ﭘﻨﺠﻤﯿﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ آﻣﻮزش ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ اﯾﺮان،
 ۳۰آﺑﺎن ﺗﺎ  ۲آذر ،۱۳۹۶داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺧﻮاﺟﻪ ﻧﺼﯿﺮاﻟﺪﯾﻦ ﻃﻮﺳﯽ ،ﺗﻬﺮان ،اﯾﺮان
ﮐﺪ ﻣﻘﺎﻟﻪIICEE2017-07 :

ﻫﺪاﯾﺖ رﺳﺎﻟﻪﻫﺎی دﮐﺘﺮی ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ در ﺳﻬﻢ ﺟﻬﺎﻧﯽ اﯾﺮان در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻋﻠﻢ و در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻋﻠﻢ
و ﻓﻨﺎوری ﮐﺸﻮر
ﻓﯿﺮوز ﺑﺨﺘﯿﺎری ﻧﮋاد ،ﻧﺎﻫﯿﺪ ﺷﯿﺨﺎن
ﭼﮑﯿﺪه -دﮐﺘﺮی ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ در ﮐﺸﻮر ﮐﻪ از ﺳﺎل  ۱۳۶۲راهاﻧﺪازی ﺷﺪه
اﺳﺖ دارای ﺳﺎﺑﻘﻪای ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻮﺗﺎه و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺣﺮﮐﺖ ﺟﻮان در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ
ﺑﺎ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ دﻧﯿﺎ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد .در دﻫﻪ اﺧﯿﺮ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﭘﺬﯾﺮش
داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ ﺑﺼﻮرت ﮐﻤﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﺎﺑﻞ-ﻣﻼﺣﻈﻪای ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺑﺎ ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ و
ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮدن ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ،ﮐﯿﻔﯿﺖ رﺳﺎﻟﻪﻫﺎی دﮐﺘﺮی ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻧﯿﺰ ﺗﻨﺰل
ً
ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﻫﺪف اﺻﻠﯽ ﮐﻪ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﺑﺮای رﺳﺎﻟﻪی دﮐﺘﺮی ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ در ﻧﻈﺮ
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯿﺸﻮد ﺗﺮﺑﯿﺖ اﻓﺮادی ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ ﺧﺒﺮه از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﻨﯿﺎدی در ﯾﮏ
زﻣﯿﻨﻪ ﺧﺎص و داﺷﺘﻦ دﺳﺘﺎوردﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ در ﻣﺮزﻫﺎی داﻧﺶ اﺳﺖ ،اﯾﻦ ﯾﮏ
ﺣﺮﮐﺖ ﺑﺎ ارزش ﻋﺮﺿﻪ ﻣﺤﻮری ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻻزﻣﻪ رﺷﺪ و ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻋﻠﻤﯽ و اﻧﺠﺎم ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ در ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﻋﻠﻢ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻨﺎوری اﺳﺖ .اﻣﺎ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﺑﻬﺘﺮ اﯾﻦ وﻇﯿﻔﻪ و اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻬﯿﻨﻪ
از اﯾﻦ ﺗﻼشﻫﺎ ﺿﺮوری اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮﺟﻊ ﯾﺎ ﻧﻬﺎدی در داﺧﻞ ﮐﺸﻮر ﻣﻨﻄﺒﻖ
ﺑﺎ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻋﻠﻤﯽ ﺟﻬﺎﻧﯽ ،ﻣﺴﯿﺮ ﮐﻠﯽ در ﺗﺪوﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت
رﺳﺎﻟﻪﻫﺎی دﮐﺘﺮی ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ را ﺗﻌﯿﯿﻦ و ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺑﺮای اﺟﺮای ﺑﻬﯿﻨﻪ آن
راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﺗﺸﻮﯾﻘﯽ و ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ ﻣﻨﻈﻮر ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺗﺎ ﻫﻢ ﮐﯿﻔﯿﺖ رﺳﺎﻟﻪﻫﺎ اﻓﺰاﯾﺶ
ﯾﺎﺑﺪ و ﻫﻢ ﮔﺎمﻫﺎی ﻣﺆﺛﺮی ﺟﻬﺖ اﯾﻔﺎی وﻇﯿﻔﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻋﻠﻤﯽ ﮐﺸﻮر
در رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺑﻬﺘﺮ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﻮد .در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ راﻫﻬﺎی
رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻬﻢ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﻇﺎﯾﻒ ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺬار
درﺗﻮﺳﻌﻪ ﻋﻠﻢ و ﻓﻨﺎوری ﮐﺸﻮر ،ﻧﻬﺎد ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺬاری ﮐﻼن ﺗﻌﯿﯿﻦ

ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت رﺳﺎﻟﻪ-ﻫﺎی دﮐﺘﺮی ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺷﻮرای ﺗﺪوﯾﻦ ﻧﻘﺸﻪ ﺟﺎﻣﻊ ﻋﻠﻤﯽ
ﮐﺸﻮر در ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ اﻧﻘﻼب ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﻧﻬﺎد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺟﺮاﯾﯽ ﻧﻤﻮدن
)ﻣﺘﻮﻟﯽ اﺟﺮاﯾﯽ( آن ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﻨﺎوری رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد
ﻣﯽﮔﺮدد.
واژهﻫﺎی ﮐﻠﯿﺪی :رﺳﺎﻟﻪﻫﺎی دﮐﺘﺮی ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ،ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻋﻠﻤﯽ ﮐﺸﻮر،ﺳﻬﻢ
ﮐﺸﻮر در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻋﻠﻢ ،ﮐﯿﻔﯿﺖ ،ﻣﺮزﻫﺎی داﻧﺶ

 ۱ﻣﻘﺪﻣﻪ
در ﻫﺮم ﺗﺤﺼﯿﻼت ﮐﻼﺳﯿﮏ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ،دوره دﮐﺘﺮا در ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻗﺮار
دارد .درﺟﻪ دﮐﺘﺮا از ﻧﻈﺮ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎ آﻧﭽﻪ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان Doctor of Phi-
)  losophy (Ph.Dدر ﻏﺮب ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،ﺗﻔﺎوتﻫﺎﯾﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ.
از ﻧﻈﺮ ﺑﺎور ﺑﯿﻦ-اﻟﻤﻠﻠﯽ ،ﻓﺮدی ﮐﻪ دارای داﻧﺸﻨﺎﻣﻪ دﮐﺘﺮا ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ اﺳﺖ،
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ اﯾﺠﺎد ﯾﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﮏ اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻓﻨﯽ ﺑﻪ ﻣﺮز ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺗﻔﮑﺮ اﻧﺴﺎﻧﯽ رﺳﯿﺪه
ﺑﺎﺷﺪو در ﯾﮏ زﻣﯿﻨﻪ ﻋﻠﻤﯽ ﺻﺎﺣﺐﻧﻈﺮ ﺑﻮده و در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺧﻮد ﺳﻬﻢ
ﻣﺸﺨﺼﯽ در ﺗﻮﻟﯿﺪ داﻧﺶ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﻓﺮد ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺎدر ﺑﻪ اﻟﮕﻮﺳﺎزی و
ﺳﺎﻣﺎندﻫﯽ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت رﯾﺎﺿﯽ و ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،در ﻣﺮزﻫﺎی
داﻧﺶ ﺧﻮد ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻗﺎدر ﺑﻪ اﯾﺠﺎد ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان،
داﻧﺸﻤﻨﺪان و ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﺷﺪ].[۱

ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻋﻤﺪه در رﺳﺎﻟﻪﻫﺎی دﮐﺘﺮی ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﻨﯿﺎدی در ﯾﮏ
ﻓﯿﺮوز ﺑﺨﺘﯿﺎری ﻧﮋاد اﺳﺘﺎد داﻧﺸﮑﺪه ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ اﻣﯿﺮﮐﺒﯿﺮ
زﻣﯿﻨﻪ ﺧﺎص و داﺷﺘﻦ دﺳﺘﺎوردﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺟﺪﯾﺪ در ﻋﻠﻮم ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ اﺳﺖ.
ﻧﺎﻫﯿﺪ ﺷﯿﺨﺎن ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺄت ﻋﻠﻤﯽ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺻﻨﺎﯾﻊ و ﺑﻬﺮه وری ،داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ
ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺜﺎل در اﻫﺪاف داﻧﺸﮕﺎه اﺳﺘﺎﻧﻔﻮرد ﻫﺪف از دوره دﮐﺘﺮا ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺸﺮﯾﺢ
اﻣﯿﺮﮐﺒﯿﺮ
ﺷﺪه اﺳﺖ:

ﭘﻨﺠﻤﯿﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ آﻣﻮزش ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ اﯾﺮان
)ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺳﺎزی آﻣﻮزش ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ(
 ۳۰آﺑﺎن ﺗﺎ  ۲ﻣﻬﺮﻣﺎه ۱۳۹۶

»دﮐﺘﺮا ﺑﺮای اﻓﺮادی ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ ،ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﯾﺎ آﻣﻮزش ۲

را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺣﺮﻓﻪ ﻣﯽداﻧﻨﺪ و دارای ﺳﺎﺑﻘﻪای وﺳﯿﻊ در رﯾﺎﺿﯿﺎت و ﻋﻠﻮم
ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻓﺸﺮدهای ﺑﺮای ﺗﺤﻘﯿﻖ در ﯾﮏ زﻣﯿﻨﻪ
ﻋﻠﻤﯽ داﺷﺘﻪ و از ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﺧﻮد ﺳﻬﻤﯽ اﺳﺎﺳﯽ در ﺗﻮﻟﯿﺪ داﻧﺶ داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﻨﺪ«.
در اﯾﺮان اﻫﺪاف اﯾﺠﺎد دوره دﮐﺘﺮا در ﯾﮑﯽ از رﺷﺘﻪﻫﺎی ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﺮاﺳﺎس
ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی وزارت ﻋﻠﻮم ،ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻓﻦآوری
ﻋﺒﺎرتاﺳﺖ از:

ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ اراﺋﻪ دورهﻫﺎی دﮐﺘﺮای ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ در اﯾﺮان ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ دوره
از ﺗﺤﺼﯿﻼت در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﮐﺸﻮرﻫﺎی اروﭘﺎﯾﯽ و آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ دارای ﺳﺎﺑﻘﻪای
ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻮﺗﺎه و ﺧﯿﻠﯽ ﺟﻮان اﺳﺖ .راهاﻧﺪازی دورهﻫﺎی دﮐﺘﺮا ﺑﻌﺪ از ﺳﺎل
 ۱۳۶۲ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﺗﺤﻮل در ﻧﻈﺎم آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﺤﺴﻮب
ﻣﯽﺷﻮد .در ﺣﺎﻟﯽﮐﻪ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ اراﺋﻪ دوره دﮐﺘﺮا در ﺳﺎلﻫﺎی ﻗﺒﻞ ﻧﯿﺰ ﻣﻮﺟﻮد
ﺑﻮد ،وﻟﯽ ﺑﺎﻻﺧﺮه اﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﻨﯿﺎدی ﺑﺎ ﺗﺄﺧﯿﺮ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد آﻏﺎز ﺷﺪ و ﻃﯽ
دو دﻫﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ در داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎی ﮐﺸﻮر رﺷﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺑﺎ اراﺋﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﺤﺼﯿﻼت دورهﻫﺎی دﮐﺘﺮای ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﯾﮏ ﮔﺎم ﺑﺰرگ در دو
ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪه ،ﯾﻌﻨﯽ ﺗﺮﺑﯿﺖ اﻓﺮادی ﺑﺎ داﺷﺘﻦ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻋﻠﻤﯽ ﺑﺎ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ
ﻋﻀﻮﯾﺖ در ﻫﯿﺄت ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ از ﯾﮏ ﺳﻮ و اﻧﺠﺎم دادن ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی
اﺻﯿﻞ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻋﻠﻢ از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻄﻮریﮐﻪ در ﺳﺎلﻫﺎی
اﺧﯿﺮ ﺷﺎﻫﺪ ﺣﻀﻮر ﻓﺎرغاﻟﺘﺤﺼﯿﻼن دﮐﺘﺮای ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ در اﮐﺜﺮ داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ
ﺑﻪ-ﺧﺼﻮص در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎنﻫﺎ ﺑﻮدهاﯾﻢ .ﺧﻼء ﮐﻤﺒﻮد اﻋﻀﺎی ﻫﯿﺄت ﻋﻠﻤﯽ ﺗﺎ
ﺣﺪ زﯾﺎدی ﺑﺮﻃﺮف و در اﮐﺜﺮ داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎی ﮐﺸﻮر دوره-ﻫﺎی دﮐﺘﺮی ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ
راهاﻧﺪازی ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺗﺮﺑﯿﺖ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺧﺒﺮه در ﺑﺎﻻ ﺗﺮﯾﻦ ﺳﻄﺢ ﻋﻠﻤﯽ
ﺟﺎﻣﻌﻪ در ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ اداﻣﻪ دارد.
ً
در ﮐﺸﻮرﻫﺎی اروﭘﺎﯾﯽ دورهﻫﺎی دﮐﺘﺮای ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﻪ روشﻫﺎی
ذﯾﻞ اراﺋﻪ ﻣﯽﮔﺮدد:
 دورهﻫﺎی دﮐﺘﺮای ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺻﻨﻌﺘﯽ دورهﻫﺎی دﮐﺘﺮای ﭘﮋوﻫﺸﯽ دورهﻫﺎی دﮐﺘﺮای آﻣﻮزﺷﯽ-ﭘﮋوﻫﺸﯽ دورهﻫﺎی دﮐﺘﺮای ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ )ﺗﺮددی و ﯾﺎ راه دور( -دورهﻫﺎی دﮐﺘﺮای ﻣﺸﺘﺮک ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺻﻨﻌﺘﯽ

 .۱ﺗﺮﺑﯿﺖ اﻓﺮاد ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺑﺮای آﻣﻮزش و ﭘﮋوﻫﺶ در ﻣﺮاﮐﺰ آﻣﻮزﺷﯽ،
ﭘﮋوﻫﺸﯽ و ﺻﻨﻌﺘﯽ ﮐﺸﻮر،
 .۲ﺗﺴﻠﻂ ﯾﺎﻓﺘﻦ ﻓﺮد ﺑﺮ آﺛﺎر ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﻨﯽ ﻣﻬﻢ در ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر
آﻣﻮزش و ﭘﮋوﻫﺶ ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ،ﻫﺪاﯾﺖ ،ﻧﻈﺎرت ،ارزﯾﺎﺑﯽ ،ﺗﺠﺰﯾﻪو
ﺗﺤﻠﯿﻞ و ﺣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻋﻠﻤﯽ و ﺻﻨﻌﺘﯽ ﮐﺸﻮر در ﯾﮑﯽ از زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی
ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ
 .۳دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻋﻠﻤﯽ و ﭘﮋوﻫﺸﯽ و ﻧﻮآوری در زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی
ﻋﻠﻤﯽ و ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻣﺮﺑﻮط
 .۴آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ روشﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺸﯽ و ﮐﻮﺷﺶ در ﻧﻮآوری در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ
 .۵ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﺒﺮد و ﮔﺴﺘﺮش ﻣﺮزﻫﺎی داﻧﺶ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﻤﯽ ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ دورهﻫﺎی دﮐﺘﺮی ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ در
داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎی دوﻟﺘﯽ و ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ اﯾﺮان ،و ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت رﺳﺎﻟﻪﻫﺎی
آن و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ آﻣﺪن ﮐﯿﻔﯿﺖ آن و ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی زﯾﺎدی ﮐﻪ ﺻﺮف اﯾﻦ
دوره ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻋﺎﻟﯽ ﻣﯽﺷﻮد ،ﺿﺮوری اﺳﺖ ﮐﻪ روش ﺟﺪﯾﺪی ﺑﺮای
اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت رﺳﺎﻟﻪﻫﺎی دﮐﺘﺮی ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺗﺪوﯾﻦ ﮔﺮدد ﺗﺎ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ
اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﯿﻔﯿﺖ و رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻋﻠﻤﯽ ﮐﺸﻮر ﺷﻮد .در
اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺿﻤﻦ ﺑﺎز ﺑﯿﻨﯽ اﻫﺪاف اﺻﻠﯽ در اﻧﺠﺎم رﺳﺎﻟﻪ دﮐﺘﺮی ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻬﻢ
ﻣﯽﭘﺮدازﯾﻢ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯿﺘﻮان ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻋﻠﻤﯽ ﮐﺸﻮر را در ﻣﺴﯿﺮ
اﺻﻠﯽ آن ﻫﺪاﯾﺖ ﮐﺮد .در اﺑﺘﺪا ،ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ ﺗﺤﺼﯿﻼت دوره دﮐﺘﺮای ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ
در ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺟﻤﺎﻟﯽ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪه ،ﺳﭙﺲ اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﻤﯽ و ﺗﻨﺰل ﮐﯿﻔﯿﺖ
ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت رﺳﺎﻟﻪﻫﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﮔﺮدد .ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﯿﻮه ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت
رﺳﺎﻟﻪﻫﺎ درداﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎی ﻣﻌﺘﺒﺮﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺿﺮورت ﺑﺎزﻧﮕﺮی در
ﻣﻮﺿﻮع رﺳﺎﻟﻪﻫﺎی دﮐﺘﺮی ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ در ﮐﺸﻮر ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .در آﺧﺮ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﻇﺎﯾﻒ ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺬار درﺗﻮﺳﻌﻪ ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﻨﺎوری ﮐﺸﻮر،
ﻧﻬﺎد ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺬاری ﮐﻼن و ﻧﻬﺎد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺟﺮاﯾﯽ ﻧﻤﻮدن ﺗﻌﯿﯿﻦ
ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت رﺳﺎﻟﻪﻫﺎی دﮐﺘﺮی ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽﮔﺮدد.
ﻫﺪاﯾﺖ رﺳﺎﻟﻪﻫﺎی دﮐﺘﺮی · · ·

ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ ﺗﺤﺼﯿﻼت دﮐﺘﺮای ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ

در آﻣﺮﯾﮑﺎو ﮐﺎﻧﺎدا دورهﻫﺎی دﮐﺘﺮای ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﻪ دو ﺻﻮرت ذﯾﻞ اراﯾﻪ
ﻣﯿﺸﻮد:
 دورهﻫﺎی دﮐﺘﺮای آﻣﻮزﺷﯽ-ﭘﮋوﻫﺸﯽ ) دﮐﺘﺮی ﻓﻠﺴﻔﻪ در ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ PhD(
 دورهﻫﺎی دﮐﺘﺮای ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽدر ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در اﯾﺮان روش دورهﻫﺎی دﮐﺘﺮای آﻣﻮزﺷﯽ-ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﯾﺎ
ً
ﻫﻤﺎن دﮐﺘﺮی ﻓﻠﺴﻔﻪ در ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ  PhDاراﺋﻪ ﻣﯿﺸﻮد )ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﯾﮑﯽ از
اﻧﻮاع دﮐﺘﺮاﯾﯽ ﮐﻪ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﮐﺎﻧﺎدا اﺟﺮا ﻣﯽﺷﻮد( .در اﯾﻦ روش
داﻧﺸﺠﻮ ﺑﺨﺸﯽ از وﻗﺖ ﺧﻮد را ﺑﺮای آﻣﻮزش و ﺑﺨﺸﯽ دﯾﮕﺮ را ﺑﻪ ﭘﮋوﻫﺶ
اﺧﺘﺼﺎص ﻣﯽدﻫﺪ .ﻃﻮل دوره در اﯾﻦ روش از ﺳﺎﯾﺮ روشﻫﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ.
ﻣﺰﯾﺖ روشﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ-ﭘﮋوﻫﺸﯽ ،ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺑﻨﯿﻪ ﻋﻠﻤﯽ و آﻣﻮزﺷﯽ داﻧﺸﺠﻮ
۲
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ﭘﻨﺠﻤﯿﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ آﻣﻮزش ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ اﯾﺮان
)ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺳﺎزی آﻣﻮزش ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ(
 ۳۰آﺑﺎن ﺗﺎ  ۲ﻣﻬﺮﻣﺎه ۱۳۹۶

دﮐﺘﺮی در اﯾﺮان« اﻃﻼق ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺜﺎل در ﺳﺎل  ۹۲ﻇﺮﻓﯿﺖ ﭘﺬﯾﺮش
داﻧﺸﮕﺎه آزاد در ﻣﻘﻄﻊ دﮐﺘﺮی از  ۴۰۰۰ﻧﻔﺮ ﺑﻪ  ۱۲۰۰۰ﻧﻔﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا
ﮐﺮده اﺳﺖ .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺣﺪود  ۴۰ﻫﺰار داﻧﺸﺠﻮی دﮐﺘﺮا در ﺳﻄﺢ
ﮐﺸﻮر در ﺣﺎل آﻣﻮزش ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ) ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ از آﻧﺎن داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن
دﮐﺘﺮی ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ(.ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻫﻨﻮز اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر داﻧﺶﺑﻨﯿﺎن
ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ و ﻇﺮﻓﯿﺖ ﭘﺬﯾﺮش اﺳﺎﺗﯿﺪ ﺑﺮای داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺤﺪود
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ،از ﻫﻢاﮐﻨﻮن ﺑﺎ ﭘﺪﯾﺪه ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻼن ﺑﯿﮑﺎر دﮐﺘﺮی ﻣﻮاﺟﻪاﯾﻢ ﮐﻪ
در آﯾﻨﺪه ﺑﺴﯿﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪﺷﺪ .اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎی
ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ دﻧﯿﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎی دوﻟﺘﯽ و ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ اﯾﺮان ،ﻇﺮﻓﯿﺖ داﻧﺸﺠﻮ
در ﻣﻘﺎﻃﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ را اﻓﺰاﯾﺶ ﻏﯿﺮﻣﻨﻄﻘﯽ ﻧﺪادهاﻧﺪ .ﺑﻌﻨﻮان ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ،داﻧﺸﮕﺎه
ﻫﺎروارد در ﺳﺎل  ۲۰۱۳ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  ۴/۱ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺑﻮدﺟﻪ داﺷﺘﻪ ۲۰ ،ﻫﺰار
ً
ﻧﻔﺮ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ورود ﺑﻪ اﯾﻦ داﻧﺸﮕﺎه ﺑﻮدهاﻧﺪ و ﺟﻤﻌﺎ ﺣﺪود  ۱۷۰۰ﻧﻔﺮ را در
ﻫﺮﺳﻪ ﻣﻘﻄﻊ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ،ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ و دﮐﺘﺮی ﭘﺬﯾﺮش ﮐﺮده اﺳﺖ .در
ﺣﺎﻟﯽﮐﻪ در ﺷﻬﺮﯾﻮر  ،۹۲ﻏﺮﯾﺐ ﺑﻪ  ۴۰ﻫﺰار داﻧﺸﺠﻮ در ﻣﻘﻄﻊ دﮐﺘﺮی در
داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎی ﮐﺸﻮر ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺑﻮدهاﻧﺪ .در ﯾﮑﯽ از داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎی
ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﮐﺸﻮر )داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ اﻣﯿﺮﮐﺒﯿﺮ( در ﺳﺎل  ۹۲ﺣﺪود ۱۶۵۰
داﻧﺸﺠﻮی دﮐﺘﺮا و در ﺳﺎﻟﺠﺎری ﺣﺪود  ۱۹۰۰ﻧﻔﺮ در اﯾﻦ ﻣﻘﻄﻊ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ
ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ] [۳و ].[۴

در ﺧﻼل ﺳﺎلﻫﺎی اول دوره دﮐﺘﺮا ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ داﻧﺸﺠﻮ دروس
ﻣﺘﻌﺪدی را ﻣﯽﮔﺬراﻧﺪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮای آﻣﻮزش ﻧﯿﺰ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ .در اﯾﻦ
روش ﻣﺮز ﺑﯿﻦ آﻣﻮزش و ﭘﮋوﻫﺶ ﮔﺬراﻧﺪن اﻣﺘﺤﺎن ﺟﺎﻣﻊ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
اﻟﺒﺘﻪ ﺷﺎﯾﺎن ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﺎل  ،۱۳۸۹ﺑﺎ ﺗﺼﻮﯾﺐ و اﺑﻼغ وزارت ﻋﻠﻮم،
ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻓﻨﺎوری ،دوره دﮐﺘﺮی ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺑﺎ داﺷﺘﻦ رﺳﺎﻟﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻣﺤﻮر
از ﯾﮏ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﻪ ﻣﺪت زﻣﺎن ﻣﺤﺪودی در ﮐﺸﻮر اﺟﺮا ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻻﯾﻞ
ﻣﺘﻌﺪدی ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮔﺮدﯾﺪه و در ﺳﺎﻟﻬﺎی دﻫﻪ ﻫﻔﺘﺎد دورهﻫﺎی دﮐﺘﺮی ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ
ﺗﺮددی ﺑﺮای ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﺑﺎ ﮐﺸﻮرﻫﺎی اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن و اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ در ﮐﺸﻮر
اﺟﺮا ﺷﺪه اﺳﺖ.
۱.۲

ﻣﻮﺿﻮع رﺳﺎﻟﻪﻫﺎی دﮐﺘﺮی ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ

ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻋﻤﺪه در رﺳﺎﻟﻪﻫﺎی دﮐﺘﺮی ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﻨﯿﺎدی در ﯾﮏ
زﻣﯿﻨﻪ ﺧﺎص و داﺷﺘﻦ دﺳﺘﺎوردﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺟﺪﯾﺪ در ﻋﻠﻮم ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ اﺳﺖ.
ً
ﻣﻮﺿﻮع رﺳﺎﻟﻪ و ﻧﺘﺎﯾﺞ آن اﻟﺰاﻣﺎ ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ ﻋﻠﻤﯽ و ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺘﺸﺎر در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎﻧﯽ
ﺑﺎﺷﺪ .در اﯾﺮان ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﮐﻪ اﻋﻄﺎی اﯾﻦ ﻣﺪرک ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ و
دﻗﺖ ﻧﻈﺮ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﺪ .ﮔﺮﭼﻪ ﭼﺎپ ﻣﻘﺎﻟﻪ در ﻧﺸﺮﯾﺎت ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ
ﻧﺸﺎﻧﻪ اﺻﯿﻞ ﺑﻮدن ﮐﺎر و ﺑﻠﻮغ ﻓﮑﺮی و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد ،وﻟﯽ در
داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ دﻧﯿﺎ ﭼﺎپ و اﻧﺘﺸﺎر ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺷﺮط ﺑﺎﯾﺴﺘﻪ ﻓﺎرغ-اﻟﺘﺤﺼﯿﻠﯽ
ﻧﯿﺴﺖ .،در دورهﻫﺎی دﮐﺘﺮا در اﯾﺮان ﭼﺎپ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺮﻃﯽ ﺿﺮوری
ﺑﺮای ﻓﺎرغاﻟﺘﺤﺼﯿﻞ ﺷﺪن در داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎی ﮐﺸﻮر ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ].[۲
ﺗﺠﺮﺑﻪ و ﺗﺴﻠﻂ ﻋﻠﻤﯽ اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ در اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻮﺿﻮع رﺳﺎﻟﻪ ﻣﻨﻄﺒﻖ
ﺑﺎ داﻧﺶ روز و ﺣﺮﮐﺖ در ﻣﺮزﻫﺎی داﻧﺶ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ و
ﭘﺸﺘﮑﺎر وﺗﻼش ﺟﺪی داﻧﺸﺠﻮ در اﻧﺠﺎم آن ﺷﺮط اﺳﺎﺳﯽ و ﻣﺴﻠﻢ در ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ
رﺳﺎﻟﻪﻫﺎی دﮐﺘﺮی ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ روش اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻮﺿﻮع رﺳﺎﻟﻪﻫﺎ
در داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ ،داﻧﺸﮑﺪهﻫﺎ و ﮔﺮوهﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﺗﻨﻬﺎ
روش ﮐﻨﺘﺮل ﮐﯿﻔﯿﺖ آن ﯾﮑﯽ ﭼﺎپ ﻣﻘﺎﻻﺗﯽ ﻣﻌﺘﺒﺮ اﺳﺖ و دﯾﮕﺮی ﺑﻪ ﺟﺪﯾﺖ و
ﻧﮑﺘﻪ ﺑﯿﻨﯽ ﻫﯿﺌﺖ داوران ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد و ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﮐﺜﺮت داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن دﮐﺘﺮی
و ﺑﺮﺧﻮرد ﻏﯿﺮ ﻋﻠﻤﯽ و ﺳﻄﺤﯽ ﺑﺮﺧﯽ از داوران ،ﻫﺪﻓﻤﻨﺪﺳﺎزی و ﺟﻬﺖ
دﻫﯽ ﺑﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت در دوره دﮐﺘﺮی ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺿﺮوری اﺳﺖ و ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی
و ﺗﻮﺟﻪ وﯾﮋه ﻧﯿﺎز دارد.

۳

ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﺮﺑﯿﺖ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن دﮐﺘﺮی ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ زﯾﺎد اﺳﺖ ﺑﻄﻮرﯾﮑﻪ ﺑﻮدﺟﻪ
اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺟﻬﺖ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﯾﮏ داﻧﺸﺠﻮی دﮐﺘﺮی ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ در ﺳﺎل ) ۹۴ﻃﺒﻖ
آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺼﻮب وزارت ﻋﻠﻮم ،ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻓﻨﺎوری در داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎی دوﻟﺘﯽ(،
ﺑﻄﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺣﺪود  ۱۵۷۰ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل ﺑﺮآورد ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺷﺎﻣﻞ
ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ،ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ،داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﭘﮋوﻫﺸﯽ اﺳﺖ.
ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺣﺪود  ۶۸۰ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل در ﺳﺎل  ۹۴ﺑﻮده اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪ در دوره دﮐﺘﺮی ﻧﻮﺑﺖ دوم )ﺑﺎ ﺷﺮط  ۸ﺗﺮم ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ( ﺣﺪود
 ۷۵۰ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل اﺳﺖ و ﺑﺎ اﺣﺘﺴﺎب ﺷﻬﺮﯾﻪای ﮐﻪ در داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎی
ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ از ﺗﺮﺑﯿﺖ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن دﮐﺘﺮی اﺧﺬ ﻣﯽﺷﻮد ،ﻫﺰﯾﻨﻪای ﺑﺴﯿﺎر
ﻫﻨﮕﻔﺖ ﺻﺮف ﺗﺮﺑﯿﺖ اﯾﻦ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن در ﮐﺸﻮرﻣﯽﺷﻮد) .اﯾﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻋﻼوه
ً
ﺑﺮ ﻫﺰﯾﻨﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن دﮐﺘﺮی اﯾﺮاﻧﯽ ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎ
ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻮرﯾﺴﺖﻫﺎ ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ
ﺳﺒﺐ ﺗﻮﺳﻌﻪ و درآﻣﺪزاﯾﯽ آﻧﻬﺎ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ(

 .اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﻤﯽ و ﮐﻨﺘﺮل ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت
رﺳﺎﻟﻪﻫﺎی دﮐﺘﺮی ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ در ﻋﺮﺻﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﺟﻬﺎﻧﯽ ،ﭘﯿﻮﻧﺪ داﻧﺸﮕﺎه و ﺻﻨﻌﺖ
دﯾﺮزﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﯿﮑﺮه ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺸﯽ و ﻧﻮآوری ﻣﺤﺴﻮب
ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺪﻟﯿﻞ ﻋﺪم ارﺗﺒﺎط ﻣﻄﻠﻮب ﺻﻨﻌﺖ و داﻧﺸﮕﺎه در ﮐﺸﻮر ،رﺳﺎﻟﻪﻫﺎی
دﮐﺘﺮی ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ و ﺷﻨﺎﺧﺖ راﻫﮑﺎرﻫﺎی
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﻌﺘﯽ درازﻣﺪت ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﭘﻮﯾﺎﯾﯽ ﻋﻠﻤﯽ-ﭘﮋوﻫﺸﯽ در ﺳﻄﺢ
ﻣﺮزﻫﺎی داﻧﺶ ﺣﺮﮐﺖ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ .زﯾﺮا ﺻﻨﻌﺖ در ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻼت

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺟﻬﺖ راهاﻧﺪازی دوره دﮐﺘﺮی وﺟﻮد ﺣﺪاﻗﻞ دو داﻧﺸﯿﺎر ﯾﺎ
ﯾﮏ اﺳﺘﺎد در ﮔﺮوه آﻣﻮزﺷﯽ ﺿﺮوری اﺳﺖ .در ﺳﺎل-ﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ
ﻇﺮﻓﯿﺖ ﭘﺬﯾﺮش ﮐﻤﯽ ﺗﻌﺪاد داﻧﺸﺠﻮی دﮐﺘﺮا در ﺑﺴﯿﺎری از داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎی
دوﻟﺘﯽ و آزاد ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﻮدهاﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ ﺑﻪ آن »ﺳﻮﻧﺎﻣﯽ ﺗﮑﺜﯿﺮ داﻧﺸﺠﻮی
ﻫﺪاﯾﺖ رﺳﺎﻟﻪﻫﺎی دﮐﺘﺮی · · ·

۳
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ﭘﻨﺠﻤﯿﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ آﻣﻮزش ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ اﯾﺮان
)ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺳﺎزی آﻣﻮزش ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ(
 ۳۰آﺑﺎن ﺗﺎ  ۲ﻣﻬﺮﻣﺎه ۱۳۹۶

راﻫﻨﻤﺎ ﮐﻪ ﺧﻮد دارای اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ و دارای اﺧﺘﯿﺎر دﺧﻞ و ﺗﺼﺮف
در ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ اﺳﺖ ،اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﮐﻨﺪ .در اﯾﻦ داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ،
ﭘﺬﯾﺮش داﻧﺸﺠﻮ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ و ﺑﺮاﺳﺎس ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ او در
ﻣﻮرد ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﺠﻮ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﯽآورد و ﻧﯿﺰ ﻧﻈﺮﻫﺎی ﻣﻌﺮﻓﺎن و اﺳﺘﺎدان
ﻗﺒﻠﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎﯾﯽ از ﻗﺒﯿﻞ ﺳﻄﺢ ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ
اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺮاﺳﺎس ﺑﻮدﺟﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ،داﻧﺸﺠﻮ ﺑﺎ اﻧﺠﺎم
رﺳﺎﻟﻪ دﮐﺘﺮی آن ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺑﻨﯿﺎدی را ﺑﻪ ﺛﻤﺮ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ ].[۹

روز اﻗﺪام ﮐﺮده و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ درازﻣﺪت ﻧﺪاﺷﺘﻪ و
ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﻣﺤﻘﻘﺎن و ﺟﺎﯾﮕﺎﻫﯽ ﺑﺮای آﻧﺎن ﻧﺪارد].[۵
ً
ﻟﺬا ﻋﻤﺪﺗﺎ ﭼﻮن ﻣﻮﺿﻮع رﺳﺎﻟﻪﻫﺎی دﮐﺘﺮی ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﺮاﺳﺎس داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ،
داﻧﺸﮑﺪهﻫﺎ و ﮔﺮوهﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮﺳﻌﻪ
ً
ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ در ﺳﺎﻟﯿﺎن ﻗﺒﻞ )ﮐﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﻪ ﺗﻌﻮﯾﻖ اﻧﺪاﺧﺘﻦ
ﺑﯿﮑﺎری ﻧﺴﻞ ﺟﻮان ﮐﺸﻮر ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ( ﮐﯿﻔﯿﺖ رﺳﺎﻟﻪﻫﺎی دﮐﺘﺮی ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ )ﺑﺎ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﻤﺮ ﺟﻮان ﺗﺮﺑﯿﺖ داﻧﺸﺠﻮی دﮐﺘﺮی در ﮐﺸﻮر( ﺗﻨﺰل ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ،
ﺿﺮورت ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت رﺳﺎﻟﻪﻫﺎی دﮐﺘﺮی ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﯿﺶ از ﺑﯿﺶ
در ﮐﺸﻮر اﺣﺴﺎس ﻣﯽﺷﻮد.
۱.۳

۴

ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت رﺳﺎﻟﻪﻫﺎی دﮐﺘﺮی ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی
ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ

ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ذﮐﺮ ﺷﺪ ،ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻋﻤﺪه در رﺳﺎﻟﻪﻫﺎی دﮐﺘﺮی ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ اﻧﺠﺎم
ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﻨﯿﺎدی در ﯾﮏ زﻣﯿﻨﻪ ﺧﺎص و داﺷﺘﻦ دﺳﺘﺎوردﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺟﺪﯾﺪ در
ﻋﻠﻮم ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ اﺳﺖ .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻮﺿﻮع رﺳﺎﻟﻪﻫﺎ ﺑﺮاﺳﺎس داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ،
داﻧﺸﮑﺪهﻫﺎ و ﮔﺮوه-ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺟﻬﺖدﻫﯽ ﺑﻪ
اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت در دوره دﮐﺘﺮی ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﺮاﺳﺎس ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﮐﻼن ﻋﻠﻤﯽ
ﮐﺸﻮر دارد.
ﺟﻬﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﯿﻔﯿﺖ رﺳﺎﻟﻪﻫﺎی دﮐﺘﺮی درﮐﺸﻮر ،ﺗﻨﻬﺎ ﻧﻬﺎد دوﻟﺘﯽ ﮐﻪ
درﺣﺎلﺣﺎﺿﺮ ﺑﻄﻮر ﻣﺤﺪودی اﯾﻦ وﻇﯿﻔﻪ را اﻧﺠﺎم ﻣﯽ-دﻫﺪ ،ﺻﻨﺪوق
ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان و ﻓﻨﺎوران ﮐﺸﻮر اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻋﻠﻤﯽ
و ﻓﻨﺎوری رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽ-ﻧﻤﺎﯾﺪ.اﯾﻦ ﻧﻬﺎد درﺣﺎلﺣﺎﺿﺮ
ﺑﻄﻮر ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺤﺪود و اﻧﺪک از رﺳﺎﻟﻪﻫﺎی دﮐﺘﺮی ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮع آن ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ
اوﻟﻮﯾﺖﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺸﯽ و ﻓﻨﺎوری اﻋﻼم ﺷﺪه از ﺳﻮی ﺻﻨﺪوق ﺑﺎﺷﺪ ،ﺣﻤﺎﯾﺖ
ﻣﺎﻟﯽ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ .اﯾﻦ ﺻﻨﺪوق دارای  ۱۲ﮐﺎرﮔﺮوه ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺷﺎﻣﻞ :ﻋﻠﻮم ﭘﺎﯾﻪ،
ﻓﻨﯽ و ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ،ﮐﺸﺎورزی و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ ،ﻣﯿﺎن ﮔﺮوﻫﯽ ،ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ،
ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﻋﻠﻮم اﻗﺘﺼﺎدی ،ﻫﻨﺮ و ﻣﻌﻤﺎری،
ﻣﻌﺎرف و ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ ،ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻋﻠﻢ و ﻓﻨﺎوری ،ﺗﻐﯿﯿﺮات اﻗﻠﯿﻢ و ﮔﺮﻣﺎﯾﺶ
ﺟﻬﺎﻧﯽ و ﻋﻠﻮم داﻣﯽ ،داﻣﭙﺰﺷﮑﯽ و ﺷﯿﻼت اﺳﺖ].[۱۰
ﺑﻄﻮر ﮐﻠﯽ ﮐﺎﺳﺘﯽﻫﺎ و ﺿﻌﻒﻫﺎ در اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻮﺿﻮع رﺳﺎﻟﻪ دﮐﺘﺮی
ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ در اﯾﺮان ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﻈﺮات ﺧﺒﺮﮔﺎن و ﺻﺎﺣﺐ-ﻧﻈﺮان( ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
 ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درازﻣﺪت )دهﺳﺎﻟﻪ( داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ ﺑﺮای ارﺗﻘﺎء دﮐﺘﺮای ﻣﻬﻨﺪﺳﯽدر ﺟﻬﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻋﻠﻢ و ﻓﻨﺎوری در ﮐﺸﻮر
 ﻋﺪم ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺬاری و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺑﻨﯿﺎدی ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎیﺑﺎﻻدﺳﺘﯽ و ﮐﻼن ﮐﺸﻮر
 ﻋﺪم ﻫﺪاﯾﺖ رﺳﺎﻟﻪﻫﺎی دﮐﺘﺮای ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﯿﺎزﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ ﻋﻠﻤﯽو ﻓﻨﺎوری ﮐﺸﻮر
 اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﻤﯽ و ﻏﯿﺮﻣﻨﻄﻘﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن دﮐﺘﺮی ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ در ﮐﺸﻮر -ﭘﺎﯾﯿﻦ آﻣﺪن ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت رﺳﺎﻟﻪﻫﺎی دﮐﺘﺮی ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ و

ً
ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ دﻧﯿﺎ ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺨﺶ
دوﻟﺘﯽ و ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ در ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎی ﺑﻨﯿﺎدی ،ﮐﺎرﺑﺮدی و ﺗﻮﺳﻌﻪای
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺜﺎل در آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﺳﺎل  ،۲۰۱۲ﺑﯿﺶ از
 ۴۰۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر در ﺣﻮزه ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺷﺪه ﮐﻪ درﺻﺪ
ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﺮد در ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﺑﻨﯿﺎدی ،ﮐﺎرﺑﺮدی و ﺗﻮﺳﻌﻪای ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،%۱۷
 ،%۲۲و  %۶۱ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
در آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﻨﯿﺎد ﻣﻠﯽ ﻋﻠﻮم آﻣﺮﯾﮑﺎ )  ، (NSFﻣﻮﺳﺴﻪ
ﻣﻠﯽ ﺑﻬﺪاﺷﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ )  (NIHو آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﻓﯿﺰﯾﮏ ﮐﺎرﺑﺮدی ) (APL
داﻧﺸﮕﺎه ﺟﺎن ﻫﺎﭘﮑﯿﻨﺰ و ﺑﻮدﺟﻪ  ۸۰درﺻﺪ رﺳﺎﻟﻪﻫﺎی دﮐﺘﺮی ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ
و ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻧﻘﺶ ﺑﺰرﮔﯽ را در رﺷﺪ ﻋﻠﻮم و ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ در آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﺟﻬﺎن
اﯾﻔﺎء ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ] .[۶]-[۸از ﻃﺮﻓﯽ ﺑﯿﺶ از ﻧﯿﻤﯽ از ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﺑﻨﯿﺎدی
)ﺣﺪود  ۵۰درﺻﺪ در آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﺗﻮﺳﻂ داﻧﺸﮕﺎه
ﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ رﺳﺎﻟﻪ ﻫﺎی دﮐﺘﺮی ﻧﻘﺶ اﺳﺎﺳﯽ در آﻧﻬﺎ دارﻧﺪ .از
ﻃﺮف دﯾﮕﺮ در ﺑﻌﻀﯽ از ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﻧﻈﯿﺮ آﻣﺮﯾﮑﺎ و اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن،
ﮔﺮﻓﺘﻦ و اﻧﺠﺎم ﺑﻮدﺟﻪﻫﺎی ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﺑﺮاﺳﺎس رﺳﺎﻟﻪﻫﺎی دﮐﺘﺮی ﺑﺮای اﺳﺎﺗﯿﺪ
اﻟﺰاﻣﯽ و در ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻧﻈﯿﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎی اروﭘﺎﯾﯽ ،ژاﭘﻦ ... ،ﺟﺰو ﻣﻮارد
ﺿﺮوری ﺑﺮای ارﺗﻘﺎء و اداﻣﻪ ﮐﺎر اﺳﺘﺎد ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﯾﻌﻨﯽ اﺳﺎﺗﯿﺪ راﻫﻨﻤﺎ در
داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎ و اﻏﻠﺐ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ،اﺑﺘﺪا ﺑﺎ ﻣﺬاﮐﺮات ﺑﺎ ﺻﻨﻌﺖ
و ﺑﻨﯿﺎدﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻮدﺟﻪﻫﺎی ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺑﻨﯿﺎدی را دارﻧﺪ ،ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ در
ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺑﻨﯿﺎدی را ﻣﺸﺨﺺ و ﺑﻮدﺟﻪ را وارد داﻧﺸﮕﺎه ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﺑﺎ دادن
ﺑﺎﻻﺳﺮی داﻧﺸﮕﺎه ،ﺑﻮدﺟﻪ ﺻﺮف ﮐﻤﮏ ﻫﺰﯾﻨﻪ داﻧﺸﺠﻮی دﮐﺘﺮی و اﻧﺠﺎم
اﻣﻮر آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﻣﯽﺷﻮد و ﻓﺮد اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ از اﯾﻦ ﺑﻮدﺟﻪ
ﻣﻨﺘﻔﻊ ﻧﻤﯽﺷﻮد و ﺑﺎ درﯾﺎﻓﺖ ﺣﻘﻮق ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﺧﻮد ﯾﺎ ﺑﻪ ﺗﻌﻬﺪات ﺷﻐﻠﯽ ﺧﻮد
ﻋﻤﻞ ﻧﻤﻮده ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺟﻬﺖ ارﺗﻘﺎء از اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ در
داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎی ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ،داﻧﺸﺠﻮی دﮐﺘﺮا و رﺳﺎﻟﻪ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ را اﺳﺘﺎد
ﻫﺪاﯾﺖ رﺳﺎﻟﻪﻫﺎی دﮐﺘﺮی · · ·

ﺿﺮورت ﺑﺎزﻧﮕﺮی در ﻣﻮﺿﻮع رﺳﺎﻟﻪﻫﺎی دﮐﺘﺮی
ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ در ﮐﺸﻮر

۴
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ﭘﻨﺠﻤﯿﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ آﻣﻮزش ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ اﯾﺮان
)ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺳﺎزی آﻣﻮزش ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ(
 ۳۰آﺑﺎن ﺗﺎ  ۲ﻣﻬﺮﻣﺎه ۱۳۹۶

ﮐﻼن ﺣﻮزه ﻋﻠﻢ و ﻓﻨﺎوری ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮارد زﯾﺮ اﺳﺖ:

ﻋﺪم ارزﯾﺎﺑﯽﻫﺎی آن
 ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻧﻤﻮدن ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻫﻨﮕﻔﺘﯽ از ﺑﻮدﺟﻪ ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم رﺳﺎﻟﻪﻫﺎی دﮐﺘﺮی• ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ اﻧﻘﻼب ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ
ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﺪون داﺷﺘﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻬﺮه-ﺑﺮداری در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻋﻠﻢ و ﻓﻨﺎوری در ﮐﺸﻮر
 ﻋﺪم وﺟﻮد ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ و ﺷﻨﺎﺧﺖ راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﻌﺘﯽ • ﻣﺠﻤﻊ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻧﻈﺎمدرازﻣﺪت ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﭘﻮﯾﺎﯾﯽ ﻋﻠﻤﯽ-ﭘﮋوﻫﺸﯽ در ﺳﻄﺢ ﻣﺮزﻫﺎی داﻧﺶ در
• ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ
ﮐﺸﻮر
 ﻋﺪم وﺟﻮد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺑﺮای ﺻﻨﻌﺖ ﻧﺎﮐﺎرآﻣﺪ ﮐﺸﻮرب -ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺬاری و ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاری درون ﻗﻮهای
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮐﺎﺳﺘﯽﻫﺎی ﻓﻮق و ﺿﺮورت اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﻮﺿﻮع رﺳﺎﻟﻪﻫﺎی
داﻣﻨﻪ ﭘﻮﺷﺶ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه در ﻧﻬﺎدﻫﺎی اﯾﻦ دﺳﺘﻪ ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ً
دﮐﺘﺮی ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ از ﻃﺮﻓﯽ و از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺤﺪود و اﻧﺪک دﺳﺘﻪ اول ،ﻣﺤﺪودﺗﺮ اﺳﺖ و ﺻﺮﻓﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻣﻘﺎم ﻗﻮه ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی
ﺻﻨﺪوق ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان و ﻓﻦآوران ﮐﺸﻮر ،ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽﮔﺮدد ﮐﻪ زﯾﺮﻧﻈﺮ آن ﻗﻮه اﺑﻼغ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮارد زﯾﺮ اﺳﺖ:
ﺑﺼﻮرت ﺳﯿﺴﺘﻤﺎﺗﯿﮏ و ﻧﻈﺎمﻣﻨﺪ ﻧﻬﺎدی در ﺳﻄﺢ ﮐﺸﻮر ﻣﺘﻮﻟﯽ ﺗﺼﻮﯾﺐ
• ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ
ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت رﺳﺎﻟﻪﻫﺎی دﮐﺘﺮی ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﺪاف ﮐﻼن ﻋﻠﻢ و
ﻓﻦآوری در ﮐﺸﻮرﺷﻮد ﮐﻪ ﻫﻢ ﮐﯿﻔﯿﺖ رﺳﺎﻟﻪﻫﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﻫﻢ ﺑﺼﻮرت • ﻗﻮه ﻣﺠﺮﯾﻪ :ﮐﻨﺸﮕﺮان ﻧﻈﺎم ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺬاری ﻋﻠﻢ و ﻓﻨﺎوری در ﻗﻮه ﻣﺠﺮﯾﻪ
ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ در ﺟﻬﺖ ﺗﺤﻘﻖ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﮐﻼن ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻋﻠﻤﯽ ﮐﺸﻮر ﻫﺪاﯾﺖ
در دو ﺑﺨﺶ زﯾﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻫﺴﺘﻨﺪ:
ﺷﻮﻧﺪ.
 ﻓﺮاﺑﺨﺸﯽ :ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ ﻋﻠﻮم ،ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻓﻨﺎوری و ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻋﻠﻤﯽ،ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ و ﻓﻨﺎوری ﻫﯿﺄت دوﻟﺖ
 ۱.۴ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺬاری ﻋﻠﻢ و ﻓﻨﺎوری در ﮐﺸﻮر اﯾﺮان
 ﺑﯿﻦ ﺑﺨﺸﯽ :وزارت ﻋﻠﻮم ،ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻓﻨﺎوری وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎنﺑﺮرﺳﯽ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻈﺎم ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺬاری در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﻧﯿﺎ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ آن اﺳﺖ و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ ،ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﻨﺎوری رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری ،ﺳﺎزﻣﺎن
ً
ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺬاری ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ و در ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻓﻮق دوﻟﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی.
ﮐﻪ
ﻣﺤﺪود ﺑﻪ دوره ﭼﻬﺎر ﯾﺎ ﻫﺸﺖ ﺳﺎﻟﻪ دوره دوﻟﺖ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد.
ً
ﻋﻤﺪﺗﺎ در ﭼﺎرﭼﻮب ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی اﺑﻼغ ﺷﺪه از ۲.۴
درﺣﺎﻟﯽﮐﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ
ﺳﻮی دوﻟﺖ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ .در ﮐﺸﻮر اﯾﺮان ﻧﯿﺰ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺬاری ﻋﻠﻢ و ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﮐﻠﯽ ﻧﻈﺎم ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﻨﺎوری ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻣﺮاﺟﻊ
ﻓﻨﺎوری ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اوﻟﯿﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖﭘﮋوﻫﯽ ،ﺗﺪوﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎ ،ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐﮐﻨﻨﺪه را ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ دو ﺑﺨﺶ زﯾﺮ ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی ﮐﺮد:
ﻣﺮاﺟﻊ ذیرﺑﻂ و ﺗﺼﻮﯾﺐ آن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﺮد در ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎ و ﻧﻬﺎدﻫﺎی دوﻟﺘﯽ  -۱ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﮐﻠﯽ »ﻋﻠﻢ و ﻓﻨﺎوری« اﺑﻼﻏﯽ از ﻃﺮف ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮی
و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﻼن در ﺷﻮرایﻋﺎﻟﯽاﻧﻘﻼب ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و در ﭼﻬﺎر ﭼﻮب ﻧﻘﺸﻪ  -۲ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﻣﻨﺪرج در ﻧﻘﺸﻪ ﺟﺎﻣﻊ ﻋﻠﻤﯽ ﮐﺸﻮر
ﻋﻠﻤﯽ ﮐﺸﻮر اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد.
ﺟﺪول ۱ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﻣﺼﻮب ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻋﻠﻢ و ﻓﻨﺎوری ﮐﺸﻮر را در ارﺗﺒﺎط
ﺳﺎﺧﺘﺎر و ﻣﺪل ﻧﻈﺎم ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺬار ﻋﻠﻢ و ﻓﻨﺎوری ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺷﻤﺎﺗﯿﮏ در ﺑﺎ رﺳﺎﻟﻪﻫﺎی دﮐﺘﺮی ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ .ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﺟﺪول  ۱ﻧﺸﺎن
ﺷﮑﻞ ) (۱ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ] .[۹اﯾﻦ ﻧﻤﻮدار ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﺳﻄﺢ ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺬاری ﻣﯽدﻫﺪ ،ﻣﺮاﺟﻊ ﺗﺼﻮﯾﺐﮐﻨﻨﺪه ﻧﻈﺎم ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﻨﺎوری ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺟﻬﺖ دادن
و ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻋﻨﺎﺻﺮ اﺳﺖ .ﻫﻤﺎﻧﻄﻮرﮐﻪ در ﺷﮑﻞ ) (۱ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺮﺟﻌﯿﺖ ﻋﻠﻤﯽ اﻫﻤﯿﺖ ﺧﺎﺻﯽ داده ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ
ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺬاری ﻋﻠﻢ و ﻓﻨﺎوری در ﮐﺸﻮر در ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ و در ﻫﺮﯾﮏ از اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﯿﻔﯿﺖ رﺳﺎﻟﻪﻫﺎی دﮐﺘﺮی ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﺤﻘﻖ ﮔﺮدد.
ﻗﻮای ﺳﻪﮔﺎﻧﻪ و ﻓﺮاﺗﺮ از آﻧﻬﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر
درک ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﻬﺘﺮ ﻧﻘﺶ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺬاری ﻋﻠﻢ  ۳.۴ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد
و ﻓﻨﺎوری ﮐﺸﻮر ،ﺷﺮح وﻇﺎﯾﻒ و ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ ﻫﺮ ﯾﮏ در ﻗﺎﻟﺐ ﻃﺒﻘﻪ-ﺑﻨﺪی زﯾﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ ﺿﺮورت ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ در اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻮﺿﻮع رﺳﺎﻟﻪﻫﺎی
ﺗﺸﺮﯾﺢ ﺷﺪه اﺳﺖ.
دﮐﺘﺮی ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺟﻬﺖ ﺗﺤﻘﻖ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﮐﻠﯽ ﻧﻈﺎم ﻋﻠﻢ و ﻓﻨﺎوری
اﻟﻒ -ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺬاری و ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاری ﻓﺮا ﻗﻮهای
ﺿﺮوری اﺳﺖ ﺳﺎزﻣﺎن و ﻧﻬﺎدی ﻣﺘﻮﻟﯽ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮔﺬاری ﺧﺮد و ﮐﻼن و
در اﯾﻦ ﺳﻄﺢ آن دﺳﺘﻪ از ﻧﻬﺎدﻫﺎ ﯾﺎ ارﮐﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﺪه در ﺗﺪوﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی اﺟﺮاﺋﯽ و اﻗﺪام ﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ در آن ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ
آﻧﻬﺎ ﺑﺮای ﺗﻤﺎم ﻗﻮا و دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ ﻻزم اﻻﺟﺮاﺳﺖ و ﻣﺘﻮﻟﯽ ﺗﺪوﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﺷﮑﻞ ) (۱ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﮐﻼن آن ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻮرای ﻧﻘﺸﻪ ﺟﺎﻣﻊ ﻋﻠﻤﯽ ﮐﺸﻮردر
ﻣﺮاﺟﻊ ﺗﺼﻮﯾﺐﮐﻨﻨﺪه
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ﭘﻨﺠﻤﯿﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ آﻣﻮزش ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ اﯾﺮان
)ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺳﺎزی آﻣﻮزش ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ(
 ۳۰آﺑﺎن ﺗﺎ  ۲ﻣﻬﺮﻣﺎه ۱۳۹۶

ﺷﮑﻞ  :۱ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺬاری ﻋﻠﻢ و ﻓﻨﺎوری در ﮐﺸﻮر اﯾﺮان
ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ اﻧﻘﻼب ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و در ﺣﺪ اﺟﺮاﺋﯽ اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﺣﯿﻄﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ].[۱۲
وﻇﺎﯾﻒ ﯾﮑﯽ از دو ﻧﻬﺎد ذﯾﻞ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد:
در ﺟﺪول  ۲دو اﻗﺪام اﺧﯿﺮ وزارت ﻋﻠﻮم ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ:
 -۱وزارت ﻋﻠﻮم ،ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻓﻨﺎوری
اﻟﻒ :ﺗﺪوﯾﻦ آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ ﻫﺪﻓﻤﻨﺪﺳﺎزی ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و رﺳﺎﻟﻪﻫﺎ
 -۲ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﻨﺎوری رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری
درﺟﻬﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺮز داﻧﺶ و ﻧﯿﺎز ﺟﺎﻣﻌﻪ
اﯾﻦ آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﮐﺎرﺑﺮدی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﻮﺟﻪ
دارد ،ﮐﻪ درﺣﯿﻄﻪ رﺳﺎﻟﻪﻫﺎی دﮐﺘﺮی ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺑﻨﯿﺎدی در
ﻣﺮزﻫﺎی داﻧﺶ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﮐﺸﻮر اﺳﺖ )ﺑﺪﻟﯿﻞ داﺷﺘﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﻣﻮﻧﺘﺎژ و واﺑﺴﺘﻪ
درﮐﺸﻮر( .ﻣﻌﺎوﻧﺖﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺶ وﻓﻨﺎوری داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ ﻃﺒﻖ اﯾﻦ آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ ﻣﻠﺰم
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و رﺳﺎﻟﻪ-ﻫﺎی داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ را ﺑﻌﺪ
از ﮔﺬراﻧﺪن واﺣﺪﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ در ﺣﻮزه ﺧﻮد ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ اﻣﮑﺎن اﯾﺠﺎد
ارﺗﺒﺎط آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﺻﻨﻌﺖ و ﺟﺎﻣﻌﻪ درﺟﻬﺖ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﮐﺸﻮر ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﻮد.

• وزارت ﻋﻠﻮم ،ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻓﻨﺎوری ارﺗﻘﺎی ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی رﺷﺪ
ﻋﻠﻤﯽ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻦآوری ﮐﺸﻮر ﺑﺮای ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪن ﺑﻪ ﻫﺪف ﭼﺸﻢاﻧﺪاز ۱۴۰۴
و ﻧﯿﺰ ﺑﺮﻗﺮاری و ﻧﻬﺎدﯾﻨﻪ ﺷﺪن ﯾﮏ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻋﻠﻤﯽ و ﻣﻨﺴﺠﻢ ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬاری
ﻋﻠﻮم ،ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻓﻦآوری در ﺳﻄﺢ ﻣﻠﯽ در ﭼﺎرﭼﻮب »ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺎر ﻣﻠﯽ در
ﻧﻈﺎم ﻋﻠﻢ و ﻓﻨﺎوری« از اﻫﺪاف ﮐﻠﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و ﭼﺸﻢاﻧﺪاز اﯾﻦ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ در
ﭘﺎﯾﺎن دوره دوﻟﺖ ﯾﺎزدﻫﻢ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺻﻠﯽ اﯾﻦ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮان
از ارﺗﻘﺎی ﮐﯿﻔﯿﺖ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ و اﻋﺘﺒﺎر ﻋﻠﻤﯽ رﺷﺘﻪﻫﺎ و ﻣﺪارک داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ
ب :ﺗﺪوﯾﻦ آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻗﻄﺐ ﻋﻠﻤﯽ در دوره ﭼﻬﺎرم
و ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺆﺛﺮ از ﺣﻔﻆ و ارﺗﻘﺎی ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ در داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ
از اﻫﺪاف ﻗﻄﺐﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ ﻣﯽﺗﻮان از ﮔﺴﺘﺮش ﻣﺮزﻫﺎی داﻧﺶ و ﻓﻨﺎوری
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﻤﯽ آﻧﻬﺎ ﻧﺎم ﺑﺮد ﮐﻪ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺮای ارﺗﻘﺎء ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻋﻠﻤﯽ ﮐﺸﻮر و ﮐﺴﺐ ﻣﺮﺟﻌﯿﺖ ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﻨﺎوری در زﻣﯿﻨﻪ
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ].[۱۱
ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺧﺎص و  ...ﻧﺎم ﺑﺮد ﮐﻪ ﻃﺒﻖ اﯾﻦ آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻣﻮﺿﻮع
ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﭘﮋوﻫﺶ و ﻓﻨﺎوری وزراﺗﺨﺎﻧﻪ ،ﯾﮑﯽ از ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ ﻋﻤﻠﮑﺮد را رﺳﺎﻟﻪﻫﺎ و ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣﻪﻫﺎی داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ ﺟﺰو ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی
ﻫﻤﺴﻮ ﻧﺒﻮدن ﻣﻮﺿﻮع اﻏﻠﺐ ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و رﺳﺎﻟﻪﻫﺎ ﺑﺎ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ ذﮐﺮ ﺷﺎﺧﻪ ﻗﻄﺐ ﻋﻠﻤﯽ ﻣﺼﻮب وزارتﺧﺎﻧﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻗﻄﺐﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ
ﻣﯽﮐﻨﺪ.اﻫﻢ اﻗﺪاﻣﺎت اﯾﻦ ﻣﻌﺎوﻧﺖ در دوﻟﺖ ﻓﻌﻠﯽ در ﺟﺪول ) (۲ﻧﺸﺎن داده ﺳﺎﺧﺘﺎری ﻣﻮﻗﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺳﻪ دوره ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﻫﺪاﯾﺖ رﺳﺎﻟﻪﻫﺎی دﮐﺘﺮی · · ·
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ﭘﻨﺠﻤﯿﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ آﻣﻮزش ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ اﯾﺮان
)ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺳﺎزی آﻣﻮزش ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ(
 ۳۰آﺑﺎن ﺗﺎ  ۲ﻣﻬﺮﻣﺎه ۱۳۹۶

ﺟﺪول  :۱ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﮐﻠﯽ ﻧﻈﺎم ﻋﻠﻢ ،ﻓﻨﺎوری ﻣﺼﻮب ﻣﺮاﺟﻊ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ رﺳﺎﻟﻪﻫﺎی دﮐﺘﺮی ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ
ﻧﻘﺸﻪ ﺟﺎﻣﻊ ﻋﻠﻤﯽ ﮐﺸﻮر
ﺳﯿﺎﺳﺘﻬﺎی اﺑﻼغ ﺷﺪه از ﻃﺮف ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮی
 -۱ﺟﻬﺎد ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻋﻠﻤﯽ ﺑﺎ ﻫﺪف ﮐﺴﺐ ﻣﺮﺟﻌﯿﺖ ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﻨﺎوری در ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم ﻧﻘﺸﻪ ﺟﺎﻣﻊ ﻋﻠﻤﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »راﻫﺒﺮدﻫﺎ و اﻗﺪاﻣﺎت
ﻣﻠﯽ ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﻨﺎوری ﮐﺸﻮر«
ﺟﻬﺎن ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ:
راﻫﺒﺮد ﮐﻼن  :۱اﺻﻼح ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎ و ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻋﻠﻢ و ﻓﻨﺂوری و اﻧﺴﺠﺎم
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻋﻠﻢ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﻮآوری و ﻧﻈﺮﯾﻬﭙﺮدازی
ارﺗﻘﺎی ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺟﻬﺎﻧﯽ ﮐﺸﻮر در ﻋﻠﻢ و ﻓﻨﺎوری و ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺸﻮر اﯾﺮان ﺑﻪ ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﻪ آﻧﻬﺎ و ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﺴﺎزی ﻧﻈﺎم ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺗﺮﺑﯿﺖ در ﻣﺮاﺣﻞ
ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺬاری و ﺑﺮﻧﺎﻣﻬﺮﯾﺰی ﮐﻼن.
ﻗﻄﺐ ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﻨﺎوری ﺟﻬﺎن اﺳﻼم
راﻫﺒﺮد ﮐﻼن  :۳ﺟﻬﺖ دادن ﭼﺮﺧﻪ ﻋﻠﻢ و ﻓﻨﺂوری و ﻧﻮآوری ﺑﻪ اﯾﻔﺎی
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻋﻠﻮﻣﭙﺎﯾﻪ و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺑﻨﯿﺎدی
دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻋﻠﻮم و ﻓﻨﺎورﯾﻬﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎ ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺬاری و ﺑﺮﻧﺎﻣﻬﺮﯾﺰی ﻧﻘﺸﯽ ﻣﺆﺛﺮﺗﺮ در اﻗﺘﺼﺎد
راﻫﺒﺮد ﮐﻼن  :۴ﻧﻬﺎدﯾﻨﻪ ﮐﺮدن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ و اﺑﺘﻨﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ
وﯾﮋه
 -۲ﺑﻬﯿﻨﻪﺳﺎزی ﻋﻤﻠﮑﺮد و ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻧﻈﺎم آﻣﻮزﺷﯽ و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺑﺮ اﺧﻼق و داﻧﺶ ﺑﺮاﺳﺎس اﻟﮕﻮﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ – اﺳﻼﻣﯽ د رﻧﻬﺎدﻫﺎی
ﻣﻨﻈﻮر دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﻫﺪاف ﺳﻨﺪ ﭼﺸﻤﺎﻧﺪاز و ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ ﻋﻠﻤﯽ ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻋﻠﻤﯽ ،اﻗﺘﺼﺎدی ،ﺳﯿﺎﺳﯽ ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و دﻓﺎﻋﯽ – اﻣﻨﯿﺘﯽ.
راﻫﺒﺮد ﮐﻼن  :۶ﺗﺤﻮل و ﻧﻮﺳﺎزی ﻧﻈﺎم ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺗﺮﺑﯿﺖ اﻋﻢ از آﻣﻮزش
ﺑﺮ:
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ و ﭘﮋوﻫﺶ و اﻧﺴﺠﺎم ﺑﺨﺸﯽ در ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺬاری ،و ﭘﺮورش و آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻧﻄﺒﺎق ﺑﺎ ﻣﺒﺎﻧﯽ ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺗﺮﺑﯿﺖ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻬﺮﯾﺰی و ﻧﻈﺎرت راﻫﺒﺮدی در ﺣﻮزه ﻋﻠﻢ و ﻓﻨﺎوری و ارﺗﻘﺎی اﺳﻼﻣﯽ و ﺗﺤﻘﻖ اﻫﺪاف ﮐﻼن ﻧﻘﺸﻪ.
ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺷﺎﺧﺼﻬﺎ و روزآﻣﺪﺳﺎزی ﻧﻘﺸﻪ ﺟﺎﻣﻊ ﻋﻠﻤﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ راﻫﺒﺮد ﮐﻼن  :۷ﺟﻬﺘﺪﻫﯽ آﻣﻮزش ،ﭘﮋوﻫﺶ ،ﻓﻨﺎوری و ﻧﻮآوری ﺑﻪ
ﺳﻤﺖ ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻼت و رﻓﻊ ﻧﯿﺎزﻫﺎی واﻗﻌﯽ و اﻗﺘﻀﺎﺋﺎت ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ
ﺑﻪ ﺗﺤﻮﻻت ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﻨﯽ در ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﺟﻬﺎن
ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻧﻈﺎﻣﻬﺎی ﻧﻈﺎرت ،ارزﯾﺎﺑﯽ ،اﻋﺘﺒﺎرﺳﻨﺠﯽ و ﺑﻪ آﻣﺎﯾﺶ ﺳﺮزﻣﯿﻦ و ﻧﻮآوری در ﻣﺮزﻫﺎی داﻧﺶ ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ ﻣﺮﺟﻌﯿﺖ
ﻋﻠﻤﯽ.
رﺗﺒﻬﺒﻨﺪی در ﺣﻮزﻫﻬﺎی ﻋﻠﻢ و ﻓﻨﺎوری
 -۳اﯾﺠﺎد ﺗﺤﻮل در ارﺗﺒﺎط ﻣﯿﺎن ﻧﻈﺎم آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ،ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و راﻫﺒﺮد ﮐﻼن  :۹ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻓﻌﺎل و اﺛﺮﮔﺬار در ﺣﻮزه ﻋﻠﻢ و ﻓﻨﺎوری ﺑﺎ
ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﻬﻮﯾﮋه ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﺟﻬﺎن اﺳﻼم.
ﻓﻨﺎوری ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺨﺸﻬﺎ ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ:
ﺗﻌﯿﯿﻦ اوﻟﻮﯾﺘﻬﺎ در آﻣﻮزش و ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺰﯾﺘﻬﺎ ،ﻇﺮﻓﯿﺘﻬﺎ و راﻫﺒﺮد ﮐﻼن  :۱۲ﺟﻬﺖ دﻫﯽ ﺑﻪ ﭼﺮﺧﻪ ﻋﻠﻢ و ﻓﻨﺎوری و ﻧﻮآوری ﺑﺮای
ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﮐﺸﻮر و اﻟﺰاﻣﺎت ﻧﯿﻞ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎه اول ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﻨﺎوری در ﻣﻨﻄﻘﻪ اﯾﻔﺎی ﻧﻘﺶ ﻣﺆﺛﺮﺗﺮ ﺣﻮزه ﻓﻨﯽ و ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ.
 -۴ﮔﺴﺘﺮش ﻫﻤﮑﺎری و ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻓﻌﺎل ،ﺳﺎزﻧﺪه و اﻟﻬﺎﻣﺒﺨﺶ در ﺣﻮزه
ﻋﻠﻢ و ﻓﻨﺎوری ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ و ﻣﺮاﮐﺰ ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﻨﯽ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻣﻨﻄﻘﻬﺎی و
ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﻬﻮﯾﮋه ﺟﻬﺎن اﺳﻼم ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺗﺤﮑﯿﻢ اﺳﺘﻘﻼل ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ
ﺑﺮ:
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﺎﯾﻊ و ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻋﻠﻮم و ﻓﻨﺎورﯾﻬﺎی ﺟﺪﯾﺪ و ﺣﻤﺎﯾﺖ
از ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺻﺎدرات ﻣﺤﺼﻮﻻت داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن و ﻣﺘﮑﯽ ﺑﺮ ﻓﻨﺎورﯾﻬﺎی
ﺑﻮﻣﯽ ﺑﻬﻮﯾﮋه در ﺣﻮزﻫﻬﺎی دارای ﻣﺰﯾﺖ و ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﺎ اﺻﻼح اﻣﺮ
واردات و ﺻﺎدرات ﮐﺸﻮر

اﻗﺘﺼﺎدی ﺳﻮم ،ﭼﻬﺎرم و ﭘﻨﺠﻢ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه ،دوره ﭼﻬﺎرم ﻗﻄﺐﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﺳﻄﺢ اﺟﺮاﯾﯽ ﮐﺸﻮر و زﯾﺮ ﻧﻈﺮ »رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر« ﯾﺎ »ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮ«
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ و ﻫﻢاﻓﺰاﯾﯽ اﻣﻮر ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﻨﺎوری در ﮐﻞ ﮐﺸﻮر ﺗﺸﮑﯿﻞ
از ﺳﺎل  ۹۶ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﺸﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮر اﺟﺮا ﻣﯽﺷﻮد.
ﺷﺪه ﮐﻪ از وزارﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎ و ﺳﺎﯾﺮ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ آن ﮐﺸﻮر ﻣﺠﺰا ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
• ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﻨﺎوری رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری
ﻃﯽ ﭼﻨﺪ دﻫﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺟﻬﺎن دﻓﺘﺮ وﯾﮋهای در در ﺳﺎل  ۱۳۸۵ﻧﯿﺰ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﻨﺎوری رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮر در اﯾﺮان ﺗﺸﮑﯿﻞ
ﻫﺪاﯾﺖ رﺳﺎﻟﻪﻫﺎی دﮐﺘﺮی · · ·
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ﭘﻨﺠﻤﯿﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ آﻣﻮزش ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ اﯾﺮان
)ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺳﺎزی آﻣﻮزش ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ(
 ۳۰آﺑﺎن ﺗﺎ  ۲ﻣﻬﺮﻣﺎه ۱۳۹۶

ﺟﺪول  :۳زﯾﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎی ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﻨﺎوری رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری

ﺟﺪول  :۲اﻫﻢ اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﭘﮋوﻫﺶ و ﻓﻨﺎوری وزارت ﻋﻠﻮم ،ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت
ردﯾﻒ ﻣﻌﺎوﻧﺘﻬﺎی ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻋﻠﻤﯽ و زﯾﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻬﻬﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ
و ﻓﻨﺎوری در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ رﺳﺎﻟﻪﻫﺎی دﮐﺘﺮی ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ
ﻓﻨﺎوری رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری
اﻗﺪاﻣﺎت
ردﯾﻒ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺬاری و دﻓﺘﺮ ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺬاری
۱
ﻫﺪﻓﻤﻨﺪﺳﺎزی ﭘﮋوﻫﺸﻬﺎ ﺑﺎزﻧﮕﺮی آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ارﺗﻘﺎ ﺑﺎ
۱
دﻓﺘﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻬﺮﯾﺰی و ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ
ارزﯾﺎﺑﯽ راﻫﺒﺮدی
در ﺟﻬﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺮزﻫﺎی اوﻟﻮﯾﺘﺪﻫﯽ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی
دﻓﺘﺮ ارزﯾﺎﺑﯽ و ﻧﻈﺎرت راﻫﺒﺮدی
داﻧﺶ و رﻓﻊ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﮐﺎرﺑﺮدی و ﻓﻨﺎوری
دﻓﺘﺮ اﻣﻮر ﻓﻨﺎوری اﺳﺘﺎﻧﻬﺎ
ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻨﺎوری
۲
ﺟﺎﻣﻌﻪ
دﻓﺘﺮ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻣﺮاﮐﺰ ﻋﻠﻤﯽ
ﺗﻌﯿﯿﻦ اوﻟﻮﯾﺘﻬﺎی ﭘﮋوﻫﺸﯽ
ﻣﺮﮐﺰ ﻓﻨﺎورﯾﻬﺎی راﻫﺒﺮدی
دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎ در ﺷﻮرای ﻋﺘﻒ و
ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻧﻮآوری و ﺗﺠﺎرﯾﺴﺎزی ﻣﺮﮐﺰ ﻃﺮﺣﻬﺎی ﮐﻼن ﻣﻠﯽ ﻓﻨﺎوری
۳
دﻓﺘﺮ ﺗﺠﺎری ﺳﺎزی ﻓﻨﺎوری
ﻓﻨﺎوری
اﺑﻼغ ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ
دﻓﺘﺮ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ داﻧﺶ ،ﺻﻨﻌﺖ و ﺑﺎزار
ﺗﺪوﯾﻦ آﯾﯿﻨﻨﺎﻣﻪ ﻫﺪﻓﻤﻨﺪﺳﺎزی
ﻣﻌﺎوﻧﺖ اﻣﻮر ﺑﯿﻨﺎﻟﻤﻠﻞ و ﺗﺒﺎدل دﻓﺘﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ
۴
ﭘﺎﯾﺎﻧﻨﺎﻣﻬﻬﺎ و رﺳﺎﻟﻬﻬﺎ در ﺟﻬﺖ
دﻓﺘﺮ ﺗﺒﺎدل ﻓﻨﺎوری
ﻓﻨﺎوری
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺮز داﻧﺶ و ﻧﯿﺎز ﺟﺎﻣﻌﻪ
دﻓﺘﺮ دﯾﭙﻠﻤﺎﺳﯽ ﻓﻨﺎوری
ﺑﺴﺘﺮﺳﺎزی ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻗﻄﺒﻬﺎی ﻋﻠﻤﯽ ﻓﻌﺎل
۲
ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و دﻓﺘﺮ اﻣﻮراداری و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ
۵
ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺑﻨﯿﺎدی و ﻋﻠﻮم ﻣﺮﺗﺒﻂ
دﻓﺘﺮ ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت
ﺟﺬب ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
ﭘﺎﯾﻪ
دﻓﺘﺮ اﻣﻮرﻣﺎﻟﯽ و ذﯾﺤﺴﺎﺑﯽ
دﻓﺘﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ،ﺑﻮدﺟﻪ و ﺗﺤﻮل اداری
ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺎﻟﯽ از ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت
ﺑﻨﯿﺎدی در داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ و
ﻣﺆﺳﺴﺎت ﭘﮋوﻫﺸﯽ
ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ وﻇﺎﯾﻒ و ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﻨﺎوری رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری،
اوﻟﻮﯾﺘﺪﻫﯽ ﺑﻪ ﻓﺮﺻﺘﻬﺎی ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی دو ﻣﻌﺎوﻧﺖ آن ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع رﺳﺎﻟﻬﻬﺎی دﮐﺘﺮی ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ارﺗﺒﺎط
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ ﺑﺮای اﻋﻀﺎء ﻫﯿﺄت ﺑﯿﺸﺘﺮی دارد ۴ .اﻫﺪاف و وﻇﺎﯾﻒ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع رﺳﺎﻟﻬﻬﺎی دﮐﺘﺮی
ﻋﻠﻤﯽ
ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ اﯾﻦ دو ﻣﻌﺎوﻧﺖ را ﻧﺸﺎن ﻣﯿﺪﻫﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻨﺎوری اﯾﻦ ﻧﻬﺎد در اﻧﺠﺎم وﻇﺎﯾﻒ ﻣﺤﻮﻟﻪ دارای
ﮔﺮدﯾﺪ و ﭘﺲ از ﺗﺸﮑﯿﻞ آن ،ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎی دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ در زﻣﯿﻨﻪ دﻓﺘﺮ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻣﺮاﮐﺰ ﻋﻠﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ و ﺷﺮح وﻇﺎﯾﻒ آن ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ
ﻋﻠﻢ و ﻓﻨﺎوری در ﺣﻮزه رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﻧﻈﯿﺮ »ﺻﻨﺪوق از:
ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان و ﻓﻨﺎوران«» ،ﭘﺎرک ﻓﻨﺎوری ﭘﺮدﯾﺲ«» ،ﺳﺘﺎد وﯾﮋه ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻨﺎوری ﻧﺎﻧﻮ« و  ...ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﭘﯿﻮﺳﺘﻨﺪ .از وﻇﺎﯾﻒ اﯾﻦ ﻣﻌﺎوﻧﺖ
ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع رﺳﺎﻟﻪ دﮐﺘﺮی ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽﺗﻮان از ﻣﻮارد ذﯾﻞ • ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ،ﻫﺪاﯾﺖ و ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻧﻬﺎدﻫﺎ و ﻣﺮاﮐﺰ ﻋﻠﻤﯽ ،ﭘﮋوﻫﺸﯽ و
ﻓﻨﺎوری ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻫﻤﺎﻓﺰاﯾﯽ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻨﺎورﯾﻬﺎی ﻣﻮردﻧﯿﺎز ﮐﺸﻮر
ﻧﺎم ﺑﺮد:
ﺷﺮح وﻇﺎﯾﻒ

• ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ و ﻫﻤﺎﻓﺰاﯾﯽ ﺑﯿﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺸﻮر و ﺳﯿﺎﺳﺘﻬﺎی ﮐﻼن
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻋﻠﻢ و ﻓﻨﺎوری

• راﻫﺒﺮی و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﻌﺎﻣﻼت ﺑﯿﻦ دﺳﺘﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮی
ﻇﺮﻓﯿﺘﻬﺎی ﻓﻨﺎوراﻧﻪ در رﻓﻊ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺻﻨﻌﺖ و ﺟﺎﻣﻌﻪ

• ﺣﻤﺎﯾﺖ از اﯾﺠﺎد و ﺗﻘﻮﯾﺖ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ ،ﻓﻨﺎوری و ﻧﻮآوری
• اﻧﺠﺎم اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم ﺟﻬﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ اوﻟﻮﯾﺖ ﻫﺎی ﻋﻠﻢ و ﻓﻨﺎوری ﻧﻘﺸﻪ
ﺟﺎﻣﻊ ﻋﻠﻤﯽ ﮐﺸﻮر

• راﻫﺎﻧﺪازی و اﯾﺠﺎد ﻫﺴﺘﻬﻬﺎی ﻓﻨﺎوری در راﺳﺘﺎی اوﻟﻮﯾﺘﻬﺎی ﻧﻘﺸﻪ
ﺟﺎﻣﻊ ﻋﻠﻤﯽ ﮐﺸﻮر ،ﺳﯿﺎﺳﺘﻬﺎی ﮐﻠﯽ ﻋﻠﻢ و ﻓﻨﺎوری و اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ
ﺑﺮای ﺣﻞ ﻣﻌﻀﻼت اﺻﻠﯽ ﮐﺸﻮر

ﺟﻬﺖ آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ،ﺟﺪول  ۳زﯾﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎی اﯾﻦ ﻣﻌﺎوﻧﺖ
راﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ].[۱۲
ﻫﺪاﯾﺖ رﺳﺎﻟﻪﻫﺎی دﮐﺘﺮی · · ·

• ﻫﻤﮑﺎری و ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﺎ ﻗﻄﺒﻬﺎی و ﻣﺮاﮐﺰ ﻋﻠﻤﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر
۸
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ﭘﻨﺠﻤﯿﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ آﻣﻮزش ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ اﯾﺮان
)ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺳﺎزی آﻣﻮزش ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ(
 ۳۰آﺑﺎن ﺗﺎ  ۲ﻣﻬﺮﻣﺎه ۱۳۹۶

ﺟﺪول  :۴اﻫﺪاف و وﻇﺎﯾﻒ دو ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﻨﺎوری رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع رﺳﺎﻟﻪﻫﺎی دﮐﺘﺮی ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ
ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻨﺎوری
ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺬاری و ارزﯾﺎﺑﯽ راﻫﺒﺮدی
اﻫﺪاف و وﻇﺎﯾﻒ ﻣﺮﺗﺒﻂ:
اﻫﺪاف و وﻇﺎﯾﻒ ﻣﺮﺗﺒﻂ:
اﯾﺠﺎد ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ در ﺗﺪوﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺘﻬﺎی ﻓﺮاﺑﺨﺸﯽ ﻣﯿﺎن دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎ و ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ،ﻫﺪاﯾﺖ و ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻧﻬﺎدﻫﺎ و ﻣﺮاﮐﺰ ﻋﻠﻤﯽ ،ﭘﮋوﻫﺸﯽ و
ﻓﻨﺎوری ﺑﻬﻤﻨﻈﻮر ﻫﻤﺎﻓﺰاﯾﯽ در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻋﻠﻮم و ﻓﻨﺎوری ﮐﺸﻮر
ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣﻬﺮﯾﺰ و ﻣﺠﺮی ﺑﺮﻧﺎﻣﻬﻬﺎی ﻋﻠﻢ ،ﻓﻨﺎوری و ﻧﻮآوری
ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻓﻌﺎل در ﺑﺮوزرﺳﺎﻧﯽ ،ﺗﮑﻤﯿﻞ و اﺟﺮای ﻧﻘﺸﻪ ﺟﺎﻣﻊ ﻋﻠﻤﯽ ﮐﺸﻮر ﭘﺎﯾﺶ ،ﺣﻤﺎﯾﺖ و ﻫﺪاﯾﺖ راﻫﺒﺮدی در ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی ﻣﺮاﮐﺰ ﻋﻠﻢ و
ﻓﻨﺎوری ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺬاری و ﻧﻈﺎرت راﻫﺒﺮدی
و ﺳﺎﯾﺮ اﺳﻨﺎد ﺑﺎﻻدﺳﺘﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﻨﺎوری
ﺗﻮﺳﻌﻪ و ارﺗﻘﺎء ﻫﻤﮑﺎرﯾﻬﺎ ﺑﺎ ﻣﺮاﮐﺰ و ﻣﺠﺎﻣﻊ در ﺳﻄﻮح ﻣﻠﯽ در
رﺻﺪ ،ﭘﺎﯾﺶ و آﯾﻨﺪﻫﻨﮕﺎری ﻋﻠﻢ و ﻓﻨﺎوری و ﻧﻮآوری و ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺑﺎزار
ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺬاری و راﻫﺒﺮدی در ﺟﻬﺖ ﻃﺮاﺣﯽ و اﺳﺘﻘﺮار ﮐﺎﻣﻞ ﻧﻈﺎم ﺟﺎﻣﻊ ﺣﻮزﻫﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﻠﻢ و ﻓﻨﺎوری
ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻓﮑﺮی در ﮐﺸﻮر ﺑﺮای ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻧﻈﺮﯾﻬﭙﺮدازی ،ﺗﻮﻟﯿﺪ داﻧﺶ و
ﻓﻨﺎوری ،اﺷﺎﻋﻪ و ﺗﺠﺎرﯾﺴﺎزی آﻧﻬﺎ
ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻧﻈﺎم ﻣﻠﯽ ﻧﻮآوری و ﺳﯿﺎﺳﺘﻬﺎی ﮐﻼن ﻋﻠﻢ و ﻓﻨﺎوری
ﮐﺸﻮر
ﺑﻬﺮﻫﻤﻨﺪی از ﻇﺮﻓﯿﺘﻬﺎ و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﯾﻬﺎی آﻧﻬﺎ در راﺳﺘﺎی ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻧﺎﺋﻞ ﺷﻮﯾﻢ.
ﻃﺮﺣﻬﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻨﺎوری و ﻣﺮزﻫﺎی داﻧﺶ

 ۵ﻣﺮاﺟﻊ

• ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮐﺎرﮔﺮوه ﻣﻠﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻨﺎورﯾﻬﺎی ﺣﻮزه ﺑﺤﺮاﻧﻬﺎی ﻃﺒﯿﻌﯽ و
ﺣﻮادث اﻧﺴﺎﻧﺴﺎز

ﻣﺮاﺟﻊ

ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻮارد ﻓﻮق ﻧﮕﺎرﻧﺪﮔﺎن ﻣﻘﺎﻟﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﮐﻪ
ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺬاری ﮐﻼن ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت رﺳﺎﻟﻪای دﮐﺘﺮی ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ
ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻮرای ﺗﺪوﯾﻦ ﻧﻘﺸﻪ ﺟﺎﻣﻊ ﻋﻠﻤﯽ ﮐﺸﻮر در ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ اﻧﻘﻼب
ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﻣﺘﻮﻟﯽ اﺟﺮاﯾﯽ آن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﻨﺎﺳﺐ در وزارت
ﻋﻠﻮم ،ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻓﻨﺎوری ،دﻓﺘﺮی در ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﻨﺎوری رﯾﺎﺳﺖ
ﺟﻤﻬﻮری )ﯾﺎ در ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺬاری و ارزﯾﺎﺑﯽ راﻫﺒﺮدی ﯾﺎ ﺑﺎ اﺻﻼح
وﻇﺎﯾﻒ در دﻓﺘﺮ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ اﻣﻮر ﻣﺮاﮐﺰ ﻋﻠﻤﯽ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻨﺎوری(
ﻣﺘﻮﻟﯽ اﺟﺮاﯾﯽ ﻫﺪاﯾﺖ ﻣﻮﺿﻮع رﺳﺎﻟﻪﻫﺎی دﮐﺘﺮی ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ در داﺧﻞ ﮐﺸﻮر
ﺷﻮد .ﺑﻪاﯾﻦ-ﻣﻌﻨﺎ ﮐﻪ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﻨﺎوری رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری ﻫﺮ
ﺳﺎل ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﮐﻼن ﻋﺮﺿﻪﻣﺤﻮر )و ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺮﺧﯽ از آﻧﻬﺎ ﺗﻘﺎﺿﺎﻣﺤﻮر
ﻫﻢ ﺑﺎﺷﻨﺪ( را اﻋﻼم ﮐﻨﺪ و ﺑﻮدﺟﻪﻫﺎﯾﯽ را ﺑﺮای آﻧﻬﺎ اﺧﺘﺼﺎص دﻫﺪ و از
اﺳﺘﺎداﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯽ در ﭼﺎرﭼﻮب اﺟﺮای اﯾﻦ ﻃﺮحﻫﺎی ﺟﺎﻣﻊ دارﻧﺪ،
ﭘﺮوﭘﻮزال درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺑﻌﺪ از ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﺮای ﯾﮏ ﻃﺮح ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ ﭼﻨﺪﺳﺎﻟﻪ
ﺑﻮدﺟﻪ اﺧﺘﺼﺎص دﻫﺪ و اﺳﺘﺎد ﺑﺎ اﯾﻦ اﻋﺘﺒﺎر داﻧﺸﺠﻮی دﮐﺘﺮی ﻣﯽﮔﯿﺮد و اﮔﺮ
داﻧﺸﺠﻮﯾﺎﻧﺶ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻮدﻧﺪ و ﮐﺎر را ﮐﺎﻣﻞ اﻧﺠﺎم داد ،ﺑﺮای دورهﻫﺎی ﺑﻌﺪی
ﻫﻢ اﻋﺘﺒﺎر ﺑﮕﯿﺮداﯾﻦ روش ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻫﻢ ﮐﯿﻔﯿﺖ رﺳﺎﻟﻪﻫﺎی دﮐﺘﺮی ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ
را اﻓﺰاﯾﺶ داده ،و ﻫﻢ ﺑﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺑﻨﯿﺎدی در ﻣﺮزﻫﺎی داﻧﺶ ﮐﺸﻮر ﺟﻬﺖ
اﺳﺎﺳﯽ داده ﺗﺎ ﺑﻪ اﻫﺪاف ﻋﻠﻤﯽ ﮐﺸﻮر و ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ آن در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎن
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] [۱ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ اﺳﻼﻣﯽ ،ﻧﺎﺻﺮ ﺗﻮﺣﯿﺪی ،ﭘﺮوﯾﺰ دارﻣﺎرﻻﻧﯽ ،ﺟﻼل
ﺣﺠﺎزی ،ﻏﻼﻣﺤﺴﯿﻦ داﻧﺸﯽ ،ﺳﻌﯿﺪ ﺳﻬﺮاﺑﭙﻮر و ﻫﻤﮑﺎران،
»ﺿﺮورت ارزﯾﺎﺑﯽ دورهﻫﺎی دﮐﺘﺮای ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ در ﮐﺸﻮر« ،ﻣﺠﻠﻪ
آﻣﻮزش ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ اﯾﺮان ،ﺷﻤﺎره  ،۲ﺟﻠﺪ  ،۱۳۸۰ ،۳ص ۱۸-۷
] [۲ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ اﺳﻼﻣﯽ ،ﻧﺎﺻﺮ ﺗﻮﺣﯿﺪی ،ﭘﺮوﯾﺰ دارﻣﺎرﻻﻧﯽ ،ﺟﻼل
ﺣﺠﺎزی ،ﻏﻼﻣﺤﺴﯿﻦ داﻧﺸﯽ ،ﺳﻌﯿﺪ ﺳﻬﺮاﺑﭙﻮر و ﻫﻤﮑﺎران،
»ﺿﺮورت اﻧﺘﺸﺎر ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻋﻠﻤﯽ از ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮای ﻓﺎرغاﻟﺘﺤﺼﯿﻠﯽ
داﻧﺸﺠﻮی دﮐﺘﺮا« ،ﻣﺠﻠﻪ آﻣﻮزش ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ اﯾﺮان ،ﺷﻤﺎره  ،۲ﺟﻠﺪ ،۳
 ،۱۳۸۰ص ۶۴-۵۷
] [۳ﻣﺤﻤﺪ ﻓﺎﺿﻠﯽ» ،ﺳﻮﻧﺎی ﺗﮑﺜﯿﺮ داﻧﺸﺠﻮی دﮐﺘﺮی در اﯾﺮان«،۱۳۹۳ ،
ص http://Fararu.com/fa/print/۲۱۵۰۲۱ ،۸-۱
] [۴داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ اﻣﯿﺮﮐﺒﯿﺮ ،اداره ﮐﻞ ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ۱۳۹۶ ،
http://aut.ac.ir
] [۵ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ اﺳﻼﻣﯽ ،ﻧﺎﺻﺮ ﺗﻮﺣﯿﺪی ،ﭘﺮوﯾﺰ دارﻣﺎرﻻﻧﯽ ،ﺟﻼل
ﺣﺠﺎزی ،ﻏﻼﻣﺤﺴﯿﻦ داﻧﺸﯽ ،ﺳﻌﯿﺪ ﺳﻬﺮاﺑﭙﻮر و ﻫﻤﮑﺎران،
»ﭘﺮوژهﻫﺎی دﮐﺘﺮای ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ و راﺑﻄﻪ ﺻﻨﻌﺖ و داﻧﺸﮕﺎه« ،ﻣﺠﻠﻪ
۹
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ﭘﻨﺠﻤﯿﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ آﻣﻮزش ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ اﯾﺮان
)ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺳﺎزی آﻣﻮزش ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ(
 ۳۰آﺑﺎن ﺗﺎ  ۲ﻣﻬﺮﻣﺎه ۱۳۹۶

آﻣﻮزش ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ اﯾﺮان ،ﺷﻤﺎره  ،۲ﺟﻠﺪ  ،۱۳۸۰ ،۳ص -۸۶
http://www.isti.ir۷۷
] [۶ﺣﻤﯿﺪرﺿﺎ آراﺳﺘﻪ» ،ﺑﻨﯿﺎد ﻣﻠﯽ ﻋﻠﻮم آﻣﺮﯾﮑﺎ  (NSF)»،ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ
رﻫﯿﺎﻓﺖ ،ﺷﻤﺎره ﺳﯽام ،ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  ،۱۳۸۲ص ۶۳-۵۰
] [۷رﺿﺎ آﻗﺎ ﻧﻮری» ،ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻣﻠﯽ ﺑﻬﺪاﺷﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ ») (NIHﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ
رﻫﯿﺎﻓﺖ ،ﺷﻤﺎره  ،۳۳ﭘﺎﯾﯿﺰ  ،۱۳۸۳ص ۸۶-۷۷
] [۸ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻓﯿﺰﯾﮏ ﮐﺎرﺑﺮدی ﺷﺮﯾﻒ» ،ﺑﺮرﺳﯽ
ﻣﺮاﮐﺰ ﻓﯿﺰﯾﮏ ﮐﺎرﺑﺮدی در دﻧﯿﺎ« ،۱۳۹۶ ،ص ۱۵۳-۷۸
appliedphysics http://Physics.sharif.edu/
] [۹ﻣﺮﯾﻢ اﺷﺮﻓﯽ و ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺎﺳﯽ» ،ﺗﺪﺑﯿﺮ دوﻟﺖﻫﺎ در اﻣﺮ ﭘﮋوﻫﺶ،
ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﻨﺘﺨﺐ )آﻟﻤﺎن ،ﺳﻮﺋﺪ ،ژاﭘﻦ ،آﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﺗﺮﮐﯿﻪ و
اﯾﺮان(« ،ﻣﺆﺳﺴﻪ ﭘﮋوﻫﺶ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ۱۳۹۴ ،
] [۱۰ﺻﻨﺪوق ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان و ﻓﻨﺎوران ﮐﺸﻮر ،ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻋﻠﻤﯽ و
ﻓﻨﺎوری رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری http://www.insf.org
] [۱۱وزارت ﻋﻠﻮم ،ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻓﻨﺎوری ،ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﭘﮋوﻫﺶ و ﻓﻨﺎوری،
http://www.msrt.ir/fa .۱۳۹۶
] [۱۲ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﻨﺎوری رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری http://www.isti.ir
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