
  
  
  
  
   

  
  
  
  
  

  هاي رفاهی اعضاي هیات علمی در ایران سیاست

 *معصومه قاراخانی
  17/7/92 :تاریخ دریافت                 

   20/11/92 :تاریخ پذیرش                 
  

  چکیده
 آموزش دانشگاهی، نهاد آموزش عالی ضمن تامین زمینه دستیابی به

هاي اجتماعی را با هدف تامین خدمات رفاهی و  بخشی از سیاست
نفع از جمله دانشجویان، مدیران، کارکنان و  هاي ذي حمایتی براي گروه

این پژوهش به بررسی و تحلیل اسناد . کند اعضاي هیات علمی دنبال می
هاي  ونی سیاستبه عنوان درون داد قان) ها ها و مصوبه نامه قوانین، آیین(

هاي دولتی  اجتماعی مرتبط با تامین رفاه اعضاي هیات علمی دانشگاه
با کاربرد روش کیفی . پردازد می.  ش1390 – 1360هاي   ایران طی سال

 هیأتهاي رفاهی اعضاي  و استفاده از تکنیک تحلیل محتوا سیاست
و » هاي رفاه شغلی سیاست«علمی، در دوره یاد شده ذیل دو مفهوم 

 این  بازنمایی و روند و رویه» شغلیهاي ارتقا و امنیت  سیاست«

                                                
   qarakhanim@gmail.com        . شناسی دانشگاه عالمه طباطبائی استادیار جامعه *
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  هاي نظر از برخی سیاست صرف. ها مورد بازشناسی قرار گرفت سیاست
 علمی و هیأتنامه استخدامی اعضاي  مطابق آیین» بینی کننده پیش«

ها و به طور  ، سایر سیاستاي  مرتبط با رفاه شغلی و ارتقاي حرفهعمدتاً
هاي ستاد رفاهی و  هاي رفاهی در چارچوب برنامه تمشخص سیاس

» واکنشی«  علمی، بیشتر خصلتیهیأتصندوق حمایت از اعضاي 
هاي رفاهی،  این بدان معنا است که با وجود اعمال برخی سیاست. دارند

 و حتی سیاستگذارهمچنان درك جامع و روشنی از مفهوم رفاه براي 
.  علمی وجود نداردهیأتعضاي ها در ارتباط با ا مجریان این سیاست

 اجتماعی از  رفاههاي در پرتو چنین برداشت نامنسجمی برخی سیاست
هاي نیم بند موجود نیز   مغفول مانده، و اجراي سیاستسیاستگذارسوي 

ها به رفاه  تحت تاثیر تحوالت اقتصادي و سیاسی و نیز رویکرد دولت
ان سیاستگذاره  علمی، دستخوش روزمرگی و اعمال سلیقهیأتاعضاي 

  .باشد و مجریان می
 سیاست اجتماعی، رفاه اجتماعی، آموزش عالی، :هاي کلیدي واژه

  .ی، ستاد رفاهیشغلاعضاي هیات علمی، رفاه شغلی، ارتقا و امنیت 
  

  لهأطرح مس
هاي اجتماعی عام در جامعه، و  نفع سیاست هاي ذي اعضاي هیات علمی هم یکی از گروه

هاي نهاد آموزش   هاي اجتماعی خاص در چارچوب سیاست نفعان سیاست هم از ذي
اي از یک سو ذیل  رفاه اعضاي هیات علمی در ابعاد معیشتی، شغلی و حرفه. عالی هستند

نیازها و مطالبات شهروندي، در برگیرنده بخشی از مسائل عمومی جامعه است و از 
هاي رفاهی با  استسی. سوي دیگر، از موضوعات قابل توجه فضاي علم در ایران است
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 و  علمی، زندگی فرديهیأتتاثیر بر کیفیت زندگی و ایجاد انگیزه در میان اعضاي 
 هاي رفاه اعضاي هیات علمی یکی از شاخص. دهد  آنان را تحت تاثیر قرار میاي حرفه

عدم تامین زندگی مادي دانشمندان و پژوهشگران «ارزیابی عملکرد آموزش عالی است و 
ماندگی در زمینه  هاي عقب ذاشتن به قشر اندیشه در جامعه یکی از شاخصو احترام نگ

  .شود محسوب می) 184: 1383کاردان، (» علمی
هاي تامین  حقوق و مزایا، پاداش و ارتقا، تسهیالت و امکانات رفاهی مناسب از مولفه

 علمی است که کیفیت و میزان آن، مستقیم یا هیأتفرصت رشد و امنیت شغلی اعضاي 
رضایت اعضاي هیات . گذارد ها اثر می اي آن غیرمستقیم بر کیفیت زندگی فردي و حرفه

هاي ارزیابی درونی کیفیت  علمی از تسهیالت و خدمات رفاهی به عنوان یکی از مالك
میزان رضایت . 1«شود  نهادهاي آموزشی و پژوهشی بر مبناي دو شاخص تعریف می

وجود سازوکاري مدون جهت . 2در زمینه علمی، اعضاي هیات علمی از تسهیالت اعطایی 
هاي علمی  اختصاص تسهیالت و خدمات به اعضاي هیات علمی براي ارتقاي فعالیت

این دو نشانگر، خود مبتنی بر نوع و میزان ) 109 - 108: 1384محمدي و دیگران، (» .آنان
  . شود دادهاي رفاهی است که براي اعضاي هیات علمی درنظر گرفته می درون

توان سطحی از مسائل موجود مرتبط  اجتماعی، می  در چارچوب مطالعات سیاست
هاي رفاهی اعضاي  دادهاي قانونی و مالی سیاست  علمی را به درونهیأتبا رفاه اعضاي 

دهد، اگرچه شغل هیات  ها نشان می طور که بررسی همان.  علمی معطوف دانستهیأت
 هیأتضعف منزلت شغلی اعضاي «ه دارد، اما علمی منزلت و اعتبار اجتماعی به همرا

» شان نارضایتی آنان از شرایط کاري و سطح درآمد«و ) 1373بنگرید به سیاري (» علمی
؛ 1387؛ میرکمالی و نارنجی، 1383؛ باقریان، 1382باره بنگرید به آراسته،  در این(

رو،   ایناز. یکی از مسائل آموزش عالی در ایران است) 1390نورشاهی و سمیعی، 
 علمی هیأتهاي رفاهی اعضاي  هاي اجتماعی و برنامه بررسی نوع و میزان سیاست

                                                
1. Personal life 
2 . Professional life 
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تواند در شناسایی  دهد، می ها به دست می که تصویري روشن از این سیاست ضمن این
اي و میزان رضایت شغلی این گروه نیز  بخشی از دالیل پایین بودن کیفیت زندگی حرفه

  . موثر باشد
هاي  دارد و به تدریج بحث» روشنگرانه«ا، کارکردي بلند مدت و ه تحلیل سیاست

در این پژوهش مقصود از ) 1385پارسونز،. (دهد ي را تغییر میسیاستگذارپیرامون مسائل 
 1360هاي  ها در طی سال هاي رفاهی و روند این سیاست تحلیل، شناسایی ابعاد سیاست

 رفاهی براي  هاي هاي سیاست رویهها و  این پژوهش با بررسی روند. است. ش1390 –
 اجتماعی  از سیاستدرباره بخشی اندازي روشن  اعضاي هیات علمی، در پی ارائه چشم

به منظور تقویت و اجراي عملی تواند  میهمچنین . در آموزش عالی ایران است
هاي جدید نتایج کاربردي به  هاي اجتماعی پیشین و شناسایی و تدوین سیاست سیاست
که، هم توجه عضو هیات علمی را به بخشی از حقوق خود به  چنان. اشته باشدهمراه د

 را به کاهش فاصله سیاستگذارنماید و هم اهتمام  عنوان یک کنشگر نهاد علم جلب می
از . دارد هاي اجتماعی براي این قشر معطوف می میان عرصه نظر و پهنه عمل سیاست

تواند  هاي رفاهی، این پژوهش می داد سیاست  رو پیرامون درون طرفی سواي مطالعه پیش
هاي رفاهی اعضاي هیات علمی  یند سیاستآداد و بر اي براي ارزیابی برون  و مقدمه زمینه

 و به طور مشخص سیاستگذارهاي نهادهاي فرابخشی  بررسی برنامه. در ایران باشد
ر آموزش هاي اجتماعی و رفاهی د  در بخش سیاستوزارت علوم، تحقیقات و فناوري

تواند مسیري براي شناسایی میزان دستیابی به اهداف و بهبود مستمر کیفیت  عالی، می
ها به نوعی پیگیري این موضوع است  در واقع بررسی سیاست.  خدمات رفاهی باشدارائه

ها و مسائل  گیري  اجتماعی و اقتصادي تصمیممسؤلیت سیاستگذارها و نهادهاي  که دولت
ها  تواند مبنایی براي برخی یافته هاي این پژوهش می همچنین، داده. یرندناشی از آن را بپذ

به همین منظور  با رجوع به .  دیگر در این زمینه باشدههاي مطالعاتی و ارزیابان و توصیه
 علمی در بازه هیأتاسناد باالدستی و گردآوري شواهدي از وضعیت رفاهی اعضاي 

ذکر این نکته . پردازیم هاي رفاهی آنان می سیاستداد  زمانی مورد نظر، به بررسی درون
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 ارائههاي رفاهی در چارچوب اسناد و مدارك  ها و سیاست ه وجود برنامهالزم است ک
توان این تلقی را داشت که اعضاي هیات  ها در عمل نبوده و نمی اجراي آنبه معناي شده 

ها به   آن ها براي همه ها قرارگرفته یا سیاست  این سیاست علمی در معرض اجراي همه
این موضوع در صورت دسترسی به مدارك و شواهد الزم و . یکسان اجرا شده است

هاي  بنابراین در این پژوهش با بازنمایی سیاست. طلبد کافی، خود پژوهش دیگري می
ها  ها به این پرسش پاسخ خواهیم داد که؛ گونه داد قانونی آن  از منظر درونرفاهی، صرفاً

در . ش1390 - 1360هاي  علمی طی سالهیأتهاي رفاهی اعضاي  هاي سیاستو روند
ایران چگونه بوده است؟ این پژوهش کنکاشی پیرامون سیاست اجتماعی بر مبناي 

هاي دولتی   علمی دانشگاههیأتهاي رفاهی خاص اعضاي   به سیاستسیاستگذاررویکرد 
  . ایران است

  
  مالحظات نظري

هاي اجتماعی با هدف برقراري  بازتوزیع خدمات به گروهسیاست اجتماعی، توزیع و 
هاي اجتماعی را به  زیرا توزیع نامناسب منابع و خدمات اجتماعی تعهد گروه. رفاه است

یکی از . دهد منظور حفظ انسجام اجتماعی تحلیل برده و جایگاه شهروندان را تقلیل می
. ر چارچوب سیاست اجتماعی استهاي پرداختن به این توزیع نابرابر مطالعه آن د شیوه

دانند،  سیاست اجتماعی را نه تنها مطالعه جامعه و مسائل آن می) 2008(الکاك و دیگران 
ها را اصالح  که چطور به مسائل توجه و آن بلکه عقیده دارند سیاست اجتماعی با این

هایی که در جهت گسترش رفاه و  نمود و نیز با تحلیل موفقیت یا شکست سیاست
تحلیل سیاست رفاه اجتماعی با «به این ترتیب . اند نیز سروکار دارد هبودي تعیین شدهب

 2003دابلشتین، (» ان اجتماعیسیاستگذارفراهم کردن مسیري براي راهنمایی و هدایت 
دان، . (انجامد به یافتن راه حلی براي مسائل اجتماعی می) 121: 2007به نقل از سگال، 

  ) 121: 2007 به نقل از سگال، 1994
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. شود ها آغاز می یند کاربست آنآیابند که فر ها از زمانی توسعه می يسیاستگذار
 کلی که همه جوامع معاصر با آن روبرو هستند ضعف  لهأاما مس) 201: 1389مور،  بلیک(

گردد؛  دالیل این ضعف به دو موضوع بازمی. گیري سیاست اجتماعی آنان است تصمیم
ها در برخورد با مشکل کنار  حل وقتی این راه. ها مربوط است حل راهیکی، به شیوه یافتن 

ها کشف  حل که، وقتی راه و دوم این. شود ها مشخص می گیرند ضعف آن هم قرارمی
 .دهند رسد نهادهاي اجتماعی در مقابل اجراي آن مقاومت نشان می شوند، به نظر می می

  برانگیز در حل مساله  ضعف و چالششناسایی نقاط )2: 1997فئرودر و تورنئوتسکی، (
هایی است که به رفاه   علمی، مستلزم شناخت گونه و ماهیت سیاستهیأترفاه اعضاي 

 1990هاي رفاه اجتماعی در مفهوم متاخر آن که از دهه  سیاست. شود اجتماعی منجر می
مجموعه شرایطی است که در آن مسائل اجتماعی حل یا کنترل «مطرح شده عبارت از 

» .هاي اجتماعی به حداکثر برسد شود، نیازهاي اولیه انسانی تامین گردد و فرصت
 علمی هیأتهاي رفاهی اعضاي  نظر این تعریف، هدف سیاست از نقطه) 1378جغتایی، (

  . اي خواهد بود ارتقا کیفیت زندگی، تامین رفاه و امنیت حرفه
. ها وجود دارد یاستي و تحلیل سسیاستگذارهاي گوناگونی براي نگرش به  شیوه

: مقررات: شامل.  است Three R’sها معروف به یکی از این شیوه) 11: 1385پارسونز، (
قوانینی که رفتار کنشگران بخش خصوصی را در رسیدن به اهداف عمومی مشخص 

نرخ بازتوزیع مالیات و هزینه عمومی از محل درآمدهاي اولیه  : دهند؛ بازتوزیع تغییر می
این متغیر از طریق هزینه عمومی، مالیات و دیگر اشکال درآمدي . ي پیشروندها به شیوه

 اي که از طریق آن قواعد اجتماعی و اقتصادي اساسی زمینه: شود؛ و قواعد عملیاتی می
: 2008 به نقل از دنی و هان، 2003دیکن، . (شود براي همه افراد توسط دولت تعیین می

جتماعی به مثابه متغیر وابسته، بررسی آن در سه بعد  دیگر مطالعه سیاست ا شیوه) 41

                                                
1. Regulation 
2. Redistribution  
3. Right 
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دادهاي قانونی یا هزینه  داد اشاره به درون درون.  استبرآیند و داد ، برونداد درون
مانند (داد به کاربرد قانون و تأمین خدمات خاص  برون.  پول و نیروي کار داردمنابع،

 اشاره برآیندمربوط است و ) ینهاي مع هاي تأمین اجتماعی براي گروه پوشش مستمري
یا توزیع اجتماعی ) مثل فقر، مرگ و میر، یا نرخ باسوادي(به تأثیرات نهایی بر افراد 

در این پژوهش به منظور برجسته نمودن ) 42: 2008گاف، . (دارد) سطح نابرابري(
بازچینی «ها یک نوع  هاي رفاهی و بررسی توصیفی این سیاست مختصات سیاست

گفته در  به این منظور، از میان رویکردهاي پیش. ها صورت گرفته است ز آن ا4»خالق
مطالعه سیاست اجتماعی، با توجه به پرسش و هدف تعیین شده، این بررسی معطوف به 

  . هاي رفاه اجتماعی است داد سیاست درون
هاي دولتی نقش  اي براي فهم ساختار رسمی برنامه نامه    اسناد قانونی و آیین

مراجعه به اسناد زمانی «به ویژه ) 307: 1388پوت و اسپرینگر، . (کنند ري ایفا میمحو
» .ها یا خطاها باشد کند که نیاز به یافتن دلیل موجهی براي مشکالت، شکست معنا پیدا می

در این پژوهش با مراجعه به اسناد باالدستی، درون داد قانونی ) 250: 1387فلیک، (
گذارند، مورد   علمی اثر میهیأتا غیرمستقیم بر رفاه اعضاي هایی که مستقیم ی سیاست

ها، قوانین و  مطالعه سیاست رفاه اجتماعی در چارچوب مصوبه. گیرد می بررسی قرار
ها  هاي توسعه، مستلزم رجوع به جهان واقعی براي نشان دادن تأثیر اجراي آن برنامه
 علمی از طریق هیأت اعضاي هاي رفاهی داد قانونی سیاست با تاکید بر درون. است

ها، این پژوهش تالش دارد زمینه را براي  آن» بازچینی«هاي مکتوب و  بازشناسی سیاست
  .سازد هدف یاد شده هموار 

  

                                                
1. Input 
2. Output 
3. Outcome 

-  است ) 43: 1385به نقل از پارسونز، 1970(این مفهوم از السول.  
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  روش پژوهش
پردازد، بـه لحـاظ    ها می هاي رفاهی در نوع و ماهیت آن       این پژوهش که به روند سیاست     

هـا بـا توجـه بـه           براي تحلیـل داده    . تحلیلی است  -شناختی یک پژوهش توصیفی       روش
 اسـتفاده شـده   محتـواي کیفـی  کاربرد روش کیفی و رویکرد استقرایی از تکنیک تحلیـل           

بـا بـازخوانی قـوانین،      . هـا اسـت     واحد ثبت در ایـن پـژوهش مـضمون سیاسـت          . است
هـاي رفـاهی برحـسب ارتبـاط مـضمونی،            هـاي پیرامـون سیاسـت       ها و مـصوبه     نامه  آیین

هـا از   در واقع تعیین مضامین و مقوله   . اند  بندي شده   ها دسته   ه ذیل مقوله  هاي مشاب   سیاست
هـا و   نامـه  هـا و قـانون برنامـه توسـعه، آیـین      طریق مطالعه اکتشافی مـتن اسـناد، مـصوبه     

مـستندات مربـوط بـه     اي نمایـا از       نمونهبه این ترتیب،    . ها صورت گرفته است     نامه  بخش
برنامـه اول،   (هاي توسعه قانون برنامهندرج در    علمی م  هیأتهاي رفاهی اعضاي      سیاست

ستاد رفاهی  و آموزش عالیهاي رفاهی  نامه ها و بخش ، مصوبه)دوم، سوم، چهارم و پنجم
 علمی هیأت و نیز مجموعه قوانین و مقررات اعضاي       ، تحقیقات و فناوري   وزارت علوم 

هـاي رفـاهی کـه     سیاستآن دسته از . مورد شناسایی و تحلیل قرارگرفته است ها  دانشگاه
 علمـی  هیـأت  آموزشی و پژوهشی به طور خاص براي اعـضاي        مؤسسه امناي هر    هیأت

  . گیرد مشمول این پژوهش نیست  متبوع خود درنظر میمؤسسه
اطالعات موجود بـه منزلـه   «ها   از آنجایی که در استفاده از اسناد به عنوان منبع داده          

هـاي مـستقیم از سـوابق و      آیند و نقل قـول      میهاي پژوهش به حساب       اي براي یافته    پایه
توان   می) 307: 1388پوت و اسپرینگر،    (» کند  گر را خنثی می     اسناد، اتهام سوگیري تحلیل   

                                                
- به این ستاد به عنوان 1392 در اردیبهشت ستاد رفاهی وزارت علومها و اطالعات  براي دسترسی به آرشیو داده  

یکی از مراجع اصلی دریافت اطالعات مراجعه شد اما از دستیابی به اطالعات و همکاري با پژوهشگر توسط 
هایی که در سایت این ستاد وجود داشت،  بنابراین، تنها دسترسی به معدود داده. ریاست وقت ستاد رفاهی امتناع شد

هاي ستاد رفاهی از ابتداي تاسیس تا کنون، امتناع از  ق و کامل از روند فعالیتفقدان مستندات دقی. پذیر بود امکان
دادن اطالعات و آمار از سوي کارکنان ستاد، مراجعه مکرر به منظور جلب اعتماد کارکنان ستاد جهت همکاري، 

 . هاي مورد نیاز این پژوهش بوده است بخشی از مشکالت پژوهشگر در ارتباط با گردآوري داده
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به منظور تعیـین روایـی پـژوهش،     . گفت اعتبار پژوهش از این جهت تضمین شده است        
مونی و هاي رفاهی بر شناسایی ، تفکیک و کدگذاري و حسب تشابه مض نخست سیاست 

ربط موضوعی مقوله بندي شد و پس از آن در فاصله زمانی یک ماهه بـار دیگـر بـدون                     
  . ها و مقوله بندي مرحله نخست، این فرایند تکرار شد توجه به تفکیک سیاست
هاي پیش روي  هاي پژوهش الزم است به نکاتی پیرامون دشواري پیش از ارائه یافته

 هیـأت هـاي رفـاهی اعـضاي        موجود درباره سیاست  این پژوهش از جمله؛ فقدان پیشینه       
 هیـأت هاي کیفی مـرتبط بـا رفـاه اعـضاي      علمی در ایران، فقدان آمار روشن از شاخص    

 وزارت علوم، تحقیقات و فنـاوري هاي ملی و آمار  هاي آماري، گزارش   علمی در گزارش  
 علمی تنها یأتهها و آمار مربوط به اعضاي  هاي ارائه شده از داده در گزارش. اشاره شود 
ها برحسب جنس، رتبه و دولتی و یا غیردولتی بودن محل خدمت اکتفا شـده   به تعداد آن 

هـاي   هاي کیفـی وزارت علـوم و داده   است که این خود یکی از نقایص گزارش شاخص        
هاي مربوط به ارزیابی علم و فناوري که به بررسی      حتی در داده  . آمار ملی در ایران است    

وري و توسـعه متـوازن         انسانی، مالی، ساختاري و عملکـردي، بهـره        هاي نیروي   شاخص
هاي  هاي ارتقا کیفیت نیروي انسانی با تاکید بر شاخص          پردازد، موضوع شاخص    علوم می 

 سال 510 مصوبه 15در حالی که بند   .  علمی ذکر نشده است    هیأتمرتبط با رفاه اعضاي     
هاي کیفی ارزیابی علـم و        ص ذیل سنجش شاخ   شوراي عالی انقالب فرهنگی   .  ش 1381

بـه مثابـه یکـی از    » منزلت اجتماعی و رضـایت شـغلی محققـان و دانـشمندان          «فناوري،  
کمیته در این باره بنگرید به . (هاي ارزیابی علم و فناوري درنظر گرفته شده است شاخص

  )185  :1385 نظارت و بازرسی شوراي عالی انقالب فرهنگی، هیأتعلمی و آموزشی 
  

  هاي پژوهش یافته
هـاي   هاي پژوهش ذیل سه مفهوم کلی و دو مقوله اصلی کدبنـدي شـده و سیاسـت        یافته

هـاي    مفـاهیم سیاسـت   . ها ذیل ایـن دو مقولـه قرارگرفتنـد          رفاهی متناسب با مضامین آن    
هـاي   سیاست) اجتماعی و رفاهی اعضاي هیات علمی برآمده از تحلیل اسناد شامل؛ الف           
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هـاي بهبـود      سیاست) ؛ ب ...التدریس، و   التالیف، حق   مزد، حق معیشتی مانند حقوق و دست    
اي در  هاي ارتقاي حرفه سیاست) هاي اجتماعی؛ ج موقعیت شغلی مانند بازنشستگی، بیمه  

هـاي ارتقـاي    دریافت گرنت، پیشنهاد پـژوهش، سیاسـت   مانند ابعاد آموزشی و پژوهشی   
 ارتقـا   اي، امکانات انتـشار،  ههاي حرف   هاي مطالعاتی و آموزش     اي، فرصت   ارتباطات حرفه 

این مفاهیم بر اساس قرابـت محتـوایی و مـضمونی در دو مقولـه؛ یکـی            . است...  رتبه و 
بـا  . قرارگرفتنـد » یشـغل هاي ارتقا و امنیت       سیاست«و دیگري   » هاي رفاه شغلی    سیاست«

ي ها ها هم سیاست گفته از رفاه اجتماعی، تالش شده است تا مقوله          توجه به تعریف پیش   
هاي اجتمـاعی و   هاي ناظر بر ایجاد فرصت معطوف به تامین نیازهاي اولیه و هم سیاست      

  . گیرد بر  علمی را درهیأترضایت اجتماعی اعضاي 
 علمی هیأتهاي مرتبط با شغل عضو  مجموعه سیاست: »هاي رفاه شغلی سیاست«

اي او منجر   است که ضمن تامین نیازهاي معیشتی و مزایاي اجتماعی به بهسازي حرفه
ها شامل؛ حقوق و دستمزد، خدمات تامین اجتماعی، سالمت،  این سیاست. شود می 

امکانات فراغت و تفریح، کاالهاي غیرنقدي، تسهیالت مسکن، تسهیالت بانکی و 
هاي ارتقا و امنیت  سیاست«. العاده است هاي فوق هاي مناسب در قبال فعالیت پاداش
 يهاي توسعه علمی به ارتقا که ضمن ایجاد فرصتت اسهایی  مجموعه سیاست: »شغلی

ها شامل؛ مبادالت  این سیاست. شود  علمی منجر میهیأتاي عضو  کیفیت علمی و حرفه
هاي دانشگاهی، انتقاالت بین دانشگاهی،  علمی داخلی و خارجی، استفاده از بورس
پژوهشی  آموزشی و مؤسساتاي است که  دریافت خدمات آموزشی، پژوهشی و مشاوره

  .نمایند  علمی فراهم میهیأتبراي عضو 
  
  هاي رفاه شغلی  سیاست

هایی درباره علل خروج دانشگاهیان از  ها پژوهش پس از انقالب با بازگشایی دانشگاه
ها نشان داد، به غیر از منزلت  ها و یا مهاجرت آنان انجام شد، نتایج این پژوهش دانشگاه

ثر دیگر در این زمینه وضعیت رفاهی آنان بوده  علمی، علت موهیأتاجتماعی اعضاي 
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دهد در سال  ها نشان می که گزارش چنان) 1364وزیري،  هاي نخست مرکز پژوهش. (است
هاي  مرکز پژوهش. (ها یک به هجده رسید  نسبت استاد به دانشجو در دانشگاه1365

ها  نشگاهموضوع مهاجرت نخبگان و خروج دانشگاهیان از دا) 68: 1366وزیري،  نخست
ها جذب و بازگرداندن  هایی شد که هدف آن هاي موثر در تدوین سیاست یکی از زمینه

 قانون 44ها، تبصره  از جمله این سیاست. دانشگاهیان و نخبگان به داخل کشور بود
، با هدف .ش1369به موجب این تبصره و مصوبه سال . برنامه اول توسعه است

هاي خارج، مقرر شد تسهیالت الزم مانند  نی دانشگاهالتحصیالن ایرا بازگرداندن فارغ
معافیت از پرداخت حقوق و عوارض گمرکی براي ورود وسایل زندگی و خودرو 

مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، بنگرید به . (شود التحصیالن ارائه  شخصی به فارغ
1384(  

در . ش1370 برنامه اول توسعه، طبق مصوبه سال 47به منظور اجراي تبصره 
 آموزشی و پژوهشی، مؤسسات علمی خارجی مورد نیاز هیأتراستاي تامین اعضاي 

هاي ذیربط موظف شدند در خصوص تامین مایحتاج عمومی، مسکن، تهیه بلیط  سازمان
مسافرت، ارائه تسهیالت و امکانات براي تحصیل فرزندان، ارائه کمک هزینه مسکن در 

ها مسکن تهیه کنند و نیز  توانند براي آن آموزشی و پژوهشی نمؤسساتصورتی که 
بنگرید به مرکز تحقیقات . (ها در شمول قانون تامین اجتماعی، اقدام نمایند قراردادن آن

 قانون برنامه اول توسعه، 45مطابق تبصره ) 371 – 370: 1382سیاست علمی کشور،
الح ساختمانی دولت مکلف بوده است تسهیالت الزم از قبیل زمین، ساختمان، وام و مص

باشند و تعهد خدمت در   علمی که فاقد مسکن میهیأترا براي آن دسته از اعضاي 
اي فراهم نماید که تا پایان برنامه  اند را به گونه هاي دولتی و غیردولتی سپرده دانشگاه

 ستاد رفاهطبق آیین نامه اجرایی این تبصره، ) 166:  همان. (پنجساله داراي مسکن شوند
ها وظیفه تامین مسکن، تسهیالت اعتباري از سیستم   علمی وزارتخانهیأتهاعضاي 

بانکی، مصالح ساختمانی، اخذ پروانه ساختمان و سایر امور الزم را برعهده خواهد 
 قانون برنامه 45 آیین نامه اجرایی تبصره 6همچنین براساس ماده ) 169: همان. (داشت
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هاي   و سازمانوزارت مسکن و شهرسازي  قانون برنامه دوم توسعه،40اول و تبصره 
وابسته نیز مکلف به تهیه و واگذاري زمین و احداث واحدهاي مسکونی از طریق ماده 

 علمی هیأتبراي اعضاي . ش1367نامه اجرایی قانون زمین شهري مصوبه سال   آیین67
امین هاي ت طبق این آیین نامه، سازمان) 169: همان. (آموزشی و پژوهشی دولتی بودند

نامه  کننده خدمات آب، برق، گاز و تلفن موظف به اولویت قراردادن مشمولین این آیین
ها هم موظف به صدور پروانه  و شهرداري) 170همان، . (در واگذاري تسهیالت بودند

در برنامه سوم توسعه نیز عالوه براولویت براي ارائه این . خارج از نوبت براي آنان بودند
اعطاي . ش1383طی بخشنامه سال. ها نیز تاکید شده است شدن آنخدمات، بر قسطی 

 علمی و براي فرزندان هیأتتسهیالت مسکن، شامل تسهیالت وام مسکن براي اعضاي 
: 1384مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، بنگرید به . (تحت تکفل آنان نیز مطرح شد

وسعه بر این مورد نیز اشاره  قانون برنامه ت40نامه اجرایی تبصره  پیشتر در آیین) 273
 علمی در برخی هیأتالزم به توضیح است، تسهیالت مسکن اعضاي . شده بود
ها، شامل پرداخت وام ودیعه مسکن،   امناي آنهیأت آموزشی بر طبق مصوبات مؤسسات

  . اجاره مسکن سازمانی، ساخت مسکن سازمانی و واگذاري زمین نیز بوده است
سـتاد  وزیري، تـشکیل    پیشنهاد معاونت اجرایی نخست    به. ش1364اگرچه در سال    

هـاي   هاي رفـاهی در بخـش    که موظف به ایجاد طرح  پیگیري امور رفاهی کارکنان دولت    
مسکن؛ مصرف، درمان و غیره به تصویب رسید، اما به طور مـشخص ضـرورت تـشکیل     

سـب بـراي   هاي متنا  ها با هدف ایجاد زمینه       دانشگاه  علمی هیأتستاد اموررفاهی اعضاي    
 علمی در امور رفاهی و معیشتی در برنامه هیأتحمایت مادي و پشتیبانی مالی از اعضاي 

. مورد توجـه قرارگرفـت    ) 40تبصره  (و برنامه دوم توسعه     ) 45 و   44تبصره  (اول توسعه   
ایـن سـتاد در تـاریخ    ) 169:  1382بنگرید به مرکز تحقیقـات سیاسـت علمـی کـشور،           (

 به صـورت  وزارت علوم، تحقیقات و فناوريونت و پشتیبانی  ذیل حوزه معا 18/6/1376
 رسیدگی به امور معیشتی و رفاهی   ي در جهت  سیاستگذار«یک دبیرخانه مستقل با هدف      

  :در شرح وظایف این ستاد آمده است. تشکیل شد»  علمیهیأتاعضاي 
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هاي بلند مدت و کوتاه مدت براي  ریزي ي و برنامهسیاستگذار
 علمی و ارائه پیشنهادهاي هیأتعیشتی و رفاهی اعضاي رسیدگی به امور م

 دولت، شوراي عالی انقالب هیأتاصولی مبتنی بر کارشناسی براي طرح در 
ریزي در جهت  ي و برنامهسیاستگذارفرهنگی و مجلس شوراي اسالمی؛ 

 علمی با اولویت هیأتتامین امکانات اولیه معیشتی و رفاهی براي اعضاي 
ریزي در جهت تامین  ؛ برنامه...و، کامپیوتر، تلفن و مسکن، زمین، خودر
هاي سودده  ري در پروژهاگذ گیري در خصوص سرمایه منابع مالی و تصمیم

ریزي در جهت نظم و سامان   علمی؛ برنامههیأتمتناسب با شأن اعضاي 
ي درباره سیاستگذار علمی و هیأتهاي موجود اعضاي  دادن به تعاونی
ریزي در جهت ایجاد تسهیالت الزم نظیر  ید؛ برنامههاي جد تشکیل تعاونی

؛ ...هاي فرهنگی، ورزشی، سفرهاي زیارتی، علمی و سیاحتی و فوق برنامه
هاي مساعدت به ستادهاي  گیري در خصوص راه ي و تصمیمسیاستگذار

  )513: همان. (امور رفاهی است
 عالوه بر ی علمهیأتستاد امور رفاهی اعضاي شود،  گونه که مالحظه می همان

 علمی، موظف به انجام هیأتتوجه به تامین برخی خدمات مرتبط با رفاه اعضاي 
ریزي مرتبط با هر یک از نهادهاي  ي و برنامهسیاستگذارمطالعات کارشناسانه و 

اي موارد  رو شناسایی، تدوین و در پاره از این.  علمی نیز هستهیأت در امور سیاستگذار
ستاد امور .  علمی را نیز برعهده داردهیأتبراي اعضاي هاي رفاهی  اجراي سیاست

هاي مرتبط با نیازها و اثرات  بایست با اتکا به مطالعات و پژوهش  در این بخش میرفاهی
هاي عملکرد فعال در این  یکی از راه. هاي رفاهی خود، فعاالنه عمل نماید اجراي سیاست

هاي این ستاد و بررسی  ها و برنامه زمینه مطالعه مستمر میزان و نحوه اجراي سیاست
هاي اجرا شده و خدمات ارائه  ها و سیاست هاي مرتبط با برنامهداد برون و ها داده درون

طرفانه   علمی و بی انداز یک مطالعه موضوعی که تاکنون به شدت از چشم. شده است
  . مغفول مانده است
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بایست در  ماتی که میهاي حمایتی و خد هاي مصوب این ستاد بسته طبق بخشنامه
  : علمی قرارگیرند عبارت هستند ازهیأتاختیار اعضاي 

، اعطاي 2/3/1370 واگذاري کامیپوتر شخصی موضوع بخشنامه 
، معافیت پرداخت 3/9/1372تخفیف ویژه بیمه آسیا موضوع بخشنامه 

، پرداخت 8/2/1376الثبت اسناد مربوط به سپردن تعهد رسمی مصوبه  حق
افتاده به منظور  کار  علمی بازنشسته و ازهیأته اعضاي علی الحساب ب
 کل کشور، امکان استفاده 1379 قانون بودجه سال 40اجراي تبصره 

 علمی از تسهیالت مسکن موضوع بخشنامه هیأتزوجین عضو 
، صدور کارت اعتباري ثمین توسط ستاد امور رفاهی موضوع 11/2/1380

ت رفاهی که ستاد رفاهی وزارت  و نیز سایر تسهیال13/3/1381بخشنامه 
ها است، شامل استفاده از سهمیه تلفن همراه  علوم موظف به ارائه آن

بوك، استفاده  خارج از نوبت، برخورداري از تسهیالت خرید رایانه و نوت
از اعطاي تسهیالت خودرو، استفاد از سرویس اینترنتی سازمان 

 تسهیالت مجمتع هاي علمی و صنعتی ایران، برخورداري از پژوهش
پردیسان ، برخورداري از تخفیف ویژه هتل گل یاس رفاهی -فرهنگی 

و استفاده از ) 1381هاي گوناگون در سال  موضوع بخشنامه (مشهد
). 1377موضوع بخشنامه (هاي تجاري و مسکن  تسهیالت اعطایی بانک

 513: 1382در این باره بنگرید به مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، (
 علمی و نخبگان داراي خدمات هیأتارائه تسهیالتی به اعضاي ) 522 –

اند  برجسته که در اثر سوانح یا بیماري ناقص و علیل یا فوت شده
مرکز تحقیقات سیاست علمی )  (19/3/82اي به دولت در  موضوع نامه(

الملل به ارزهاي  و صدور کارت با نشان ویزاي بین) 272:  1384کشور، 
 هیأتستاد رفاهی اعضا . (1389 با اعتبار یک ساله در سال دالر و یورو

   .)1392علمی، 



   
  
  
  

 135  ...  هاي رفاهی اعضاي هیأت علمی   سیاست

ها  نامه ها و بخش نامه هاي حمایتی پیش گفته که در چارچوب آیین با وجود سیاست
 در اجراي  رسد مصوباتی براي ایجاد محدودیت به تصویب رسیده است، به نظر می

هاي رفاهی مرتبط با فراغت  سیاستدر بخش . هاي مذکور نیز وجود داشته است سیاست
 کل کشور به 1378 قانون برنامه و بودجه سال 17 علمی، مطابق با  تبصره هیأتاعضاي 
اعم از (ها   آموزش عالی و پژوهشی اجازه داده شد تا ساختمانمؤسساتها و  دانشگاه

 تئاتر، هاي آمفی ها، استخرها، سالن ها، آزمایشگاه ، کارگاه)اداري، مسکونی و آموزشی
و دیگر امکانات خود را ... ها،  هاي دانشجویی، مهمانسرا غذاخوري، اجالس، خوابگاه

ها توسط غیر موجب استهالك غیرمعمول  براي مدتی که مورد نیاز نیست و استفاده از آن
شود، با رعایت کاربري پیشی به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط واگذر  نمی
اجراي تاثیر ) 284-283:  1382حقیقات سیاست علمی کشور، مرکز تبنگرید به . (کنند

 نیز دوباره تکرار شد بر 1380این تبصره و آیین نامه اجرایی آن که در قانون بودجه سال 
 علمی موضوعی قابل هیأتمیزان و کیفیت ارائه خدمات رفاهی و تفریحی به اعضاي 

  . توجه است
ی در قانون برنامه سوم توسعه، هاي مرتبط با نظام آموزش عال در پی سیاست

راهکارجلوگیري از افزایش فاصله علمی کشور با مراکز علمی در سطح جهان و نیز 
جلوگیري از خروج نخبگان و دانشگاهیان، به مانند دو برنامه پیشین، ارائه تسهیالت 

 برنامه سوم» ه« بند 131با استناد به اصل .  علمی مطرح شده استهیأترفاهی به اعضاي 
اي همسو است،  ی و هم ارتقاي حرفهشغلهاي رفاه  توسعه که هم با اهداف سیاست

نامه اجرایی و برنامه تربیت، جذب و بهبود ترکیب  هایی از جمله تدوین آیین سیاست
ها، افزایش حقوق و مزایا بر اساس طرح شایستگی و   علمی دانشگاههیأتمراتب اعضاي 

 قانون برنامه 40ضو، ملحوظ کردن تسهیالت تبصره ارزیابی عملکرد علمی سالیانه هر ع
هاي  هاي علمی خارج از کشور و فرصت نامه خاص مسافرت دوم و همچنین آیین

:  1384مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، . (مطالعاتی در دستور کار قرارگرفته است
اي انسانی، ه  سرمایه رویه قانون برنامه چهارم، راه جلوگیري از خروج بی» ي«بند ) 86
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در قانون . فکري و علمی را انجام مطالعات و ارائه راهکارهاي مناسب مطرح کرده است
هاي کلی برنامه در بخش امور علمی و فناوري برگسترش  برنامه پنجم، سیاست

هاي هدفمند مادي و معنوي از نخبگان و نوآوران علمی و فناوري از طریق ارتقا  حمایت
طح علمی و مهارتی، رفع دغدغه خطرپذیري در مراحل پژوهش منزلت اجتماعی، ارتقا س

. سازي دستاوردهاي آنان تاکید کرده است ها و کمک به تجاري و آزمایش، نوآوري
هاي  دهد، در برنامه چهارم به طور مشخص به سیاست بررسی این دو برنامه نشان می

 را به  توان آن نیز که می پنجم  در برنامه.  علمی اشاره نشده استهیأترفاهی براي اعضا 
هاي اجتماعی با هدف ارتقاي موقعیت شغلی و رفاهی و نیز  منزله بخشی از سیاست

هاي عملیاتی نمودن   علمی قلمداد کرد، نه تنها مکانیسمهیأتاي اعضاي  امنیت حرفه
 علمی را، هیأتها مطرح نشده است، بلکه به طور مستقیم موضوع رفاه اعضاي  برنامه

  . ه شکل قانون برنامه اول، دوم و حتی سوم توسعه، مورد توجه قرارنداده استدست کم ب
 و 44 علمی، به استناد تبصره هیأتهاي رفاهی براي اعضاي  در پی ارائه سیاست

برنامه سوم توسعه، هیات » ه« برنامه دوم توسعه و بند 40 برنامه اول توسعه، تبصره 45
علوم، تحقیقات، فناوري، بهداشت و درمان و هاي   به وزارتخانه1382دولت در سال 

هدف از تاسیس .  را دادصندوق رفاه اعضاي هیات علمیآموزش پزشکی اجازه تاسیس 
هاي تهیه مسکن، وام احتیاجات ضروري و وام اضطراري به اعضا  پرداخت وام«صندوق 

از ) 256:  1382مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، بنگرید به (» .مطرح شد
ریزي و اقدام براي تامین نیازهاي علمی، معیشتی، رفاهی،  هاي صندوق، برنامه یتفعال

تفریحی، گردشگري، ورزشی و سایر نیازهاي اعضاي هیات علمی عضو صندوق به 
عالوه براین، در . منظور ارتقا منزلت و بهبود شرایط اقتصادي اجتماعی ذکر شده است

ارائه خدمات دیگري از جمله؛ ارائه تسهیالت برنامه سوم توسعه به مانند برنامه دوم، 
خارج از نوبت و اقساطی خدمات آب و برق، گاز و تلفن براي واحد مسکونی متعلق به 

هاي علمی و   درصد بهاي بلیط هواپیما براي مسافرت50 علمی، تخفیف هیأتعضو 
اي پژوهشی خارج از کشور، استفاده از جایگاه مخصوص تشریفات براي استادان، اعض



   
  
  
  

 137  ...  هاي رفاهی اعضاي هیأت علمی   سیاست

هاي کشور،  هاي کشور در فرودگاه  علمی نمونه و اعضاي رسمی فرهنگستانهیأت
نامه   علمی که عالوه بر وظایف مندرج در آیینهیأتافزایش فوق العاده شغل به اعضاي 

اي ارائه  هاي پژوهشی و خدمات علمی کیفی و ویژه نامه ترفیع، فعالیت استخدامی و آیین
بنگرید . (ریافت وام خرید یک دستگاه خودرو ذکر گردیدنمایند، تسهیالت دراز مدت د

  )284 - 283:  1384مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، به 
ها در همان دوره با عطف به نامه   عملیاتی شدن برخی از این سیاست

تقاضاي اعطاي وام جهت چاپ کتاب، خرید کامپیوتر، تجهیزات مورد « که 23/10/1382
 میلیون ریال را با توجه به محدودیت منابع 20الحسنه به میزان  ضو قر% 4نیاز با نرخ 

هایی  از مصوبه) 1392 علمی، هیأتستاد رفاهی اعضا (» دانست ها امکان ناپذیر می بانک
 علمی را با ممانعت روبرو هیأتهاي رفاهی براي اعضاي  است که اجراي برخی سیاست

هاي امنا و  هیأتیس مرکز ئاز سوي ر 27/12/1390شاهدي دیگر، نامه مورخ . ساخت می
آن دسته از مواد « است که در آن مقرر شده تا ستاد رفاهیهاي ممیزه به  هیأت
 علمی که بار مالی اضافی بر اعتبارات تخصیصی هیأتهاي استخدامی اعضاي  نامه آیین

تاد س(» .نماید تا اطالع ثانوي اجرا نشوند  ایجاد می1391اي ابالغ شده در سال  هزینه
 علمی دانشگاه هیأتیا انحالل صندوق رفاه اعضاي ) 1392 علمی، هیأترفاهی اعضا 

سایت خبري ایسنا، ( توسط رییس وقت آن دانشگاه 1389 در سال طباطبائیعالمه 
سسات آموزشی و ؤاي م  از عملکرد متفاوت و گاه سلیقههایی  نمونه)13/6/1392

  . پژوهشی در این زمینه است
هاي مطرح در برنامه اول، دوم و حتی سوم توسعه در پیگیري  ستهمزمان با سیا

 به 1382له مهاجرت دانشگاهیان و نخبگان، شوراي عالی انقالب فرهنگی در سال أمس
.  سیاست کاهش مهاجرت نخبگان و متخصصان کشور مبادرت نمود تدوین مصوبه

ت که از زمره این سیاس) 51: 1384مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، بنگرید به (
نمود که  هایی را دنبال  هاي واکنشی به مسأله مهاجرت نخبگان است،  برنامه سیاست

هاي انجام  اگرچه طبق پژوهش. ها ارتقاي رفاه شغلی و معیشتی نخبگان است هدف آن
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در مرتبه نخست « علمی به خارج از کشور هیأتشده دالیل خروج نخبگان و اعضاي 
مرتبه دوم مسائل مرتبط به مدیریت و وجود «و در » معیشتوضعیت مربوط به حقوق و 

»  علمیهیأتهاي اعضاي  الن به خواستهؤتوجهی مس بی«و نیز » مدیران ضعیف
اما راهکارهاي ارائه شده در این مصوبه که پیشتر در . ذکر شده است) 1380مهدیانی،(

هاي عملیاتی در جهت  اند، کمتر بر سیاست هاي دوم و سوم توسعه نیز مطرح بوده برنامه
هاي  گفته مهاجرت نخبگان و متخصصان متمرکز بوده و سیاست حل علل و دالیل پیش

همچنین، شوراي عالی انقالب . تر است اي آن به نخبگان پررنگ ارشادي و توصیه
با هدف ارائه کمک و خدمات حمایتی مادي و معنوي به پژوهشگران «فرهنگی نیز 

هی مناسب براي تولید علم و فناوري و در نهایت توسعه پایدار د ایرانی به منظور سامان
صندوق هاي علمی کشور، اساسنامه  به پیشنهاد شوراي پژوهش. ش1382در سال 

مرکز تحقیقات سیاست علمی بنگرید به (» . را تصویب نمودحمایت از پژوهشگران
  ) 45:  1384کشور، 

اعی در جهت رفاه شغلی و هاي اجتم درآمد و حقوق بخش مهم دیگري از سیاست
  علمی،هیأتنامه استخدامی اعضاي  آیینطبق آخرین .  علمی استهیأتمعیشتی اعضاي 

 علمی، شامل حقوق پایه و مرتبه، هیأتدرآمد یا حقوق و مزایاي دریافتی اعضاي 
التدریس، فوق العاده جذب،  الجلسه، حق داوري، حق التحقیق، حق العاده شغل، حق فوق

                                                
-  27/3/1382هاي کاهش روند مهاجرت نخبگان مصوبه شوراي عالی انقالب فرهنگی مـورخ   از جمله سیاست :   
ارائه امکانات ویژه نخبگان؛ . 2هاي جذب و استخدام هزینه بگیرها در نظام آموزش عالی کشور؛  ساماندهی شیوه. 1
توسعه ظرفیت و . 4هاي علمی و پژوهشی کشور؛    ها و توانمندي    ارائه اطالعات بیشتر به نخبگان درباره ظرفیت      . 3

تحکیم مناسبات . 5هاي کارشناسی ارشد و دکتري بر مبناي نیازهاي توسعه کشور؛  ها و دوره آموزش افزایش سطح
تالش در جهت پاسداشت منزلت اجتماعی تخبگان . 6و عالیق اجتماعی و عاطفی  نخبگان با عالیق دینی و ملی؛   

ها و باورهاي دینی  تعمیق اندیشه. 7ه شدن تولید فکر و اندیشه به ارزش عمومی در جامعه؛  و متخصصان و نهادین
هاي  تقویت تعامالت و ارتباطات بین دانشمندان و پژوهشگران و تقویت انجمن     . 8در میان نخبگان و متخصصان؛      

 تحقیقـات سیاسـت علمـی    مرکز. (کننده در امر کارآفرینی براي صاحبان تخصص تدوین مقررات تسهیل. 9علمی؛  
 )51:  1384کشور، 



   
  
  
  

 139  ...  هاي رفاهی اعضاي هیأت علمی   سیاست

العاده  العاده روزانه، فوق  بدي آب و هوا، هزینه سفر و ایاب و ذهاب، فوقالعاده فوق
در حال حاضر، بخش . باشد مندي یا کمک هزینه اوالد می هزینه عائله مدیریت، کمک

عمدة حقوق دریافتی شامل حقوق پایه، رتبه و فوق العاده شغل است و بقیۀ موارد 
  . شود طق جغرافیایی نمی علمی و نیز همه مناهیأتمشمول همه اعضاي 

قدرت «دهد  بررسی انجام گرفته درباره قدرت خرید اعضاي هیات علمی نشان می
هاي   نسبت به قدرت پایه و نرخ1357 در مقایسه با سال 1365خرید آنان در سال 

، % 6/76، استادیار پایه یک، % 76رسمی اعالم شده توسط دولت براي مربی پایه یک 
دانشگاه عالمه (کاهش داشته است % 14/73و استاد پایه یک % 74دانشیار پایه یک 

بار پس  براي اولین). 657 – 656: 1388 به نقل از فراستخواه، 19 – 12: 1370، طباطبائی
افزایشی در حقوق پایه اعضاي هیات علمی صورت .  ش1369از پیروزي انقالب از سال 
 به انحاي گوناگون مثل ضریب 77  و76، 75، 72، 1370هاي  گرفت، چندین بار در سال

العاده شغل یا قانون تسري افزایش نظام هماهنگ   تا سه برابر شدن فوق2حقوق پایه، 
پرداخت، حقوق اعضاي هیات علمی افزایش یافت اما نرخ باالي تورم مانع افزایش 

 بین نظام پرداختی حقوق و مزایاي  مقایسه) 1388فراستخواه، . (قدرت خرید آنان بود
دهد، درصد تغییرات  نشان می.  ش1377 و 1354هاي   علمی براي سالهیأتاعضاي 

 علمی در هیأتبراي «که  چنان.  علمی منفی بوده استهیأتحقوق و مزایاي اعضاي 
، دانشیاري % -253به میزان .  ش1354نسبت به سال .  ش1377مرتبه استادي در سال 

نکته قابل ) 1380نعمتی، (» .ر داشته استتغیی% -249 و مربی -%200، استادیاري %-244
هاي   علمی دانشگاههیأتتامل در ارزیابی اقتصادي وضعیت حقوق و مزایاي اعضاي 

رابطه تغییرات حقوق و مزایاي .  ش1362 -78در دوره زمانی «دهد  ایران نشان می
 احراز  علمی نه تنها متناسب با تورم نبوده است، بلکه افزایش حقوق بر اثرهیأتاعضاي 

» .هاي اجرایی بیش از افزایش حقوق  و مزایاي ناشی از یک درجه ارتقا بوده است پست
  )1380صمیمی و شفیعی، (
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 و 1380هاي دهه   علمی در برخی از سالهیأتروند افزایش ضریب حقوق اعضاي 
 وزیران در سال هیأتکه، به موجب مصوبه  چنان. همچنان ادامه داشته است.  ش1390دهه 

 علمی به میزان ده هیأتحقوق و مزایاي اعضاي « از ابتداي همان سال، مقرر گردید 1383
 1/1/1392 و نیز طی مصوبه  )1392هاي مجلس،  مرکز پژوهش(» .درصد افزایش یابد

پایگاه ( . ریال تعیین گردید14325 علمی هیأت، ضریب حقوق اعضاي  وزیرانهیأت
نشان ) 1389(ایش، نتایج پژوهش نورشاهی به رغم این افز) 1392رسانی دولت،  اطالع

 علمی متناسب و عادالنه بودن حقوق و دستمزد را هیأت درصد از اعضاي 5/48دهد  می
بنابراین . کنند  درصد عادالنه بودن آن را در حد پایین  ارزیابی می2/45در حد متوسط و 

ط رو به پایین  علمی در حد متوسهیأتمتناسب و عادالنه بودن حقوق و دستمزد اعضاي 
 علمی با هیأتدهد نه تنها تناسبی بین حقوق و دستمزد اعضاي  این یافته نشان می. است

در مقایسه با معیارهاي جهانی و حتی در ) 1380(تورم وجود ندارد، بلکه به گفته مهدیانی 
  . مقایسه با درآمدهاي مشاغل آزاد نیز بسیار ناچیز است

 آموزشی و پژوهشی مؤسسه علمی در هیأت  ساعت در هفته عضو40لزوم حضور 
 درج شده و تاکنون نیز  علمیهیأتنامه استخدامی اعضاي  آییندر .  ش1343که از سال 

مانده است، در شرایطی است که درصد تغییر حقوق با وجود تورم منفی  بدون تغییر باقی
می از یک  علهیأتاین موضوع یکی از دالیلی است که سبب شده تا اعضاي . بوده است

هایی براي  سو نگران پر کردن ساعات موظف خود بوده و از سوي دیگر در پی راه
در چنین وضعیتی کیفیت . هاي معیشت خود باشند برقراري تعادل بین درآمد و هزینه

اي تحت تاثیر   علمی در چارچوب اخالق حرفههیأتکاري و عملکرد علمی اعضاي 
هاي آموزشی و پژوهشی فراتر از توان  مسؤلیتپذیرش این شرایط منجر به . گیرد  قرار می

شغله بودن برخی از آنان   علمی و حتی دوهیأتجسمی، روحی و علمی توسط اعضاي 
التدریس از یک سو به افت کیفیت تدریس منجر شده و از  عدم افزایش حق. شده است

 جدید را با  علمیهیأتدیگر سو به منظور باال رفتن میانگین تدریس، استخدام اعضاي 
 هیأت میان اعضاي   و درگیري توان در رقابت پیامد آن را می. کند دشواري روبرو می
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هاي آموزشی و پژوهشی بیشتر و دور شدن فضاي اجتماع  علمی براي تصاحب فرصت
  . هاي سالم، سازنده و اخالقمند مشاهده نمود اش در پرتو رقابت علمی از اهداف اصلی

 آموزشی و پژوهشی از دیگر مؤسسات  علمیهیأتعضاي نامه استخدامی ا آیین
هاي  سیاست«و نیز » یهاي رفاه شغل سیاست«اسنادي است که بخشی از آن معطوف به 

هاي معطوف به رفاه شغلی  سیاست.  علمی استهیأتاعضاي » یشغلارتقا و امنیت 
، که .ش 1390نامه استخدامی ابالغیه سال   علمی مندرج در آخرین آیینهیأتاعضاي 
است، عالوه بر حقوق و مزایا، به شرح  ه  هاي پیشین نیز مطرح بود نامه ها در آیین عمدة آن

 و پژوهشی است که ی آموزشمؤسسهها برعهده  تامین این سیاست. زیر تعیین شده است
  .  علمی در آن اشتغال داردهیأتعضو 

 تامین یک وعده غذاي گرم در روز؛ کمک هزینه مهدکودك به ازاي
هر فرزند زیر شش سال؛ کمک ایاب و ذهاب؛ کمک هزینه مسکن به 

 امنا مشروط به هیأت برابر ضریب حقوقی سالیانه مصوب 150میزان 
 امنا؛ هیأتبینی اعتبار الزم در بودجه تفصیلی سالیانه مصوب  پیش

بیمه پایه درمان، پنجاه درصد حق بیمه تکمیلی افراد تحت  پرداخت حق
ت سهم حق بیمه عمر و حوادث؛ پرداخت وجوهی تکفل آنان؛ پرداخ

هاي ویژه  در طول سال تحت عنوان کمک هرینه غیرنقدي به مناسبت
مذهبی و ملی به اعضاي شاغل؛ پرداخت مبلغی هر ساله به منظور کمک 

هاي مسکن،  ، تعاونیمؤسسهالحسنه اعضاي  یا وام به صندوق قرض
ه اعضا در بودجه تفصیلی مصرف و یا اعتباري یا پرداخت وام مستقیم ب

 درصد حقوق مرتبه و پایه عضو 35 امنا ؛ کسر ماهیانه هیأتبا تصویب 
از دریافتی او و واریز به حساب توسط » انداز عضو سهم پس«به عنوان 

 برابر حقوق مرتبه دانشیار به عضو 5؛ پرداخت کمک هزینه مؤسسه
 نیز فوت  علمی در صورت ازدواج دائم خود یا فرزندان وي وهیأت

عضو شاغل، بازنشسته و یا یکی از فرزندان تحت تکفل او؛ انتقال 
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 علمی به محل خدمت والدین موضوع هیأتفرزندان دانشجوي اعضاي 
  علمی،هیأتنامه استخدامی اعضاي  آیین. (ش1373بخشنامه سال 

1390 :53 - 54(.  
 براي تامین و فاهیستاد ررسد بر نقش   به نظر مینامه استخدامی آییندر مراجعه به    

هـاي حمـایتی    اي از سیاست یا در پاره. هاي رفاهی کمتر توجه شده است     اجراي سیاست 
بـه هرحـال،   . اي نشده است  نامه به مرجع اجراي آن اشاره       نظیر مورد پیشین، در این آیین     

 تـا    علمـی  هیأتنامه استخدامی اعضاي      آیینهاي رفاهی تصریح شده در        که سیاست   این  
نامـه    آموزشی و پژوهشی در اجراي این آیینمؤسساتشود و چرا     ه عملیاتی می  چه انداز 

جـا    نکته دیگري کـه در ایـن      . کنند، موضوع دیگري براي بررسی است       اي عمل می    سلیقه
 برنامـه  40 برنامه اول توسعه و تبصره 45باشد این است که، اگرچه تبصره         قابل طرح می  

انـشگاهیان و متخصـصان بـه عنـوان نخبگـان      دوم توسعه با هدف جلوگیري از خروج د       
بـه طـور نمونـه    (هـاي بعـد    رسد در مصوبات سال     علمی طرح شده است، اما به نظر می       

هـاي توسـعه سـوم و     و حتـی برنامـه   )  شوراي عالی انقالب فرهنگـی     1382مصوبه سال   
» نخبگـان «، اعضاي هیات علمی به عنوان بخشی از دانشگاهیان از اطـالق              توسعه چهارم

 علمـی در چـارچوب   هیـأت هاي اجتماعی اعـضاي   درحالی که سیاست . ج گردیدند خار
 اعـضاي   ستاد امـور رفـاهی     و نیز     علمی هیأتصندوق رفاه اعضاي    نامه استخدامی،     آیین

هاي مشخص دیگري براي نخبگان درنظر گرفته شده          علمی مطرح گردید، سیاست    هیأت
  . است

  
  هاي ارتقا و امنیت شغلی سیاست

هاي اجتماعی  در زمره سیاست» یشغلهاي ارتقا و امنیت  سیاست«وهش، در این پژ
 علمی اثر هیأتشوند که به طور غیرمستقیم بر رفاه اجتماعی اعضاي  قلمداد می

شوند به واسطۀ افزایش سطح علمی و  مزایایی که از این طریق ارائه می. گذارند می
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تقیم بر حقوق و مزایاي آنان  علمی به طور غیرمسهیأتاي اعضاي  توسعه مهارت حرفه
 علمی، امکان بهبود وضعیت رفاهی آنان هیأتاي اعضاي  افزوده و ضمن ارتقاي حرفه

وري علمی و انباشت  ها، که به نوعی بهره کاربست این سیاست. نماید را نیز فراهم می
 علمی  فرصت و رضایت اجتماعی هیأتسرمایه نمادین را به دنبال دارد، براي عضو 

یابیم با   نیز به این موضوع بنگریم، درمی1»اثر متیو«نظر قضیه  اگر از نقطه. مراه داردبه ه
مندي او از امتیازات علمی   علمی، بهرههیأتارتقا ارزش و اهمیت علمی یک عضو 

 مادي  مندي رود با ارتقا مرتبه علمی عضو دانشگاهی، بهره انتظار می. بیشتر خواهد شد
اي، معیشت او نیز   یافته و عالوه بر ارتقا و امنیت زندگی حرفهو رفاهی او نیز افزایش

  . بهبود یابد
 آموزشی و پژوهشی با مؤسساتها و   علمی دانشگاههیأتارتقا مرتبۀ اعضاي 

 اجرایی یکی از -هاي آموزشی، پژوهشی و خدمات علمی  توجه به میزان فعالیت
اي  ارتقا جایگاه حرفه. گردد لمداد میاي براي آنان ق هاي ارتقا حرفه ترین سیاست اصلی

هاي  هاي معنوي و موقعیت  علمی، ضمن به همراه داشتن پاداشهیأتیک عضو 
اي و نیز برخورداري از امکانات شغلی و  اي بهتر، منجر به تامین امنیت حرفه حرفه

نامه استخدامی  آیین 42در همین زمینه بر مبناي ماده . تري خواهد شد معیشتی مناسب
هاي  دانشگاه مکلف به بررسی شایستگی و استعداد و پیشرفت « علمی،هیأتعضاي ا

ها به   علمی در فواصل معین و درج در پرونده آنهیأتعلمی و تجربی اعضاي رسمی 
منظور ارشاد عضو و معرفی استحقاق او براي ترفیع یا ارتقا به مرتبه باالتر یا گذراندن 

مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، رید به بنگ(» .هاي آموزشی جدید است دوره
1382  :339(  

                                                
- Matthew effect ها در  ، بر این موضوع داللت دارد که چطور منابع و پاداش.شدمرتن مطرح توسط  که ابتدا

مال و منال : گوید این مفهوم برگرفته از  قطعه متیو قدیس است که می. شوند اجتماع علمی واگذار شده و توزیع می
در زبان فارسـی تلویحـا   ) 20: 2002بوچی، . (مانند آورد که غنی هستند و فقرا پیوسته فقیر می      یهایی روي م    به آن 

 . است» هرکه بامش بیش برفش بیشتر«مترادف با تعبیر 
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که تنها به . ش1348 علمی مصوب سال هیأتنامه استخدامی  برخالف اولین آیین
هاي  نامه پرداخت، در آیین  علمی میهیأتتشریح فرایند انتخاب و ارتقاي اعضاي 

طور  به علمی هیأتاستخدامی طی چهار دهۀ گذشته براي ارتقا مرتبه علمی اعضاي 
ترین تغییر در محتواي  عمده. مشخص امتیازات کمی درنظر گرفته شده است تا کیفی

  علمیهیأتنامه ارتقاي اعضاي  آیین علمی مربوط به هیأتنامه استخدامی اعضاي  آیین
 هیأتبازنگري اساسی در نظام ارتقاي مرتبه علمی اعضاي «با هدف . ش1389سال 
 علمی نیز به هیأت تربیتی و اجتماعی اعضاي -  نگیهاي فره ، است که فعالیت»علمی

در واکنش به این تغییر، پژوهش فتح آبادي . عنوان معیار ارتقا درنظرگرفته شده است
هاي تهران به دالیلی نگرش   علمی در دانشگاههیأتنشان داده است، اعضاي ) 1391(

اند تا مکانیسم  دانستهمثبت نسبت به این آیین نامه نداشته و آن را مانعی براي ارتقا 
هاي آموزشی و پژوهشی به  نامه؛ عدم تدوین ماموریت از جمله ابهامات این آیین. ارتقا

هاي فرهنگی، تربیتی و اجتماعی در لحاظ  طور روشن، وتویی بودن امتیاز فعالیت
بینی نکردن ذخیره امتیازات آموزشی و پژوهشی  امتیازات آموزشی و پژوهشی، پیش

 . بعد و موارد دیگر استبراي مرتبه 

رود به طور غیرمستقیم بر رفاه معیشتی  اعطاي پایه تشویقی نیز که انتظار می
آیین نامه استخدامی ی است که در شغلهاي ارتقا  اثرگذار باشد، در زمرة سیاست

. آورده شده است» توانمندسازي«ذیل عنوان . ش1390 ابالغیه  علمیهیأتاعضاي 
هاي آموزشی و پژوهشی، پایه تشویقی براي عضو  صل از فعالیتعالوه بر امتیازات حا

ترفیع خدمت سربازي، ترفیع :  علمی زیر دو موضوع یکی پایه استحقاقی شاملهیأت
هاي مصوب  هاي ایثارگري، پایه ماموریت تحصیلی و سایر پایه استحقاقی سالیانه، پایه

، »س«اشورا و الزهرا هاي ع عضویت در گردان: آتی؛ و دیگري پایه تشویقی شامل
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آیین نامه  (هاي مصوب آتی  علمی نمونه کشوري و سایر پایههیأتکسب عنوان عضو 
این دو شیوه اعطاي پایه . درج شده است) 22: 1390 علمی، هیأتاستخدامی اعضاي 

هاي پیشین مطرح بود، تدوین  نامه کمتر بر اساس معیارهاي متداول علمی که در آیین
 علمی را مهیا هیأت  ط برابر جهت اعطاي پایه تشویقی براي اعضايو شرای. شده است

  . سازد نمی
 علمی را به دنبال هیأتاي عضو  هاي دیگري که ارتقا حرفه از جمله سیاست

 آموزشی و پژوهشی مؤسساتالمللی میان  هاي ملی و بین دارد، گسترش همکاري
. ش1364 سال می علهیأتنامه استخدامی اعضاي  آیینطبق فصل پنجم . است

ها،   علمی در کنفرانسهیأتدانشگاه مکلف به تامین امکانات براي شرکت اعضاي «
 علمی رسمی به هیأتهاي داخل و خارج از کشور، اعزام اعضاي  سمینارها و کنگره

 آموزش عالی داخل و خارج از کشور یا مؤسساتها و  طور موقت به دانشگاه
 علمی رسمی شاغل هیأته و نیز انتقال اعضاي المنفع  عاممؤسسات دولتی و مؤسسات

و براي ( سال خدمت تمام وقت به شهر دلخواه 5هاي شهرستان پس از  در دانشگاه
مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، بنگرید به  (».بوده است)  سال8تهران پس از 

ین ، ا. ش1390 ابالغیه  علمیهیأتنامه استخدامی اعضاي  آییندر ) 330-  329:  1382
 در قالب فرصت مطالعاتی، ماموریت پژوهشی و ماموریت و انتقالسیاست ذیل عنوان 

 1378نامه بورس ترددي مصوبه  آیین«در همین راستا، . ماموریت آموزشی آمده است

                                                
-    شـوند،   اعضایی که به درجه رفیع شهادت نائل شده یـا مـی     «:  همین آیین نامه آمده است     52 ماده   8در تبصره

برند و تا زمـان رسـیدن بـه شـرایط      ی باالتر از تاریخ شهادت در حالت اشتغال به سر می  ضمن ارتقا به مرتبه علم    
عمومی بازنشستگی، ترفیع استحقاقی سالیانه را دریافت داشته و از مزایاي زمان اشتغال از جمله ارتقا به مرتبه علمی 

اعـضایی کـه در مرتبـه    . واهند بـود باالتر صرفا پس از طی مدت توقف مقرر در آیین نامه ارتقا مرتبه برخوردار خ     
منـد    پایه ایثارگري بهره10اند؛ به دلیل عدم امکان ارتقا به مرتبه علمی باالتر بالفاصله از        استادي به شهادت رسیده   

در آیین نامه جدیـد  ) 1دهد؛  این تبصره نشان می) 23: 1390آیین نامه استخدامی اعضاي هیات علمی، . (گردند  می
دستیابی به مزایاي مادي پس از ارتقـا پایـه، از ضـرورت    ) 2.ز فعالیت علمی در ارتقا نقش دارند      هایی غیر ا    مالك

 . توجه برخوردار است
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 علمی و تامین نیروي انسانی مورد هیأتنیز با هدف ارتقاي سطح علمی اعضاي . ش
»  داخل و خارج از کشورمؤسساتها و  نشگاهنیاز کشور و توسعه روابط علمی بین دا

  ) 448: همان. (طرح شده است
هاي   علمی لزوم توجه به همکاريهیأتعالوه بر آیین نامه استخدامی اعضاي 

هاي  گسترش همکاري«از جمله، . هاي توسعه نیز تصریح شده است در برنامه علمی
کشورهایی که (ر  آموزشی و پژوهشی کشور با کشورهاي دیگمؤسساتعلمی میان 

است که سابقه آن در بازه زمانی مورد بررسی به ) روابط خصمانه با ایران ندارند
ها در چند  نامه این تفاهم. گردد  برنامه اول توسعه بازمی40نامه اجرایی تبصره  آیین

هاي علمی  همکاري آموزشی، پژوهشی، همکاري دانشجویی و نشست: زمینه شامل
ارتقاي جایگاه معنوي و اجتماعی «در همین برنامه ) 173 - 170: همان(» .است

گسترش تسهیالت الزم «و » پژوهشگران و گسترش تسهیالت مادي و رفاهی براي آنان
به منظور ارتقاي توان » براي تبادل اطالعات علمی و پژوهشی با سایر کشورها

زش هاي اساسی آمو مشی هاي مشترك از خط پژوهشی و همکاري در اجراي پروژه
هماهنگی «همچنین، در جهت ) 175: همان. (عالی ذیل بخش پژوهش ذکر شده است

 براي اعضاي الزم، به فراهم نمودن انگیزه »اي توسعه منابع انسانی و تحقیقات ه برنامه
 علمی از طریق ارتقاي جایگاه معنوي و اجتماعی و تامین نیازهاي مادي آنان هیأت

اي  هاي آموزشی، سمینارهاي علمی ملی، منطقه  کارگاهها و ، برگزاري دوره)178: همان(
المللی داخل و خارج کشور و فراهم نمودن تسهیالت الزم به منظور دسترسی  و بین

هاي نوین تدریس،  هاي جدید علمی و تکنولوژیک، شیوه به یافته... استادان، محققان،
اي کالن در جهت ه بخشی از این سیاست. اشار شده است) 179: همان... (تحقیق و 

در این برنامه . اي بوده و برخی همزمان ارتقاي شغلی را به همراه دارند ارتقاي حرفه
حمایت از کادر «هاي دولت در جهت تربیت نیروي مورد نیاز،  مشی یکی از خط

» آموزشی کشور در راستاي افزایش کارایی و جذب متخصص ایرانی خارج از کشور
 قانون برنامه دوم توسعه این سیاست از طریق 90 در تبصره. است) 181: همان(



   
  
  
  

 147  ...  هاي رفاهی اعضاي هیأت علمی   سیاست

 آموزشی و پژوهشی مؤسساتها و  هاي علمی و پژوهشی با دانشگاه نامه برقراري تفاهم
ها و  کشورهاي خارجی در زمینه مبادله استاد و دانشجو، تشکیل سمینارها و کنفرانس

 همین برنامه 91ه در تبصر. تداوم یافته است) 184:  همان(هاي مشترك  تبادل پروژه
 علمی مورد نیاز آموزش عالی کشور در طول هیأتبراي تامین «دولت مکلف شده تا 

برنامه، ارز مورد نیاز جهت خرید تجهیزات الزم و تربیت دست کم هزار نفر عضو 
 علمی هر سال در داخل و اعزام به خارج در مقطع دکتري را از بودجه وزارتخانه هیأت

  ) 185:  همان(» .مطبوع تامین نماید
هاي اجرایی   قانون برنامه چهارم، بخش توسعه مبتنی بر دانایی، دستگاه54در بند 
هاي آموزش  اند درصدي از اعتبارات خود را براي طراحی و اجراي دوره موظف شده

طبق گزارش عملکرد وزارت علوم مبتنی بر . بینی نمایند ضمن خدمت کارکنان پیش
 علمی و هیأتتدوین شناسنامه آموزشی اعضاي . 1ز جمله هایی ا همین بند، سیاست

برگزاري . 3 علمی، هیأتافزایی کارکنان و اعضاي  تدوین سند دانش. 2کارکنان، 
بازنگري مقررات آموزشی با . 4هاي دانش افزایی براي سطوح گوناگون و  کارگاه

وزش عالی، ریزي آم  پژوهش و برنامهمؤسسه(بینی شده است  دیدگاه آموزش باز پیش
دهنده  هاي توسعه پیشین، نشان هاي برنامه ها با سیاست مقایسه این سیاست). 1388

نامه  هاي مذکور، طبق گزارش هفته از میان سیاست. ها است تکرار برخی از این سیاست
تنها اقدام عملی »  علمیهیأتافزایی اعضاي  دانش«براي تحقق سیاست ) 1389(برنامه 

 علمی و برگزاري هیأتوین شناسنامه آموزشی اعضاي صورت گرفته، طرح تد
  . هاي آموزشی بوده است کارگاه

در پی تحوالت ساختاري در وزارت علوم، تحقیقات و فناوري با توجه به اصل 
اي عضو  توان ارتقاي حرفه هایی که هدف آن را می زدایی، یکی دیگر از سیاست تمرکز
 مطالعاتی با هدف تقویت ارتباطات علمی  علمی درنظر گرفت، استفاده از فرصتهیأت

به تصویب . ش1382و با اصالحاتی دوباره در سال . ش1376پایدار است که در سال 
 علمی استادیار به باال و در موارد هیأتبه اعضاي «طبق این مصوبه مقرر شد . رسید
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استثنایی مربیان داراي مدرك کارشناسی ارشد تمام وقت رسمی قطعی فرصت 
اعطاي ) 1382مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور،  بنگرید به(» .شود تی داده مطالعا

نیز از دیگر ) 469: همان. (ش1376فرصت مطالعاتی با هزینه شخصی مصوبه سال 
هاي تدوین شده در  با توجه به سیاست. هاي مرتبط با این مصوبه است سیاست

می، گزارش روند استفاده از  علهیأتاي اعضاي  هاي توسعه با هدف ارتقا حرفه برنامه
نشان . ش1377 – 1367هاي   علمی براي سالهیأتهاي مطالعاتی اعضاي  فرصت

که از این .  مورد بوده است4083ه براي این بازه زمانی برابر با یدهد، مجموع سهم می
. ش1375که درسال  چنان.  درصد مورد استفاده محققان قرارگرفته است25تعداد فقط 

طبق ) 1378مهدیانی، . ( درصد بوده است2فاده از فرصت منفی و برابر نرخ رشد است
 علمی استفاده هیأت، تعداد اعضاي گزارش ملی آموزش عالی و تحقیقات و فناوري

، 90به ترتیب .  ش1371و 1370، 1369، 1368هاي  کننده از فرصت مطالعاتی طی سال
 پژوهش و مؤسسه( نفر 58اد  این تعد1378براي سال . اند  نفر بوده168و 145، 116

 نفر 205 حدود 1380و در سال ) 1378ریزي وزارت فرهنگ و آموزش عالی،  برنامه
 مطالعاتی   ماهه فرصت9 تا 6هاي   علمی از دورههیأتدر این سال اعضاي . بوده است

طبق گزارش اعالم  1390در سال ) 42: 1380محمدنژاد عالی زمین، . (اند استفاده کرده
 بنگرید به. (اند  نفر براي استفاده از فرصت مطالعاتی به خارج اعزام شده9 فقطشده 

هاي  ها و فرصت چالش) 245: 1380ریزي آموزش عالی،   پژوهش و برنامهمؤسسه
 علمی در استفاده از فرصت مطالعاتی و نیز اثر ساختار اقتصاد هیأتروي اعضاي  پیش

  . قابل تامل دیگري استسیاسی ایران در اجراي این سیاست خود موضوع 
 علمـی نمونـه از میـان    هیـأت ی، معرفـی عـضو   شـغل هاي ارتقاي  از دیگر مکانیسم  

قطعی؛ اعطاي اسـتادي افتخـاري بـدون لحـاظ        علمی تمام وقت و رسمی    هیأتاعضاي  
بنگریـد  (انـد   اي به مقام شامخی رسیده  مقررات استخدامی به اشخاصی است که در رشته       

؛ معرفـی اسـتاد برتـر و اعطـاي        )338: 1382 علمـی کـشور،      مرکز تحقیقات سیاسـت    به
 علمی با مرتبه استادي که به مقام شـامخ فرهنگـی،         هیأتدرجۀ استاد ممتازي به اعضاي      



   
  
  
  

 149  ...  هاي رفاهی اعضاي هیأت علمی   سیاست

آیـین نامـه اسـتخدامی اعـضاي     (اند  تربیتی، اجتماعی، آموزشی، علمی و پژوهشی رسیده      
المللـی مـصوبه      بـین ؛ طرح تشویقی چاپ مقاالت در مجالت معتبر         )1390 علمی،   هیأت

با هدف افزایش سهم جمهوري اسالمی ایران در تولید جهانی علـم و در            « که   8/6/1379
هاي علمی در کشور براي اعطاي جایزه به نخبگـان و    جهت ارتقاي کمی و کیفی فعالیت     
مرکز تحقیقـات سیاسـت علمـی کـشور،      بنگرید به(» دانشمندان ایرانی تدوین شده است  

 موضـوع  ITهـاي تخصـصی دروس    اده از تـسهیالت مرکـز آمـوزش   ؛ اسـتف )436: 1382
جهت آموزش دانشگاهیان و وابستگان درجه یک با ارائه معرفـی           . ش1380بخشنامه سال 

 علمـی بـراي   هیـأت ارائه تسهیالت به اعـضاي       ؛ و نیز   )516: همان (ستاد رفاهی نامه از   
 بـراي دسـتیابی آسـان بـه        ؛ ارائه امکانـات الزم    )همان(دسترسی آسان به منابع اطالعاتی      
هاي جهـانی، بهبـود       سازي براي اتصال کشور به شبکه       اطالعات داخلی و خارجی، زمینه    

هـاي ارتبـاطی و    آوري جدید از طریق ایجـاد زیرسـاخت   خدمات و ترویج استفاده از فن  
هاي اطالعاتی الزم، پهناي باند کافی و گسترده از طریق وزارت پست و تلگـراف          شاهراه

ــن، ــاده  و تلف ــا م ــابق ب ــعه  103 مط ــه دوم توس ــانون برنام ــان( ق ــه ) 187:  هم از جمل
 هیـأت اي عضو  هاي ارتقا حرفه  ها را در زمره سیاست      توان آن   هایی هستند که می     سیاست

  . علمی قلمداد نمود
ش مطرح نبود، 1390اي که تا پیش از سال  هاي امنیت حرفه یکی از سیاست

  41در ماده .  علمی استهیأتاز اعضاي هاي قانونی و قضایی  سیاست حمایت
حمایت قضایی از «بر .  ش1390 ابالغیه سال  علمیهیأتنامه استخدامی اعضاي  آیین

طبق این .  آموزشی و پژوهشی اشاره شده استمؤسساتتوسط »  علمیهیأتاعضاي 
 در انجام وظایف و مؤسسهعضو «هاي پیشین مطرح نبود،  نامه ماده که در آیین

 مکلف مؤسسهباشد و  هاي قانونی در برابر شاکیان مورد حمایت قضایی می مسئولیت
است به تقاضاي عضو براي دفاع از انجام وظایف وي با استفاده از کارشناسان حقوقی 

نامه استخدامی اعضاي  آیین(» .خود و یا گرفتن وکیل، از عضو حمایت قضایی نماید
هاي مفید و الزم  خود یکی از سیاستاین سیاست که در نوع ) 20: 1390 علمی، هیأت
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 هیأتتواند از عضو   علمی است، میهیأتاي عضو  در جهت ارتقاي امنیت حرفه
علمی که در مسائل حقوقی و قضایی گرفتار شده است حمایت نموده و تا حدودي از 

بر اساس . ایجاد اخالل در وظایف آموزشی و پژوهشی او ممانعت به عمل آورد
 یا مؤسسه علمی، رئیس هیأتیی قانون حمایت قضایی از اعضاي دستورالعمل اجرا

تواند کارشناس حقوقی واجد شرایط را براي انجام  مقام مجاز از طرف او می
انجام مشاوره و ارشاد قضایی؛ : هاي قضایی و حقوقی در مواردي از جمله حمایت

 الزم؛ هاي شرکت در جلسات دادرسی؛ تنظیم شکایت، درخواست، لوایح و دفاعیه
ربط جهت حسن اجراي وظایف محول؛  هاي دولتی و غیردولتی ذي مراجعه به دستگاه

سایر خدماتی که در مراحل دادرسی وکالي دادگستري در مقام وکالت مجاز به انجام 
 قابل توجه درباره دستورالعمل فوق این  اما نکته. مامور نماید) 51: همان(باشد  آن می

 آموزشی و پژوهشی مطرح نشده است و مؤسساتن براي است که مکانیسم اجرایی آ
با توجه به شواهد موجود به نظر . هیچ ضمانت اجرایی براي آن تعیین نگردیده است

هاي قانون  نامه استخدامی و مصوبه رسد این ماده نیز مانند برخی از مواد آیین می
  . ز آن فاصله دارد علمی اهیأتمندي اعضاي  هاي توسعه تا اجرایی شدن و بهره برنامه

هاي  سیاست« علمی در دو بعد هیأتهاي اجتماعی اعضاي   اهم سیاست1جدول 
  . دهد را نشان می» یشغلهاي ارتقا و امنیت  سیاست«و » رفاه شغلی

  
  



   
  
  
  

 151  ...  هاي رفاهی اعضاي هیأت علمی   سیاست

    در ایران علمیهیأتهاي اجتماعی اعضاي   سیاست-1جدول 

ست
سیا

 
ی 

شغل
فاه 

ي ر
ها

  

  حقوق و مزایا 
  تسهیالت مسکن 
  بیمه پایه درمان حقپرداخت 
  تامین مایحتاج عمومی، معافیت (تسهیالت براي بازگردندان دانشگاهیان و نخبگان

 )پرداخت حقوق و عوارض گمرکی، تهیه بلیط و امکانات
  در اثر سوانح و ازکارافتادگی، وام ضروري، وام اضطراري، وام چاپ کتاب، (پرداخت وام

ج دائم خود یا فرزندان و نیز فوت عضو شاغل، خرید کامپیوتر، پرداخت کمک هزینه ازدوا
الحسنه اعضاي  بازنشسته و یا یکی از فرزندان تحت تکفل او، پرداخت وام به صندوق قرض

 )از دریافتی او» انداز عضو سهم پس«هاي مسکن و مصرف، پرداخت  ، تعاونیمؤسسه
 اي ویژه ه پرداخت وجوهی در طول سال تحت عنوان کمک هزینه غیرنقدي به مناسبت

 مذهبی و ملی 
  انتقال فرزندان دانشجو به محل خدمت والدین، کمک هزینه ( تسهیالت فرزندان

  )مهدکودك به ازاي هر فرزند زیر شش سال
 تهیه تلفن، سرویس اینترنت 
 تسهیالت رفاهی و گردشگري 
 هاي علمی و پژوهشی تخفیف بلیط مسافرت 
  تامین یک وعده غذاي گرم در روز 
 اب و ذهاب کمک هزینه ای  

ست
سیا

 
ت 

امنی
 و 

رتقا
ي ا

ها
لی

شغ
  

 ارتقا مرتبه علمی  
 اعطاي پایه تشویقی و پایه استحقاقی(مندسازي  توان(  
 شرکت در کنفرانس، سمینار و کنگره، نشست علمی، بورس، (المللی  هاي بین همکاري

  )مبادله استاد و دانشجو، برگزاري کارگاه آموزشی و پژوهشی
 آموزش ضمن خدمت  
  علمی نمونه، اعطاي درجه استادي افتخاري، معرفی استاد برترهیأتعضو معرفی   
 طرح تشویق مقاالت  
 هاي تخصصی ارائه تسهیالت مرکز آموزش  
 دسترسی به شبکه جهانی و اطالعات داخلی و خارجی تسهیل زمینه   
 حمایت قضایی  
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  گیري و پیشنهادها نتیجه
اي براي شناخت مسائلی است  نههاي اجتماعی فراهم کردن زمی هدف از تحلیل سیاست

ي بهینه محتاج سیاستگذار. ي به منظور عملکرد بهتر به آن نیازمند استسیاستگذارکه 
تولید دانش کاربردي و وسیع در این زمینه و نیز وجود تحلیلگرانی است که به بررسی 

ها،  آن اجراي برآیندها و   گرفته تا تعیین سیاستسئلهمي، از شناسایی سیاستگذارمراحل 
هاي اجتماعی اعضاي هیات علمی، اولین   پژوهش حاضر با بررسی سیاست. پردازند می

هاي  داد قانونی سیاست  و با بررسی درون. گام را در پی تحقق این اهداف برداشته است
هاي رفاهی را ذیل دو   علمی در اسناد باالدستی، انواع سیاستهیأتاجتماعی اعضاي 

بازیابی نموده » یشغلهاي ارتقا و امنیت  سیاست«و »  شغلیهاي رفاه سیاست«مفهوم 
 اجتماعی مرتبط با اعضاي هیات علمی روند  هاي سیاست تا ضمن بازشناسی گونه. است

  . بازنمایی کند.  ش1390 – 1360هاي  ها را طی سال  آن دگرگونی
ه رفا«هاي اجتماعی در دو بعد  هایی که در زمره سیاست مروري بر برخی سیاست

دهد، اگرچه زمینه اصلی طرح این  قراردارند، نشان می» یشغلارتقا و امنیت «و » شغلی
هاي رفاهی  گردد و سیاست  بازمی علمیهیأتنامه استخدامی اعضاي  آیینها به  سیاست

مسائل است، اما به » بینی کننده پیش«ي سیاستگذاریاد شده به نوعی  نامه مندرج در آیین
 علمی به ویژه در هیأتهاي رفاهی اعضاي  مشخص تدوین سیاسترسد، به طور  نظر می

اي   بیشتر صبغه علمیهیأتصندوق حمایت از اعضاي  و ستاد رفاهیچارچوب تاسیس 
 علمی هیأت، موضوع رفاه 1357توان گفت پس از انقالب  که می چنان. دارد» واکنشی«

ها  این سیاست. ود یافته استهاي توسعه نم ي در برنامهسیاستگذاراي براي  به مثابه مساله
هاي اول، دوم و سوم توسعه در مواجهه با موضوع مهاجرت نخبگان  در چارچوب برنامه

کارهایی براي جلوگیري یا کاهش آن مطرح  و خروج دانشگاهیان از دانشگاه و ارائه راه
تی در برخورد با موضوع گیري سیاس اما دریافت دقیق از این موضوع که جهت. گردید

و مشمول روزمرگی است » واکنشی« علمی از نوع هیأترفاه و امنیت اجتماعی اعضاي 
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تر منحصر به هر  و با رویکرد مشخص، نیازمند مطالعه دقیق» بینی کننده پیشی«یا  از نوع 
  . ها است هاي تدوین شده با توجه به زمینه اجتماعی و اقتصادي آن یک از سیاست

 علمی هیأتهاي رفاه اجتماعی براي اعضاي  ابل توجه این که، تعیین سیاستنکته ق
ها از سوي وزارت علوم و    به معناي اجراي تمام و کمال آنسیاستگذاراز سوي نهادهاي 

هایی که غیرمستقیم وضعیت  پژوهش.  آموزشی و پژوهشی تابع آن نیستمؤسسات
فیت زندگی کاري و رضایت  علمی را در چارچوب موضوع کیهیأترفاهی اعضاي 

هاي  اند، به نحوي گویاي این موضوع هستند که نه تنها سیاست شغلی بررسی کرده
اند، بلکه   علمی چندان موفق نبودههیأتاجتماعی در تامین رفاه و امنیت شغلی اعضاي 

ستاد  آموزشی و پژوهشی و نیز مدیران مؤسساتگی و اعمال سلیقه مدیران  نوعی روزمره
ها وجود  ها و یا حتی عدم اجراي آن وزارت علوم در به کارگیري این سیاست رفاهی

ها در رابطه با میزان و رضایت استفاده از تسهیالت رفاهی و نیز  پژوهشکه،  چنان. دارد
پردازند، بر این موضوع  هایی که به موضوع مهاجرت نخبگان و دانشگاهیان می پژوهش

مندي از تسهیالت رفاهی همچنان با چالش  ر بهره علمی دهیأتداللت دارند که اعضاي 
در بعد اقتصادي مهمترین عامل مهاجرت نخبگان ) 1380(به گفته طایفی . روبرو هستند

در . قیده شده است» عدم تعادل هزینه و درآمد«و » میزان درآمد اندك«و دانشگاهیان 
بیکاري بخش شغلی و معیشتی، عدم تناسب درآمد و تخصص، ضعف امنیت شغلی، 
طایفی، (متخصصان، ضعف شایسته ساالري و ایدئولوژیک بودن نظام اداري در جذب 

نتیجه پژوهش . اعضاي هیأت علمی به عنوان مهمترین دالیل ذکر شده است) 101: 1380
دهد، میزان رضایت از تسهیالت و امکانات رفاهی در  نیز نشان می) 1389(نورشاهی 

ترین برخورداري شامل  وبه پایین است و رایج علمی، متوسط رهیأتمیان اعضاي 
. باشد تسهیالت مربوط به سالن غذاخوري، بیمه عمر، بیمه تکمیلی و تعاونی مصرف می

کارهاي گوناگون براي جلوگیري از خروج   ها از میان راه در اغلب این پژوهش
ي رفاهی ها ها و یا ممانعت از مهاجرت آنان از ایران سیاست دانشگاهیان از دانشگاه
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. اند  توصیه شده» یشغلارتقا و امنیت «و نیز »  شغلیرفاه«مناسب همواره در هر دو بخش 
  )13980براي نمونه بنگرید به طایفی، (

نامه استخدامی اعضاي  آیینهاي مندرج در  تعویق اجراي برخی از بندهاي سیاست
ها   گذاشتن آن در بعد رفاهی به دلیل نبود اعتبارات کافی و یا مسکوت علمیهیأت

 علمی از شرایط هیأتهاي اجتماعی اعضاي  اي از اثرپذیري سیاست  تواند نمونه می
ها نیز خود بیانگر رویکرد   همچنین تدوین و اجراي برخی از سیاست. اقتصادي باشد

نمونه بارز آن، تغییر بنیادي .  علمی استهیأتاي اعضاي  ها به ارتقاي حرفه دولت
 است که به موجب آن، 1390 مصوبه سال  علمیهیأتعضاي نامه ارتقاي ا آیین

ها  نظر از رشته و تخصص آن  علمی صرفههیأتهاي فرهنگی و اجتماعی اعضاي  فعالیت
موردي که با هدف اولیه و . ترین مالك ارزیابی ارتقاي علمی محسوب گردید اساسی

اي فاصله  حرفههاي   علمی یعنی ارتقا در تخصص و تواناییهیأتاساسی ارتقاي عضو 
اي و  همین موضوع احتماال سبب خواهد شد تا ارتقا براي کسب امتیازات حرفه. دارد

 علمی با کسب امتیازات هیأتکه، گاه عضو  چنان. رفاهی بیشتر مورد توجه قرارگیرد
 اجتماعی و اجرایی، مراتب ارتقا را به سرعت طی کرده –هاي فرهنگی  بیشتر در فعالیت

، بدون این که در رشته ...)حقوق و مزایا و(به امتیازات شغلی بهتر و براي دسترسی 
تخصصی خود صاحب اثر و سرمایه نمادین باشد، بارمالی اضافی بر کشور تحمیل 

  .نماید می
هاي توسعه   علمی در چارچوب برنامههیأتهاي رفاهی اعضاي  مروري بر سیاست

دهد، معناي مشخصی از  ه نشان می در این زمینسیاستگذارهاي نهادهاي  و برخی مصوبه
بنابراین در اولین گام . ها وجود ندارد تعریف رفاه هیات علمی براي مجریان این سیاست
 علمی، نیازمند ارائه یک تعریف هیأتبه منظور تامین و ارتقاي وضعیت رفاهی اعضاي 

این . هاي تامین و ارتقا آن هستیم  علمی، ابعاد و زمینههیأتمشخص از رفاه اعضاي 
 علمی به عنوان یکی از هیأتنماید تا وضعیت رفاهی اعضاي  موضوع ایجاب می

 مرتبط با آموزش عالی سیاستگذاران و نهادهاي سیاستگذارها و مسائل اجتماعی  دغدغه
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هاي   علمی نباید به عنوان هزینههیأتهاي رفاه اعضاي  سیاست. در ایران قرار گیرد
هاي   نظر گرفته شود، بلکه عدم توجه به سیاستي براي آموزش عالی درسیاستگذار

هاي از دست رفته   یعنی ارزش فرصت-» هزینه فرصت«رفاهی در عمل باید به عنوان 
اي و عوامل  کیفیت نامطلوب زندگی حرفه.  تلقی گردد-براي انجام کارهاي دیگر 

ان اعضاي هاي دانشگاهی و علمی در می ساز ناراستی تواند زمینه فشارزاي شغلی که می
هاي  گرفتن فعالیت انگیزگی و یا برعهده کاري و بی هیات علمی گردد، خود را به شیوه کم

 هاي اخالق آموزشی و پژوهشی فراتر از توان تخصصی و اشکال دیگر هنجارشکنی
اي بر زندگی  که بازتاب کیفیت نازل زندگی حرفه ضمن این. دهد  نشان میعلمی

به این اعتبار، .  علمی نیز قابل توجه و بررسی استأتهیخانوادگی و اجتماعی اعضاي 
هاي دیگر   علمی بتواند از برآمدن هزینههیأتشاید ارتقاي رفاه و کیفیت زندگی اعضاي 

  . نماید اي و اخالقی در ساختار آموزش عالی جلوگیري  در ابعاد حرفه
سب براي هاي منا حل یافتن راه«ترین مسائل مرتبط با سیاست اجتماعی  اگر مهم

ي اجتماعی براي رفاه سیاستگذارباشد، نظام » ها ضعف در اجراي آن«و نیز » مؤسسه
ها هم  این بررسی. بایست از این دو منظر مورد بررسی قرارگیرد  علمی میهیأتاعضاي 
هاي اجتماعی مغفول مانده در حل  هاي اجتماعی تدوین شده و هم سیاست سیاست

اي و رضایت شغلی آنان را  ارتقا کیفیت زندگی حرفه علمی، هیأتله رفاه اعضاي أمس
شود تصمیم نگرفتن   اجتماعی، گفته می  عالوه بر این، در تحلیل سیاست. گیرد دربرمی

خود یک تصمیم است که منجر به جلوگیري از طرح یک چالش و خاموش شدن نطفه 
جلوگیري شود و ابزاري است که از تخصیص منابع و مزایا  یک سیاست اجتماعی می

بنابراین ضمن اذعان به این ). 1385 به نقل از پارسونز،1970باچراك و باراتز، (کند  می
شوند و یا  هاي رفاهی ابالغ شده، به طور ناقص اجرا می موضوع که برخی از سیاست

هاي رفاهی نیز  شوند، این نکته قابل توجه است که برخی از سیاست نادیده گرفته می
ها را تنها با  این سیاست. اند ي اجتماعی قرار نگرفتهسیاستگذاردرك نشده و موضوع 

هاي توجه به موضوع   علمی و تقویت زمینههیأتبندي نیازهاي اعضاي  شناسایی و الویت
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 علمی در قالب یک طرح جامع از هیأتاعضاي » یشغلارتقا و امنیت «و » رفاه شغلی«
در این زمینه برخی از .  نمودتوان دنبال هاي رفاهی اعضاي هیات علمی می سیاست

تواند مورد توجه قرارگیرند  پیشنهادهایی که در بعد نظري، سیاست گذاري و اجرایی می
  : گردد ارائه می
 علمی بر هیأتهاي سنجش وضعیت رفاه اعضاي  شناسایی و تدوین شاخص -

 هاي اجرا شده در این زمینه؛ اساس سیاست

هاي رفاه   وضعیت سیاستهاي مناسب با هدف تحلیل آوري داده جمع -
ها  ها و استفاده از نتایج آن  این سیاستبرآیندداد و  داد، برون اجتماعی از جهت درون

 هاي آینده؛ براي سیاستگذاري

هاي کیفی سنجش وضعیت   آمارهاي دقیق، کامل و روزآمد از شاخصارائه -
.  آنان تصویري روشن از وضعیتارائه علمی به منظور هیأتشغلی و رفاهی اعضاي 

شود، امور رفاهی دانشجویان موضوع   مالحظه میگزارش ملی آموزش عالیکه در  چنان
هاي رفاهی  داد برنامه ها هست، اما داده یا اطالعاتی از وضعیت رفاهی و برون این گزارش

 ارائهاساتید و کارکنان دانشگاه به مثابه دیگر کنشگران اصلی ساختار نظام آموزش عالی 
 شود؛  نمی

وزارت علوم، تحقیقات  رفاهی   طولی از عملکرد ستاد–جام مطالعات تطبیقی ان -
 آموزشی و پژوهشی گوناگون کشور به منظور مؤسسات و ستادهاي رفاهی و فناوري

  الگویی از وضعیت علمکرد رفاهی آنان؛ ارائه

 علمی با هیأتهاي کیفی وضعیت رفاهی اعضاي  هاي تطبیقی شاخص مقایسه -
 المللی؛  هاي بین شاخص

 هیأتهاي رفاهی براي اعضاي  رسانی به موقع، شفاف و دقیق از سیاست اطالع -
هاي اجرایی از سوي وزارت  تعیین ضمانت آموزشی و پژوهشی و مؤسساتعلمی در 

هایی که مستقیم و  نامه ها و بخش نامه به منظور رعایت آیینعلوم، تحقیقات و فناوري 
  گذارند؛  اعضاي هیات علمی اثر میغیرمستقیم بر رفاه و کیفیت زندگی
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 علمی به عنوان هیأتتوجه پیوسته و هماهنگ به بهبود کیفیت زندگی اعضاي  -
 در سیاستگذاري همه نهادهاي فرابخشی سیاستگذارها و موضوعات  جزئی از برنامه

 هیأت، شوراي عالی انقالب فرهنگی، مجلس شوراي اسالمیآموزش عالی از جمله 
ي از سیاستگذار و تعیین دستورالعمل ریزي ی تحقیقات و برنامهشوراي عال و دولت

 علمی به طور روزآمد و هیأتهاي رفاهی اعضاي  طریق تنظیم فهرستی از اولویت
 متناسب با موقعیت و سطوح آنان؛

 علمی به منظور هیأتهاي صنفی اعضاي  ها و تشکل تشکیل و تقویت انجمن -
 مطالبه خدمات اجتماعی منصفانه و کافی با اي، مشارکت در وضع قواعد ارتقاي حرفه

 اي و شغلی؛ هاي پیشرفت، امنیت و ارتقاي حرفه هدف امکان تقویت فرصت

 علمی هیأتاي اعضاي  هاي ارتقاي حرفه بازنگري و تغییر برخی سیاست -
.  علمی آموزشی و پژوهشیهیأتپژوهشی و اجتناب از رویکردي یکسان به اعضاي 

ي ساختاري که توسط خود نظام آموزش عالی نهادینه شده ها که برخی تبعیض چنان
 علمی براي ارتقاي هیأتها و امکانات برابر اعضاي  است، مانع دستیابی به فرصت

 نشان  علمیهیأتنامه استخدامی اعضاي   آییننگاهی اجمالی به. اي آنان است حرفه
علمی آموزشی  هیأتدهد، فصول و مواد آن بیشتر با رویکرد معطوف به اعضاي  می

اي و یا  هاي ارتقا حرفه رسد سیاست در صورتی که به نظر می. تعیین شده است
 علمی پژوهشی را تحت تاثیر هیأتهایی که رفاه شغلی و معیشتی اعضاي  سیاست
 40از جمله حضور . دهد، باید با توجه به شرایط و ملزومات آنان تنظیم گردد قرارمی

 حضور در محل خدمت که لزوماً ، با توجه به اینساعت در هفته براي عضو پژوهشی
العاده  ق نمونه دیگر پرداخت فو. تضمین کننده انجام کمیت و کیفیت پژوهش نیست

 علمی آموزشی براي تدریس در تابستان است، در هیأتتابستانی براي اعضاي 
العاده تابستانی، موظف به   علمی پژوهشی بدون دریافت فوقهیأتکه عضو  صورتی

 .  باشد ضور دایم در محل کار خود میح
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ها در ایران تامین مالی آموزش عالی  هاي دولت در شرایطی که یکی از چالش -
هاي مربوط به بازنشستگان،  هاي اجتماعی فراگیر از جمله سیاست است، بنابراین سیاست

هاي تامین اجتماعی در  هاي مسکن، سیاست هاي سالمت، سیاست سالمندان، سیاست
 علمی هیأتها به طور فراگیر باید بتواند به طور خاص اعضاي  هادهاي ذیربط آنسطح ن

ستاد رفاهی وزارت علوم، را به منزله بخشی از شهروندان پوشش داده و دست کم 
 عالوه بر وظایف خود، در چارچوب ارتباط بین سازمانی، حسن تحقیقات و فناوري
  .ها را پیگیري نماید اجراي این سیاست

  
 راد و  آبادي، دکتر محمدامین قانعی اب آقاي دکتر حسین ابراهیماز جن

اهللا میرزایی که مقاله را مطالعه و نکات ارزشمندي را یادآوري نمودند  آیت دکتر سید
 . کنم تشکر می
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