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مهندسی در شرایط کنونی، ـ   و دانشجویان حوزه فنیاستادانهدف از انجام این پژوهش تبیین نقش مقاله در سنجش علمی  :چکیده 

دادهاي پژوهشی و همچنین تحقیق شرایط مطلوب در گذاري کیفی مقاالت در کنار سایر برونهاي موجود در ارزشالششناسایی چ

به این منظور، از ترکیب . هاي آموزشی بوده استدادهاي پژوهشی و فعالیتتوجه به کمیت و کیفیت مقاالت علمی در مقایسه با سایر برون

هاي کیفی به کمک ی با استفاده از پرسشنامه و دادههاي کمداده. ی به اهداف طرح استفاده شدی و کیفی براي دستیابهاي کمروش

ـ هاي فنی و دانشجویان مقطع دکتري در دانشکدهانادتدر بخش نظرسنجی با پرسشنامه، اس. آوري شدندمصاحبه جمع مهندسی در پنج  

فرایند . عنوان جامعه آماري در نظر گرفته شدندیرکبیر، اصفهان و گیالن بههاي تهران، صنعتی شریف، صنعتی امدانشگاه، یعنی دانشگاه

 شامل انادتمجموعاً نمونه آماري براي اس.  انجام شداستادانبندي شده براي گیري به روش تصادفی براي دانشجویان و تصادفی طبقهنمونه

 تن از 9گیري هدفمند با انتخاب  بخش مصاحبه با روش نمونهنمونه آماري در.  دانشجو بود224 استاد و براي دانشجویان شامل 116

ها با استفاده از روش تحلیل هاي آماري و بررسی نتایج مصاحبهبا تحلیل نتایج نظرسنجی به کمک روش. نظر تعیین شد صاحبانادتاس

ایط مطلوب در زمینه مسائل مطرح آمده و راهکارهاي پیشنهادي براي رسیدن به شردستههاي اصلی پژوهش بمضمونی، پاسخ پرسش

               ی این پژوهش، لزوم توجه به کیفیت آموزش و پژوهش در قوانین نظام آموزش عالی، انجامیبندي نهادر جمع. شده، ارائه شدند

یل و حمایت از ارتباط هاي هدفمند و اثرگذار در دانشگاهها، توجه بیشتر به کیفیت مقاالت علمی در مقایسه با کمیت آنها، تسهپژوهش

 و انادتن، اساهاي اصلی متخصصخواسته عنوانها به و دانشگاهانادتدانشگاه با صنعت و نظارت مؤثر بر روند کیفی اجراي وظایف اس

معقول را اي که قابلیت اجرا با صرف زمان و هزینه ، پیشنهاد عملی14شده، از میان تمام پیشنهادهاي ارائه. گیري شددانشجویان، نتیجه

  .ندشدگیري کلی تحقیق بیان ها به عنوان نتیجه براي دستیابی به این خواسته ،دارند

 

گذاري دادهاي پژوهشی، ارزشعلمی، برون مقاالت تکمی مقاله، شاخص :کلیدييها  هواژ

 نماییکیفی، پژوهش
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 مقدمه .1

  هاي میالدي به نام1665اولین مجالت علمی در سال 

Scavans Journal deوPhilosophical Transactions of the Royal Society in Britain  

،  از آنپیشتا . (Jinha, 2010  چند ماه از هم به چاپ رسیدندهدر پاریس و لندن و به فاصل 

 و به بحث و ندکردمیهاي خود در جلسات حضوري شرکت  و یافتههانظریه ۀدانشمندان براي ارائ

  موارد این امکان وجود داشت که یک نظریه یا اکتشاف علمیبسیاري در . پرداختندمی تبادل نظر

 با انتشار و شدمنازعات فراوانی میسبب زمان توسط چندین نفر ارائه شود که طور همبه

طور چشمگیري کاهش ها بین دانشمندان بهی، این کشمکشگیرشدن مجالت و مقاالت علمهمه

هاي شخصی، صنعت چاپ و نشر علمی رایانهمگانی شدن اینترنت و از اواخر قرن بیستم، با ه. یافت

به این ترتیب، .  الکترونیکی مقاالت روي آوردندهايهدستخوش تحول شد و ناشران به انتشار نسخ

پذیر شد  مقاالت امکانتر براي خوانندگان در سراسر دنیا و تأخیر کمتر در چاپ نهاییدسترسی آسان

  .براي ناشران نیز همراه بودي شتر اقتصادي بیهکه با صرف

دهد که در قرن اخیر، تعداد عناوین مجالت علمی در کل جهان، در هر سال تحقیقات نشان می

 سال، 15 تا 10 تعداد عناوین مجالت جدید در هر ،به عبارتی دیگر.  درصد رشد داشته است7تقریباً 

 همجل عنوان 26406 در حدود 2008 ها در سال بنابر تخمین.(Hook, 1999) دوبرابر شده است 

 درصد از آنها مجالت 36هاي مختلف در جهان به چاپ رسیده است که در حدود  در زمینهعلمی

 ISI شده در پایگاهنمایه
1 

شده بیش از   تعداد کل مقاالت چاپ2008 تا پایان سال ؛همچنین. ندهست

 میلیون مقاله چاپ شده است 5/1 بیش از 2009 میلیون برآورد شده است و تنها در سال 50

(Tinha, 2010). اند؛ گرچه  اخیر داشتهۀتوسعه بیشترین رشد تعداد مقاالت را در دهحالکشورهاي در

 ،در این میان. یافته بوده استتوسعه بیشترین تعداد مقاالت علمی در جهان مربوط به کشورهاي

در سال که ؛ درحالیاستوبی و ترکیه ترتیب مربوط به کشورهاي ایران، کره جنبیشترین رشد به

 14 درصد و چین با حدود 19 درصد، کشور ایاالت متحده آمریکا با حدود 33 اروپا با ه اتحادی2015

مالمللی علوبندي بینرده(اند درصد بیشترین تعداد مقاالت علمی جهان را تولید کرده
2
  ،2015.(  

سرپرست پایگاه استنادي علوم جهان ، واد دهقانیاما در مورد ایران، مطابق اظهارات دکتر محمدج

اسالم
3
بر اساس اطالعات مستخرج و  باالترین جایگاه کشور در جهان از نظر تعداد مقاالت منتشرشده ،

____________________________________________________________________ 
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از پایگاه استنادي اسکوپوس
1

 هاي به رتبپلهین سال با صعود یکهم بوده و در 17 ۀ رتب2014 تا سال 

المللی وضعیت تولید علم کشور در بخش مجالت معتبر علمی بین ایشان، هبه گفت.  رسیده است16

 از کاهش شدید تعداد مقاالت حکایتها، صورت شتابان در حال افزایش است، اما کنفرانسهمچنان به

 ISIکه با توجه به اطالعات پایگاه طوريالمللی دارد؛ بههاي معتبر بینشده در مجموعه کنفرانسچاپ

 مورد 25336 تعداد 2011وري اسالمی ایران در مجالت علمی دنیا در سال  جمههشدمدارك ثبت

 و 28010 به ترتیب به 2014 و 2013 مدرك و در سال 27151 به 2012 این رقم در سال کهبوده 

     هاي معتبرشده در کنفرانس مقابل، تعداد مقاالت ثبتهدر نقط.  افزایش یافته استورد م29686

 مورد و در 3961 به 2011این رقم در سال  . مورد بوده است4681 برابر با 2008المللی در سال بین

 این میزان به کمترین مقدار خود 2014در سال در نهایت  مورد کاهش یافته و 2870 به 2013سال 

 ).1394 وزارت علوم، گاهوب( مورد رسیده است 1288یعنی 

 تحصیل و تحقیق هن دوران سه یا چهارسالکردبسیاري از کشورها، طیهاي آموزش عالی در نظام

 و دانشجویان در بسیاري از یستتنهایی کافی نپذیرد، بهنامه یا رساله پایان میکه با نگارش یک پایان

 علوم و ةدلیل رشد فزایندیکی از دالیل این امر آن است که به. ندهست به چاپ مقاله لزمموارد م

 هاصلی بودجه تحقیقاتی براي توسعکنندگان عنوان تأمین بههاها و شرکتهاي مدرن، دولتفناوري

ا یا مراکز پژوهشی ناچار به اثبات کارایی و هاند و دانشگاهها روي آوردهازپیش به دانشگاهعلمی، بیش

منظور افزایش تعداد ها و مؤسسات بهبه این ترتیب، دانشگاه. اندکیفیت فرایندهاي تحقیقی خود شده

دلیل دیگر، آن است که . کننددانشجویان را مجبور به چاپ مقاله در دوران تحصیل میمقاالت خود، 

ها و نیز کیفیت تري از تسلط دانشجویان بر آموختهتوانند ارزیابی دقیقها میبا چاپ مقاالت دانشگاه

)  علمیهجلم(ها داشته باشند؛ چراکه چند داور مستقل مطابق با استانداردهاي یک انتشارات نامهپایان

      ها نشانبه همین دلیل است که برخی ارزیابی. ددهنمورد بررسی قرار میکیفیت تحقیق را معتبر 

هایی دارند که مقاالت علمی از آنها استخراج و نامهتري به پایان ممتحن نگاه مثبتاستاداندهد که می

  .(Sharmini et al., 2015)چاپ شده است 

 هتواند باعث افزایش سطح دانش در حوزگذاشتن دستاوردهاي علمی میچاپ مقاله و به اشتراك

 دانشجویان با نوشتن ،همچنین. دشوتر نیز هاي بزرگو ممکن است باعث بروز خالقیت دو شمربوط

گذاري براي چاپ مقاله در برخی هدف. هاي مختلف خود را تقویت کنندتوانند مهارتمقاالت می

تواند نظم و کنند، میکه زمان معینی را براي ارسال مقاله تعیین میعلمی، هاي مجلهها یا کنفرانس

  .تمرکز بیشتري براي دانشجو در انجام تحقیقات خود به همراه داشته باشد

____________________________________________________________________ 
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ها بر اساس مقاله معایبی هم به همراه نامههاي تحقیقاتی دانشجویان و پایاناما ارزیابی فعالیت

  .(Badley, 2009; Jackson, 2013) اندخواهد داشت که از آن جمله

 توان از میزان سهم فرد در مقاله اطمینان حاصل کرددر برخی موارد نمی. 

 گرفتن ابهامات یا اشکاالت تواند به نادیده ممتحن به مقاله میاستادانازحد توجه بیش

 .شودمنجر نامه موجود در پایان

 تواند بر است که میاپ، یک فرایند زمانارسال مقاله و دریافت پاسخ مبنی بر قبولی براي چ

 این مسئله با فشار روي ،همچنین. دشو دانشجو آموختگیدانشموجب تأخیر در زمان 

زدگی و پیمودن مسیر دانشجو و استاد راهنما براي چاپ مقاله ممکن است موجب شتاب

 .شودغلط در انجام تحقیق 

  که به دلیل چاپ عایت نکنند؛ درحالی اخالق علمی را راستادانممکن است دانشجویان یا

 . ممتحن ارزیابی بهتري نسبت به تحقیق داشته باشنداستادانمقاله، 

  به معیارهاي  که مقاله در آن چاپ شده، باتوجه، یا انتشاراتی علمیهمجلارزیابی کیفیت

 . موجود ممکن است صحیح نباشد

راي دانشجویان در نظام آموزش عالی مطرح  موضوع چاپ مقاله به دربارعالوه بر مزایا و معایبی که

د، این موضوع از منظر ارتباط بین چاپ مقاالت علمی با رشد علمی و صنعتی کشورها نیز قابل ش

هاي اخیر، از نظر تعداد مقاالت اند که رشد علمی ایران در سالمطالعات نشان داده. بررسی است

 مطرح شده پرسشاما همواره این .  بوده است چشمگیر،مهندسی ـ فنیه  خصوصاً در حوز،منتشرشده

مقاالت یک محقق، دانشگاه فراوانی ا همراه بوده و اساساً هها با رشد کیفی آنی پژوهشکه آیا رشد کم

  . و حتی کشور، لزوماً با کیفیت بیشتر آنها مترادف است یا خیر

 منطقه و مقام شانزدهم  اولهایران با تولید مقاالت علمی در مجالت دنیا، رتبدر پژوهشگران 

دهد که پژوهش یا به عبارت این آمارها نشان می. )2016اسکوپوس، گاه وب(جهان را در اختیار دارند 

تر، تبیین نظریات و نکات علمی یا تکمیل روندهاي علمی و پژوهشی پیشین در ساختار علمی ساده

هاي دیگر این در آمارها با شاخصهاما وضعیت پژوهشی ایران . کشور به هر صورت در حال انجام است

 وضعیت نوآوري علمی در کشورهاي جهان را بر  بلومبرگهنشریعنوان مثال، اخیراً به. نیستگونه 

هاي پیشرفته، هایی همچون شدت تحقیق و توسعه، ظرفیت تولید، شدت فناورياساس شاخص

ان بررسی کرده است که نام  کشور علمی جه200در میان  سطوح آموزشی، پژوهشگران و ثبت اختراع
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1 نیچرهنمای ایران در هدر آماري دیگر، رتب. شود کشور اول دیده نمی50ایران در میان 
 از نظر تعداد 

، )شوند بررسی می نیچره نمایدر معتبري که ه مجل68(شوند مجالت معتبر چاپ می که در ،مقاالتی

 از کشورهاي عربستان و ترکیه در سپس و  ام جهان43 ۀ، رتب2016 آپریل 30در یک سال منتهی به 

  .(Nature Index, 2016) اي نسبتاً زیاد بوده استمنطقه با فاصله

 و دانشجویان انادتبندي اس ارزیابی و رتبهههاي مهم در زمیندر ایران شاخص مقاله از شاخص

حصیالت اي براي دانشجویان تعنوان سنجهاین شاخص به. عالی استظام آموزشمهندسی در ن

       در مقطع دکتري، دریافتآموختگیدانشپذیرش در مقطع تحصیلی باالتر، و براي تکمیلی 

علمی مورد تأعنوان عضو هیها بههاي حامی دولتی و جذب در دانشگاههاي مالی از سازمانحمایت

 هتقا مرتبگاه در موضوعاتی مثل ار دانشانادت اسهبارهمچنین شاخص مقاله در. گیردر میتوجه قرا

  .دارداهمیت ... هاي مالی و ، امکان دریافت حمایتانادتعلمی اس

 ارزیابی مقاالت علمی، رعایت اخالق علمی در هگرچه در سطح جهان تحقیقات زیادي در زمین

هاي پژوهشی صورت پذیرفته است ن مقاالت و کارکرد مقاالت علمی در پیشرفت حوزهـنوشت

(Kangas & Hujala, 2015; Peters et al., 2016; White, 2016)؛ در ایران کمتر این موضوع 

ات ـبرخی تحقیق. اي تحقیقی مورد بررسی قرار گرفته استـهد به روشـور علمی و مستنـطبه

شناسی کلیت امر پژوهش در علوم و گرفته در ایران در این حوزه بیشتر مربوط به آسیبصورت

   ).1394زاده، اشرفی(مهندسی بوده است 

گرفته در این تحقیق، نقش مثبت و منفی مقاله در پیشرفت علمی دانشجویان مورد بررسی قرار 

دادهاي پژوهشی و حتی میزان توجه به کمیت و کیفیت مقاالت علمی در مقایسه با سایر برون. است

 هاي ارزیابی مقاالت و پژوهشگران روش،همچنین. آموزشی، محور اصلی بحث را تشکیل داده است

ده و به دنبال یافتن کرمهندسی کشور بررسی  ـ  را در نظام آموزش فنیاستاداناعم از دانشجویان و 

در ـ  چاپ مقاالت علمی هگرایی در زمین کمیتهلئمس .ایمهاي مناسب ارزیابی بودهمعیارها و روش

در م و یاداختهپرو مشکالت ناشی از آن نیز از مسائلی است که به آن  ـ مهندسی ـ نظام آموزش فنی

شایان ذکر است که منظور از مقاالت علمی در  .ایم بودههایی براي حل این مشکالتحل یافتن راهپی

جز موارد مربوط به به( یا کنفرانس بوده است مجالت علمی مقاالت اعم از مقاالت تمامتحقیق حاضر، 

 براي). گیردمی را دربر علمیمجالت مجالت علمی که تنها موضوع مقاالت هبار خاص درهاییپرسش

  :انددستیابی به اهداف مذکور، اهداف فرعی زیر نیز دنبال شده

 تبیین نقش مقاله در موفقیت تحصیلی و شغلی دانشجویان در شرایط حاضر 

____________________________________________________________________ 
 

1. Nature Index 
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 هاي صحیح ارزیابی یک پژوهش مهندسیشناسایی روش 

 و نقش شاخص مقاله  علمی ه ارتقاي مرتببراي استادانهاي صحیح ارزیابی شناسایی روش

 در قوانین مربوط

 هاعلمی دانشگاهتأه در فرایند جذب اعضاي هیبررسی نقش شاخص مقال 

 براي برخورداري از استادانهاي صحیح ارزیابی پژوهشی دانشجویان و شناسایی روش 

 هاي مالی دولتیتحمای

 نمایی و فروش مقاالت علمی پژوهشههاي مقابله با گسترش پدیدافتن راهی 

  

 :هاي پژوهشپرسش .2

  :ند ازاترین آنها عبارتتواند پاسخ دهد که اصلی مختلفی میهايپرسشنتایج این پژوهش به 

 ند؟ ا و دانشجویان کداماستادانهاي انتشار مقاالت علمی از سوي دالیل و انگیزه 

  براي دریافت مدرك دکتري، دریافت (شاخص مقاله در ارزیابی علمی دانشجویان دکتري

در ) علمیتأعنوان عضو هیستخدام بهاهاي حامی دولتی و هاي مالی از سازمانایتحم

چه جایگاهی دارد؟ جایگاه مطلوب و صحیح ) مهندسی ـ  فنیۀشاخ(نظام آموزش عالی 

 هاي ارزیابی علمی چیست؟این شاخص در میان سایر شاخص

  علمی و براي دریافت هببراي ارتقا مرت( دانشگاه استادانشاخص مقاله در ارزیابی علمی 

 ـ  فنیهشاخ(در نظام آموزش عالی ) یهاي حامی دولتهاي مالی از سازمانحمایت

چه جایگاهی دارد؟ جایگاه مطلوب و صحیح این شاخص در میان سایر ) مهندسی

 هاي ارزیابی علمی چیست؟شاخص

 ند؟امعیارهاي ارزشگذاري کیفی مقاالت علمی و ترتیب اهمیت آنها کدام 

 عنوان هاي دانشجویی تا چه حد بهنامهنمایی و فروش مقاالت علمی و پایان پژوهشهیدپد

توان به هایی را براي مقابله با این موضوع میحلیک مشکل جدي مطرح است؟ چه راه

 کاربرد؟

 دادهاي پژوهشی، نظام آموزش عالی ی مقاالت علمی در کنار وضعیت نامطلوب سایر برونرشد کم

 کند؟رو میههایی روبا چه چالشکشور را ب
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 شناسی پژوهشروش .3

ب ـدر این پژوهش از روش آمیخته یعنی ترکی. ی استـر پیمایشی و از نوع توصیفـپژوهش حاض

ی و کیفی براي دستیابی به اهداف طرح استفاده شده است و دلیل اصلی این انتخاب، هاي کمروش

ی و هاي کمآوري دادهی آمیخته، مستلزم جمعاجراي روش پژوهش.  پژوهش استهايپرسشماهیت 

هاي کیفی با استفاده از ی با استفاده از پرسشنامه و دادههاي کمدر این پژوهش، داده. کیفی است

 تبیین نقش مقاله در سنجش براياقع، استفاده از پرسشنامه بیشتر درو. اندآوري شدهمصاحبه جمع

منظور ن، بیشتر بهانونی و استفاده از مصاحبه با متخصص و دانشجویان در شرایط کاستادانعلمی 

  .تحصیل فهم شرایط مطلوب در این زمینه صورت گرفته است
  

  گیري پژوهش و نمونههجامع. 1. 3

 ـ اي فنیهه و دانشجویان مقطع دکتري در دانشکداستاداندر بخش نظرسنجی به کمک پرسشنامه، 

ي تهران، صنعتی شریف، صنعتی امیرکبیر، اصفهان و گیالن هامهندسی در پنج دانشگاه یعنی دانشگاه

 ه دانشکده در حوز8 دانشگاه تهران عنوان مثال،به.  آماري در نظر گرفته شدندهعنوان جامعبه

هرچند نتایج حاصل از این نظرسنجی احتماالً قابل . اندمهندسی دارد که همگی در نظر گرفته شده

مهندسی در کشور نیست؛ اما سعی بر آن  ـ هاي فنی دانشگاهههم و دانشجویان استادانتعمیم به 

 دانشگاهی در ه آماري بخش مهمی از جامعههاي اجرایی طرح، جامعبه محدودیتتوجهبوده که با

 و استادان مجزا براي هنظرسنجی با دو پرسشنام. گیرددربرمیمهندسی کشور را  ـ  فنیهحوز

  .دانشجویان انجام شد

  ه و دانشجویان در هماستادانت ا دریافت درك جامعی از نظربرايگیري ونهدر فرایند نم

 همهندسی، تالش شد تا توزیع انتخاب اعضاي نمونه بر اساس دانشکده و رشت ـ هاي فنیرشته

 گاه از وباستادانبه این منظور، ابتدا فهرست اسامی .  مهندسی صورت پذیردهتخصصی آنها در حوز

گذاري براي تعیین حجم نمونه در هر  هر دانشگاه تهیه شد و سپس هدفهاي مربوط دردانشکده

 آن دانشکده و به تعداد دوبرابر از دانشجویان دکتري استادان درصد از تعداد 10دانشکده بر اساس 

جز موارد اندکی که امکان دسترسی به این تعداد دانشجوي دکتري یا استاد این نسبت به. انجام شد

شده در هر بدین ترتیب، تعداد افراد انتخاب. دشمیسر نگشت، در اکثر موارد رعایت در یک دانشکده 

 و استادان و دانشجویان دکتري آن دانشکده در مجموعه استاداندانشکده، متناسب با جمعیت 

  . دانشجویان دانشگاه متبوع در نظر گرفته شد
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صورت  بهاستادان و براي صورت تصادفیگیري براي نظرسنجی از دانشجویان بهروش نمونه

شدهبنديتصادفی طبقه
1

 عناصر تمامشده، ابتدا بنديدر انتخاب یک نمونه تصادفی طبقه. انتخاب شد 

هاي تصادفی مستقلی از هر گروه یا طبقه  و سپس نمونهکرهها یا طبقاتی تقسیم جامعه را به گروه

) استادیار، دانشیار و استاد( علمی هتباساس مر هر دانشکده براستاداندر طرح حاضر، . انتخاب شد

 هعنوان حجم نمونه در دستها به درصد از تعداد هر یک از این دسته10بندي شدند و میزان دسته

 استاد داشت، 10 دانشیار و 10 استادیار، 20اي عنوان مثال، اگر دانشکدهبه.  در نظر گرفته شدمربوط

در . طور تصادفی انتخاب شدند استاد به1 دانشیار و 1ار،  استادی2براي نظرسنجی در این دانشکده، 

 درصد از تعداد اعضاي یک دسته عددي صحیح نبوده است، عدد حاصل به باال 10مواردي که میزان 

، از نظر مرتبه علمی نیز استادان ه انتخابی از جامعهگیري، تالش شد که نمونبا این نوع نمونه. گرد شد

  . جامعه آماري باشداي متناسب با نماینده

 224 استاد و 116برده، پرسشنامه مجموعاً بین منظور اجراي نظرسنجی در پنج دانشگاه نامبه

  .آوري شدها توزیع و جمعدانشجوي دکتري در این دانشگاه

)  درصد2/23( نفر 52 نظر رشته تحصیلی شامل  موردتحقیق بین دانشجویان دکتري، ازهجمعیت نمون

مجموعه مهندسی ) درصد4/13( نفر 30مهندسی مکانیک، )  درصد5/16( نفر 37 برق، مهندسی

)  درصد6/11( نفر 26، بسپارمجموعه مهندسی شیمی، نفت و )  درصد6/11( نفر 26برداري، عمران و نقشه

 نفر 11مهندسی معدن، )  درصد4/5( نفر 12مهندسی مواد، )  درصد4/5( نفر 12مهندسی کامپیوتر، 

مهندسی ) درصد7/2( نفر 6مهندسی پزشکی، )  درصد7/2( نفر 6ندسی هوافضا، مه)  درصد9/4(

این اطالعات . شودمهندسی دریا می)  درصد9/0( نفر 2مهندسی صنایع و )  درصد8/1( نفر 4نساجی، 

  . نیز ارائه شده است3- 1 پدر 

) رصد د3/23( نفر 27، از نظر رشته تحصیلی شامل استادانتحقیق بین جمعیت نمونه مورد

مجموعه مهندسی عمران ) درصد9/12( نفر 15مهندسی مکانیک، )  درصد1/18( نفر 21مهندسی برق، 

 ) درصد2/11( نفر 13، بسپارمجموعه مهندسی شیمی، نفت و ) درصد9/12( نفر 15برداري، و نقشه

)  درصد4/3 ( نفر4مهندسی معدن، )  درصد3/4( نفر 5مهندسی مواد، )  درصد9/6( نفر 8مهندسی کامپیوتر، 

 نفر 2مهندسی صنایع و )  درصد8/1( نفر 2مهندسی پزشکی، )  درصد4/3( نفر 4مهندسی هوافضا، 

  . نیز ارائه شده است3- 2 شکلاین اطالعات در . شودمهندسی دریا می)  درصد8/1(

____________________________________________________________________ 
 

1. Stratified Random Sampling 
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 یلیتحص هرشت حسب بري دکتر انیدانشجوي آمار نمونهی فراوان عیتوز: 3-1 شکل
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  یلیتحص هرشت حسب بر استاداني آمار نمونهی فراوان عیتوز: 3-2 شکل

 
 ،) درصد7/51( استادیار 60، از نظر مرتبه علمی شاملاستادانتحقیق بین  مورد هنمون جمعیت همچنین

 هم نشان داده شده 3- 2 شکلبوده است که در )  درصد3/23( استاد 27و )  درصد25( دانشیار 29

  .است
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 یعلم مرتبه حسب بر استاداني آمار نمونهی فراوان عیتوز: 3-3 شکل

  

در . گیري هدفمند انتخاب شدندهاي پژوهش در بخش کیفی و انجام مصاحبه به روش نمونهنمونه

جاي اینکه بسته است، اعضاي نمونه بهگیري هدفمند که اغلب با رویکردهاي کیفی پژوهش همنمونه

شوند هایی گزینش می براساس مالك،گیري تصادفی انتخاب شوند، تعمداًونههاي نمبر اساس مالك

پاول( پژوهش در ارتباط هستند هايپرسشکه با 
1

 مصاحبه با 9در بخش کیفی، تعداد ). 1389، 

 که عمدتاً داراي سمتهاي مدیریتی در نهادهاي زیرمجموعه نظام ،نظر برجسته و صاحباستادان

 و دانشجویان از نزدیک استادان یا با مسائل مربوط به مقاالت و ارزیابی علمی ندعالی کشور بودآموزش

  : به شرح زیر استاستادان این نام. نجام شداند، امواجه

  ت أرئیس هیوزیر اسبق علوم، عضو پیوسته فرهنگستان علوم، نایب(دکتر جعفر توفیقی

 و استاد ،ویجی رشد فناوريمدیره انجمن آموزش مهندسی ایران، سردبیر فصلنامه علمی تر

  ) دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه تربیت مدرس

 رئیس اسبق دانشگاه صنعتی شریف، عضو پیوسته فرهنگستان (پور دکتر سعید سهراب

 و استاد دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی ،رئیس بنیاد ملی نخبگانعلوم، نائب

  )شریف

  گستان علوم، مدیرمسئول فصلنامه آموزش عضو پیوسته فرهن(دکتر محمود یعقوبی

  ) و استاد دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه شیراز،مهندسی ایران

____________________________________________________________________ 
 

1. Powell 
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  ریاست مؤسسه  رئیس انجمن مهندسان مکانیک ایران،(دکتر محمدرضا حائري یزدي

و استاد دانشکده مهندسی مکانیک )  فنی دانشگاه تهرانهمپنا و دانشکد(پژوهشی مپفن 

  )دانشگاه تهران

  هاي فنی دانشگاه تهران، عضو رئیس اسبق پردیس دانشکده(دکتر محمود موسوي مشهدي

 و استاد دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه ،ت مدیره انجمن آموزش مهندسی ایرانأهی

  )تهران

 رئیس (آبادي دکتر محمود شاهIEEE
1 

رئیس این بخش نائب  سال و2بخش ایران به مدت 

هاي فنی  مهندسی برق و کامپیوتر دانشکدههوزشی دانشکدسال، معاون آم 2به مدت 

هاي  سال، مدیر دفتر ارزیابی کیفیت آموزش پردیس دانشکده7دانشگاه تهران به مدت 

  ) و استاد دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تهران،فنی دانشگاه تهران

 یوتر دانشگاه تهراناستاد دانشکده مهندسی برق و کامپ(الدین مهاجرزاده دکتر شمس(  

  پژوهش کارگروه رئیس کرسی یونسکو در آموزش مهندسی، رئیس (دکتر حسین معماریان

 و استاد دانشکده مهندسی معدن ،در آموزش مهندسی در انجمن آموزش مهندسی ایران

  )دانشگاه تهران

  معاون ارزیابی کیفیت دانشگاه تهران(دکتر محمد دادرس(  

  

  العاتاط يگردآور ابزار. 2. 3

  پرسشنامه. 1. 2. 3

، پیشینبرده در بخش  و دانشجویان پنج دانشگاه ناماستادانها در نظرسنجی از ابزار گردآوري داده

به کمک همکاران گروه اجراي طرح، بین و صورت حضوري ساخته است که بهپرسشنامه محقق

  . آوري شداعضاي نمونه در هر دانشگاه توزیع و جمع

د؛ اما یکدیگرن مشابه پرسشجز یک  و دانشجویان، بهاستادانمه مربوط به  پرسشناهايپرسش

 ادانـاستبا نظر چند تن از  هاکیفیت پرسش.  اندکی با هم متفاوت استاـهپرسشترتیب ارائه 

 براي حصول اطمینان از روایی،همچنین. نظر تأمین شده استصاحب
2

و پایایی
3

شده، پرسشنامه تهیه 

آزمونرت پیشصویک نظرسنجی به
4

دانشجویان مقطع دکتري در دانشگاه تهران به عمل از تعدادي  

____________________________________________________________________ 
 

1. Institute of Electrical and Electronics Engineers 
2. Validity 
3. Reliability 
4. Pre-test 
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هاي داده شده، تغییرات الزم در پرسشنامه اعمال دهندگان و پاسخ بازخوردهاي پاسخطبقآمده و 

 بیان استادان در پرسشنامه مربوط به هايپرسش پرسشنامه براساس ترتیب هايپرسشدر ادامه، . شد

  و پرسشنامه مربوط به دانشجویان دکترياستادان بخش پیوست پرسشنامه مربوط به در. (شده است

  .)آمده است

دهنده خواسته شده است که هایی خبري پرداخته و از پاسخ پرسشنامه به بیان گزاره9 تا 1 هايپرسش

 هايه عالی و تجرب وضعیت موجود در نظام آموزشمبنايشده را برمیزان موافقت یا مخالفت خود با گزاره بیان

ها از طیف لیکرتبندي پاسخدر طیف. کندخود در عرصه دانشگاه بیان 
1

، »کامالً موافق«هاي با گزینه 

  . استفاده شده است»کامالً مخالف« و »مخالف«، »نظربی«، »موافق«

  دراستادانهاي آموزشی  وقوع غفلت از کیفیت فعالیتهباردهندگان در نظر پاسخاول، پرسشدر 

  .عالی کشور پرسیده شده استا در نظام آموزشهدادهاي پژوهشی آنمقایسه با برون

دهندگان درباره وجود توجهی ویژه و فراتر از سطح منطقی به کمیت  دوم، نظر پاسخپرسشدر 

 پرسشاین .  قرار گرفته استپرسش در قوانین مربوط به ارتقاي علمی استادان مورد استادانمقاالت 

جاي آن در پرسشنامه مربوط به دانشجویان از  وجود دارد و بهاستادانشنامه مربوط به فقط در پرس

 پرسشنظر آنها درباره تأثیر زیاد مقاله در افزایش امکان موفقیت تحصیلی و شغلی دانشجو در آینده 

  .شده است

کمیت دهندگان درباره وجود توجهی ویژه و فراتر از سطح منطقی به  سوم، نظر پاسخپرسشدر 

پرسش ها، مورد علمی دانشگاهتأمقاالت متقاضیان در ساختارهاي موجود در زمینه جذب اعضاي هی

  .قرار گرفته است

دهندگان درباره وجود توجهی ویژه و فراتر از سطح منطقی به شاخص  چهارم، نظر پاسخپرسش

ها و ستادهاي سازمان (هاي حامی دولتی و دانشجویان توسط سازماناستادانمقاله در ارزیابی علمی 

 قرار داده پرسشرا مورد ...) زیرمجموعه معاونت علمی و فناوري ریاست جمهوري، بنیاد ملی نخبگان و

  .است

هاي نامه داور به مقاله، در ارزیابی پایاناستادانازحد  پنجم، گزاره وجود توجه بیشپرسش

   .دانشجویان تحصیالت تکمیلی را مورد قضاوت قرار داده است

هاي  یک مقاله حتی با کیفیت پایین، در معرفی زمینهکاربردي بودن ششم، از پرسشدر 

  .تحقیقاتی یک گروه پژوهشی پرسیده شده است

____________________________________________________________________ 
 

1. Likert 
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دهندگان درباره اثرگذاري یک مقاله حتی با کیفیت پایین، در ایجاد  هفتم، نظر پاسخپرسشدر 

  . قرار گرفته استپرسشورد نفس و انگیزه در دانشجویان، مرضایت و افزایش اعتمادبه

 که انتشار ،تر است و این گزاره را کلیپرسشی، پیشینتر  جزئیهايپرسش هشتم پس از پرسش

  .گذاري یک پژوهش مهندسی است، مورد پرسش قرار داده استمقاله معیار مناسبی براي ارزش

هاي دانشجویی نامهنمایی و فروش مقاالت علمی و پایانبودن پدیده پژوهش نهم، جديپرسشدر 

  . قرار گرفته استپرسشعنوان یک معضل در نظام آموزش عالی کشور، مورد به

 را به ترتیب پرسششده در هر هاي بیاندهندگان خواسته شده که گزینه از پاسخ12 تا 10 هايپرسشدر 

  .کنندي گذارشماره) اهمیت کم (3 و ،)اهمیت متوسط (2، )اهمیت زیاد (1هاي اهمیت با شماره

 پرسشدهندگان، مورد ، اهمیت معیارهاي بررسی کیفیت مقاالت علمی را از نظر پاسخدهم پرسش

، ضریب تأثیرپرسشبرده در معیارهاي نام. قرار داده است
1

بودن مقاله در صنایع  علمی، کاربرديهمجل 

  .هاي روز دنیا هستندکشور و جایگاه حوزه موضوعی مقاله در پژوهش

دادهاي پژوهشی بیان شده اساس برون براستادانهاي ارزیابی علمی ، برخی شاخصدهمیاز پرسشدر 

اي هشاخص. قرار گرفته استپرسش ها مورد دهندگان درباره اهمیت این شاخصو نظر پاسخ

Hشده، شاخص شده، تعداد مقاالت چاپذکر
2

پژوهشی موفق  ـ هاي صنعتیشده، طرح، اختراعات ثبت

  .اب و تأسیس آزمایشگاه هستنداجراشده، نگارش کت

دادهاي ، برخی شاخصهاي ارزیابی علمی دانشجویان دکتري بر اساس بروندوازدهم پرسشدر 

. ها مورد پرسش واقع شده استدهندگان درباره اهمیت این شاخصپژوهشی ذکرشده و نظر پاسخ

 ـ هاي صنعتیرحشده، ط، اختراعات ثبتHشده، شاخص هاي ذکر شده، تعداد مقاالت چاپشاخص

  .پژوهشی موفق اجراشده و نگارش کتاب هستند

هاي حل تشریحی است که راهپرسش پرسشنامه، یک پرسشعنوان آخرین  به،سیزدهم شماره پرسش

هاي نامهنمایی و فروش مقاالت علمی و پایاندهندگان براي مقابله با پدیده پژوهشپیشنهادي پاسخ

  .اده است قرار دپرسشدانشجویی را مورد 

  

  

____________________________________________________________________ 
 

1. Impact Factor 
2. H-Index: 

 x باشد، آن محقق تعداد xیک محقق  Hبه زبان ساده، اگر شاخص . معیاري براي بررسی کیفی مقاالت یک محقق است Hشاخص 

 .[Wikipedia] ا ارجاع داده شده استه بار در مقاالت دیگر به آنx مقاله دارد که حداقل
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  مصاحبه. 2. 2. 3

 مصاحبه براساس اهداف پژوهش هايپرسش. ها در بخش کیفی از مصاحبه استفاده شدبراي گردآوري داده

 و دانشجویان استادانمصاحبه بیشتر به دنبال فهم شرایط مطلوب نقش مقاله در ارزیابی علمی . تهیه شد

  ها از پیش طراحی و در طول مدت مصاحبهه مصاحبهايپرسشها، براي انجام مصاحبه. انجام شد

شونده  که اگر پاسخ مصاحبهترتیببه ایناي باز و منعطف براي دستیابی به اهداف تحقیق عمل شد؛ گونه به

 این کنندگان نظر آنها را دربارهکرد، مصاحبه اصلی را ایجاب میپرسش ۀ در زمیني دیگرهايپرسش

  :ند ازامصاحبه عبارتي هاپرسش. پرسیدند نیز میهاپرسش

  ها اجرا انشگاهداکنون در  که هم، دانشجویان دکتري راآموختگیدانششرط الزام چاپ مقاله براي

 بینید؟ رعایت این شرط با چه مزایا یا مشکالتی ممکن است همراه باشد؟شود، چگونه میمی

 براي ارتقا تعیین را علمی تأتوانند شایستگی یک عضو هی حد میمقاالت پژوهشی تا چه

علمی در تأوزشی، پژوهشی و مدیریتی اعضاي هیهاي آمکنند؟ سهم توجه به فعالیت

 فرایند ارتقا چگونه باید باشد؟

 ها و ستادهاي زیرمجموعه معاونت علمی و فناوري سازمان(هاي حامی دولتی نقش سازمان

 تحقیقات در کشور را در ارتقاي سطح علمی و...) جمهوري، بنیاد ملی نخبگان و ریاست

 متقاضیان هبینید؟ سازوکار پیشنهادي شما براي ارزیابی تخصصی کیفیت مقالچگونه می

 هاي مالی چیست؟ریافت حمایتبراي د

 ضریب تأثیر (ند؟ ااز نظر شما معیارهاي بررسی کیفیت مقاالت علمی به ترتیب اهمیت کدام

 جایگاه حوزه موضوعی مقاله در بودن مقاله در صنایع کشور،مجالت علمی، کاربردي

 ...)هاي روز دنیا و پژوهش

  هاي دانشجویی را تا چه حد جدي نامه و فروش مقاالت علمی و پایاننماییپژوهشپدیده

 کنید؟هایی براي مقابله با این موضوع پیشنهاد میحلدانید؟ چه راهمی

  دادهاي ه با سایر برون علمی کشور در زمینه تولید مقاالت علمی در مقایسرشدوضعیت

 ها در این زمینه چه باید کرد؟بینید؟ براي کمبود کاستیپژوهشی را چگونه می
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  هاتحلیل یافتهوروش تجزیه. 3. 3

ین همهب. هاي حاصل از نظرسنجی با پرسشنامه از آمار توصیفی استفاده شدوتحلیل دادهبراي تجزیه

SPSS افزارمنظور، نرم
1

هاي ها با استفاده از شاخصقرار گرفته و آمار توصیفی یافتهمورد استفاده 

  .آماري نظیر فراوانی نسبی و میانگین محاسبه شد

ها، کار آمده از دادهدسته مصاحبه به دلیل شباهت میان موارد ب9در بخش مصاحبه، پس از انجام 

در .  مضمونی استفاده شدهاي هر مصاحبه از روش تحلیلبراي تحلیل داده. گردآوري داده متوقف شد

ها پرداخته سازي و پس از آن به استخراج مفاهیم از پاسخهاي هر مصاحبه پیادهاین راستا، ابتدا داده

هاي اصلی پژوهش را بندي شدند و پاسخپوشانی دستهسپس این مفاهیم برحسب شباهت و هم. شد

  .تشکیل دادند

  

 نتایج تحقیق .4

شدن مطالب، طوالنیمنظور جلوگیري از هاي حجم مقاله حاضر و بهبه محدودیتدر این بخش باتوجه

 و ایمکردههاي پژوهش در دو بخش نظرسنجی با پرسشنامه و مصاحبه خودداري از بیان تفصیلی یافته

بیان شده بودند، بر اساس تحلیل نتایج  2هاي اصلی پژوهش را که در بخش تنها پاسخ پرسش

. ایمدهکربیان  پرسشهاي مورد  در زمینههاه ارائه خالصه پیشنهادها به همرانظرسنجی و مصاحبه

ی طرح، نزد کرسی یونسکو در آموزش مهندسی یهاي پژوهش، در گزارش نهال یافتهتفصیل کام(

  )موجود است

  

  پاسخ پرسش اول. 1. 4

  »ند؟ا و دانشجویان کداماستادانهاي انتشارات مقاالت علمی از سوي  دالیل و انگیزه«

طور مستقیم و  پرسشنامه به8 تا 1هاي شماره ، از طریق تحلیل پاسخ پرسشپرسشپاسخ به این 

به این ترتیب، در کنار امکان . شودصورت ضمنی داده میها به پرسشنامه و مصاحبهيهاپرسشسایر 

یش مندي از مزایاي علمی و فنی چاپ مقاله، ذهنیت مثبت نسبت به نقش مؤثر مقاله در افزابهره

در آینده، توجه ) علمیتأعنوان عضو هیاز جمله امکان استخدام به(امکان موفقیت تحصیلی و شغلی 

نامه، احساس انگیزش و رضایت شده نسبت به کیفیت پایان داور به مقاالت چاپاستادان ازحد بیش

هاي حامی نهاي مالی سازمانسبی دانشجویان پس از چاپ مقاله، رقابت براي برخورداري از حمایت

اما . کند دانشجویان را به چاپ مقاالت علمی ترغیب میآموختگی دانشبرايدولتی و الزام چاپ مقاله 

____________________________________________________________________ 
 

1. Statistical Package for Social Science 
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مندي از مزایاي علمی غیراز امکان بهره چاپ مقاالت علمی، بهبراي استاداندر شرایط حاضر، انگیزه 

دادهاي پژوهشی نسبت تر برونهمچاپ مقاله براي خود، گروه تحقیقاتی و کالً جامعه علمی، به نقش م

هاي آموزشی در قوانین مختلف نظام آموزش عالی، نقش مؤثر مقاله در ارتقاي علمی به فعالیت

البته . گرددهاي حامی دولتی برمیهاي مالی سازمان و رقابت براي برخورداري از حمایتاستادان

. ندمعتقداپ مقاله ي از کیفیت براي چ و دانشجویان در مقام نظر، به لزوم وجود حداستادانبیشتر 

  . دانندا چاپ مقاله را لزوماً معرف ارزش باالي یک پژوهش مهندسی نمیههمچنین بیشتر آن

  

  پاسخ پرسش دوم. 2. 4

هاي براي دریافت مدرك دکتري، دریافت حمایت(شاخص مقاله در ارزیابی علمی دانشجویان دکتري «

در نظام آموزش عالی ) علمیتأعنوان عضو هیبراي استخدام بههاي حامی دولتی و مالی از سازمان

سایر چه جایگاهی دارد؟ جایگاه مطلوب و صحیح این شاخص در میان ) مهندسی ـ شاخه فنی(

 »شاخصهاي ارزیابی علمی چیست؟

  و1 هايپرسش پرسشنامه و 12  و4، 3هاي شماره  از طریق تحلیل پاسخ پرسشپرسشپاسخ به این 

بر . بیان استصورت ضمنی قابلها به پرسشنامه و مصاحبهيهاپرسشطور مستقیم و سایر ه به مصاحب3

 پرسشنامه، شاخص مقاله در شرایط کنونی نقشی مؤثر در امکان جذب 4  و3 پرسشهاي اساس یافته

سسات هاي مالی مؤها دارد و همچنین نقش آن در امکان برخورداري از حمایتعلمی دانشگاهتأاعضاي هی

 پرسشنامه، از نظر دانشجویان دکتري، 12 پرسشهاي اما طبق یافته. حامی دولتی تا حدودي پررنگ است

  دادهاي پژوهشی داشته باشد؛نتعداد مقاالت دانشجویان نباید اهمیت چندانی در مقایسه با سایر برو

اما دانشجویان کیفیت . استتر مراتب از آن مهمپژوهشی به ـ هاي صنعتیکه اجراي موفق طرحطوريبه

دهنده به پرسشنامه، هم تعداد و  پاسخاستاداندر مقابل، . دانندمقاالت را نیز عاملی مهم براي ارزیابی می

  دادهاي پژوهشیا براساس برونهترین شاخص ارزیابی آنهم کیفیت مقاالت دانشجویان دکتري را مهم

یت کمی در ارزیابی دانشجویان از نظر هر دو گروه داشته ثبت اختراع توسط دانشجویان نیز اهم. دانندمی

 و دانشجویان نسبت به قوانین ارزیابی و اجراي این استادانتواند ناشی از نظر نامساعد این امر می. است

  . فرایند براي ثبت اختراعات داخلی در شرایط کنونی باشد

نشجویان دکتري، از لحاظ ایجاد  اول مصاحبه، الزام چاپ مقاله براي داپرسشهاي  یافتهطبق

نامه و بهبود رتبه تولید ت داوران براي بررسی پایانأامکان نقد و ارزیابی بهتر پژوهش، کمک به هی

شرط اساساً شرطی کافی براي کسب مدرك دکتري نیست این اما . علمی کشور در جهان مفید است

در این زمینه، آشنایی با صنعت از . اشدهاي فنی و اجتماعی دیگري نیز داشته ب صالحیت بایدو فرد
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البته الزام چاپ مقاله مضرات زیادي را نیز به دنبال دارد که از آن . آیدشروط مهم به حساب می

نامه دانشجویان، فشار زیاد بر دانشجویان در طول ن از بررسی دقیق پایااستادانجمله، امکان غفلت 

عنوان دلیلی استفاده از مقاله به سوءاین راستا و سرانجامت در شدن کیفیدوره مقطع دکتري و قربانی

هایی است که پیشنهاد الزام یک براي پرهیز از چنین آسیب. براي اثبات درستی پژوهش است

 شروط هبارجاي الزام چاپ مقاله یا پیشنهاد اساسی واگذاري اختیار تصمیم دردستاورد علمی به

  .دشها مطرح دانشجویان به دانشگاهآموختگی دانش

هاي حامی دولتی در زمینه حمایت  سوم مصاحبه، الزم است که سازمانپژوهشهاي  یافتهمطابق

. ، به بررسی کیفیت مقاالت بپردازندکننداز دانشجویان، بیشتر از آنکه به کمیت مقاالت توجه 

  .شودها بیشتر به سمت حل مسائل صنعتی کشور متمایل همچنین الزم است که اهداف حمایت

  

  پاسخ پرسش سوم. 3. 4

هاي براي ارتقاي مرتبه علمی و براي دریافت حمایت( دانشگاه استادانشاخص مقاله در ارزیابی علمی «

چه جایگاهی دارد؟ ) مهندسی ـ شاخه فنی(در نظام آموزش عالی ) هاي حامی دولتیمالی از سازمان

  »ارزیابی علمی چیست؟هاي جایگاه مطلوب و صحیح این شاخص در میان سایر شاخص

 و 2 هايشپرس پرسشنامه و 11  و4، 2، 1اي شماره ه از طریق تحلیل پاسخ پرسشپرسشپاسخ به این 

. بیان استصورت ضمنی قابلها به پرسشنامه و مصاحبههايشپرسطور مستقیم و سایر  مصاحبه به3

دادهاي پژوهشی نسبت به  بروناکنون نقش پرسشنامه، هم4  و2، 1 شماره پرسشهاي  یافتهبراساس

همچنین بیشتر . تر است در فرایند ارزیابی علمی آنها پررنگاستادانهاي آموزشی کیفیت فعالیت

نقش مقاله در امکان . دانند، فراتر از سطح منطقی میاستادان نقش مقاله را در ارتقاي علمی استادان

هاي اما طبق یافته. ز تا حدودي پررنگ استاي مالی مؤسسات حامی دولتی نیهبرخورداري از حمایت

 و استادان از نظر خود استادانهاي ترین شاخص ارزیابی پژوهش پرسشنامه، مهم11 پرسش

کمترین . شده توسط استاد باشدپژوهشی موفق اجرا ـ هاي صنعتیدانشجویان دکتري، باید طرح

تواند ناشی از آگاهی ین امر میا. میزان اهمیت نیز براي نگارش کتاب در نظر گرفته شده است

 ارتقاي مرتبه علمی یا دستیابی به منافع دیگر برايها سازي و دانشجویان نسبت به موج کتاباستادان

 اهمیت شاخص ثبت اختراع هبار و دانشجویان دراستاداننظر نامساعد .  باشداستادانتوسط برخی از 

 ثبت اختراعات برايین و روند اجراي فرایند ارزیابی تواند ناشی از انتقاد آنها نسبت به قواننیز می

  . داخلی در کشور باشد
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، مسائل مربوط به وظایف استاداننامه ارتقاي علمی  دوم مصاحبه، آیینپرسشهاي بر یافتهبنا

نامه مذکور، منطبق بر اما آیین. علمی را در نظر گرفته استتأآموزشی، پژوهشی و خدماتی اعضاي هی

به این منظور، نقش مقاله در . لی کشور در عرصه آموزش و پژوهش، قابل اصالح استسیاستهاي ک

از جمله . شودتواند تعدیل یا تحدید دادهاي پژوهشی می در مقایسه با سایر بروناستادانارتقاي علمی 

 .مواردي که الزم است در این قانون اصالح شود، توجه بیشتر به ارتباط با صنعت و امر آموزش است

 دسته مبنايبندي رویکردهاي پژوهشی متفاوت، هر یک از استادان را برتوان با دستههمچنین می

  . کردمورد گزینش خود در بخش پژوهش ارزیابی 

هاي حامی دولتی با دعوت از  سوم مصاحبه، بهتر است که سازمانپرسشهاي براساس یافته

هاي پیشنهادي، حل راهطبق ده وکرمتخصصین هر رشته، مسائل صنعتی کشور را مشخص 

کاري در این زمینه، پرهیز از موازي. کنندبراي حمایت از امور پژوهشی تدوین را سیاستهاي کلی خود 

ها در تعیین مصادیق جزئی هاي مختلف نظام آموزش عالی با اعطاي استقالل به دانشگاهدر سازمان

 و استادان تخصیص بودجه مجدد به  تعیین میزانبرايمصرف بودجه و پیگیري نتایج تحقیقات 

  .ها از مطلوبات استدانشگاه
  

  پاسخ پرسش چهارم. 4. 4

  »ند؟اگذاري کیفی مقاالت علمی و ترتیب اهمیت آنها کداممعیارهاي ارزش«

 مصاحبه 4 شماره پرسشپرسشنامه و 10 شماره  از طریق تحلیل پاسخ پرسشپرسشپاسخ به این 

بودن مقاله در صنایع  له علمی، میزان ارجاعات به مقاله، کاربرديضریب تأثیر مج. شودمشخص می

گذاري کیفی مقاالت هاي روز دنیا از معیارهاي ارزشکشور و جایگاه حوزه موضوعی مقاله در پژوهش

بودن مقاله دهنده، کاربردي پرسشنامه، دانشجویان پاسخ10هاي پرسش شماره بنابر یافته. استعلمی 

روزبودن موضوع دهنده، به پاسخاستادانکه اند؛ درصورتیترین معیار دانستهرا مهمدر صنایع کشور 

  . اندتر دانسته مسائل جدید را مهمهبارروز دنیا و به عبارت دیگر، تحقیق در هايمقاله نسبت به پژوهش

یار بودن یک مقاله در صنعت یا جامعه، مع چهارم مصاحبه، معیار کاربرديپرسشهاي  یافتهطبق

میزان ارجاعات به یک مقاله نیز معیاري . ها مورد توجه قرار گیردبسیار مهمی است که باید در ارزیابی

  راکه ضریب تأثیرتر از ضریب تأثیر مجله علمی است که مقاله در آن چاپ شده است؛ درحالیمهم

رائه تعریفی از ضریب توان با االبته می. ندادهکرکاري همواره مجالت مختلف تا حدودي قابل دست

  تأثیر نسبی مقاالت، برخی از اشکاالت معیار ضریب تأثیر را در زمینه مقایسه نادرست

 که بررسی کیفی محتواي مقاالت داشتباید توجه . دکرهاي پژوهشی مختلف با یکدیگر کمتر رشته

یت دارد؛ اما در ی ارجحهاي کم در صنعت یا دانشگاه، همواره بر استفاده از شاخصهانتوسط متخصص
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ن اشده با نظر متخصصی اصالحتوان از معیارهاي کمد، میشوصورتی که این امر در مواردي میسر ن

  .دکراستفاده 

  

  پاسخ پرسش پنجم. 5. 4

عنوان یک مشکل هاي دانشجویی تا چه حد بهنامهنمایی و فروش مقاالت علمی و پایانپدیده پژوهش«

  »توان به کار برد؟ی براي مقابله با این موضوع میهایحلجدي مطرح است؟ چه راه

 5 شماره پرسشپرسشنامه و 13 و 9 شماره هاي، از طریق تحلیل پاسخ پرسشپرسشپاسخ به این 

   پرسشنامه، فروش مقاالت علمی و9هاي پرسش شماره بنابر یافته. توضیح استمصاحبه قابل

 و دانشجویان استاداندهندگان در دو گروه پاسخهاي دانشجویی، از نظر اکثریت قاطع نامهپایان

 پرسشنامه، 13در پاسخ به پرسش شماره . دکتري، معضلی جدي در نظام آموزشی کشور است

توجه «اند که دهکر براي مقابله با این پدیده مطرح هاییدهنده، پیشنهاد و دانشجویان پاسخاستادان

 و استادان مقاالت علمی در قوانین مربوط به ارزیابی دادهاي پژوهشی در قیاس بابیشتر به سایر برون

هاي تجاري فعال در این زمینه و تدوین ضوابط اندرکاران بنگاهاعمال مجازات دست«، »دانشجویان

 و دانشجویان متخلف از طریق اعمال تنبیه استادانبرخورد قاطع با «، »حقوقی الزم در صورت نیاز

حذف یا کاهش جذب دانشجویان تحصیالت تکمیلی «، » زمینهگذاري الزم در اینشغلی و قانون

 بندي مجالت معتبر در هر رشته و احتساب مقاالت رتبه«، »کیفیتهاي بیخصوصاً در دانشگاه

نامه دانشجویان انطباق موضوع تحقیقات و پایان«، »عنوان مالك ارزیابیشده در این مجالت بهمنتشر

نامه در  داور به توجه بیشتر به کیفیت پایاناستادانالزام یا تشویق « ،»بر نیازهاي روز صنعت و جامعه

هاي نامهتشکیل بانک اطالعاتی جامع از پایان«، »جلسات دفاع با صرف زمان الزم براي این کار

 استادانالزام یا تشویق « و »دانشجویان تحصیالت تکمیلی با امکان دسترسی آسان دانشگاهیان به آن

 پرتعدادترین »پذیري بیشتر در این زمینهمی بر روند تحقیقات دانشجویان و مسئولیتبه نظارت دائ

هاي آموزشی ارائه دوره«هایی همچون شمار نیز پاسخهاي کماز میان پاسخ. اندها را تشکیل دادهپاسخ

ست رفهتهیه «، »نویسی و ترویج اخالق پژوهشبراي دانشجویان در زمینه نحوه انجام پژوهش، مقاله

 و »ها و جامعه دانشگاهی کشورسیاه از افراد متخلف در این زمینه و اعالن آن به تمامی دانشگاه

 »هاي معتبرکنفرانساي پژوهشی در هشدن براي ارائه مقاالت و فعالیتاصالح قوانین با اهمیت قائل«

  . رسدجالب توجه به نظر می

یده، موجب هتک حیثیت علمی ایران در  مصاحبه، گسترش این پد5 پرسشهاي اما طبق یافته

براي مقابله با این . شودجامعه جهانی و عدم شایستگی بخشی از کارمندان و مدیران آینده کشور می
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ترین راه براي دسترس در. توان چندان به اقدامات بیرون از نظام آموزش عالی دل بستپدیده نمی

ی است که مقاله یا استادانبازخواست و تنبیه شغلی مقابله با این پدیده، اجراي تدابیري در زمینه 

  .شودنامه دانشجویی به نام آنها منتشر میپایان

   ، از دیگر مسائلی که به گسترش این پدیده دامن زده است، رشدپرسشهاي همین بنابر یافته

 و اهگیري فراوان در اعطاي مجوز به دانشگاهسخت. رویه تحصیالت تکمیلی در کشور استبی

              اصول کیفی و نه نیاز مالی مؤسسات و سرانجام، مطابقمؤسسات آموزشی جدید، پذیرش دانشجو 

خودي مؤسسات همنظور حذف تدریجی و خودبها و مؤسسات بهکارگیري نظام ارزشیابی در دانشگاههب

ترویج اصول  .ئله استهاي پیشنهادي براي حل این مسحلمبناي منطق بازار آزاد از راهکیفیت بربی

. تواند آثار مفیدي در مقابله با این پدیده داشته باشد نیز میاستاداناي بین دانشجویان و اخالق حرفه

دقت مورد بررسی قرار گیرد د با مؤسسات فروشنده نیز باید بههمچنین بررسی جوانب حقوقی برخور

  .   ه عمل آید در قالب پوشش مشاوره علمی جلوگیري بآنهاتا از فعالیت 
 

  پاسخ پرسش ششم. 6. 4

»دادهاي پژوهشی، نظام آموزش عالی ی مقاالت علمی در کنار وضعیت نامطلوب سایر برونرشد کم

  »کند؟رو میهبهایی روکشور را با چه چالش

هاي بنابر یافته. بیان است مصاحبه قابل6 شماره پرسش از طریق تحلیل پاسخ پرسشپاسخ به این 

دهد اهتمام فراوان  که نشان میدارد، رشد تولید مقاالت علمی در کشور شرایط خوبی شپرساین 

در عین حال، الزم .  در گذشته و حال، به ثمر رسیده است،مسئوالن نظام آموزش عالی به این موضوع

      هاي رشد علمی کشور را  سایر شاخصههبارهاي جدید، ضعف موجود دراست که با تدوین سیاست

بازنگري در قوانین مربوط به سود تحقیقات اثربخش در صنعت و جامعه، . تدریج برطرف ساختهب

 و دانشجویان نیز باید مورد استادانالمللی تسهیل در برقراري ارتباطات بین. رسدضروري به نظر می

 همکاري همچنین الزم است که از طریق رایزنی در سطوح باالتر، صنایع کشور را به. توجه قرار گیرد

  .دکرها در زمینه تحقیقات تشویق تر با دانشگاهآسان

  

  اهگیري و پیشنهادنتیجه .5

هاي  و دانشجویان، مزایاي زیادي از جمله افزایش سطح دانش در حوزهانادتچاپ مقاله از سوي اس

در عین حال، . هاي مختلف نویسندگان مقاله داردتخصصی، ارتباط بین پژوهشگران و تقویت مهارت

 و دانشجویان براساس شاخص مقاله در نظام اندتاها و معایب سنجش علمی اسزم است که چالشال

هاي موجود مورد توجه قرار گرفته و اصالح ایرادات روش) مهندسی ـ حوزه فنی(عالی کشور آموزش
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 در. هاي علمی در دستور کار قرار گیرددر تناسب با جایگاه صحیح این شاخص در کنار سایر سنجه

و به طور خاص، توجه بیشتر به کیفیت مقاالت علمی (و پژوهش  این راستا، توجه به کیفیت آموزش

ها و نظرسنجی  و دانشجویانی است که در مصاحبهانادتن، اسا، خواسته اکثر متخصص)در مقایسه با کمیت آنها

   وشوندگاناي مصاحبههاین امر در تحلیل پاسخ. اندگرفته در این تحقیق شرکت کردهصورت

همچنین تسهیل و حمایت از ارتباط دانشگاه با صنعت، . کنندگان در نظرسنجی مشهود استشرکت

 انادتها و نظارت مؤثر بر روند کیفی اجراي وظایف اسهاي هدفمند و اثرگذار در دانشگاهانجام پژوهش

توان گفت که با توجه به می.  و دانشجویان استانادتن، اساهاي اصلی این متخصصها از خواستهو دانشگاه

اي مناسب از بخش مهمی از شده براي انجام مصاحبه و سعی در انتخاب نمونهنمونه آماري هدفمند انتخاب

تعمیم به براي انجام نظرسنجی، این مطالبات احتماالً قابل ـ در حوزه مهندسیـ جامعه دانشگاهی کشور 

  .هاي باکیفیت کشور استد در دانشگاهمن و دانشجویان عالقهانادتن، اساسایر متخصص

 را براي دستیابی به هاییها، پیشنهادکنندگان در نظرسنجی و مصاحبه شرکتيهابا بررسی پاسخ

هر کدام از این . یابیمشده در این طرح پژوهشی میهاي مختلف مطرحکیفیت بهتر در زمینه

  که از نظر عملیآنها،ترین اما مهم.  قرار گیرندترتر و موشکافانهتوانند مورد بررسی دقیق میهاپیشنهاد

  :ند ازاعبارتاست، اي نه چندان زیاد اجرا با صرف هزینه قابل

 نماییسازي و پژوهشمقابله با کتاب  

هاي دانشجویان تحصیالت تکمیلی در کشور با نامهتشکیل بانک اطالعاتی جامع از پایان. الف

 .نمایی با هدف کمک به شناسایی موارد پژوهش وآنامکان دسترسی آسان دانشگاهیان به 

هاي تقلبی نامه که مقاالت و پایانانداتدوین و اجراي قانون در زمینه بازخواست و جریمه است  . ب

 .شودعنوان استاد راهنما منتشر میشده تحت نام آنها به کپیو

د کیفیت و  براي نگارش یا ترجمه کتاب به تأییانادتکردن کسب امتیاز اسمنوط. پ

 .ن در هر رشتهااصالت کتاب توسط گروه متخصص

هاي مهندسی،  انجام پژوهشه نحوهها در زمینهاي آموزشی در دانشگاهارائه دوره  . ت

 .نویسی و ترویج اخالق پژوهش مقالهفنون

هاي آموزشی توسط مؤسسات مستقل و غیردولتی که به اجراي نظام ارزشیابی برنامه  . ث

  کیفیت در یک فرایند طبیعی وف تدریجی مؤسسات کممحدودیت فعالیت یا حذ

 . خواهد شدمنجر خودي هصورت خودببه
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 هاي کاربرديتسهیل پژوهش  

 ه تشویق صنایع کشور ببرايهاي صنایع و علوم انهتدوین توافقنامه در سطح وزارتخ. الف

ه مشخص ها و صرف بودجهاي تحقیقاتی در دانشگاهتر با گروهبرقراري ارتباط آسان

 .هاهاي تحقیقاتی صنایع به دانشگاه واگذاري طرحبراي

هاي حامی دولتی هاي حمایتی سازمان اجراي سیاستبرايمحوري اعمال روش مسئله. ب

هاي مختلف ن رشتهابا تعیین اولویت مسائل صنعتی در کشور از طرف متخصص

 .مهندسی

هاي پژوهشی حله به مرحله طرحکردن نتایج مرهاي حامی مالی به رصدالزام سازمان. پ

هاي مالی مجدد به پژوهششده و تعیین میزان تخصیص بودجه و حمایتحمایت

هاي یک گروه پژوهشی یا یک دانشگاه براساس میزان موفقیت در اجراي طرح

 .پژوهشی پیشین

هاي مهنا داور به صرف زمان الزم براي توجه بیشتر به کیفیت پایانانادت استشویقالزام یا . ت

 داناتاین امر با نظارت بر انتخاب و عملکرد اس(نامه دانشجویان در جلسات دفاع از پایان

الزحمه مناسب براي شرکت در جلسات دفاع از طرف داور از یک طرف و پرداخت حق

 ).شود میدیگر بیشتر قابل حصول

 اصالح قوانین و مقررات  

 در مرتبه اول و انادتهاي آموزشی اسوجه به فعالیتنامه ارتقا با افزایش سهم تاصالح آیین. الف

هاي پژوهشی،  از بین فعالیتانادتی اسـرد انتخابـی بر اساس رویکـاد امکان ارزیابـایج

 .روزرسانی امور آموزشی در مرتبه بعدهاي صنعتی یا فعالیت در زمینه بهفعالیت

 کسب مدرك دکتري با  شرط يبراکردن شرط الزام به داشتن مقاله ا همراهیجایگزین . ب

ن رشته مربوط در اتأیید از طرف داوران و متخصص داشتن دستاورد علمی مورد

تواند یک مقاله یا یک فعالیت صنعتی باشد که یک مشکل این دستاورد می(دانشگاه 

 ).یا نیازي از جامعه را برطرف کرده باشد صنعتی در کشور

 در کشور با تشکیل کارگروه تخصصی براي تدوین قوانین الزم اصالح قوانین مربوط به ثبت اختراع. پ

 .شده و بازیابی ارزش ثبت اختراع در کشوردر این زمینه با هدف افزایش کیفیت اختراعات ثبت

بسیار معتبر هاي اندیشیهمهاي پژوهشی در احتساب امتیاز مناسب براي ارائه مقاالت و فعالیت. ت

 معتبر در هر رشته توسط هايکنفرانسالزم است که فهرست به این منظور، (المللی بین

 ).د و مالك ارزیابی قرار گیردون مربوط به همان رشته تهیه شاگروهی از متخصص
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ن همان رشته ابندي مجالت علمی معتبر در هر رشته توسط گروهی از متخصصرتبه. ث

قاالت در فرایند بندي براي امتیازدهی به مدر کشور و معیار قرار دادن این رتبه

 . و دانشجویانانادتارزیابی مقاالت اس

  :دانیقدر

نویسندگان مقاله قدردان زحمات سرکار خانم لیال شیربان و سرکار خانم هما زارع در کمک به گروه 

ها مهدیه عباسی، یاسمین افشارنژاد و خاطره جاللی  و از خانماستهش هاي مختلف پژواجراي بخش

  .نظرسنجی در پنج دانشگاه مختلف کشور کمال تشکر را داردبراي کمک در اجراي 

  راجعم

ران، یا ر دریهاي اخ دههی طی پژوهش در علوم و مهندسیشناسبیآس. )1394(دین لازاده، سیدنظاماشرفی

  . 113-127. ، صص)67(17، فصلنامه آموزش مهندسی ایران

  .آثار نفیس: ، تهران نجال حریري: مترجم.نروشهاي اساسی پژوهش براي کتابدارا .)1389(پاول، رونالد 

وزارت علوم،  کند،می دنیا همچنان روند صعودي طی میتعداد مدارك ثبت شده جمهوري اسالمی ایران در مجالت عل

   http://www.msrt.ir/fa/news از،)95، بازیابی مرداد 1394خرداد (تحقیقات و فناوري، 
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 ـ یفن آموزش نظام در »مقاله« شاخص  اساس بری علم سنجشیی کارا« عنوان بای پژوهش انجامي برا حاضر پرسشنامه

 که میخواهشمند. شودیم انجام »یمهندس آموزش در ونسکوی یکرس« طرف از پژوهش نیا. است دهشی راحط» یمهندس

 کوتاه ممکن حد تا پرسشنامه. دییفرماي ار یمعتبر و حیصح جینتا آوردندستهب در را ما خود صادقانه و قیدق پاسخ با

 و اطالعات نیهمچن. داشت نخواهد شماي برا ... وی اجتماع ،یحقوق آورانیز اثر گونهچیه آن به پاسخ واست  شده هیته

 .میسپاسگزار پرسشنامه نیا به پاسخ در شماي همکار و لطف از مانهیصم. ماند خواهدی باق محرمانه شماي هاپاسخ

 
  :نام دانشگاه محل تدریس

 

 :رشته :دانشکده

      سال:                         سابقه کار □    استاد □    دانشیار □استادیار :  مرتبه علمی

  

 
5 4 3 2 1 

 شماره

 عبارت
 عبارت

 کامالً

 موافق
 مخالف ظرنی ب موافق

 کامالً

 مخالف

1 

 در استادانی آموزشي تهایفعال تیفیک به توجه از

 آموزش نظام در آنهای پژوهشي دادهابرون با سهیمقا

 .است شده غفلت کشوری عال

     

2 
 و ژهیوی توجه ،استادانی علمي ارتقا نهیزم در موجود نیقوان

 .دارند دانشگاه داناستا مقاالت تیکم بهی منطق سطح از فراتر

     

3 

 دری علم تأیهي اعضا جذب نهیزم در موجودي ساختارها

 تیکم بهی منطق سطح از فراتر و ژهیوی توجه اهدانشگاه

 .دارند انیمتقاضی علم مقاالت

     

4 

 رمجموعهیزي ستادها و هاسازمان(ی دولت یحام يهاسازمان

ی مل ادیبن ،يجمهور استیري فناور وی علم معاونت

 بهی منطق سطح از فراتر و ژهیوی توجه ...)  و نخبگان

 .دارند انیدانشجو و استادانی علمی ابیارز در مقاله شاخص

 

    

5 

 کاملی ابیارز از مقاله به ازحدشیب توجه با داور استادان

 يخودداری لیتکم التیتحص انیدانشجوي هانامهانیپا

 .کنندیم
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6 
ی معرف جهت در زین نییپا تیفیک بای حت مقاله یک

 .داردیی کارای پژوهش گروه کی یقاتیتحقي هانهیزم
 

    

7 
 و تیرضا جادیا باعث زین نییپا تیفیک بای حت مقاله، چاپ

 .شودیم دانشجو در زهیانگ و نفس به اعتماد شیافزا
 

    

8 
 کي یگذارارزشي برای مناسب اریمع مقاله انتشار

 .استی مهندس پژوهش
 

    

9 

ي هانامهانیپا وی علم مقاالت فروش ویی نماپژوهش دهیپد

ی عالآموزش نظام دري جد اریبس معضل ک ی،ییدانشجو

 .است کشور

 

    

 3 و) متوسط (2 ،)ادیز (1ي هاشماره با تیاهم بیترت به خود نظر مطابق را ریزی علم مقاالت تیفیکی بررسي ارهایمع -10

  .دیکني گذارشماره) کم(

 یعلم مجله ریتأث بیرض    

 کشور عیصنا در مقاله بودنيکاربرد    

 ایدن روزي هاپژوهش در مقالهی موضوع حوزه گاهیجا     

 1ي هاشماره با تیاهم بیترت به خود نظر مطابق رای پژوهشي دادهابرون اساس بر استادانی علمی ابیارزي شاخصها -11

  . دیکني گذارشماره) کم (3 و) متوسط (2 ،)ادیز(

 شدهچاپ مقاالت تعداد    

  شاخص H     

 شدهثبت اختراعات    

 اجراشده موفقی پژوهشـ   یصنعتي هاطرح    

 کتاب نگارش    

 شگاهیآزما سیتأس    
 

 با تیاهم بیترت به خود نظر مطابق رای پژوهشي دادهابرون براساسي دکتر انیدانشجوی علمی ابیارزي هاشاخص -12

  .دیکني گذارشماره) کم (3 و) متوسط (2 ،)دایز (1ي هاشماره

 شدهچاپ مقاالت تعداد   

 شاخص H       

 شدهثبت اختراعات    

 اجراشده موفقی پژوهش ـ یصنعتي هاطرح    

 کتاب نگارش   

  د؟یکنیم دشنهایپ رایی هاحلراه چهیی دانشجوي هانامهانیپا وی علم مقاالت فروش ویی نماپژوهش دهیپد با مقابلهي برا - 13

پرسشنامه در زمینه موضوع این پژوهش دارید، در پشت همین برگه ي اهپرسش  چنانچه نظر یا توضیحی اضافه بر-14

  .اشاره فرمایید
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 ـ یفن آموزش نظام رد» مقاله« شاخص براساسی علم سنجشیی کارا« عنوان بای پژوهش انجامي برا حاضر پرسشنامه

 که میخواهشمند. شودیم انجام »یمهندس آموزش در ونسکوی یکرس« طرف از پژوهش نیا. است دهشی طراح »یمهندس

 کوتاه ممکن حد تا پرسشنامه. دییفرماي ار یمعتبر و حیصح جینتا آوردندستهب در را ما خود صادقانه و قیدق پاسخ با

 و اطالعات نیهمچن. داشت نخواهد شما يبرا ... وی اجتماع ،یحقوق آورانیز اثر گونهچیه آن به پاسخ و  استشده هیته

  .میسپاسگزار پرسشنامه نیا به پاسخ در شماي همکار و لطف از مانهیصم. ماند خواهدی باق محرمانه شماي هاپاسخ

 
  :نام دانشگاه محل تحصیل

 

 :رشته :دانشکده

 5 4 3 2 1 

 شماره

 عبارت
 عبارت

 کامالً

 موافق
 مخالف نظری ب موافق

 کامالً

 مخالف

1 
اعث ایجاد رضایت چاپ مقاله، حتی با کیفیت پایین نیز ب

 .دشونفس و انگیزه در دانشجو میبهو افزایش اعتماد

     

2 
 ک مقاله حتی با کیفیت پایین نیز در جهت معرفیی

 .هاي تحقیقاتی یک گروه پژوهشی کارایی داردزمینه

     

3 
چاپ مقاله تأثیر زیادي در افزایش امکان موفقیت 

 .یلی و شغلی دانشجو در آینده داردتحص

     

4 
 حد به مقاله از ارزیابی کاملاز داور با توجه بیشاستادان

 .کنندهاي دانشجویان تحصیالت تکمیلی خودداري مینامهپایان

     

5 

 در مقایسه با استادانهاي آموزشی از توجه به کیفیت فعالیت

لی کشور غفلت شده عابروندادهاي پژوهشی آنها در نظام آموزش

 .است

     

6 

ت علمی أساختارهاي موجود در زمینه جذب اعضاي هی

ها توجهی ویژه و فراتر از سطح منطقی به در دانشگاه

 .کمیت مقاالت علمی متقاضیان دارند

     

7 
ها و ستادهاي زیرمجموعه سازمان(هاي حامی دولتی سازمان

...)  اد ملی نخبگان و معاونت علمی و فناوري ریاست جمهوري، بنی
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توجهی ویژه و فراتر از سطح منطقی به شاخص مقاله در ارزیابی 

 . و دانشجویان دارنداستادانعلمی 

8 
گذاري یک انتشار مقاله معیار مناسبی براي ارزش

 .پژوهش مهندسی است

     

9 

هاي نامهنمایی و فروش مقاالت علمی و پایانپدیده پژوهش

معضل بسیار جدي در نظام آموزش عالی کشور دانشجویی یک 

 .است

     

 و) متوسط (2 ،)ادیز (1ي هاشماره با تیاهم بیترت به خود نظر مطابق را ریزی علم مقاالت تیفیکی بررسي ارهایمع -10

  .دیکني گذارشماره) کم (3

 یعلم مجله ریتأث بیضر    

 کشور عیصنا در مقاله بودنيکاربرد     

 ایدن روزي هاپژوهش در مقالهی موضوع حوزه گاهیجا    

 1ي هاشماره با تیاهم بیترت به خود نظر مطابق رای پژوهشي دادهابرون براساس استادانی علمی ابیارزي هاشاخص -11

  . دیکني گذارشماره) کم (3 و) متوسط (2 ،)ادیز(

 شدهچاپ مقاالت تعداد    

  شاخص H
           

 شدهثبت اختراعات     

 اجراشده موفقی پژوهش ـ یصنعتي هارحط        

 کتاب نگارش    

 شگاهیآزما سیتأس    

 با تیاهم بیترت به خود نظر مطابق رای پژوهشي بروندادها براساسي دکتر انیدانشجوی علمی ابیارزي هاشاخص -12

  .دیکني گذارشماره) کم (3 و) متوسط (2 ،)ادیز (1ي هاشماره

 شدهچاپ مقاالت تعداد    

 شاخص H              

 شدهثبت اختراعات      

 اجراشده موفقی پژوهش ـ یصنعتي هاطرح    

 کتاب نگارش     

  د؟یکنیم شنهادیپ رایی هاحلراه  چهیی دانشجوي هانامهانیپا وی علم مقاالت فروش ویی نماپژوهش دهیپد با مقابلهي برا -13

پرسشنامه در زمینه موضوع این پژوهش دارید، در پشت همین برگه ي اهپرسش  چنانچه نظر یا توضیحی اضافه بر-14

  .اشاره فرمایید


