،ايﻦ دو وجه را
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اساسا پذيرش دانشجو براي مقاﻃﻊ تكميلي و دكتراي

نظر دانشجويان براي گرفتﻦ پايان نامه با خود مشغول

حرفه اي وجود ندارند و حتي بعضي از دانشكده هاي

شوند ،شان و منزلت آنان نيز در معرض آسيب جدي

اقماري فاقد تحصيﻼت تكميلي آنان نيز در شهرهايي

قرار نخواهد گرفت؟ و آيا ايﻦ همه ،حاصل هميﻦ

هيات علمي چنيﻦ دانشكده ها و دانشگاه هايي براي

امتياز ارتقا از پايان نامه ها نخواهد بود؟

عبور از ايﻦ بند شرﻃي چه كنند؟

 -نكته جالب توجه آنست كه در شيوه نامه ي اجرايي

 -شايد تاكنون عموم اعضاي هيات علمي از پذيرش

ارتقا كه با هدف شرح چگونگي اجراي آييﻦ نامه

راهنمايي و مشاوره پايان نامه هاي دانشجويي

مذكور تدويﻦ گرديده است ،در خصوص آن دسته از

استقبال نمي كرده اند و ايﻦ بند به آييﻦ نامه ارتقا

اعضاي هيات علمي كه به دليل فقدان پذيرش

با فاصله زياد از مركز دانشگاهي قرار دارد .اعضاي

سياست امروز دانشگاه ها در شرﻃي كردن كسب

اضافه شده است تا آنان را به مشاركت هر چه بيشتر

دانشجوي تحصيﻼت تكميلي در دانشگاه محل خدمت،

در ايﻦ حوزه تشويﻖ نمايد .اگر چنيﻦ است ،آيا صرف

نمي توانند امتياز شرﻃي از بند پايان نامه ها را كسب

در نظر گرفتﻦ يك امتياز قابل توجه اما غير شرﻃي

كنند ،به عنوان تنها گزينه ي جايگزيﻦ ،پيشنهاد مي كند

براي مشاركت در راهنمايي و مشاوره پايان نامه ها به

كه ايﻦ افراد مي توانند با اجراي ﻃرح هاي مصوب در

سادگي مشكل فوق را حل نمي كرد؟

حوزه اسناد باﻻ دستي ،امتياز ﻻزم ايﻦ بند را بدست

 -در يك دانشكده پزشكي ،دانشجو معموﻻ براي

آورند ).(٢

انتخاب اساتيد درسي خود مخير نيست ،اما براي

سوال آنست كه ﻃرح هاي پژوهشي باﻻ دستي چه

انتخاب استاد راهنما و نيز موضوع پايان نامه خود

سنخيتي با راهنمايي يا مشاوره ي پايان نامه هاي

مخير است .آيا ايﻦ به نوبه خود امكان پذيرش پيشنهاد

دانشجويي دارد كه ﻃراحان آييﻦ نامه ارتقا را بر آن

راهنمايي يا مشاوره پايان نامه هاي دانشجويي را

داشته است تا ايﻦ گزينه را به عنوان تنها جايگزيﻦ

براي اساتيدي كه در حوزه هاي علمي مشخصي كار

ممكﻦ پيش پاي اعضاي هيات علمي بگذارند؟!

 -آيا بيﻢ آن نمي رود كه تشويﻖ و متقاعد كردن

علمي ،شرﻃي گذاشته شود كه صرفا به دﻻيل

دانشجو توسط يك عضو هيات علمي به اخذ پايان نامه

ساختاري و نه به دليل ناتواني علمي ،نيل به آن براي

با او كه معﻄل امتياز حاصله براي ارتقاي مرتبه

خيل عظيمي از ذينفعان ناممكﻦ باشد و آنگاه متعاقبا

دانشگاهي خود است در دراز مدت به مسيرهايي منجر

براي حل مشكل حاصله ،يك جايگزيﻦ نامتجانﺲ

شود كه نهايتا فساد حاصل از آن اسف بارتر و

پيشنهاد شود؟!

پژوهشي ميكنند ،بسيار محدود نمي سازد؟

تقلبي اتفاق مي افتد؟! از ايﻦ گذشته ،آيا اگر آن روز
برسد كه اعضاي هيات علمي معﻄل اخذ امتياز از پايان
نامه هاي دانشجويي ،به سودا گري در تشويﻖ و جلب

٢

نتيجه گيري
به نظر مي رسد ﻃراحان ايده ي مشروط سازي
ارتقاي مرتبه علمي اعضاي هيات علمي به راهنمايي و
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نامناسب تر از آن چيزي باشد كه در چاپ مقاﻻت

اساسا چرا بايد براي احراز صﻼحيت ارتقاي رتبه
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مشاوره پايان نامه هاي دانشجويي ،توجه ﻻزم را به

در حوزه ماموريت آييﻦ نامه ارتقا نيست! بعﻼوه به

ميزان پراكندگي رشته هاي تحصيﻼت تكميلي و

نظر نمي رسد هيﭻ يك از ايﻦ دو گزينه ،شاخصي بي

دكتراي عمومي در دانشگاه هاي علوم پزشكي كشور

بديل در احراز شايستگي عضو هيات علمي براي ارتقا

آييﻦ نامه بر منزلت اعضاي هيات علمي ،سﻼمت

آنچه زيبنده قوانيﻦ ارتقا براي فرهيختگان دانشگاهي

فضاي آموزشي دانشگاه ها و رعايت عدالت آموزشي

كشور است ،نه الزام و اجبار ،بلكه دايناميك كردن

نداشته اند .شايد ايﻦ عزيزان خواسته اند يك مشكل

بستر ارتقا و اختيار دادن به اعضاي هيات علمي براي

آموزشي - ،عدم تمايل اعضاي هيات علمي به پذيرش

انتخاب يك راه از ميان چنديﻦ است .ايﻦ همان

راهنمايي پايان نامه هاي دانشجويي  -را حل كنند و يا

چيزيست كه در دانشگاه هاي پيشرفته جهان انجام مي

و موانﻊ و تبعات دراز مدت ناشي از اجراي ايﻦ بند از

به توسعه پژوهش در حوزه اسناد باﻻ دستي شتاب

باشد.

شود ).(٤،٣

دهند؛ بي آنكه توجه كنند كه حل مشكﻼت ايﻦ چنيني
References
Ministry Of Health And Medical Education, Deputy Of Education, Academic Staff Affairs. Regulations
Promotion Staff. [On Line]. 2016. Available from: http://aac.behdasht.gov.ir. [Access date: 2017.4.15]. [In
]Persian
Ministry Of Health And Medical Education, Deputy of Education, Academic Staff Affairs. Executive style of
regulations Promotion Staff. [On Line]. 2017. Available from: http://aac.behdasht.gov.ir/page. [Access date:
]2017.4.15]. [In Persian
Park T. Do Faculty Members Get What They Deserve? A Review of the Literature Surrounding the
Determinants of Salary, Promotion and Tenure. Journal of the Professoriate 2012; 6(1): 28-47.
Bunton SA, Mallon WT. The continued evolution of faculty appointment and tenure policies at US medical
schools. Academic Medicine 2007;82(3):281-9.

2.
3.
4.

٣

] [ Downloaded from dsme.hums.ac.ir on 2022-08-18

مجله راهبردهاي توسعه در آموزش پزشكي ،دوره چهارم شماره اول بهار و تابستان ١٣٩٦

1.

)Powered by TCPDF (www.tcpdf.org

