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دیدگاه
جامعه و صنعت با اه دانش ارتباط اجباری طرح بر نقدی

∗ ماجان حمید

با جامعه» و صنعت با اه دانش «ارتباط موضوع اخیر، سال ی در
در اه ها دانش علم هیئت اعضای مطالعات فرصت شیوه  نامه ی ابالغ
برنامه، این اجرای ضرورت در است. افتاده جریان به صنعت و جامعه
مطالب صنعت، و جامعه با اه دانش ارتباط اهمیت در و نیست ش
شد خواهد اشاره نکات به ادامه در ول است؛ شده نگاشته فراوان
در اه دانش اه جای تنزل و برنامه این ست ش آن ها به توجه عدم که

زد. خواهد رقم را صنعت و جامعه
استادان ارزیابی مختلف، رشته  های در اه دانش استادان نظر طبق
انحراف موجب و نیست صحیح سنجه، و مالک ی با رشته ها تمام در
هدر و خویش تخصص رشتۀ در اه دانش اصیل اهداف از استادان

وزارت مصوبات ، طرف از شد. خواهد اه دانش انسان منابع رفت
تا موارد این در نیز اه ها دانش دست و هستند نقصان این دچار نوعاً
عوامل و الزامات است، باز که هم آنجا است. بسته زیادی حدود

وزارت شیوه نامه های اصالح راه اه ها، دانش بودجه  ی تعیین در مهم
اعضای مطالعات فرصت شیوه نامۀ متأسفانه است. نموده مسدود را
است نقصان این دچار نیز صنعت و جامعه در اه ها دانش علم هیئت
شرکت استادان تعداد افزایش به مجبور و تشویق اه ها، دانش عمال و
که آن  بدون شده اند، صنعت و جامعه در مطالعات فرصت در کننده
باشد. شده دیده صنعت و جامعه در آنان حضور برای الزم حداقل های
محض، ریاض همچون نظری رشته  های در ر، دی طرف از
مراکز در ر م است؛ محال ، مطالعات فرصت برای جایی یافتن
این ظرفیت که بنیادین دانش¬های اه پژوهش همچون تحقیقات
ر دی برای بود. نخواهد محض ریاض استادان خیل وی جواب مراکز
هم کاربردی ریاض یا ریاض آموزش ازقبیل ریاض گرایش های
مراکز برخ یا پرورش و آموزش مثل محدودی جاهای در تنها شاید
این در که است واض کرد. تعریف را مطالعات فرصت بتوان پژوهش

کارشناس حد در مشابه، رشته های و محض ریاض استادان وضعیت،
تخصص با تناسبی هیچ که شد خواهند سازمان هایی و شرکت ها وارد
امتیاز حداکثر از استفاده برای هم اه  ها دانش و داشت نخواهد آنان
با وضعیت تبدیل ل مش حل و مطالعات فرصت در استادان شرکت

نمود. خواهند اری هم ایشان

این به شد خواهد متعددی خسران دچار ت ممل شرایط، این در
اجبار به مشابه رشته های و ریاض استاد طرف، ی از که صورت
محل اه دانش از خارج در بیهوده و نتیجه بدون را ماه شش شیوه نامه،
هفته ای نیمسال، ی مدت به حداقل و گذراند خواهد خویش خدمت
طرف از م گیرد. هم را حقوقش و م گذارد خال را تدریس ساعت ده
حق التدریس و مدعو استاد آن، جبران برای است مجبور اه دانش ر دی
عدد در ضرب را استادان چنین تعداد کشور، کل در اگر لذا کند. جذب
عمال که م شود حاصل میلیاردی عددی کنیم، واحد ده حق التدریس
باالی شرکت از عددی مدیران برخ نهایت در تا ریخته ایم! دور

پژوهش علم مقاالت تعداد اعالم (مانند جامعه و صنعت در استادان
نمایند. اعالم را شده) منتشر

اقتصاد ، مهندس جمله از رشته ها از برخ در اه دانش استادان
ارزش ارتقا، شیوه نامۀ در که نموده اند عنوان بارها کشاورزی، و
«آی مقاالت از کمتر نباید استاندارد» نوآورانه ی پژوهش «طرح های
بهبود صنعت و جامعه با اه دانش ارتباط ذر، ره این از تا باشد آی» اس

است. نشده نهاده وقع پیشنهادات قبیل این به متأسفانه یابد.
در اه دانش استادان مطالعات فرصت شیوه نامۀ که بود این انتظار

تشویق امتیازات متضمن ه بل اجباری صورت به نه صنعت، و جامعه
نمایه پژوهش علم مقاالت زین جای صورت به ارتقا، در برجسته ای
رشته های در اه ها دانش استادان تا باشد آی» اس «آی ویژه به شده
شوند. برانگیخته صنعت، و جامعه در بیشتر حضور برای کاربردی
شیوه نامه های سایر مانند رشته ها تمام برای برنامه این کردن اجباری
همه، برای و ندارند توجه مختلف رشته های ماهیت به ‐که ارتقا
از عال آموزش مراکز انحراف زمینۀ م پیچند‐ را واحدی نسخۀ
مهیا را جدیدی الت مش و م نماید فراهم را رشته ها اصل اهداف
مقاالت چاپ تبلیغات کنار در پس این از بسا چه نمود. خواهد
طرح تبلیغ شاهد تهران، انقالب میدان و سایت ها در آی» اس «آی
هیئت اعضای برای جامعه و صنعت در مطالعات فرصت تضمین
هیئت اعضای برای برنامه این نمودن اجباری ویژه، به باشیم! علم
از کوتاه تر دیواری ظاهراً که وضعیت تبدیل شرف در و جوان علم
پیش را عدیده ای االت اش و ابهامات دارند، علم هیئت اعضای سایر
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م اندازد. خطر به پیش از بیش را اه دانش استادان منزلت و آورده
در موجود نقایص مسئولیت که است معتقد نگارنده نهایت، در
سنگین خسارات و شیوه نامه این در و وزارت شیوه نامه های همۀ
وزیر محترم معاونان ایشان، از پس و عتف محترم وزیر متوجه آن،
استادان همۀ است الزم لذا م باشد. اه  ها دانش محترم رؤسای و
مراتب و بوده حساس نقایص چنین به نسبت کشور اه های دانش
امر مسئوالن گوش به موجود مدن راه های همۀ از را خود اعتراض

تحرکات راستا، همین در نگردند. خسارات چنین به راض و برسانند
موضوع در انجمن اخیر بیانیۀ جمله از ایران ریاض انجمن اخیر
رئیس با دیدار و عتف وزارت آموزش محترم معاون با جلسه پژوهش،
بسیار موجود، نقایص و الت مش یری پی و مجلس آموزش کمیسیون
شود. یری پی و یافته ادامه نتایج حصول تا است الزم و بوده ارزشمند

اهواز چمران شهید اه دانش ∗

:١٣٩۶ بهمن ماه ١١ مورخ انجمن اجرايی شورای مصوبه طبق

انجمن در متقاض اه دانش حقوق عضویت ایران، ریاض انجمن کنفرانس های و سمینارها برگزاری میزبان پذیرش شرایط از ی
است.

اشتراك حق و ريال ٢٠/٠٠٠/٠٠٠ مبل ٩٨ مهر ال ٩٧ مهر دوره در عال آموزش مؤسسات و اه ها دانش حقوق عضويت حق
م باشد. ريال ۶/٠٠٠/٠٠٠ كتابخانه ها




