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Abstract 

Civil engineering science has witnessed many ups and downs since 1336, when it was opened 

to our universities, until now. Scientific researches, which have occupied a major part of the 

activities of the country's universities and research institutes in the last two decades, have not 

Doubt is considered one of the definite components of the country's development and 

progress. The emphasis of the country's political leaders and scientific elites on the serious 

need to develop science and technology as much as possible is proof of the above claim. On 

the other hand, the emergence of weaknesses and shortcomings, both in planning and in the 

targeted implementation of scientific researches, has caused confusion to the institutions 

involved and has seriously doubted the future prospects of the country's scientific progress. In 

this article, while criticizing the mere expression of the existing problems, it is suggested that 

the members of the cultured research community of the country should use their efforts in 

drawing a road map for the purposeful implementation of scientific research during the last 

decade through the exchange of opinions and consensus. According to a classification, the 

damages related to this field can be classified as damages related to the social system 

(including the absence of a comprehensive strategy, connection with the dominant discourse, 

insufficient development of scientific institutions, the illusion of exclusion from engineering 

sciences, incomplete communication with executive bodies, the ambiguity of the unity of the 

two The institution of the field and the university, 
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 چکیده

پژوهشهای  نشیب فراوان بوده است ما باز شد تا زمان حاضر شاهد فراز و دانشگاه هایکه پایش به  7336از سال   مهندسی عمرانعلوم 
اختصاص داده است، بدون شک  خود به ریاخ ۀدو ده یهای کشور را ط ها و پژوهشگاه دانشگاه تهاییکه بخش عمدهای از فعال ،یعلم

هرچه  ۀجدی به توسع ازیکشور بر ن یو نخبگان علم یاسیس رهبران دی. تأکشودیکشور قلمداد م شرفتیتوسعه و پ یهای قطع از مؤلفه یکی
و چه در اجرای هدفمند  زییر چه در برنامه ها، یضعفها و کاست بروز ،یبر مدعای فوق است. از طرف یعلم و فنّاوری گواه شتریب

جدی مواجه  دیکشور را با شک و ترد یعلم شرفتیپ یانداز آت شده و چشم اندرکار دست نهادهای یموجب سردرگم ،یپژوهشهای علم
 قیکشور، از طر یپژوهش ختهیفره ۀتا آحاد جامع است شده شنهادیمشکالت موجود، پ انینوشته، ضمن انتقاد از صرفاً ب نی. در اساخته است

یک  طبقبه کار بندند.  ریاخ ۀده یط یهدفمند پژوهش علم اجرای برای ینقشه راه میرا در ترس شیخو ینظر و همفکری، مساع تبادل
 گفتمان با ارتباط جامع، راهبرد وجود عدم شامل) اجتماعی بندی میتوان آسیبهای مرتبط با این رشته را به آسیبهای مربوط به نظام طبقه

اجرایی، ابهام وحدت دو نهاد حوزه و  های ، ارتباط ناقص با دستگاهمهندسیفی نهادهای علمی، توهم استغنا از علوم ناکا توسعه مسلط،
و  دانشگاهارتباط  ابهاماعم از ( آسیبهای مربوط به اندیشمندان )و فرار نخبگان، مهندسیعلوم  بودن دوم دست معیارها، نابسندگی گاه،دانش

 روش، بحران ،میان رشته ای مطالعات بودن ناکافی ،بروزسازی در ابهام بومیسازی، در ابهام ،فنی دانش ، رضایتبخش نبودن سطحصنعت
پژوهان و بحران کار  )شامل عدم تناسب با سطح دانش پژوهان شدان با مرتبط آسیبهای و( عدم استفاده از اساتید مجرب مفاهیم، آشفتگی

 .تقسیم نمود
 

 

 فنی و مهندسیآسیب علوم  ،ضعف آموزش ،پژوهش ،آموزش، عمران واژگان کلیدی:

 

 تربیتی محفوظ است.تمامی حقوق نشر برای فصلنامه رویکردی نو در علوم 

 

 مقدمه  -1

 یپژوهش یمؤسسات علم نیپژوهش و همچن تیوضع یبررس
را نشان  متعددی های و نقصان ها یکاست ها، یکشور ناهماهنگ

که ذهن دلسوزان و دستاندرکاران را به خود مشغول  دهدیم
متأسفانه مسئوالن  ها،یمشغول دل نیبا ا مواجهه ساخته است. در

همچون  حل، راه انیراه و ب ۀجای ارائ و دستاندرکاران ذیربط به

اند.  ها بسنده کرده ضعف فیموارد مشابه، به ذکر و توص ریسا
را  هایکاست یکه کارشناسان امر برخ است مذکور به حدی دةیپد

 در یحت ایو  یپژوهش یطور روزانه در فضاهای علم بعضاً به

 ای یبدون آنکه کس کنندیگوشزد و بازگو م یجمع های رسانه
موجود  صینقا رفع ایبرای کاهش و  ینهادی راهحل جامع

و اشتغال در  لیتحص لیدل نگارندة حاضر، به البته .کند شنهادیپ
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در  موجود صرفاً با مشکالت و چالشهای ،یدانشکدة مهندس
دارد و لذا  ییآشنا یـ مهندس یهای فن رشته یفضاهای پژوهش

 ها کم رشته ریسا یتوان پژوهش ای و دربارة چند و چون نقصانها

 گذرا درخصوص چالش یلینوشته به تحل نیاطالع است. لذا ا

های علوم و  در رشته یـ پژوهش یفضاهای علم مبتالبه های
ها ازجمله  رشته ریسا پرداخته و مطالب آن دربارة یمهندس یفن

. ستین میمرتبط، قابل بسط و تعم یاگرچه تا حد ،یعلوم انسان
 [7] :اند از مورداشاره برای مثال عبارت های یکاست از یبرخ

هـای علـوم و  رشـته یلیارزش شـدن مـدرك تحـص کـم-
 نینبود توازن ب لیدل به یدر بـازار کـار داخلـ یمهندسـ یفنـ

 [7]آموختگان تقاضای بازار کار و تعداد دانش
 برای انجام یلیتکم التیمقاطع تحص انیدانشجو یرغبت کم-

 [4]کار الزم؛ مستمر جدی با پشت تیفعال
 از؛یموردن یمنابع مال نیهای معتبر کشور در تأم ضعف دانشگاه-
 بـه انیدانـش و معلومـات دانـشگاه لینداشتن توان تبد-

 [7]؛ییزا اشتغال درآمـد و جـادیمحـصوالت تجـاری و ا
ها  کشور در مراجعه به دانشگاه یمستمر بخش صنعت یرغبت کم-

 [4] .یپژوهش یو مراکز علم
 در مواجهه بـا زیهرچند ناچ یعنوان اقدام حاضر به ۀنوشت

و طلب  موضوع موجـود و تـالش بـرای طـرح های یکاسـت
و جستوجوی راهکـار مناسـب  قیطر ۀبرای ارائ یاستمداد همگان

و  نایدانشگاه یحرکت علم شدن منظـور شـکوفاتر بـه
صنعت کشور ارائه شده  یآنان در رشد و تعال شتریمشارکت ب

پژوهش در کشور،  یۀچند و چون آت میبرای ترس نگارنده .اسـت
متوسل  گذشته ۀسـه دهـ یو آمـاری آن طـ یلیبه مرور تحل

و تحول  رییروند جاری، تغ ۀو در ادام قیطر نیشده است تا از ا
 ریمس نیدر ا ازیموردن

 پژوهش در تیمنظور، با مرور وضع نیکند. به ا ییرا شناسا

ها،  و قوت ها ضعف ـلیگذشـته و تحل ۀسـه دهـ یکـشور طـ
 ۀده یط یعلم قاتیپژوهش و تحق ریشده است تا مس یسع

 نیدر ا دهایو نبا دهایو با شده میو ترسـ ییجاری شناسا
ضعفهای  به وجود حیخصوص مشخص شود. با اقرار و تصر

فن و صاحبان تجربه تقاضا  حاضر، از اهل ۀنوشت در یاحتمـال
در  موجود هاییموضـوع مهـم، کاسـت ـنیبا پرداختن به ا شودیم
نوشته را گوشزد کرده و نگارنده و عالقمندان بـه رشـد و  نیا

 .کنند تیو هدا ییرا راهنما کشور علـم و فنّـاوری در ییشـکوفا
 

 یپژوهش در کشور ط طیها و شرا مشخصه -1-1

 1831-1831سالهای دهه 
 ها دانشگاه در یقاتیتحق شگاههاییآزما رییگ استمرار شکل-7
 ها پژوهشگاه سیها و تأس پژوهشکده ۀاستمرار رشد و توسع-4

 یهای علمانجمن تیحوزة فعال ۀو توسع رییگ استمرار شکل-3
 در حوزه یپژوهش یمجالت علم ۀو توسع لیاستمرار تشک-0

 [4]؛یهای تخصص
  برای ورود به حوزة یتخصص یو تالش مجالت علم یسع-0

ISI[4] 
و  یمیقد یپژوهش ینحوة سازکار مجالت علم یجیتدر رییتغ-6

 [1]یپژوهـش یمجـالت علمـ سیتأس
بودن و توجه  یاز عموم زیپره کردیبا رو یو تخصص هدفمند-1

 [3]یتخصص شهاییبه گرا
 جهان اسالم یمجالت علم گاهیپا یجیتدر رییگ شکل-1

 ISC[4] موسوم به
و بعـضاً بـدون هـدف مقطـع دکتـری  هیرویب ۀاستمرار توسع-9

 [0]7394 دوم ۀمـیدر ن ـژهیو بـه یتخصـص
های کشور برای ورود در  دانشگاه ۀختیگر جسته تیفعال-74

 [3]یبندی جهان رتبه ۀعرص
 

 مهندسی عمرانکاربردهای رشته   -2-1

 و مشاوره یطراح-1-2-1
 یم فیقسمت تعر نیپروژه در ا کی یو مشورت در طراح طرح

الزم است و به تخصص  یادیکار تجربه ز نیانجام ا یشود. برا
 .میدار اجیاحت یکاف

 

 و اجرا یمانکاریپ-2-2-1
طرح، آن  افتیندارد و بعد از در ازین یکار به تخصص خاص نیا

 اریبس یها حساس است چون اگر نقشه یکند. ول یرا اجرا م
و  بیبدون ع یها از نظر طراح شود و سازه یهم طراح یخوب

 ریانجام نشود کل کار ز ینقص باشند، اما کار در اجرا به درست
 .رودیسوال م

 

 نظارت-8-2-1
هر چه بهتر  یدارد از طرف کارفرما، بر اجرا فهیفرد وظ نیا

ها و افراد مختلف  کار نیب یکارها نظارت داشته باشد و هماهنگ
با  یکیدرولیو سازه ه کیدرولیه شیگرا نیهمچن م دهد.را انجا

 شیکنند. در گرا یم یسازه ساختمان سد را زراح شیکمک گرا
طرح  رییسد در برابر زلزله و تغ یساز یمنیا فهیزلزله افراد وظ

مقاوم باشد را بر عهده دارند. که در برابر زلزله  یسازه آن به نحو
سد و  یگاه ها هیو تک یپ یبررس فهیوظ ،یخاك و پ شیگرا در
 دوام آنها مورد توجه است. زانیم
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 تحقیقروش   -2
های دانشگاهی  گیررشته گربیان که ییها آسیب در این بررسی

 .است بندی شده طبقه7جدول شماره  شـرح اسـت بـه عمران
 

 [3.] ، منبع :عمران: آسیب های رشته دانشگاهی 7جدول شماره 

 عنوان

 بـه مـوارد تقاضـامحور ییدکتری صرفاً برای پاسخگواجرای دورة . 7

 یـ مهندس یهای فن بازنگری مفاد دروس و آموزههای رشته. 4

 ریاز سـا یلـیتکم التیدانـشجو در مقـاطع تحـص رشیپذ ۀتوسع. 3
 هیهمسا کشورهای دادن بـه ـتیکـشورها بـا اولو

 یعلم ئتیدکتری به اعضای ه انیدانشجو تیمحدودکردن امر هدا. 0
 به باال اریدانش ۀبا رتب

 معاونت فنّاوری در دانشگاهها و پژوهشگاههای کشور. جادیا. 0

های آزاد،  در دانـشگاه التیتحـص ـشتریب محدود کردن هرچه. 6
 یو خـصوص نـور، ـامیپ

شدن و  یکشور به تخصص یپژوهش -یسوق دادن مجالت علم. 1
 IS ۀاخذ درج

 شهاییبه هما هایشیاند و هم شهایحدود کردن برگزاری همام. 1
 هدفمند یتخصص-یعلم

و گنجاندن  یعلم ئتیدستورالعمل ارتقای اعضای ه یروزرسان به. 9
 فنّاورانه ارهاییمع

مدت برای اعضای  کوتاه یهای آموزش برگزاری دورهها و کارگاه. 74
 یعلم ئتیه

 شتریب های پسادکتری برای استفادة هرچه دوره ۀو توسع بیتصو.77

 
در ایران دارای آسیبها و نقایصی  عمراننظام آموزش و پژوهش 

در  علوم فنی و مهندسیاست که برای بالندگی این رشته از 
ایران باید نسبت به رفع آنها چاره اندیشی کرد؛ وگرنه روزبه روز 
آثار زیانبار آنها بیشتر خواهد شد. البته برخی از آسیبها به رشته 

اختصاص ندارد و از آفتهای نظام حاکم بر آموزش عالی  عمران
است، اما برخی دیگر،  علوم فنی و مهندسیدر همه رشته های 
دارد. موضوعات مطرح شده در این  عمراناختصاص به رشته 

دانانی که  عمرانمقاله، عناوینی اند که تمام استادان برجسته و 
ا نظرخواهی شده است، در این زمینه اظهار نظر کرده اند یا از آنه

نسبت به آن اتفاق نظر دارند. برای سهولت مطالعه و بررسی، 
 .این آسیب ها را به شش دسته تقسیم کرده ایم

 

 یافته های تحقیق -8
 عمراننظام آموزش و پژوهش  یها بیدر بخش نخست، آس
روشن شده  یتا حدود زیرفع آن ها ن یشمرده، و راه حل ها

که  ییبخش تالش شده است راهکارها نیدر ا ن،یاست، باوجودا
کند،  یما را فراهم م یعمراننظام  یو بالندگ صیرفع نقا نهیزم

 ناستادا یدگاههایخصوص، هم از د نیارائه گردد. در ا
 گرید اتیو هم از تجرب عمرانصاحب نظران  گریو د شکسوتیپ

استفاده شده است.  یآموزش عال یو نظام ها یعمران ینظامها
به عنوان راه حل ارائه شده است، جنبه  نجایچه در االبته آن
 یشود راه حل ها یشتریاگر تأمل ب دیندارد و شا یانحصار

بوده  سندگانیومدنظر ن شتریبه ذهن برسد، اما آنچه ب یگرید
شدن آن ها در کوتاه مدت  ییاست که امکان اجرا ییراهکارها

های صورت . بر همین اساس با توجه به آسب شناسی وجود دارد
گرفته در بخش قبل راه کار و پیشنهادهایی به شرح ذیل جهت 

 [0] ارائه راهکار ارائه میشود.
 اوری کشور شامل توانمندسازی بخشو فنّ یصنعت ازهایین

نحویکه از هر  است، به کشورها ریبا سا سهیکشور در مقا یصنعت
رقابت  تیشدة مصنوعات، قابل تمام متیو ق دیتول تیفیدو منظر ک

 ازمندیتنها ن نه ریاست مورد اخ یهیرا داشته باشد. بد یستادگیا و
 طیبهبود شرا ازمندیبلکه ن مصنوعات، دیتول یبه دانش فن یابیدست

 قانونگذاری، و ... ،یگمرک ،یاتیمال ،یبانک ،یاقتصادی، اجتماع
خارج  کشور یـ پژوهش ینهادهای علم اراتیاخت ۀطیکه از ح است

تنها؛ صرفاً،  بخش نه نیا در تحول جادیا گر،یعبارت داست. به 
 ۀفیبلکه وظ ستیوزارت علوم و نهادهای مرتبط با آن ن ۀفیوظ
بخش  نیو همچن یتیو نهادهای حاکم ها وزارتخانه ریسا

علوم  وزارت است. البته دیصنعت و تول ۀنیفعال در زم یخصوص
و  قاتیامر تحق تیهدا یشگامیراه و پ ۀنقش نیبا تدو تواندیهم م

 هرروی، به مطلوب سوق دهد. ریمس راستای فنّاوری، کشور را در
به  یده جهت نیراه و همچن ۀنقش نیاز تدو یبه عنوان بخش

را در دو  ریراستای مطلوب، موارد ز در کشور یعلم شرفتیپ ریمس
 یـ پژوهش یهای علم دستگاه فیوظا (بخش جداگانه، شامل الف

به عنوان الزامات تحول  ،یتیدستگاههای حاکم ریسا فیوظا (ب و
ـ  یهای علم دستگاه فی. وظاالف :کندیم شنهادیجاری پ ۀده یط

 [0]کشور یپژوهش
 به( یتجاریسازی دستاوردهای پژوهش)کردن شعار  نهینهاد-7 

 دیشعار با نیاست که ا یهیبد .ـریاخ ۀعنوان شـعار محـوری دهـ
 و باالISI  ۀمقال دیتول بر  یمبن شیپ ۀشعار محوری ده نیگزیجا

 شود و شعار مزبور صرفاً، و حداکثر، به  کشور یتوان علم بردن
 رد؛یقرار گ موردتوجه دهـه ـنیدوم در ا ـتیعنوان اولو

 بـه مـوارد ییاجرای دورة دکتری صرفاً برای پاسخگو-4 

 قیاز طر دانشجو نشیجـذب و گـز یتقاضـامحور. بـهعبـارت
آموختگان دکتری بـدون  دانش دیآزمون سراسری و تول
 یانیاست دانشجو یهیشود. بد متوقف سـفارش بـازار مـصرف

 هـستند الزم اسـت یدورة دکتـری تخصـص یکه متقاضـ

 مطلـوب، توسـط دسـتگاه یلیتحـص ـتیفیداشـتن ک ضـمن

 ۀنیشده و تمام هز هیبورس یبخـش خـصوص ـای یهای دولتـ



 رضایی
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اجـرای پـژوهش بـه  هـای نهیآنان با احتساب هز التیتحص
 شه،یبار و برای هم کیشود. به زبان روشنتر،  پرداخت نـرخ روز

 یصرفاً به موضوع و در مقطع دکتری متوقف گانیرا لیتحص
 .شود لیمشتریمحور تبد

ـ  یهای فن های رشته بازنگری مفاد دروس و آموزه-4 
تنها برای  نه ها رشته نیا ۀآموخت نحویکه دانش به یمهندس

رفع رجوع مطالب تئوری و نظری بلکه برای اجرای نقش در 
ها و  دانشکده یبرخ یداشته باشد. انحراف نسب یآمادگ بازار کار
 محقق به تیترب در ریهای اخ دهه یط یهای مهندس مؤسسه

خصوص، توجه و دقت در  نیجای مهندس قابل ذکر است. در ا
 تیکشور آلمان در ترب یـ مهندس یفن های رشته نحوة آموزش

 .بود خواهد دهیفا دیمف عیصنا ازیفنورز و استادکار موردن
از  یلـیتکم التیدانـشجو در مقـاطع تحـص رشیپذ ۀتوسع-3 

 رشیپذ هیهمسا کشورهای دادن بـه ـتیکـشورها بـا اولو ریسـا
 ـایو  یشخـص ۀنـیدر مقطع دکتری با هز یخارج انیدانشجو

 [0]از کشورهای مبدأ هیبورس اخـذ
دکتری به اعضای  انیدانشجو تیمحدودکردن امر هدا-0 
 [6]به باال اریدانش ۀبا رتب یعلم ئتیه
های ه  ها و پژوهشگا معاونت فنّاوری در دانشگاه جادیا-0 

برخالف نام  گذشته، ۀدهـ یوزارت علـوم طـ تهـاییکشور. فعال
و فنّاوری است، صـرفاً بـه  قاتیوزارت که علوم، تحق نیا

در  یچندان تیمعطوف بوده و فعال قاتیتحق بخـشهای علـوم و
 معاونت جـادیفنّـاوری از خـود نـشان نـداده اسـت. ا حـوزة

  ۀده یط یمعاونت پژوهش جادیفنّاوری در دانشگاهها، همچون ا
 قاتیتحق ۀبا مقول یعلم ئتیه اعضای ییکه موجـب آشـنا14

 مشتری قاتیتحق ۀبا مقول یئتعلمیاعضای ه ییشد، موجب آشنا
 .فنّاوری خواهد شد ۀو توسع محور

در دانـشگاههای  التیتحـص ـشتریب محدود کردن هرچه-6 
 قیالبته تطب یکارشناس بـه مقطـع یو خـصوص ـامنـور،یآزاد، پ

 آنها و الـزام ۀدانشگاههای نامبرده با اساسنام تهاییفعال
 التیدر بخش تحص سازییفیدرجهت ک یحداقل اسـتانداردهای

 [1] .از امور ضروری است یلیتکم
 یکشور به تخصص یپژوهش -یسوق دادن مجالت علم-1 

 ISI ۀشدن و اخذ درج
 شهاییبه هما هایشیاند و هم شهایمحدود کردن برگزاری هما-1

بـا مـشارکت  محور، فنّاوری حاًیهدفمند و ترج یتخصص-یعلم
از برگـزاری  رییو جلـوگ ـدییو تول یبخـشهای صـنعت

 و صوری تیفیک یب ـشهاییهما
و  یعلم ئتیدستورالعمل ارتقای اعضای ه یروزرسان به-9 

 [0]در آن؛ صنعت فنّاورانه و ارتباط با ارهاییگنجاندن مع

مدت برای  کوتاه یهای آموزش ها و کارگاه برگزاری دوره-74 
آنها با  شتریبه هرچ ییآشنا دانشگاهها برای یعلم ئتیاعضای ه

 .یو اختراعات علم ها دهیسازی ا و سازکار تجاری ندیفرا
 های پسادکتری برای استفادة هرچه دوره ۀو توسع بیتصو-77 
ها و  دکتری در دانشگاه جوان آموختگان از خدمات دانش شتریب

 و تجاریسازی آنها یهای صنعت ها در اجرای پروژه پژوهشگاه
 هیریتحر ئتیها به مشارکت در ه استادان دانشگاه بیترغ-74 

 [0]؛یجهان سطح در ینیآفر و نقش یالملل نیب اتینشر
های  ها و پژوهشکده دانشکده تیبه فعال یتمرکزبخش-73 

از  زیو پره یصنعت خدمات به بخشهای خاص ۀموجود در ارائ
 تهایفعال رضرورییغ یتنوع و پراکندگ

ـ  یتوسعه و گسترش مراکز رشد و شهرکهای علم-70
به  تیخالق فکر و لیتبد رةیزنج لیبرای تکم یقاتیتحق

 محصوالت تجاری؛
و  امنوریهای آزاد، پ دانشگاه تیمحدود کردن فعال-70 

قادر به  یدولت های کـه دانـشگاه ییصرفاً در بخشها یخصوص
 ورودی دانـشگاه. بـرای مثـال، در آزمـون ستندین یرسان خدمت

دارند  یو متقاض تیظرف یدولت های دانشگاه کـه ییها تـا جـا
به  مازاد انیدانشجو اقدام کننـد و متقاضـ رشینسبت به پذ

که  ت،یفعال نیشوند. ا تیهدا نورم ایای آزاد و په دانشگاه
از  دیدربر دارد، با زیرا ن نور امیپ و های آزاد کوچکسازی دانشگاه

 طرف راه را برای استفادة حداکثری جوانان کـشور از حـق کی
 گـریهموار کند و از طـرف د یهای دولت در دانشگاه حضور

 دانشگاه یلیتحص تیفیک در راسـتای ارتقـای یبعنـوان اقـدام
 [6]رد؛یمدنظر قرار گ نور امیهای آزاد و پ

 ییدانشجو یۀدر پرداخت شهر یدولت های ارانهیانحصار -76 
 ۀنیهز یجیتدر و واگـذاری یصرفاً بـه مقطـع کارشناسـ

 ؛یبه بورسـهای صـنعت یلیتکم التیدر مقاطع تحص انیدانشجو
و برخورداری عموم طبقات  شتریعدالت ب اجرای درعـوض، بـرای

 یۀشهر به کمکهای دولت یجیتدر شیافزا ،یاز منابع دولت
 [1]شودیم هیتوص یدانشگاه آزاد در مقطع کارشناس انیدانشجو

از  یقانون تیمعنوی و حما تیبه حقوق مالک یاعتباربخش-71
 تهاییخالق صاحبان و یدانـش فنـ دکننـدگانیمنـافع تول

معنوی در کشور،  تینوآورانه. در صورت ضعف اجرای قانون مالک
از  یدولت بخـش ،یبخش به لحاظ حقوق نیا ـتیتا تقو

 جبران معنـوی صـاحبان فنّـاوری را ـتیهای مالک خـسارت
 کند و به آنان بپردازد؛

 ها به به استادان خبرة دانشگاه یفرصتهای مطالعات ۀارائ-71
 نیب های پژوهشگاه ها و سـازکارهای دانـشگاه ۀمنظور مطالع

راه به مسئوالن کشور برای  ۀکشورها و ارائ ریدر سا یالملل
 [0]با دانشگاه؛ صنعت امر ارتباط شبردیپ
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با  یبرای مشارکت علم یشرکتهای دولت قیاستمرار تشو-79 
 ؛64/04 لیقب از ییطرحهـا ۀتوسع قیها ازطر دانشگاه

 تیواگذاری مأمور تیبا محور یانجمنهای علم تیتقو-44 
 [0]به آنها یپژوهش یکـشور و مراکـز علمـ عیصـنا یکـینزد

 

 نتیجه گیری  -4
 در کشور منوط به اجرای هدفمند یعلمهای  استمرار پژوهش

های  با روند دهه بعضاً اسـت کـه یگسترده و متنـوع تهاییفعال
. اقدامات شودیم یگذشته شامل تفاوتهای کامالً محسوس

 یـ پژوهش یمربوط به نهادهای علم -7 برشـمرده در دو گـروه
 یاقتـصادی و صـنعت ،یتیمربوط به نهادهای حاکم -4کشور و  

ـ  یاند. از اقدامات نهادهای علم بندی شده دسته کشور،
 ،یکارشناسـ در مقطـع یکشور، بازنگری مفاد درس یپژوهش

گـسترش تعامـل سـازنده  ،یلـیتکم التیتحـص سـازی یفـیک
نحوة ارتقای  رییتغ توسعه، درحال و هیبـا کـشورهای همـسا

 تالش بـرای تجـاری نهایا ۀو در رأس هم ،یعلم ئتیاعضای ه
 نوشته به نیذکر است. در ا قابل یپژوهش محصوالت سـازی

رغبت، ضمن طرح  و ـلیناچار و بنا به ضرورت، و نه از روی م
 ایها و  مؤسسات، دانشگاه یبرخ ،یموارد چالش یبرخ

اظهارنظر قرار  اینام مورد نقد و  ذکر بـا استهایدستورالعملها و س
گرفتند. نگارنده ضمن اذعان به احتمال بروز خطا در 

 تهاییمؤسسات، نهادها و شخص یتمام حق اظهارنظرهـا،
 مطالب که درصورت لزوم، ضمن پرداختن و نقد داندیم ختهیفره

انتشار مقاالت مشابه، نگارنده و  قینوشته، از طر نیو اظهارات ا
-سودمند خود بهره نظرات طهنق کـشور را از یعلم ۀعموم جامع

 .ندیمند فرما
از پژوهش های انجام شده و مطالعه میدانی و نظرخواهی از 

، می توان عمراناستادان و صاحب نظران پیشکسوت و باتجربه 
در ایران دارای  عمراننتیجه گرفت که نظام آموزش و پژوهش 

نقایص و ضعف های متعددی است و این امر علت ها و عوامل 
مختلفی دارد که مشکالت اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی و تغییر 
نگرش دانشجویان و داوطلبان نسبت به آموزش عالی و تحصیل 
در دانشگاهها و گسترش حس مدرك گرایی از یک سو، و سوء 

وزش عالی و دانشگاه ها و مدیریت در سطح عالی مدیریت آم
نگاه کمی و اقتصادی به علم و آموزش عالی به جای کیفی، از 
سوی دیگر، مهم ترین عوامل آنهاست. در دهههای اخیر، به 
دالیل مختلف )که در جای خود قابل بررسی است( گرایش 
شدیدی به سمت تحصیالت عالیه و مدرك گرایی ایجاد شده 

اشتیاق به آموختن و کسب علم و است. این گرایشهانه از باب 
دانش، بلکه به انگیزهای مالی و اقتصادی و کسب موفقیتهای 
اجتماعی و صرفا به منظور کسب مدرك دانشگاهی و برخورداری 

ش تعداد داوطلبان تحصیل در از امتیازات آن بوده است. با افزای
دانشگاهها، متصدیان آموزش عالی کشور، بی ضابطه و بدون 

ها، دانشگاهها و مراکز آموزش عالی را گسترش اقل رعایت حد
داده، تعداد دانشجویان افزایش چشمگیری یافت که این امر 
موجب افت شدید آموزش و پژوهش در دانشگاهها شده است. 
چون جذب استادان برای تأمین اعضای هیئت علمی، به صورت 
غیراصولی و غیر علمی و بدون احراز شرایط الزم و صرفا بر 

مدرك دکتری و در برخی رشته ها و در گذشته  بنای دارا بودنم
مدرك کارشناسی ارشد( صورت گرفته، در حالی که برای 
استادی و معلمی، شرایطی الزم است و یکی از آنها علم است. 
پذیرش دانشجو نیز یا از طریق آزمون تستی و یا بدون آزمون 

، نمی عمران صورت می گیرد که با این روش، به ویژه در رشته
توان صالحیت علمی دانشجو را برای تحصیل در مقاطع 
کارشناسی ارشد و دکتری احراز کرد. این روش موجب افزایش 
تعداد دانشجویان کم سواد در مقاطع دکتری و کارشناسی ارشد 

 شده است. 
 

 فهرست منابع 

[1] Al-Jarjani A. Definitions. Tehran: Nasser 

Khosro, 1306 AH. [Persian] 

[2] Hosseinizadeh SMA. Research in Iran. 

Qom: Mofid University, 2016 [Persian] 

[3] Hosseinizadeh SMA. The relationship 

between industry and university, the 

newspaper of trust, 2017. [Persian] 

[4] Haghighat SS., methodological crisis in 

science. Journal of political science, 2003; 

(3) [Persian] 

[5] Qorbaghian M. Economy of Growth and 

Development, Volume II, Tehran: Ney 

Publishing, 1999. [Persian] 

[6] Bureau of Cultural and Social Studies and 

Planning of the Ministry of Science, 

Research and Technology Elite migration, 

Tehran, 2000.  [Persian] 

[7] Safaei SH, Kazemi M. "Research on the 

state of civil engineering", Journal of 

Comparative Civil Engineering, 2008; 1(1). 

[Persian] 

 


