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Abstract  
Purpose: Considering the importance of universities, their position in ranking systems, 

their research outputs and evaluation, and the influence of top researchers in this field, the 

aim of the research is to answer these questions: 1. Based on the experiences of top research-

ers, what factors do they follow that lead to success in their activities? 2. Based on the ex-

periences of top researchers, what factors will the university follow to make them successful 

in their research activities? and 3. Based on the experiences of top researchers, how can 

students be effective in their research activities? 

Methodology: The current research is of applied type and qualitative content analysis 

method. The research community included all the working and retired faculty members of 

Isfahan University, of which 40 people (5 women and 35 men) were selected by purposeful 

and snowball sampling. So, first, based on the data of SciVal database, the top 10 researchers 

of the university in terms of the number of international outputs (the most 243 and the least 

87) and citations (the most 3690 and the least 1037), which are from different fields, and 

also based on the database Research specialists of the university were identified and after 

interviewing them, based on the snowball method, other top researchers of the university 

who have quality research, social impact, effective scientific communication, fundraising, 

communication with other institutions and organizations, communication with the industry, 

To introduce the training of selected students, and effective management and entrepreneur-

ship in the field of research. The interview was terminated when the data reached saturation 

and repetition and no new point was extracted from the content of the new interviews. A 

semi-structured face-to-face interview was conducted to find out the opinions of the re-

search. The findings were analyzed in three stages of open coding (extraction of sub-com-

ponents), central (formation of components) and selective (selection of concepts) using 

MAXQDA 2020 qualitative data analysis software 
Findings: The items that the participants mentioned in the interviews as factors affecting 

success in the field of research activities can be classified into three concepts based on the 

frequency and as a result the importance of each: factors related to faculty members (265 

codes); University-related factors (244 codes); and factors related to students (12 codes), 

each of which includes components. The components related to the factor of faculty mem-

bers are: students, individual characteristics and motivation, scientific communication, pro-

gram-oriented and purposeful in research, research area, relationship with industry and so-

ciety, skills, research outputs, adherence to professional ethics, and thesis. The components 

related to the university factor are: communication with industry and society, research poli-

cies, promotion regulations and policies, policies and programs, students, facilities and in-

frastructures, skill development, support and respect for faculty members, internationaliza-

tion, financial issues, management, recruitment, Research groups, administrative issues, and 

mission orientation. Skills and purposefulness are also considered as the active components 

of the student. 

Conclusion: In order to promote research activities at the individual and organizational 

level, it is necessary to address it from different dimensions and provide the conditions com-

prehensively. On the other hand, the university is considered a fundamental institution for 

this, due to the capacity of faculty members and students. On the other hand, the activities 

of faculty members and students depend on the use of the university platform. Despite the 

influence of the context and environmental conditions of each university in the planning, the 

mentioned individual and organizational factors can be generalized to other people and uni-

versities in similar conditions and adjusted according to the context of each one. On the other 

hand, there are upstream factors that are policy-based and implemented at the macro level 

and can be used and localized for different academic centers. 

Keywords: Success Factors, Research, Researchers, Research Activities, Faculty Mem-

bers, University.   
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 سنجی نامه علمپژوهش 
         زودآیند ویرایش نشدهدوفصلنامه علمی ـ پژوهشی دانشگاه شاهد/ 

بر اسلللل     یپژوهشلل   یهللتیل در قعلل   تیل عوامل  موق 
 پژوهشگران برتر لتیتجرب

              
 چکیده 

     
عو مل خ د و سال  مؤث       مو یپژوهشرر      ر  پ  اویهدف پژوهش حاضر  سبرن را  و و رب    هدف: 

  ست. یپژوهش یهاتیها در فعالآ  تیدر موفق
  

ــر از ن ک راردرد  شللسلسللی: روش ــ ج مام ه    یفیر  یمحت ا  لیو دا روش تحل  یپژوهش حاض اس
نفر از    40مـشو   ده رار و دازنـشـهته دانـشگاه اـنفواه د ده ره   یعلم  أتیه  یاعـضا  هیپژوهش رل

ــدـندج درا  یدرفـهدفمـند و روش گل ـ ه  یریگـها ـدا نم ـنهآه ــاحـنه ن یانتـخا  شـ   ـمهیاز نظرات، مصـ
  یداز، مح ر   یدر ـسه مرحله ردگاار  هاافتهی  لیج تحلدیانجام گرد  یده ـن رت حـض ر  افتهیـساتتار
 د ده اس ج  MAXQDA 2020افزار و دا استفاده از نرم یو انتخاد

  
ــرـر   یم ارد  هلل: یللقهل  ه شـ هـر ــاحـن اه در مصـ دـگ ل م بر در م ف رنـن ه عن اه ع اـم ا ـد در     ـیـه
هر ردام در ســه     یاهم  زاهیو م  یاند در اســاف فراوانده آه اشــاره نم ده  یپژوهشــ  یها یف ا 

ع امل مرد   ده دانـشگاه؛ و ع امل    ؛یعلم  أتیه  یـشد  ع امل مرد   ده اعـضا  یدندمفو م طن ه
 ههتندج ییهاهر ردام شامل م  فه ره اهیمرد   ده دانشج 

  
و   ین ا  ق ت و ضــ ع ع امل انهــان  رام هیپژوهشــگراه درتر پ  اتیدا تجرد  ییآشــنا  گیری: نهیج 
ازمان م  نیعالوه در رمک ده تدو  ،یپژوهـش  یها ی م بر در ف ا  یـس   یها اـس یـس  نییانداز ت چـش

در آم زش    زیردرنامه  راهیها و مددانـشگاه  ریـسا  یدرا  ییت اند ده عن اه ا گ   یدانـشگاه اـنفواه، م
 جدیده حها  آ زین یعا 

  
  ،ی علم   أتیه  یاعضا  ،یپژوهش  یها یپژوهش، پژوهـشگراه، ف ا    ،یع امل م ف   واژگلن کلیدی: 

 دانشگاه
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 مسئل  لنیم دم  و ب

ــا در ــ ه ،یراردرد ،یادیدن  یهاپژوهش  یامرا ،یهر ملت  یدرا  یپژوهدانش و دانش  یمت ا   یهاآرماه  هیسـ ــار   یات سـ و انتشـ
آه مزء اهداف موم  یعلم یازهایو ارتنا  تنگاتنگ دا نـن   و مام ه و تح   ن یده فناور یعلم  یهاافتهی لیها، تندآه  یهاافتهی

تایمحـه   م یعلم  یها یف ا  ا نیاـس ج در چن افتهی یفزون یا مللنیو د یمل یهااهداف، رقاد   نیده ا لین یـش دج در راـس  یفـض
اـس  ره دت اه ده رمک و واـس ه   یادزارها و امکانات  ،یده دـهتر، مناد  انـهان ازیده اهداف، ن دهیرـس  یدرا ،یو چندومو  دهیچیپ یرقادت

اند  آه ده آه ت د  یو پژوهشـ  یآم زـش  یها دا ظرف(ج دانشـگاهMarope, Wells & Hazelkorn, 2013ها مامه عمل پ ـش
 راستا داشندج نیدر ا یدهتر مناسن ت انندیم

 پیشرف و  شدر نلیا عاملدخش و  واما منن  در دانش داـشدج دانـشگاه یآه در اطالعات و اقتـصاد آه منتن یره دنا یامام ه در
 نییو داف  ت د ت  طیمح یازهای( و اف  ت د را در مو  مرتف  نم ده ن1390ماس  ه،    یـشده  آراـسته و فاـضل  محه  یامام ه هر
گاه ده د   نیا  لیج د رندیم رما  لیامکاه داال در دانـش تن دا ـس ر و رار داـش ان یداال  یو ظرف یفکر میعظ هیـس  یاـس  ره ن ـش یانـه

 ماننه مام ه دارندج ت س ه همه ندیدر فرا یدیموم و رل

رما ان  هیـس گاه و از د  یانـه اآه  نیدانـش گر  یعلم أتیه یها اعـض ج   یراهنما ایره ده عن اه پژوهـش گر یدرا  اهیدانـش  ،یپژوهـش
ل  گراهیداز ه ف ا  یاـن تند م  یپژوهـش  یها یعرـن ا  ت انندیهـه گاه در ا  یانیرمک ـش ته  نهیزم نیده پژوهش و ارت اء رتنه دانـش داـش

دانشگاه  دار یها و اقدامات او  مزء درنامه  دیها داآه   یف ا   یمناسب درا  طیو ـشرا طیمح رردهم ـض ک، فراهم   یداـشندج دنا در اهم
ت  یو نوادها د، م ارد  یداالدـس ت  ندیره فرآ یآه داـش گاه ده ما  یادیدـس ر یپژوهـش یها یب در ف ا و رتنه مناـس  گاهیدانـش و   یرا تـه

و  ط م ـس  یدندرتنه  یهاج نظامدینما لیتـه ده ت ـس اتارائه ـش ات  ییده مثاده دورنما  ت اهیمختلع را م ـه مار آورد ره ـش  یهاده ـش
 ج دیها ده حها  آدانشگاه یدرا رنندهنییع امل ت  ت اندیها مآه

 ی هاـشات   ت اهیم یره ده ط ر رل  میهـهت  یها و م ـسـهات پژوهـشدانـشگاه  یدندمتفاوت رتنه یهانظام یـشاهد م رف امروزه
امکانات و مناد   ،یا مللنیو درآمد، وموه د  یاقتصــاد ،یامتماع ،یپژوهشــ  ،یآم زشــ  یها یها را در چند دســته ف ا از آه کیهر 
ان ،یماد هـهتند  یفرد یادیارز یهاها ده ط ر تاص، ـشات از آه یدل ت مو دخش قا اه،یم نینم دج در ا یدندمیت ـه  یو مناد  انـه

 گاهیعملکرد فردی پژوهـشگراه در ارت اء ما  یاهم  زاهیدهنده مامر نـشاه نیپژوهـشگراه اـس ج ا یپژوهـش یره مرد   ده دروندادها
ـــگاه در نـظام ــ   احـمدآـداد  یدـندرتـنه  یـهادانشـ ـــگاه،  ت اهیم نی(ج دـنادرا1393 اه،ـیچو آهن  یررم  ،یاسـ عن اه ررد قـلب هر دانشـ

مانند داال د ده ت داد  یفیو ر  یها در اد اد مختلع رمآه   یههــتند ره م ف  یعلم  أتیه یها اعضــاآه  نیترپژوهشــگراه، و موم
ــتناد، انجام پژوهش ــتن ارتناطات عل  ،یامتماع یابرگاار یو دارا  یفیدا ر یهادرونداد و اس ــرمام  یمداش   یاز طر هیبر، ما  س

  یریو مد  ده،یدرگز اهیها، ارتنا  دا نــن  ، پرورش دانشــج نوادها و ســازماه گریدا د  نیارتنا  ارزش آفر ،یپژوهشــ  یها یف ا 
 آه داردج گاهیدر عملکرد سازماه مادر و ما میمهت  یریدر ح زه پژوهش تأب  ینیرارآمد و رارآفر

تنادی رالری در نتایج گزارش دنا االنه پایگاه اـس ده ـس ر ـش گاه  کسیتیآنا   یهای منتـش اد (، دانـش اینس  ـس رـش ر  یها و  آو ـس
گاه تناد و پرت  یدی اـس  ره تأبیر زیادی در رتنه ف لی دانـش گراه پر اـس تهدارای پژوهـش تفاده از دانش و  یو یاندج ددها داـش اـس  اـس

گرگروه از پژوه نیا  اتیتجرد ارت اء رتنه   یمنراه رند  یدرا یاننریراهکار و م  ت اندیم  یام ر پژوهـش  یریو مد  یزیردر درنامه اهـش
انتشــار آبار دا نگاه  یو رفتار علمی درا  اســ یافراد چه ســ نیها داشــدج اینکه اســا  نیرشــ ر در ا یهادانشــگاه یپژوهشــ گاهیو ما
را  یچه ع امل یطن  تجرده ت د ما ایاند،  و ما  اـستناد داـشته  یو رـهب عن اه پژوهـشگر درتر در ت  ید درونداد پژوهـش یرگااریتأب

ــنـواداتیو پ یت اه از ا گ ی رفـتارچگ نه می  نـکهیو ا پـندارند،یم یتا  نهیزم نیدر ا ــاآه شـ ــایر اعضـ هـیأت علمی و  یها درای سـ
 اس ج  لمیاستفاده ررد نیازمند دررسی دقی  ع اهیگااراس یپژوهشگراه مهت د و در س

رـش ر محـه    کیمادر و ـس    یهادر زمره دانـشگاه راهیا یدانـشگاه در من  ه مررز نیتراـنفواه ده عن اه دزر  دانـشگاه
ج اما دا دهدیم  شیگهترده در دانشگاه انفواه را افزا یپژوهش  یها یـشورت اـنفواه ده نن  ، انتظار ف ا   گریـش دج از طرف د یم

دانـشگاه تا  نیره ا دهدیم رح نـشاه م یا مللنیو د یمل یدندرتنه یهانظام  ین دانـشگاه، دررـسیا  یـشده درا نییانداز ت وم د چـشم
ن   نیگراه درتر انظرات پژوهـش  یت د داردج دررـس یرو شیدر پ  یط الن یم ل   و قادل قن  ، راه گاهیده ما  دهیرـس گاه نـه دانـش

ـنرفنظر از رـشته و  ،یپژوهـش  یها یدر ف ا   یم ف  ریدر مـه هاآه  یـشنوادیتجرده ـشده و پ  میمـهت   ریو غ میمـهت   یده ع امل رل
ته نیرننده ار تاه ،یح زه پژوهـش گاه یها و حتراه ت اهد د دج ا نته، دا وم د تفاوت در عل م، رـش مختلع، ع امل م رح را  یهادانـش
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 نم دج یسازداد و در ارتنا  دا داف  هر ردام متناسب میت م زین گرید یهاها و دانشگاهعل م، رشته گریمشاده ده د طیدر شرا ت اهیم

ها، و آه یادیو ارز  یپژوهشــ  یدروندادها  ،یدندرتنه یهاها در نظامآه گاهیما ها،پژوهش حاضــر، نظر ده اهمی  دانشــگاه در
دانـشگاه  نیا یا ملل نیو د یدرتر مل  یعلم أتیه  یاعـضا  اتیعرـنه، دا هدف رـهب نظرات و تجرد نیتأبیرگااری پژوهـشگراه درتر ا

ایی ع امل م بر علم ناـس ازمان ،یرفتار ،یدر ح زه پژوهش، نهـن  ده ـش ت  یـس ت یو داالدـس دج در    یم ف  نیده ا  یادیدر دـس اقدام ـش
 یو ـسازمان  ین ا  ق ت ع امل انـهان رام هیپژوهـشگراه درتر پ  اتیدا تجرد  ییآـشنا  ،یدندرتنه یهام رح در نظام یهااـساف ـشات 

ج دیده حـها  آ  زین ـشتریو دا ـشنات  د  تر یدق یزیرش رو و درنامهیپ  یهااـس یـس نییمو  ت   یاندازچـشم  ت اندیم بر در دانـشگاه م
اـس  ره  یا مللنیو د یمل یها  یدندها در رتنهرتنه دانـشگاه شیدر رقاد  و افزا  زشیانگ  یدرا یفرـن  و رمک ج،ینتا نیا نیهمچن

 نامهنییج انـالح آشـ دیفراهم م شیاز پ  شید  یگااراه اقتصـاد هیدرتر و سـرما  یده دننا  داال رفتن رتنه، امکاه ما  مناد  انهـان
ــا ــت را  مل یعلم أتیه یارت اء اعض ــل  یدندرتنه یهاو دس ــگراه درتر ره از عاماله ان ــاف نظرات پژوهش  گاهیما  یترف یدر اس

گاه تند، از ددانـش ل نیانجام ا یایمزا گریها هـه هله اـن اف   راـس  ره د نیپژوهش ا  یپژوهش ت اهد د دج دنا در آنچه گاـش  مـه اـس
ا ناتته یعلم أتیه یتجردات اعـض گراه درتر، چه ع املـش ده ده عن اه پژوهـش رف یدر پ یـش  یپژوهـش یها یف ا  یفیو ر یرم ـش

 ج رنندیم شنوادیالزم دانهته و پ ندهیت د و همکاراه در آ  یم ف  یا درار یها م بر د ده و وم د چه م اردآه

 

 پژوهش یهلپرسش

 ش د؟یم یپژوهش یها یدر ف ا   یها داعث م ف از مانب آه یچه ع امل  یپژوهشگراه درتر، رعا اتیج در اساف تجرد1

ــاف تجرد2 ــگراه درتر، رعا  اتیج در اس ــگاه داعث م ف  یچه ع امل   یپژوهش ــ یها یها در ف ا آه  یاز مانب دانش  یپژوهش
 ش د؟یم

 ها م بر داشند؟آه یپژوهش یها یدر ف ا  ت انندیچگ نه م اهیپژوهشگراه درتر، دانشج  اتیج در اساف تجرد3

 

 ینظر چلرچوب

 یافتگیت س ه  زاهیم  نییت   یدرا یره ده عن اه شاتص ییدارند تا ما  ژهیو گاهیو ما   یاهم یدر عصر رن ن یپژوهش  یها یف ا 
ج پژوهش گرددیم یتل  یمل هیو اعتنار داده ده پژوهش مزء ـسرما  یروـس  ره اهم نیج از همروندیو اـست ال  رـش رها ده ـشمار م

 دار یاس  و تص ر ت س ه پا یو اقتصاد  یاسیس  ،یفرهنگ  ،یت س ه امتماع یانل  یهاهیاز پا  یکی مد،رارآ  یانهان  یروین   یپس از ترد
تگار،   موریزند  اه،یدر دلندمدت ددوه پژوهش دـش ار اـس   مظل م  یو انـ   م ضـ ک، پرداتتن ده     ی(ج دا ت مه ده اهم1389و رـس

 تح   آه ضرورت داردج یهاراه

ــ  یـها ـیمـنادرت ـده فـ ا   یمرارز متـ دد  اـی  ـهاطیچـند مح  هر ــ رـها پژوهش ـده عن اه ـرارررد  یپژوهشـ  یدارـند اـما در ارثر رشـ
رور گاه یدرا یـض ناتته و پادانـش ده اـس  چرا ره ارثر رفتهیها ـش ان یروین  یـش  یلیگف  دال  ت اهیدارندج م اریماهر را در اتت  یانـه

گاه در ت ارر  دانـش رورت مـش ا  یامن  ه ای یمل   ـس همانند ـض کالت م م د در فـض نب  یامتماع  یو حل مـش ده تا پژوهش ده   ـس ـش
رور ا ح یعن اه رارررد ـض گاه م رح ـش د  ـن گاه  یفیدون د ر  یدرا یپژوهـش  یها ی(ج ف ا 1378  ،یمیو ادراه  یدانـش ها ت د دانـش

  ،ی اسـدیروشـن و دن  ،ی راظم یعلم  أتیه یاعضـا یاها در ت سـ ه حرفهآه ریمختلع تأب یهادارد چرا ره در پژوهش  یاهم  زین
 نشاه داده شده اس ج  اهیدانشج  یریادگیابر مثن  در دون د آم زش و  ط رنی( و هم1387

ان مناد  رما  نیترداارزش  یانـه رما نیترهر رـش ر و ده دننا  آه داارزش هیـس ازمان  هیـس ده و مح ر ت ـس ه ده   یهر ـس محـه   ـش
 شیاـس  و ـسنب افزا  گرید یـسازماه نـهن  ده ـسازمان کی  یت انمند و رارآمد ـشات  عمده درتر  یانـهان یرویج وم د ندیآیـشمار م
ت ریچشـمگ ن،    اهی فاضـل، رما   ـش دیم  فده اهدا یادیعملکرد آه و دـس ته از مناد   دانشـگاه  ن،ید نی(ج در ا1396و روـش دا چند دـس
ــان ــرورار دارد ره م  یانه ــتند و ن ش پ یعلم أتیه یها اعضــاآه  نیترگف  موم  ت اهیس ــگامیهه ــ ه و تو ش دارند  رییرا در ت س

 Brutkiewicz, 2012ررده و ددنه   فایا یآم زش عا   یفین ش را در دون د ر نیتریو انــل  نیتردزر  یعلم أتیه ی(ج اعضــا
ک یانـل گاه را تـش ند  تنار،ی محمد دهندیم لیدانـش و ر و ت رـس ک ه،   یعناـس خ یدرا اریم  نیتر(ج در واق  موم1397طاـس   یتـش

ــا ،ینظام آم زش عا   یفیر ــ ج دا نگاه یعلم أتیه یاعض ــگاه اس ــگاه  یدندم رح در رتنه یهاده م  فه  یدانش   ت اهیها مدانش
و ت اه    یفیر  شـ د،یاسـتفاده م  زیها ندانشـگاه یره در سـنجش ابرگاار  یفیر دهندهلیتشـک یهام  فه  نیترره از موم اف یدر

در انجام  یعلم أتیه یاعضا یرن ن  یوض   یدر دررس  یمختلع س   یهاتاطر در پژوهش نیآه اس ج ده هم یعلم أتیه یاعـضا
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 اندجن ا  ق ت و مرتف  نم ده ن ا  ض ع داشته  یمو  ت   یشنواداتیو ارائه پ یعلم  یها یف ا 

 رد؛یگیقرار م یو تدمات یپژوهـش  ،یدر دانـشگاه در عوده دارد در ـسه گروه آم زـش یعلم أتیره هر عـض  ه  یفیوظا  یط ر رل  ده
ها دانـشگاه یاـنل یها یمأم ر نکهیداـشدج دا ت مه ده ا  زیدو دخش آم زش و تدمات ن  یدرا یاپـشت انه  ت اندیم  یپژوهـش  یها یف ا 

ه م ه ح زه آم زش، پژوهش و تدمات تالـن د دا  یدت اند در انجام راررردها  نکهیا  ینواد درا نیا  ـش د،یهم در ـس  دیت د م ف  داـش
د اعضـا یعلم  أتیه  یاعضـا  یت انمند   یده ت   گاه یعلم أتیه یت مه رندج در واق  رـش رما نیترها ده عن اه مومدانـش  یهاهیـس

  ت اهیگاه مدرت ردار داـشند، آه  یت د یاز ـس   دا ندگ یعلم  أتیه یدرت ردار اـس ج اگر اعـضا یاژهیو  یاهم از ینظام آم زش عا 
ا گاه ده ت د ریانتظار داـش  ره از ـس تمر ر  یمناد  دانـش تفاده ـش د و ارت اء مـه گاه  یها یو مأم ر ها یدر ف ا   یفیاـس مختلع دانـش

ا یعلم  أتیددوه وم د عـض  ه  ی(ج ده عنارت1393رخ دهد  قرونه و همکاراه،   ته،یـش در آم زش   یفیدون د ر  یها دراتالش مامت ـه
 (ج1392 ،یرداطو حمزه یشو د ،یت اهد ماند  حهن جهینتید یعا 

ــ ه ،یراردرد ،یادـیدن یهاپژوهش یو امرا  یپژوهو دانش  دانش ــار  یات سـ ده  یعلم یهاافتهی لیها، تندآه یهاافتهیو انتشـ
ن   و مام ه و تح   ن  یفناور ل یو پژوهـش یعلم یازهایو ارتنا  تنگاتنگ دا ـن گاه یآه مزء اهداف اـن ج  ـش د یها محـه   مدانـش

ــگاه ــا    دافاه نیتح   ا یها دراحا ، دانش ــتند ره دت انند    یو امکانات روین ازمندیت د ن یهاو رس و  دهیچیپ یرقادت طیدر محهه

(ج دا ت مه ده  Marope, Wells & Hazelkorn, 2013ها مامه عمل دو شــانند  ده آه یا مللنیو د یدر ســ   مل یچندومو 
رتنه دانشــگاه و ده دننا  آه ت ســ ه مام ه،   ت اءار  ،یشــخصــ  یادر ارت اء حرفه یعلم  أتیه یاعضــا یپژوهشــ  یها یف ا   یاهم

ده وم د  یعلم أتیه یاعـضا   یو ف ا  یارـشد حرفه یمناـسب را درا  طیدک ـشند ـشرا  دیدا راهیها و مددانـشگاه  ،یعلم أتیه یاعـضا
 آورندج

ــب و م بر درا  یهادرنامه نیتدو ــا  یم ف   یمناس ــ یها یدر ف ا  یعلم أتیه یاعض ــنات  پ ازمندین یپژوهش و  ازهاینشیش
 یمناـسب تح  ع امل مختلف  طیده ن  ه م ل   فراهم رردج ـشرا  دهیمناـسب را تا رـس نهیدت اه زم   یاـس  ره از آه طر ییهاـهتهیدا

ــ  یمت دد نیره در مناد  دا عناو دیـآیده وم د م  ،ینیآفردانش، دانش  دیعلم، ت   دیپژوهش، ت     یمانند ع امل م بر در دون د  وضـ
از ،یپژوهشـ یوردوره ،یعلم  یمرم   ،یونداد علمدر ده اـس ج   یعلم أتیه یاعضـا یو دا ندگ  ،یمناد  انهـان یت انمندـس م رح ـش

 یراله ح زه آم زش عا   یهایریگمیتصم ایدانشگاه و    یمرد   ده ساتتار سازمان  یگریاس  و دخش د یع امل، فرد  نیاز ا  یدرت
 (ج 1397 زاده،اهللضیشورک و ف ینمد ،یاس   محم د ییهارمجم عهیشامل ز یرل یهادسته نیره هر ردام از ا ش دیم

 یعلم أتیه یاعـضا یاو هم ت ـس ه حرفه رندیم بر هم ده دون د دانـشگاه و مام ه رمک م یپژوهـش  یها یره ف ا   ییآنجا از
فراهم ش د و   یفیدا ر  یها یانجام ف ا   یدرا  طیداشند ره هم شرا ییهاده دننا  راه دیدا  گااراهاـس یها و ـسدارد، دانـشگاه  یرا در پ

گاه درآمده از آه جیگردد ره از نتا جادیا یتیهم م ق  تفاده ـش د؛ چرا ره نواد دانـش ائل مختلع اـس ها ده ـن رت ابردخش در حل مـه
 در تدم  مام ه داشدج دیدا تاًیمام ه اس  و نوا

 

 پژوهش ۀسیشیپ

 یهادهیمختلع دانشــگاه، پد یهاو تح الت د ده اســ ج نهــل رییدانشــگاه در ط   زماه دســتخ ش تو  یو راررردها  اهداف
ج رنندیرا تجرده ررده و م  یسازو تمده  یسازنرم، و انهاه  یهایفناور  ید ده، درمهتگ  نیرارآفر  ،یمح رپژوهش ،یمح رآم زش

 ازیپژوهش و پژوهشـگراه ده وم د آورده و ن  یرا درا  یشـده ره ع امل و م ان  متفاوت همفرا  ی یشـرا  ها یم ق  نیدر هر ردام از ا
د و دررـس اف آه درنامه  یاـس  ده ط ر مداوم رـن ب ـن رت گ  یزیرـش د تا در اـس م ـض ک ع امل و   یج دنا در اهمردیو عمل متناـس

ا  یانگر آه اـس  ره طید نهیـشیپ یدررـس ،یپژوهـش  یها یف ا   یفیو ر یم ان  م بر در ارت اء رم ته م ا  ات ـن رت  یهاـس گاـش
ــهـله در ح زه  نیگرفـته از ن ـ ه نظرات متـفاوت ـده ا ده    راه،یداـتل و ـتارا از ا  کـیاـندج در اداـمه ـده تفکپرداتـته  یمختلع علم  یـهامهـ

 جش دیم یها م رفتر از آهمرتنط م ارد یدرت

تخ اه    ،یآرمک یفرم ته و فراـس ا یپژوهـش یوردوره شیافزا یره درا  یی( در ا گ 1391آراـس و  یعلم أتیه یاعـض گاه ـش  دیدانـش
 یوردوره یامدهایها و پ( در ـشات یرونیو د  ی درون یج م منات عل1اند   اند ده ـسه دـسته ع امل م بر اـشاره نم دهارائه ررده یدوـشت

 أتیه یدانشـگاه، رشـد و دا ندگ یامتماع ییپاسـخگ   ،یزندگ  یفیر شیدر رشـ ر، افزا یور هدور ی دون د شـات  ها  یپژوهشـ
و انت ا  دانش و  دیت   شیافزا  ،یاقتدار و عزت مل  شیانداز و افزاده اهداف چشــم  یادی، دســتدون د ارتنا  نــن   و دانشــگاه ،یعلم
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 ی فرهنگ و داورها یانهیج ع امل زم2(؛ یبروت مل  شیافزا تتارها،انــالح ســا ،یها در تراز مواندانشــگاه یآه، ت ا   یرونید ییرارا
 زاهیو م  یرقادت  طیشــرا  یوضــ   ،یرشــ ر، ن ک ارتنا  مام ه دا علم و تکن     یعم م یهایمشــو تط هااســ یســ  ،یعم م

 یپژوهشـ یوردوره گرلیج ع امل تهـو 3(؛ و راهیدر ا  یعلم و فناور یخیتار یهارشـ ر، گهـهـ   ین آر  ینظام مل ،یمح ر یفیر
 مختلع(ج یم سهات و نوادها راه،یمد  ن،ی مهه  

اندج دانشـگاه توراه پرداتته یعلم أتیه یاعضـا یع امل م بر در دا ندگ  یدند یو او   یی( ده شـناسـا1393و همکاراه    قرونه
ترید یدارا یعلم أتیه یاعـضا  یتیـشخـص یهایژگیو  ،یع امل ـشخـص  اهیره از م دهدیپژوهش نـشاه م جینتا د ده و   یاهم  نیـش

ه    ،یات ود حرفه ،یعلم نهیـشیپ  زه،ید د از آه ع امل انگ ازمان اهیتندج از مهـه  یریپا یو مـه ازمان  زین  یع امل ـس   یفرهنگ و م  ـس
و  ،یع امل سـاتتار  ،یفرنـ  دا ندگ ،یتیریع امل مد ،یع امل نظام ارت اء شـول  بید ده و د د از آه ده ترت   یاو    نیشـترید یدارا

 قرار داردج یشتیع امل م 

ها و دانشــگاه یعلم أتیه یاعضــا یدا ندگ  رام هیت د پ  یدررســ  ی( ط1397طاســک ه   یعناف پ ر و ت رســند تنار،یمحمد
 لیو تهو  ینانیپشت  یدرا  یسازمان  یهاساتتارها و درنامه  دیره دا رنندیعن اه م  ،یهتمیس  کردیدر رو  دیدا تأر  یم سهات آم زش عا 

 یهاو مهـاعدت وزارتخانه  یده همکار  ازین ،یها و م سـهـات آم زش عا عالوه در دانشـگاه  امر نیا  یآماده داشـد و درا  یامر دا ندگ
تا  نیره در ا  ییامدهایهـه ج پ زین یعلم  أتیتاد ه و ت د ه ده عنارتند از   یعلم  أتیه  یاعضـا یدا ندگ یپژوهش در راـس م رح ـش

 جیعلم أتیه یاعضا یها یها و ف ا و موارت اهدر نگرش رییدر سازماه و تو رییتو اه،یدانشج  یریادگیدر  رییتو

ا1398و همکاراه   مرادمند ناـس گاه یپژوهـش یهااـس یـس ندهیدر آ رگااریع امل تأب یی( در م ا  ه ت د ده ـش اندج ها پرداتتهدانـش
پژوهش، مزء ندانهـتن    یدو   و ضـرور  یما   یها، محدوددانشـگاه یپژوهشـ  یدا ت انمند  یاسـناد داالدسـت  یسـه م رد ناهمخ ان
  یریها ده پژوهش، مددو   کردیدانشگاه و نن  ، رو یهمکار ،یا مللنید یهمکار  ،یارشتهاهیعامل عل م م  21ع امل مهت ل و 

ــ دمند ــات یپژوهش، ز یدانش، داور ده س ــازفرهنگ راه،یپژوهش، نگرش مد یهارس  ی نوادها یکردهایرو ،یرفاه اقتصــاد ،یس
نکه  یوـض  ،یردو تیغ نا یپژوهـش  یازهاین ها،ین ش فناور ،یپژوهـش  یهاـش گاهیـن ات نامهنییها، آ  ده دانـش  د،یارت اء و ما  اـس

ت ناد داالدـس ن   از رارآمد یذهن ریپژوهش در مواه، تـص  یرل ریتـص  ،یاقدامات اـس گاه، ابرپا  یـن  ، یا مللنیاز پژوهش د  یریدانـش
 ههتندج یها مزء ع امل دوومو دانشگاه یپژوهش نیق ان نیدانشگاه از است نا  نن   و همچن یذهن ریتص 

ازاده ا ی( در پ1398و همکاراه   ر ـش ناـس گاه د ده یعلم  یع امل م بر در مرم  یگاار یو او    ییـش ده دـس   جیاندج نتادانـش
ا رعاملیز 45پژوهش در قا ب  نیآمده از ا ناـس دند ره ترد  یدندمد نظر تنرگاه رتنه  یاهم  بیو ده ترت  ییـش از   یـش  یو ت انمندـس
دوم و هرم مناسـب   یدر او   یو فرامل یمل یافزاهم یوم د شـنکه علم   ،یدر رتنه او  اهم  نیت دداور و رارآفر  یانهـان  هیسـرما
دانـشگاه قرار  یعلم  یدر مجم عه ع امل م بر در مرم   یدر رتنه ـس م اهم  یتخـصـص یفیر  یروهایدا ما  ن یعلم  أتیه یاعـضا

 گرفته اس ج

وناز ا یعلم دیت    زاهیع امل م بر در م  ی( در پژوهـش1399  یـش گاه پ یعلم أتیه یاعـض فواه را دررـس  امیدانـش ررده  ین ر اـن
اد  و امکانات، نظام پاداش، من  ،یم  گروه نیپژوهش د نیاـس  ره د  دهیرـس  جهینت نیده ا  یـشیمایپژوهش پ نیاـس ج پژوهـشگر در ا

 ،یلین ک مدرک تحص ،یرسم  ریغ  ای  ین ک اـستخدام ده ن رت رسم ،یـهیتـهلط در زداه انگل  زاهیم  ،یو فرهنگ یارتناطات علم  زاهیم
 یعلم راد ه م نادار دیدا ت    یو گروه آم زـش  یدر دوره رارـشناـس یعلم أتیـشده ت ـسط عـض  ه  سیتدر یت داد واحدها ،یمرتنه علم
 وم د داردج

ــWichian, Wongwanich & Bowarnkitiwong, 2009    ـنگیتیو د وارنک  چیوانگ ان اه،ـیچیو ـدا   ی( در پژوهشـ
ا یپژوهـش یوردر دوره رگااریم ـض ک ع امل تأب گاه یعلم  أتیه یاعـض ن  زر ی  لی  تحلیدو ت یهادر دانـش نکه عـص  نیده ا  ،یو ـش

در  یمیمـهت   ریتأب یها و ارتنا  پژوهـشاز پژوهش  ینواد  ی، حمایپژوهـش  یـهتگیپژوهـشگر، ـشا  یهایژگیره و  افتندیدـس     جهینت
 جگااردیم  یپژوهش یوردوره

گاه یدر همکار  یم ف  یاتی( ع امل حHanid et al., 2017و همکاراه   دیهن ن   را تمررز دانـش گاه و ـن تریها ددانـش در  ـش
ــل یما    یمح  ، ت ود و حما  یفیر  یشـــررا ن،یج عالوه در ارنندیم اهید یهمکار   یم ف  نیدر تضـــم یده عن اه ع امل انـ

 یلیچ یآرد و نک یکاچیاندج تها ت مه داشــتهم ف  پرو ه  یامرا  یعنانــر انــل  عن اهده   یق  یمیده ارتنا  مهــتمر و رار ت  ینــن ت

 Tkachenko & Ardichvili, 2020م،یره ع امل در سـ   ت دارندیاذعاه م  ی اتیتح  یهامی( در ارتنا  دا ع امل م بر در ت 
 ها م بر ههتندجدر ارت اء پژوهش یفردو ع امل در س    ،یما   یریمد ،یع امل در س   نواد ،یع امل در س   سازمان
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و راهش  یپژوهشـــ طیدون د مح اتیتجرد  رام هی( در م ا  ه ت د پToyoshima et al., 2020و همکاراه   مای شـــیت  
 اندج درشمرده یرا ع امل موم ید دمه پژوهش شیو افزا زات،یتجو  ایفضا  شیراهش ساعات رار، افزا ،یشول یفرس دگ

ــو Piltch-Loeb, Rosenkrantz & Merdjanoff, 2020و مردـمانع     ، روزنکرانتس -لچیپ  یـهارنـندهلـی( تهـ
 ،یامانند ت ـس ه حرفه  یـشخـص  یها ی ف ا  یدر ـسه ـس   فرد  یم ف   یهارننده لیاندج تـهو ررده  یپژوهـشگراه را دررـس  یم ف 

 ایها  اقدامات انجمن ی(، و ـس   ـسازمانیدانـشگاه  یهاو درنامه هاهیرو  ها،اـس ی ـس  یروادط ف ا (، ـس   نواد  جادیو ا  یارت اء فرد
 اندجشده ییتارا از دانشگاه( شناسا یاحرفه  ینوادها

ان  یگریپژوهش د  در ان  یـها ـی( مـحدودHammad & Al-Ani, 2021   یاز حـماد و ا ـ  ــ  ،یزـم داه فرهـنگ پژوهشـ  ی فـ 
 طیو وم د مح یپژوهشــ   یظرف  یهاروشــن را ده عن اه چا ش  ی اتیو نن د دســت ر رار تح  ،یف داه آم زش پژوهشــ ،یمشــاررت

ــترف  رنـنده، ـیحـما  -یـ اتیتح  ــ   یـ اتیتح   یـهاگروه  شو ن   یـ اتید ده د دـمه تح در دسـ  شیافزا یدرا ییـهارا ـده عن اه فرنـ
 اندجپژوهش م رح نم ده  یظرف

تن نگران  ترف، و مح ای  یتماف دا همکاراه، تمررز و نداـش ب ن یرار طیاـس تند ره  یپژوهـش  یع امل م بر در ف ا   زیمناـس هـه

 شده اس ج ی( م رفSarah et al., 2021ت سط سارا و همکاراه  

 أتیه یاعـضا یمرتنه علم  ،یآم زـش عیم ارد مانند حجم وظا  یره در در ط   زماه، در درت دهدیانجام ـشده نـشاه م  م ا  ات
اـطات علم  ،یعلم اد  و ز  ،یو ارتـن ــاـت یمـن ــ  یـهارسـ د  ،یپژوهشـ ــا  یمـوارت و ت انمـن ار   رییتو  ،یعلم  أتـیه  یاعضـ نگرش و رفـت

 ی هایزیرو درنامه  هااس یاز پژوهشگراه، س   یپژوهش و حما  لیپژوهش، تهو   مانجا   یفیپژوهشگراه، دق  در انتخا  مههله و ر
  یدا ت مه ده ماه یروشـن، ت مه ده عل م انهـان یآم زش پژوهش و وم د دسـت ر رار پژوهشـ ،ینیدر رارآفر یت انمند  ،یداالدسـت

در   یم ف   یو ـنن   ده عن اه ع امل موم درا هو ارتنا  دانـشگاه دا مام   ید دمه پژوهـش  شیافزا  زات،یتجو   ایفـضا   شیها، افزاآه
 آمده اس ج  1در مدو    طهیاه دا مناد  مرها همراز آه یاشده ره تالنه یشترید دیتأر  یپژوهش  یها یف ا 

 پژوهش  س ی شیبر اسل  پ  یپژوهش   یهلت یدر قعل  تی عوام  موق  نیتر. مهم 1 جدول

 مسلبع عوام 

آموزشی، مرتب  علمی اعضلی هیأت علمی، و ارتبلطلت  حجم وظلیف

 علمی

؛ (1387ی )اسد یروشن، و بس  ،ی؛ کلظم(1378ی )میو ابراه یصل ح

و   ،ی چلکل  ی نوروز  ل،ین م ی؛ قه(1387) خلورراد، طلوع، و خسرو  یقلنع

 ؛  (1399ی )؛ شهبلز(1395) ریبلم

)2009Smith et al., (); 2021Harsasi et al. ( 
 (1388ی )روحلن   یو قلم یزارع هلی پژوهشی مسلبع و زیرسلخت

 مهلرت و توانمسدی اعضلی هیأت علمی 

  زاده،یزادگلن، عل ،ی؛ قم(1389) مهر، و رسهگلر ی زند لن،یمظلوم

اسکوهی، موحد محمدی و رضوانفر ؛ (1390ی )و همه ،یلریخدا

 (؛  1393)

Tkachenko & Ardichvili (2020) 
 Evans (2012) تغییر نگرش و رقهلر پژوهشگران 

 Henderson, Winch, & Holzhauser (2009) دقت در انهخلب مسئل  و کیفیت انجلم پژوهش 

 تسهی  پژوهش و حملیت از پژوهشگران 

 لن،ی؛ محمد(1391) شلوون و جلهد یسی؛ حس(1390ی )ا لهقض 

 ؛(1395) س یو ن ش ،یویگ  یلیاسملع

Hanid et al. (2017) 

 هلی بلالدسهی ریزی هل و برنلم سیلست

  ،ی ؛ محمود(1397) طلسکوه ی عبل  پور، و خورسسد  تبلر،ی محمد

و   ،ی ؛ مرادمسد، نلخدا، نوروز(1397) زادهاهللضیشهرک، و ق ی صمد

 ؛  (1398) س ین ش

Khalaf et al. (2020) 
 (1398) و کوشلزاده  ،یی نوغل ی مع ول، جبلر  ، ی کوشلزاده، اکبر توانمسدی در کلرآقریسی 

 Hammad & Al-Ani (2021) پژوهشی روشنآموزش پژوهش و وجود دسهور کلر 

 (1400ی )لریو شهر یرسو  توج  ب  علوم انسلنی بل توج  ب  ملهیت آن
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 ) 2017Stupnisky( تالش سلزملن برای ایجلد انگیزه در پژوهشگران 

بودج    شیاقزا، زاتیتجه لیقضل  شیاقزا، کلهش سلعلت کلر

 پژوهشی
Toyoshima et al. (2020) 

نگرش مطمئن  ،ی انه لل قسلور  سدیدر قرآ یمشلرکت واقععالق  و 

 پژوهشینسبت ب  گروه 
Barbolla & Corredera (2009) 

  ی کلر طیمح، اسهر  لی ینگران و نداشهنتمرکز ، تمل  بل همکلران

 مسلسب

 (؛1399زاده )قش لیی

Sarah et al. (2021) 

 Wieczorek, Mitręga & Spáčil (2021) ارتبلط دانشگله بل جلمع  و صسعت 

 (1387کفلشی ) عملکرد مدیریت پژوهشی

 (1400نژاد )شفیعی و سلطلنی مسدی ب  انجلم پژوهش و انگیزش بیرونی عالق  

 ( 1393قرون  و همکلران ) قرهسگ و جو سلزملنی 

ب  دانش، تسلط بر دانش،    ید دادگ   ،یذات ی هل  یژگ یو) ی عوام  قرد

 ی(پرسشگر ،ی مسدتجرب ، دغدغ  
 ( 1395عسکری، عد ی و مهران )

 (1395زیلری و همکلران ) هلی شخصیهی ویژگی

 (1400مصطفوی و آژ ) ا مللی هلی علمی بینهمکلری 

 
ده آه اـشاره ـشد،  داف  و  نهیـشیره در م دمه پ  یپژوهـش  یها یدر ف ا    یدر ع امل م بر در م ف   یتح الت زمان  ریدر تأب  عالوه

 ی یمح یهاو چا ش ها یپژوهشگراه، ظرف  طیو شرا ازهاین رییتو  ،یمناد  انهان یفرد یهایژگیدارد؛ و  یفراوان  یاهم  زین  یم ق 
قلمرو  ،یژوهشـراله پ یهااسـ یدانشـگاه، سـ  یرینح ه مد ،یسـازمان  طیشـرا ،یپژوهشـ یهارسـات یزها، امکانات و دانشـگاه

ــ ه  زاهیو م ییایموراف ــ  ده ع امل م ف   گر،یج از طرف دهــ ین  ریتأبید نهیزم نیآه، و داف  مام ه در ا  یافتگیت س در   یالزم اس
ــتهیپژوهش نگر ندیو د د( فرا نیمراحل مختلع  قنل، ح ــ  ا  ه ــو د اس ــ دج آنچه مش م ان   ایها، ع امل  در اغلب پژوهش  نکهیش

  ،یعملکرد آم زش  ،یع امل سازمان  ،یاو حرفه یفرد  یهاموارت  ،یو ن آور   یتالق  ری مانند تأب یپژوهشگراه ده ط ر م رد   یم ف 
ازمان  ،یـس اد اطالعات ول یفرـس دگ  ،یاعتماد ـس ول  زشیانگ ،یـش ول  یرـضا ،یـش تراکنگارش م االت، ا ،یـش  یهایدانش، و همکار  ـش

 ازین  ،یو مکان  یت مه ده تح الت زمان   یج نظر ده اهمت ردیده چـشم م  یـشده اـس  و رـند مام  و همه ماننه رمتر  ی( دررـسیعلم
 گاهیقرار گرفتن در رتنه و ما یدرا  گریکدیها در رقاد  دا  ره افراد و سـازماه  ی یروز د ده در شـراهمه ماننه ع امل، ده  یده دررسـ

تند، و از   یو علم  یداالتر پژوهـش فواه ـن رت نگرفته   نینچنیا  یاتارن ه م ا  ه  هاافتهیره طن    ییآنجاهـه گاه اـن در داف  دانـش
در   یم ف  ریمـه نییحاـنل از پژوهش عالوه در دانـشگاه اـنفواه، در ت  جیانجام ـش دج نتا  نهیزم نیدر ا یره پژوهـش طلندیاـس ، م

ا یپژوهشـ  یها یف ا  ا   ها، اهداف و ـس لیها و پژوهشـگراه دد ر دانشـگاهیـس  ریددوه تأب  زیراله ن یها  اـس یمشـادو  در رـس
 نخ اهد د دج

 

 پژوهش یشسلسروش

ر از ن ک راردرد پژوهش امل رل یفیر یمحت ا لیو دا روش تحل یحاـض ر ـش ا هیاـس ج مام ه پژوهش حاـض  یعلم أتیه یاعـض
فواه اـس ج درا گاه اـن ته دانـش ـه و   ده رار و دازنـش د ده  یریگانتخا  نم نه پژوهش، نم نه  یمـش ادتدا در   رهیط رهدفمند انجام ـش

ا گاهیپا  یهااـساف داده تری د یا ملل نیدانـشگاه از نظر ت داد درونداد د  درترپژوهـشگر   10    یـس م رد( و  87 نیو رمتر 243آه  نیـش
 ی پژوهـش  یاتتـصاـن  گاهیدر اـساف پا نیهـهتند، و همچ یمختلف یهام رد( ره از رـشته  1037  نیو رمتر 3690آه    نیـشتریاـستناد  د

ا ناـس گاه ـش احنه دا آه  ییدانـش دند و د د از مـص اف روش گل  ـش گراه درتر د  یدرف هها، در اـس د تا پژوهـش ته ـش گاه ره   گریت اـس دانـش
ها، ارتنا  دا ـنن  ، نوادها و ـسازماه  گریارتنا  دا د  ه،یم بر، ما  ـسرما یارتناطات علم ،یامتماع یابرگاار   ،یفیدا ر یهاپژوهش

تاتمه   یج انجام مصاحنه زمانندینما  م رفی  را  اند¬در ح زه پژوهش داشته  ینیرارامد و رارآفر  یریو مد  ده،یدرگز  اهیپرورش دانشج 
تانم  5نفر   40دا   یج در نواـشدیاـستخراا نم دیمد  یهامـصاحنه یاز محت ا یدیو نکته مد دیها ده اـشناک و تکرار رـسره داده اف ی
 آمده اس ج 2آه در مدو   اتیره مزئ دیآقا( مصاحنه گرد 35و 

 شوندگلنمصلحب  یشسلخه ت ی. اطالعلت جمع2 جدول
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 تعداد رشه 

 علوم انسلنی و اجهملعی
 3 خلنم

 14 آقل

 علوم پلی  
 2 خلنم

 9 آقل

 مهسدسی 
 0 خلنم

 12 آقل

 40 جمع ک  

 
ده  افتهیســاتتارمهی، مصــاحنه ن یپژوهشــ یها یدر ف ا   یع امل م ف  رام هیاز نظرات پژوهشــگراه درتر پ یمنظ ر آگاه  ده

 MAXQDA 2020  یفیر  یهاداده لیافزار تحلحاـنل از مـصاحنه ها از نرم  یهاافتهی لیج مو  تحلدیانجام گرد یـن رت حـض ر
 استفاده شدج

 ینظر یانجام گرفته ده دق  ت انده شده و دا استفاده از روش رمزگاار  یهاده پرـسش پژوهش، متن مـصاحنه ییپاـسخگ  مو 

( 1385 ،یری حر یده رل ردگاار ( در ســه مرحله از مزءGlaser & Strauss, 1967و اشــتراوف   زریم رح شــده ت ســط گل
مـهتتر در   یدیو رل یاـنل  امیـس   او  اـس  پ ایداز  یـشده ره ردگاار یآورگرد  یهاو ـشکـهتن داده لیدر مرحله او ، تحل د؛یگرد

تخراا گرد  ییهر ممله ده عن اه واحد م نا انی ییره دار م نا ییهاو داده دیاـس تند ز یکـه دج (  رم  فهیز  ایرد    کی ریداـش قرار داده ـش
و در  هـهیم ا  گریکدیدا  میاز مفاه کیها ، هر م  فه  لیتشـک یسـ   دوم اسـ  درا ای یمح ر یسـوس در مرحله دوم ره ردگاار

م رد  زیطن ات ن نیا  شــ دیم دهیســ   ســ م نام ای  یانتخاد یشــدندج در مرحله آتر ره ردگاار یفرع  یدنداســاف شــناه ، طن ه
 نیشــدندج ا  یانــل  یدند، طن ه میمفاه لیذ  تریانتزاع  یمشــترک در ســ ح یهایژگیقرار گرفته و در اســاف و هــهیو م ا  ینیدازد

ترارات را ده تـص  لیاز تحل  یها دخـشطن ه د،یم  ریمحت اـس  ره اـش ترید یاز نظر داتل رـش ترید یتجانس و از نظر تارم نیـش  نیـش
 عدم تجانس را دارا ههتندج 

ها اشــاره دارد، از نظرات دو ردگاار پژوهش و اعتنار آه  یهاافتهیو  هاعید ده ت نــ  یره ده واق  یریاز اعتنارپا ناهیاطم  یدرا
 یتا در تصــ ص ان ناک ردها دینفر از مصــاحنه شــ ندگاه ارســا  گرد  3 یدرا یحانــل از ردگاار جینتا ن،یاســتفاده شــدج همچن
 یریپامیره ده درمه ت م یریپاانت ا  اریده م   دهیرس یج دراندیت د اظوار نظر نما  دا تجار  شگرپژوه  هیاو   ریاـستخراا شده و تفاس

اره م گرید یهاطیو مح هانهیده زم یفیپژوهش ر جیانت ا  نتا ای را رند،یاـش ده   یرار در ط   پژوهش ت ـض اتیو مزئ  طیـش داده ـش
دا  ایمختلع و  یپژوهش در زماه ها یدر ـن رت امرا هاافتهی یریمرد   ده درمه تکرارپا  ناهیاطم  یقادل  اریم   نیاـس ج مو  تأم

ها بن  و مهتند شد و داده لیتحل  اتیاز ادتدا تا انتوا دا ذرر مزئ   یپژوهشگراه متفاوت اس ، تمام مراحل و روند پژوهش ده ط ر دق
تخراا ردها و گز  یاز چگ نگ  ییهامثا  احنهاز متن م ییهادهیاـس دج مو  تأ کی هر  یها دراـص  یده م نا یریدپاییاز ردها فراهم ـش

ط د  افتهیها و  داده ایآنکه آ اه قادل ردگ جیو نتا رهایها، تفـهد ده و داده دییقادل تأ  گراهیها ت ـس  یهاادداـش یاـس ،  یریتا مناد ـش
 رنندج اهید جیقرار داده شد تا نظرات ت د را درداره نتا اهینفر از همتا 3داوراه و  اریها در اتتپژوهشگراه در ط   مصاحنه

 

 پژوهش یهللقه ی

احنه دا اره نم دهت مه ده آنچه مـص ده م بر در م ف ـش ندگاه ده آه اـش در  یپژوهـش یها یها در ف ا آه  یاند، ع امل م رح ـش
اف فراوان ا 3در   یاـس گاه   265  یعلم  أتیه یمفو م اعـض ج  244رد(، دانـش ا 12   اهیرد(، و دانـش ناـس دج در ا  ییرد( ـش داره،  نیـش

اـشاره داـشته   یپژوهـش  یها یت د در عرـنه ف ا   یمختلع ده ع امل م بر در م ف  یهادر رـشته  هپژوهـشگراه درتر دانـشگاه اـنفوا
ــنوادهایو پ ــته زین  ییش ــ ج در ادامه   یفراوان  بیده ترت کیمرد   ده هر   یها و ت داد ردهام  فه 3اند ره در مدو  داش  هیآمده اس
 ها اشاره ت اهد شدجآه اتیمزئ

 ی پژوهش   یهلت یپژوهشگران برتر در قعل   تیمؤثر در موق   ی. عوام  اصل3 جدول

 مؤ ف   مفهوم 



 
 

 رویبنده )گا (  زودآیند ویرایش نشده 
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صلنامه
دوف

 
ی 

علم
 -  

شگاه شاهد
ی دان

ش
پژوه

زود آیند
   

پژوهش 
نامه علم 

سنجی 
 

 اعضلی هیأت علمی
محوری و هدقمسدی در پژوهش/ حوزه پژوهشی/ ارتبلط  دانشجویلن/ ویژگی و انگیزه قردی/ ارتبلطلت علمی/ برنلم  

 نلم ای/ پلیلن اخالق حرق هل/ بروندادهلی پژوهشی/ پلیبسدی ب  بل صسعت و جلمع / مهلرت

 دانشگله

  /لنیدانشجو /و برنلم  یمشخط / ارت لء ی هللستیهل و سنلم نییآی/ پژوهش ی هللست یس /ارتبلط بل صسعت و جلمع 

ی/  مل  مسلئ ی/ سلزیا مللنیب ی/ علم أتیه ی اعضل میو تکر تیحملیی/ اقزامهلرت /هلرسلختیو ز امکلنلت

 یی  گرا تیمأموری/ ادار مسلئ ی/ پژوهش ی هلگروه /اسهخدام /تیریمد

 ی هدقمسد /هلمهلرت دانشجویلن

 

از جلنب  یچ  عوامل  تیپژوهشلگران برتر، رعل  لتی. پلسل  ب  پرسلش اول پژوهش. بر اسلل  تجربا ف

 شود؟یم  یپژوهش یهلتیدر قعل  تیهل بلعث موق آن

مرد   ده هر   یره ردها گرددیدازم یعلم  أتیه یاســ  ره ده اعضــا یمرد   ده ع امل  یفراوان نیشــترید یمفو م دارا نیاو 
 آمده اس ج 4در مدو   هانیاز ا کی

 پژوهشگران برتر  تی مؤثر در موق  ،یعلم أتیه ی. عوام  مرتبط بل اعضل 4 جدول

 مفهوم  مؤ ف   کدهل 

پژوهش اعضلی هیأت علمی/ تعلم  دائمی اسهلد بل دانشجو و کمک و  امکلنلت، آزادی قکری و دانشجوی خوب بلعث ارت لء کیفی 

هل/ تعلم  و هدایت دانشجو در مسیر درست و هدقمسد پژوهش/ حملیت از او/ ارتبلط دوسهلن  بل دانشجویلن و ایجلد انگیزه در آن

لن دکهری/ راهسملیی دانشجویلن اسهفلده از دانشجویلن کلرشسلسی در تیم پژوهشی/ آموزش انهشلر م لالت معهبر ب  دانشجوی

نلم  برای آملدگی شغلی/ مطل ب  کلر خوب از دانشجو و صرف زملن کلقی/ احهرام گذاشهن ب  دانشجو/ پرورش قراتر از پلیلن 

هلی دانشجویی و یلدگیری از  دانشجویلن مهعهد، مهخصص، مسئو یت پذیر، ِبروز و بل رویکرد جهلنی/ ارزش قلئ  شدن برای ایده

هلی قردی دانشجویلن/ آموزش آداب و اخالق پژوهش ب  دانشجویلن تحصیالت تکمیلی/ کمک  هل/ توج  ب  اسهعدادهل و تفلوتآن

هلی پژوهشی/ کمک دانشجویلن در کلرهلی پژوهشی ب  اسهلد/ انگیزه و شکوقلیی اسهعداد  مل ی شخصی ب  دانشجویلن در قعل یت

گیری از ظرقیت دانشجوی دکهری در انهشلر م ل  / ایجلد زمیس  آشسلیی  هلد/ بهرهدانشجو ب  واسط  صرف وقت و تعلم  بل اس

هل/ بررسی دقیق کلر دانشجو/ پرورش دانشجوی دکهری ب  عسوان همکلر پژوهشی/ تدارک تعلم  دانشجویلن بل مدیران شرکت

کلر پژوهشی/ ترغیب دانشجوی تکمیلی  هلی دیگر و پژوهشگران خلرجی/ تربیت دانشجویلن عالقمسد ب دانشجویلن بل دانشگله

ای/ تغییر نگله برای ِبروز بودن و ارتبلط بل مجلمع دنیل/ پیگیری اسهلد از دانشجو و برگزاری جلسلت و اخذ گزارش مسظم دوره

و دانشجویلن نسبت ب  اسلتید راهسمل و مشلور ب  عسوان تیم پژوهش/ تالش برای برقراری ارتبلط پژوهشی دانشجوی دکهری 

کسسده در  هلی خلرج/ حملیت مل ی از دانشجویلن شرکتارشد/ تشویق دانشجویلن ب  شرکت در قراخوان پژوهشی دانشگله

پروری و ایجلد اعهملد ب  نفس در دانشجویلن/ دقت در انهخلب دانشجو برای راهسملیی/ ارجح دانسهن اسهعداد و  هل/ دانشجوپروژه 

ب  دکهری/ رقلقت و اعهملد ب  دانشجو/ سپردن م لالت خود ب  دانشجویلن جهت ن د و امهیلز توانلیی بر برونداد پژوهشی در مصلح

قلئ  شدن برای آن/ اسهفلده از کمک دانشجوی دکهری برای هدایت دانشجوی ارشد/ صرف وقت خلرج از سلعت دانشگله برای  

و دکهرا/ قدردان زحملت دانشجویلن بودن/ ا گو  هلی ارشد دانشجویلن/ طرح سؤال و چل ش جهت ایجلد انگیزه پژوهش در کال 

پذیری در رقهلر بل دانشجویلن بل بودن تالش اسهلد در کلر برای دانشجو/ شسلخت و آشسلیی بل زبلن دانشجویلن امروزی/ انعطلف

جویلن/ همراهی و هل ب  دانشا هحصیالن برتر جهت کلر/ معرقی مدیران موقق شرکتهلی مهفلوت/ معرقی دانشجویلن و قلرغویژگی

هل/ انهخلب دسهیلران ا هحصیالن در کلرهلی پژوهشی/ تشویق دانشجو ب  شرکت در کسفرانسهمد ی بل دانشجو/ همکلری بل قلرغ

 علمی از بین دانشجویلن

 دانشجویلن

 

اعضلی 

هیأت  

 علمی

هلی پژوهشی/ ِبروز بودن، حرکت در  اسهعلنت از خداوند در کلر/ داشهن پشهکلر و سرسخهی/ صرف زملن کلقی و زیلد برای قعل یت

مرزهلی دانش و تعلم  بل اقراد و مجلمع علمی/ تالش زیلد در کلر علمی/ داشهن عالق  و انگیزه انهشلر م ل  / قراغت جهت پژوهش 

ر و ت سیم کلر بل دانشجو/ تجرب  کلر در صسعت قب  از ورود ب  دانشگله/ خوشرویی/ حلکم بودن آرامش  بل تدریس و کلر اجرایی کمه

پذیری و جسور بودن در مسیر کلرآقریسی/ داشهن روحی  اسه الل/ مطل ع  روزان / وابسه  نبودن در خلنواده/ خالقیت، ریسک

هلی کلربردی در دوران دانشجویی کلرشسلسی و ارشد/ انجلم ک  هلی دانشجویی/ انجلم پروژه هلی پژوهشی ب  پژوهشقعل یت

قرآیسد نگلرش م ل   انگلیسی ب  طور قردی/ پشهکلر در ب  ثمر رسلندن و انهشلر کلر پژوهشی/ تجرب  تحصی  و ارتبلط بل خلرج از 

ری ویراسهلری آن/ کشور/ آشسلیی بل مسلئ  ح وقی قراردادهلی پژوهشی/ ترجم  شخصی م لالت انگلیسی و برون سپل

هلی قردی در زمیس  علمی/ توج  و هلی علمی/ تالش و بکلرگیری توانلییهل و توانمسدی گیری بل قکر/ تالش در کسب مهلرتتصمیم 

ویژگی و انگیزه 

 قردی 



 
 

 نشده زودآیند ویرایش  عنو   مقاله آورده شود
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ی 
صلنامه علم

دوف
 -  

شگاه شاهد/ زودآیند
ی دان

ش
پژوه

   
پژوهش 

نامه علم 
سنجی 

 

تمرکز کلقی در کلر/ جسلرت ارائ  ایده/ حرکت بر اسل  عالق  شخصی ن  بر اسل  خواسه  اقراد و سلزملن/ خواندن مداوم 

زمیس  تخصصی خود/ داشهن اعهملد ب  نفس و بلور ب  خود در کلر/ داشهن ا گوی موقق/ داشهن اندیش  و تحلی  در   م لالت ِبروز در

هلی مطل علتی قب  از جذب/ داشهن تیم  مطل علت/ داشهن انگیزه الزم برای ارت لء و پیشرقت در مجلمع علمی/ داشهن تجرب  پروژه 

یلی/ داشهن دانشجوی مهعهد و دارای اخالق پژوهشی/ داشهن رزوم  خوب پژوهشی ثلبت/ داشهن دانشجوی تحصیالت تکم

پژوهشی قب  از جذب/ داشهن روحی  کلر گروهی/ تالش علمی بل هدف کمک ب  دیگران/ داشهن نگله مثبت ب  امور/ دخل ت ندادن  

هلی پژوهشی/ آشسلیی بل اهل ی هلی جسسیهی در کلر پژوهشی/ اخهصلص زملن زیلد ب  کلر علمی/ سخهکوشی در قعل یتمحدودیت

هلی کلربردی دوران تحصی  و سربلزی/ عالق  ب  دانشگله اصفهلن و انجلم قعل یت پژوهشی در آن/ عالق  ب  کلر صسعت در پروژه 

گروهی/ عالق  ب  کسب شهرت علمی بخصوص رقلبت بل دنیل/ عالق  ب  یلدگیری/ راهسملیی دانشجوی دکهری از بدو جذب در 

کم اهمیت بودن اقزایش رتب  کمی در پژوهش/ آشسلیی بل قوانین و اصول دانشگله از دوران پیش از ورود ب  دانشگله/   دانشگله/

هلی بین ا مللی/ هدقمسد بودن و اسهفلده کلم  از بور  تحصیلی/ ورزش کردن و داشهن مؤثر بودن تحصی  در خلرج بر همکلری 

هن دسهیلر علمی/ تالش برای کسب جلیگله اجهملعی در حوزه تخصصی خود/ هل/ داشانرژی کلقی/ هزیس  شخصی در پژوهش

 هلی تعلم  اجهملعی جهت ارتبلط بل صسعتاقزایش مهلرت

ا مللی در  تشکی  تیم کلری و شبک  علمی قوی اعم از اسلتید و دانشجویلن/ شرکت در مجلمع علمی بلعث جذب همکلر بین

ا مللی/ ا گو بودن، راهسملیی و حملیت اسلتید پیشکسوت از ارتبلط مداوم بل پژوهشگران و دانشگلهیلن در عرص  بین پژوهش/ 

هلی مرتبط/ ارتبلط بل همکلران علمی غیر دانشگلهی داخلی و خلرجی/ همکلری گروهی در  اسلتید جدید/ ارتبلط بل مهخصصلن رشه 

هل/ انجلم  ای در پژوهش/ آشسلیی بل مراکز تخصصی مرتبط و مسئو ین آن ن دانشکدهای و بیپژوهش/ اقزایش همکلری بین رشه 

هلی اجهملعی ای/ برقراری قضلی صمیمی در گروه پژوهشی/ پروقلی  در شبک هلی درون دانشگلهی و درون دانشکدههمکلری 

ب تجرب  از اسلتید موقق/ ارتبلط بل هلی پژوهشی تخصصی در هر گروه/ کسعلمی علم  شسلخه  شدن و جذب همکلر/ تشکی  تیم 

مهخصصلن ب  واسط  داشهن حوزه موضوعی واحد/ ارتبلط و تعلم  بل اقراد موقق در حوزه موضوعی در حین پژوهش/ اسهفلده از 

قرصت سمیسلرهل برای ارتبلط و همکلری بل دیگران/ اسهفلده از قرصت مطل علتی برای یلقهن همکلران پژوهشی/ آشسلیی بل 

هلی مورد نظر در داخ  و خلرج کشور/ برگزاری جلسلت مداوم بین اعضلء گروه پژوهشی/ تداوم ارتبلط بل زات و آزملیشگله تجهی

ای و بین دانشگلهی داخلی و خلرجی/ همکلری گروهی  پژوهشگران دوران تحصی  در خلرج/ تشکی  تیم پژوهشی بین دانشکده

ای/ مسئل  ارزشمسد علم  جلب نظر پژوهشگران خلرجی برای همکلری/ شه هلی پژوهشی بین رجهت کسب و کلر/ تشکی  تیم 

ا مللی/ تعلم  و کمک اعضلی گروه پژوهشی ب  همدیگر/ حضور در دوره تشکی  گروه پژوهشی معهبر و شسلخه  شده در سطح بین

داوری تعلملی علم  جذب همکلر  ا مللی/ حفظ ارتبلط بل اسلتید دوران تحصی / هلی دیگر بلعث ارتبلط بینآموزشی دانشگله

ای جهت کلربردی شدن پژوهش/ کمک و حملیت اعضلی هیأت علمی از دانشجویلن ا مللی/ پرداخهن ب  موضوعلت میلن رشه بین

ا مللی/ عضویت و  همدیگر/ شسلسلیی اقراد و ایجلد شبک  علمی ب  واسط  مطل ع  م لالت/ عضویت در هیأت تحریری  مجالت بین

ا مللی/ مشورت بل همکلران  هلی پرسش و پلس  مخهص رشه / رزوم  خوب علم  جذب همکلر بینکلر پژوهشی در سلیتیلقهن هم

ا مللی در نگلرش م لالت/ همکلری بل پژوهشگران کشورهلی دارای وجه  علمی/ همکلری بل  در امور پژوهشی/ همکلری بل اقراد بین

 هلی اجهملعی علمیی و گسهرش ارتبلطلت در شبک هلی مشهرک پژوهشی/ یلدگیرهمکلران بل زمیس 

 ارتبلطلت علمی

داشهن حوزه تخصصی تح ی لتی و پرهیز از پراکسدگی موضوعی/ کسب تجرب  عمیق در موضوع تخصصی پژوهشی/ ا زام خود ب   

واسط  قعل یت در  وارد نشدن ب  موضوعلت پژوهشی غیر تخصصی/ داشهن ن ش  راه پژوهشی/ کسب هویت و مرجعیت علمی ب  

سلل اول جذب/ اخهصلص ده  اول زندگی علمی  5حوزه پژوهشی خلص/ توج  ب  کمیت، وجود ن ش  راه و تمرکز بر یک موضوع در 

ریزی برای زندگی علمی در دانشگله/ شسلخه  شدن ب  واسط  داشهن طرح و م ل  /  هلی موضوعی مخهلف/ برنلم  ب  مطل ع  حوزه

هلی تحصیالت تکمیلی تحت راهسملیی/ مطل ع  و  نلم  راسهلیی موضوعلت پلیلناشهن در قعل یت پژوهشی/ هم معیلر و اسهلندارد د

گذاری برای ارت لء علم  اقزایش کمی  پردازی/ داشهن برنلم  مدون و هدقمسد برای پژوهش/ هدفریزی جهت تبحر در نظری برنلم 

انهخلب موضوع تخصصی و ِبروز برای رسل   دکهری خود/ او ویت داشهن  و کیفی م لالت/ داشهن ن ش  راه برای کلرآقریسی/ 

گذاری/ بررسی کلم  پیشیس  یک موضوع و داشهن برنلم  برای پژوهش بر کلر اجرایی/ ایجلد مسیر صحیح پژوهشی ب  واسط  هدف

رصد اخبلر پژوهشی و اسهخدامی  نگلرش/ حرکت آهسه  و ی پیوسه  در مسیر علمی/ داشهن قرصت مطل علتی هدقمسد و بل برنلم / 

گذاری برای حضور در س  بعد آموزش، پژوهش و اجرایی/ هل/ هدفهل/ نداشهن ن ش صوری در پژوهشتخصصی و پیگیری آن

 گذاری و تعریف مسیر ب  طور مسه   از دانشجو هدف

محوری و برنلم 

هدقمسدی در  

 پژوهش



 
 

 رویبنده )گا (  زودآیند ویرایش نشده 
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صلنامه
دوف

 
ی 

علم
 -  

شگاه شاهد
ی دان

ش
پژوه

زود آیند
   

پژوهش 
نامه علم 

سنجی 
 

م لالت روزآمد/ انهخلب موضوعلت جدید و ِبروز/ مطل ع  مداوم و ِبروز م لالت معهبر و ِبروز نگ  داشهن دانش موضوعی بل مطل ع  

یلقهن مسئل  و موضوع پژوهشی/ آشسلیی و پرداخهن ب  موضوعلت کلربردی و برجسه  تخصصی/ تسلط ب  حوزه موضوعی خود/ 

عضلی هیأت علمی در یک گروه/  شسلخت درست مسئل  پژوهش و قلنع شدن در مورد آن/ مشخص بودن تخصص هر یک از ا

هلی کلربردی/ درصد موضوعلت مهفرق / پرداخهن ب  موضوعلت و طرح  30درصد کلر در یک حوزه تخصصی تح ی لتی و  70هدایت 

انهخلب زمیس  پژوهشی مورد نیلز درازمدت و درآمدزا/ انهخلب موضوع بکر و کمهر کلر شده/ انهخلب موضوعلت نو و دارای توانمسدی  

سسجی موضوع برای اه  علم و قن/ انهخلب موضوع پژوهشی در راسهلی سرآمدی دانشگله در آن حوزه/ بررسی و صحت الزم

پژوهش در م یل  کوچک قب  از انجلم پروژه/ پرداخهن ب  موضوعی ک  در سطح دانشگلهی کلر نشده/ تمرکز قکری و پژوهش  

هل ب  د ی  داشهن هویت در یک ای/ جذب توسط سلزملن میلن رشه  روی موضوعلت سلده امل بدیع و مؤثر/ توج  ب  موضوعلت 

بسدی موضوعی حیط  پژوهشی خود/ صحبت و مشورت کردن بل قرد مهخصص در هر زمیس  موضوعی/ مرور حوزه موضوعی/ دسه 

 شلنخصصیدقیق پیشیس  موضوعی بلعث ارائ  ادعل و حرف جدید/ هدقمسد کردن پژوهش توسط اعضلی هیأت علمی در حیط  ت

 حوزه پژوهشی

هل علم  جذب  هل/ داشهن رزوم  خوب و تخصصی و نشلن دادن قلبلیتهل بر آنشسلسلیی مشکالت و مسلئ  جلمع  و تمرکز پژوهش

گرایی عضو هیأت علمی، تعلم  بل صسعت و شسلسلندن پروژه/ ارتبلط بل مراکز مخهلف مرتبط بل رشه  و حوزه تخصصی خود/ برون

هلی  جذب طرح/ حضور و ارتبلط مسهمر در جلمع  و پذیرش مسئو یت/ شسلسلیی مسلئ  یک صسعت و ارائ  پروژهخود سبب  

کلربردی ب  ایشلن/ بررسی میدانی درخواست صسعت قب  از ارائ  پروپزال/ تبیین کلم  ابعلد طرح بلعث پذیرش توسط کلرقرمل/  

هشلر م ل  / ارتبلط بل جلمع  و نهلدهل د ی  شسلسلیی موضوعلت پژوهشی ارتبلط بل صسعت و موضوع تخصصی و مورد نیلز، علم  ان 

کلربردی/ ارتبلط عضو هیأت علمی بل صسعت بلعث ارتبلط دانشجو بل صسعت/ ارتبلط بل مراکز جهت اطالع از جزئیلت قراخوان قب  از  

نهشلر مطلب در مجالت عمومی جهت ارتبلط بل  هلی پیشسهلدی/ آشسلیی و ارتبلط بل مدیران صسعهی/ اارسلل طرح/ اسه بلل از طرح

جلمع / جلب اعهملد صسعت برای پروژه از طریق ارتبلط حضوری/ دادن مشلوره علمی ب  اهل ی صسعت/ داشهن حوزه تخصصی 

 هلی تخصصی/ یلقهن موضوعلت پژوهشی مرتبط بل بلقت جلمع  ب  واسط  کلر عملیپژوهش علم  جذب طرح

ارتبلط بل صسعت 

 و جلمع  

هلی نوشهن آثلر مطل ع  انه لدی م لالت بل هدف یلدگیری نگلرش/ ارت لء مهلرت گفهلری و نوشهلری زبلن انگلیسی/ یلدگیری تکسیک

هلی ِنیهیو جهت سبک نگلرش انگلیسی/ تسلط ب  یک زبلن رایج ب  ویژه انگلیسی جهت علمی/ ا گو گرقهن از م لالت نویسسده

موجود/ داشهن مهلرت ح  مسئل / قراگیری پژوهش، اطالع از موضوعلت جدید و نگلرش ب  واسط  داوری/ هلی پیگیری پژوهش

هل و  سسجی و اعهبلرسسجی مجالت/ آشسلیی بل مجالت معهبر خلرجی/ آشسلیی بل مسلبع اطالعلتی مهم/ آشسلیی بل مهلرتآشسلیی بل علم

موجود در زمیس  موضوع پژوهش/ برخورداری از سواد رسلن  و آشسلیی بل   هلی ابزارهلی پژوهشی/ آگلهی و تسلط ب  سِیر پژوهش

اقزارهلی هل/ تسلط ب  آملر و روش تح یق و نرم اقزاری/ ِبروز نگ  داشهن دانش و مهلرتقسلوری اطالعلت/ ِبروز کردن دانش نرم

د همراه بل دانشجویلن دکهری/ شرکت مداوم در هلی جدی مرتبط/ ارت لء اطالعلت و مهلرت نوشهن بل مطل ع  م ل  / یلدگیری مهلرت 

 هلی اطالعلتی هل/ اسهفلده بهیس  از بلنکهلی آموزشی جهت ارت لء مهلرتدوره

 هلمهلرت

اسهخراج مسئل  پژوهش از بطن دانش موجود در یک موضوع/ عدم انهشلر م ل   تحت هر شرایطی/ کلربردی کردن پژوهش بل کلر  

جلمع / موضوعلت کلربردی بلعث چلپ م ل  / انهخلب مجالت معهبر و بل کیفیت برای چلپ م ل  / تمرکز بر روی مسلئ  اصلی 

هلی موجود/ توج  ب  اسسلد  پردازی یل جرح و تعدی  نظری ا مللی/ پرداخهن ب  نظری نگلرش م لالت انگلیسی در مجالت بین

هلی کلربردی و درآمدزا برای پژوهش/ پژوهش توزیع شده ع/ ارائ  ایدهانداز( در انهخلب موضوبلالدسهی )ن ش  جلمع، سسد چشم

هل ب  مسئل /  در س  قل ب م ل  ، طرح پژوهشی و کهلب/ بکلرگیری مهسدسی معکو  برای پژوهش/ شسلخت مشکالت و تبدی  آن

پژوهشی/ تو ید محهوای   اقزایش کیفیت م لالت جهت چلپ در مجالت خوب بل وجود تحریم/ اهمیت و تأکید بر انهشلر آثلر

هلی تحت وب/ حرکت از مجل  رتب  پلیین ب  سمت مجل  رتب  بلال برای انهشلر م ل  / داشهن داده واقعی در  تخصصی در رسلن 

 هلپژوهش

بروندادهلی  

 پژوهشی

حواشی/ املنهداری و احسل  هلی علمی بدون داشهن مداری و تمرکز گروه بر قعل یتداشهن عالق  و دغدغ  پژوهش/ اخالق 

هلی دانشگله/ حرکت در راسهلی علم مهعهدان ، مهواضعلن  و نلقع/ پلیبسدی ب  وظلیف محو   مسئو یت نسبت ب  امکلنلت و پروژه

رغم وجود مشکالت/ داشهن دغدغ  و مسئو یت نسبت ب  محهوای برونداد پژوهشی/ احهرام ب  دیگران قلرغ از اعه لد و علی

رقهلری/ ترجیح مصلحت دانشجو بر مصلحت خود/ داشهن سع  صدر/ رعلیت اخالق علمی در همکلری  هل/ خوشآن گیری جهت

 هلپژوهشی/ رقهلر اخالقی بل دانشجویلن و ا گو بودن برای آن

پلیبسدی ب   

 ای اخالق   حرق 

نلم / جسهجوی  هل برای پلیلن هل از بین مسلئ  جلمع / انهخلب موضوع کلربردی و مورد حملیت سلزملننلم  انهخلب موضوع پلیلن

نلم / تالش جهت درک کلم  دانشجو از موضوع پژوهش/ انهخلب ا مللی برای پلیلنهل و یلقهن موضوع نو و بینجلمع پژوهش
 نلم پلیلن 



 
 

 نشده زودآیند ویرایش  عنو   مقاله آورده شود
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ی 
صلنامه علم

دوف
 -  

شگاه شاهد/ زودآیند
ی دان

ش
پژوه

   
پژوهش 

نامه علم 
سنجی 

 

نلم  توسط اسهلد ن  دانشجو/ تعریف موضوع جدید برای دانشجو/ انهخلب ب موضوع پلیلن موضوعلت مورد عالق  دانشجو/ انهخل

نلم / تشکی  نلم / اسهفلده از همکلران ب  عسوان اسهلد راهسملی دوم یل مشلور در پلیلنموضوعلت مسهعد اسهخراج م ل   برای پلیلن

هلی تحصیالت تکمیلی/ محبوبیت و م بو یت دو طرق  اعضلء  لم ن نلم / همت در راهسملیی پلیلنتیم پژوهشی تخصصی برای پلیلن

 آوری مسلبع نلم / کمک ب  دانشجویلن در جمعنلم / نگله کیفی ن  کمی ب  پلیلنتیم پژوهشی پلیلن 

 
ج  اـس  ره مر نواد گاه دا وم د دانـش ج   اهیدانـش  یفیو پرورش او در ارت اء ر  ،یت  ، ت امل و حما یدارد و چ ه وم د دانـش

ــا ــا  نیم بر ت اـهد د د ـ اا از د  یعلم أتـیه  یپژوهش اعضـ ا اعضـ ــج   ،یعلم أتـیه  یع اـمل مرتنط ـد ــل اهـیدانشـ  ی دـغدـغه انـ
  ت اندیمناسب م یو عمل یعلم  یو هدا  یدا حما  یلیتکم  التیژه در م    تحصیج دانشج  ده وندیآیش ندگاه ده حها  ممصاحنه

 داشدج  یعلم أتیعض  ه یو پژوهش یآم زش یده عن اه دازو

 زهیو انگ هایژگیو  هانیو م ت ر محرره همه ا ازینشیپژوهشـــگر دشـــ د اما پ کی  یداعث م ف   ت اندیم یادیع امل ز  اگرچه
و  یرار میت لیج ا نته تـشکدیده اهداف ت د ت اهد رـس یو ـنرف زماه و تالش راف  یاـس  و دا داـشتن پـشتکار و ـسرـسخت یو یفرد

در  اهیارتنا  مداوم دا پژوهـشگراه و دانـشگاه ،یـشرر  در مجام  علم  اه،یو دانـشج   یعلم أتیه یاعم از اعـضا یق  یـشنکه علم
ه د گاه   یم ف   یموم درا یعامل نینچنیا یو ارتناطات علم  یا مللنیعرـن گراه دانـش حنته  ـش دیمحـه   م یپژوهـش  یاره در ـن
 ده آه اشاره شده اس    زین 34ش ندگاه از ممله پژوهشگر شماره مصاحنه

ســخته  یلیت  هــ ،ین ییرار تنوا  هی یپژوهش و رار علم  یدارهج ده ط ر رل  ریتأب یلیت  رنمیداشــتن همکار ت   من فک م"

 "م بر ههتش یلیت یق  یرار و داشتن شنکه علم نیدت نه م ف  داشه ت  ا یینفر تنوا کی

گر را مو  کی  یها یاـس  ره ف ا  یاز ممله ع امل  یو هدفمند  یمح ردرنامه را   یدار نم ده و حرر  ده ـسم  م ف پژوهـش
رار ررده و از   ی اتیتح  یح زه تخـصـص کیـشده، در  عیپژوهـشگر از ادتدا در اـساف ن ـشه راه ت ر  نکهیج ادینمایم  تر یهم ارتر و ـسر

بداعث   زدیدوره  یم ـض ع یپرارندگ ـص  یتجرده عم رـه دج در هم یو   یو م ف   یدر آه ح زه تخـص تا، ت مه ده    نیت اهد ـش راـس
 یموم تل  ین  و راردرد یهاط در م ضـــ عات، پژوهشروز د ده و تهـــلاز ممله ده  رندیم  یره فرد در آه ف ا  یح زه پژوهشـــ

دیم ف  م یعلم  أتیعـض  ه کیج  ـش دیم ا  ر ـش ناـس ائل ما ییتا دا ـش کالت و مـه ن   و تمررز در آه م همـش ها، دامنه ارتنا  و ـن
 انجام دهدج  یراردرد یهات د دا نن   و مام ه را وس   داده و پژوهش

 یاو حرفه یفرد یهات د ده آه اـشاره ررده اند، رـهب و ارت اء موارت   یره پژوهـشگراه ده عن اه عامل م ف  یم ارد  گرید از
ته تههر فرد در م ادل ند یهاد ده اـس ج دانـه ب ت انمند یریادگی ازمندید ده و ده ط ر دائم ن  زیاو ناچ یهاانـه روز در ده یهایو رـه

ب موارت  ق  اًت د اـس ج     یعرنـه ف ا  ا  یهارـه ها پژوهش یفیو ر یده ارت اء ـس   رم یت مو   اهیمرتنط دا پژوهش رمک ـش
ار عامل یپژوهـش یدروندادها   یفیت اهد رردج در رنار رـهب موارت، ر گراه دا یاز م ـض ک تا نگارش و انتـش تیاـس  ره پژوهـش  یـه

فرد و سازماه   یدرا یدر درازمدت ابرات نام ل د یمتیده هر ق  هادرونداد یرم شیداـشته داـشندج چرا ره افزا  یادینـهن  ده آه ت مه ز
  رندیم اهید ط رنیا 6ش نده شماره رار ت   داشدج مصاحنه دیت اهد داش ؛ هدف دا

ده ن  دمیانجام م  یره دارم رار یوق  م ق  چین هم" هج هدف   ـه یهدفم م ا ه ـش تم ره م ا ه دخ اد چا  دـش ججج هدف را نااـش
 یره حاال از نظر علم میررد یرار هیره  میانجام دشـــه و در واق  ت دم ه قان  دشـــ  یرار هید ده ره   نیچا  م ا ه نن ده هدف ا

 "حد وس م ه را نته د میدیانجام م میارزشمنده دار

اسـ ج داشـتن عالقه و دغدغه  یعلم ریمهـ  یپژوهشـگر در ط  یرننده درارمک  یدر پژوهش عامل یاده اتالک حرفه  ینندیپا
تا عیده وظا  ینندیپژوهش داعث پا ع امل، دخش   نیعلم مت ودانه، مت اـض انه و ناف  ت اهد د دج در رنار ا یمح  ه و حرر  در راـس

 شیم ض ک د  نامه،اهیو در پا  ش دیمرتنط م ییتح  راهنما  یلیتکم  التیتحص  یهانامهاهیده پا یعلم  أتیعض  ههر     یاعظم ف ا 
د دا  یراردرد  زد،یم ـض ک از د  مام ه درت  نکهیداردج ا  یاهم یزیاز هر چ ا ردیده دق  م رد ت مه قرار گ دیو ن  داـش  أتیه یو اعـض

 یمهـتخرا از آه مزء رزومه پژوهشـ یو دروندادها نامهاهیره پا ارنند؛ چر  یهدا  یرا ده ت د اهیدانشـج   نه،یزم نیدر ا دیدا یعلم
 را دازگ  ررده اس   شیتجرده ت  29ش نده شماره محه   ت اهد شدج مصاحنه زین یعلم أتیه یاعضا

ــاوره م یااله مثالً من ت  نینیدن" ــ ه دا  اهیره م یاز افراد یادیت داد ز هـیره مثالً   نمیدیمررز مشـ ــهله ازدوامشـ ــر مهـ سـ
ازگاره ججج اتان اده مندترنایججج ا رنمیدرترا م نامهاهیمثالً م ـض ک پا نایهاـش ه ناـس تن  نایم ـض عا ا  نیج ده نظر من ارزـش  نایا ی نیهـه



 
 

 رویبنده )گا (  زودآیند ویرایش نشده 

 

 

 

 

13 

صلنامه
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ی 

علم
 -  

شگاه شاهد
ی دان

ش
پژوه

زود آیند
   

پژوهش 
نامه علم 

سنجی 
 

 "و پژوهشا هس ایم ض عاتم نم م ض عات درتاسته از ته ر یسر هیتب  یرو حل رنن و  یامتماع تمشکال ت ننیم یلیت

 

از جلنب  یچ  عوامل  تیپژوهشلگران برتر، رعل  لتی. پلسل  ب  پرسلش دوم پژوهش. بر اسلل  تجربب

 شود؟یم  یپژوهش یهلتیهل در قعل آن تیدانشگله بلعث موق 

مرد   ده   یج ردهاـش دیدانـشگاه محـه   م عیها و وظااـس  ره مزء رـسا   یمرد   ده ع امل  یمفو م از  حاظ فراوان نیدوم
 آمده اس ج 5در مدو   هانیاز ا کیهر 

 پژوهشگران برتر  تی. عوام  مرتبط بل دانشگله، مؤثر در موق 5 جدول

 مفهوم   مؤ ف   کدهل 

معرقی هلی صسعت/ تشویق و حملیت دانشگله برای ارتبلط بل صسعت/ تمرکز دانشگله بر موضوعلت کلربردی و او ویت

سلزی توسط  هل برای واسپلری طرح/ ارائ  ایده و پژوهش توسط دانشگله و اجرا و تجلری دانشگله ب  صسلیع و ترغیب آن 

گری دانشگله صسعت/ تسهی  ارتبلط بل صسعت توسط دانشگله/ توج ، تالش و پیگیری دانشگله جهت جذب طرح/ واسط 

ژه/ اسهفلده از اعهبلر اقراد بل پُست کشوری در دانشگله برای جذب  جهت ارتبلط اعضلی هیأت علمی بل صسعت و جذب پرو

پروژه/ آشسلیی و ارتبلط بل مدیران صسعهی بلعث پذیرش طرح/ اطالع از موضوعلت کلربردی از طریق ارتبلط دانشگله بل  

هلی صوری  ح / پرهیز از ع د قراردادصسعت/ اعزام تیم پژوهشی جهت بررسی مشک  مطرح شده صسعت و ارائ  راه

هلی دانشگله جهت جلب اعهملد پژوهشی/ تبلیغ مراکز پژوهشی و ظرقیت دانشگله جهت جذب صسعت/ تبلیغ موق یت

صسعت/ اسهفلده از قرصت اعهملد صسعت ب  دانشگله در دوران تحریم/ تدارک بلزدید اعضلی هیأت علمی از دیگر نهلدهل و 

عهملد ب  دانشگله/ تعلم  مدیران ارشد دانشگله بل صسعت علم  ارتبلط  صسعت/ تعلم  بل صسعت و نهلدهل علم  شسلخت و ا

بیشهر/ دادن مشلوره علمی ب  صسعت توسط دانشگلهیلن/ برقراری ارتبلط اعضلی هیأت علمی و اصسلف توسط دانشگله/  

بسیلن نشهلی داهلی پژوهشی شرکتمراجع  ب  شهرهلی دیگر ب  جز اصفهلن برای جذب طرح پژوهشی/ معرقی ظرقیت

هلی  هل در راسهلی جذب پروژه/ همکلری دانشگله بل شرکتب  اعضلی هیأت علمی/ معرقی مهخصصلن دانشگله در رسلن 

سلزی م لالت/  هلی بزرگ/ داشهن نملیسده خوب دانشگله در صسعت/ هزیس  کردن دانشگله برای عمومیخصوصی در پروژه

انسلنی در سطح جلمع / رایزنی داشگله برای حضور علوم انسلنی در   هلی علومحملیت دانشگله از اجرایی شدن پروژه

 صسعت

ارتبلط بل 

صسعت و 

 جلمع  

 

 دانشگله

ریزی برای  هلی مخهلف/ برنلم انداز برای اعضلی هیأت علمی/ توج  ب  تفلوت ملهیت پژوهش در رشه ارائ  برنلم  و چشم 

پژوهش و خدملت/ ایجلد بلنک اطالعلتی از پهلنسی  پژوهشی اعضلی  ن ش جدی عضو هیأت علمی در س  بعد آموزش، 

هلی قردی در قراهم کردن بسهر تسهی  پژوهش/ مشخص کردن حیط  کلری خلص برای  هیأت علمی/ توج  ب  تفلوت 

هل از نظر کلربردی/ کم کردن کلر  اعضلی هیأت علمی )آموزش، پژوهش( توسط دانشگله/ توج  ب  مهفلوت بودن رشه 

موزشی و دادن قرصت پژوهش ب  اسلتید مسهعد/ کم کردن بلر آموزش و اقزایش موظفی پژوهش عضو هیأت علمی بل آ

هلی موضوعی در دانشگله برای  درج  اسهلدی/ ایجلد مرکزی برای ارتبلط اسلتید بل نشریلت علمی قوی/ ایجلد هسه 

رتب  اسهلدی جهت پژوهش و راهسملیی/ بلزنگری در  هلی پیشسهلدی/ اتخلذ روش تشوی ی برای اقراد بل بررسی پروژه

هلی پژوهشی دانشگله/ تشویق و حملیت دانشجو و اسهلد جهت انهشلر در نشری  بل رتب  بلال/ تعلدل قلئ  شدن سیلست

هلی انداز کمی علم  امید و تحرک علمی/ تغییر سیلستهل/ تعیین اهداف و چشم برای اهمیت جسب  نظری و عملی پژوهش

هلی کالن کشور/ حملیت دانشگله از قعل یت عملیلتی هلی قکری/ حرکت در جهت برنلم نشگله ب  سمت ایجلد جریلندا

هلی اعضلی هیأت علمی/ داشهن اسهراتژی پژوهشی کوتله هل و ایدههل در جلمع / حملیت و پیگیری دانشگله از طرح رشه 

سلزی جهت انهشلر م ل   در نشری  کیو ب  اسلتید مؤ ف/ قرهسگ هلی بی کیفیت و تذکرمدت و بلسدمدت/ شسلسلیی پژوهش

هلی پژوهشی و  هلی قردی در سیلستهلی پژوهشی دانشگله/  حلظ تفلوتنگری در سیلستوان بل ضریب تأثیر بلال/ کیفی

 ا مللی نشر بینهل/ همراه کردن تیم کلرشسلسی بل اسلتید جهت تدارک روند هلی انگیزشی/ نیلزسسجی برای پژوهشبرنلم 

هلی  سیلست

 پژوهشی
 

نلم  توج  ب  تفلوت اسهعداد اعضلی هیأت علمی در ارت لء/ اصالح قرایسد تبدی  وضعیت اعضلی هیأت علمی/ ا زاملت آیین

ارت لء علم  اقزایش کمی و کیفی م لالت/ توج  ب  تأثیر پژوهش در جلمع  بیشهر از توج  ب  اچ ایسدکس/ قلئ  شدن امهیلز 

هلی اول جذب اعضلی هیأت علمی/  ارت لء/ اصالح سیلست ارزیلبی خروجی سلل نلم هلی اجهملعی در آیینبرای قعل یت

هلی کلربردی در ارت لء  هلی اجهملعی علمی در ارزیلبی/ اهمیت دادن ب  پژوهشا زام و احهسلب عضویت اسلتید در شبک 

ای بههر شدن کلر/ تشویق  هلی ارزیلبی برهل/ تحم  سخهی تغییر در سیلستنلم سلزی آییناعضلی هیأت علمی/ بهیس 

هل و نلم آیین

هلی  سیلست

 ارت لء 

 



 
 

 نشده زودآیند ویرایش  عنو   مقاله آورده شود
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رشه  ای/ تشویق نویسسدگی گروهی م لالت/ جلیگزیسی تسبی  و اجبلر بل تشویق در هلی بیناقراد بل مشلرکت بلال در همکلری 

نلم  ارت لء/ توج  ب   ارت لء/ خروجی هیأت علمی و اثرگذاری مالک ارزیلبی بلشد ن  سلعت حضور/ انعطلف دانشگله در آیین

نلم  ارت لء ب  نگری در آیینای ن  ق ط موقع ارت لء/ کیفیدادهل در ارت لء/ رصد اعضلی هیأت علمی ب  صورت دورهانواع برون

گرایی مدیران دانشگله نگری/ مهم بودن کلر سودمسد برای جلمع  ن  نوع و تعداد برونداد/ نیلز ب  تغییر نگله و عم  جلی کمی

 هلی اقهصلدی کشور در ارزیلبی عضو هیأت علمیدگلن پر کلر/ توج  ب  واقعیتهل/ توج  ویژه ب  نویسسنلم ب  آیین

یلبی پلیین بودن رتب  و عملکرد برخی گذاری در دانشگله/ علتشسلسی عملکرد دانشگله/ سیلستارزیلبی اثربخشی و آسیب

اعضلی هیأت علمی در قل ب طرح کوتله مدت/ ارجحیت پژوهش نسبت  اعضلی هیأت علمی/ ح  مشکالت دانشگله توسط 

هلی صسعهی تل ب  ثمر رسیدن/ ایجلد چرخ  اقهصلدی از طریق  ب  آموزش در دانشگله/ ارزیلبی و نظلرت بر اسلتید در پروژه 

لی همکلری دوسهلن / هل/ ایجلد قضهلی مخهلف بل هم/ ایجلد غرور علمی در دانشگله بل بیلن اقهخلرآقریسیارتبلط رشه 

هلی تخصصی و ارائ  ب   ریزی پژوهشی توسط گروهبررسی کیفیت و برونداد قراردادهلی پژوهشی توسط دانشگله/ برنلم  

بسدی/ توج   هلی رتب هلی نظلمگذاری بل توج  ب  بلقت جلمع / توج  ب  انهظلرات و شلخصریزی و سیلستدانشگله/ برنلم  

هل/ حضور تملم وقت علمی اعضلی هیأت علمی/ حق انهخلب دانشجوی  گذاری می در سیلستب  نظرات اعضلی هیأت عل

دسهیلر برای اعضلی هیأت علمی/ رصد عملکرد عضو هیأت علمی از طریق مدیر گروه و رئیس دانشکده/ هدقمسد بودن 

ا گوسلزی در دانشگله/ دانشگله/ همراهی برای کلر پژوهشی اعضلی هیأت علمی در خلن  و حضور کمهر در دانشگله/ 

 ریزی/ اهمیت قلئ  شدن معلونت پژوهشی دانشگله برای علوم انسلنی در عم  مشورت بل پژوهشگران در برنلم  

 
 

مشی و خط

 برنلم 
 

هلی کلرآقرین ب   تشویق و ایجلد عالق  و انگیزه برای دانشجو/ اسهفلده از تجرب  دانشجویلن موقق/ سپردن پروژه 

دانشجویلن/ هموار کردن م ررات آموزشی و پژوهشی برای دانشجویلن/ اعزام برخی دانشجویلن دکهری ب  خلرج برای  

بسیلن و یل اخهراع/ پذیرش دانشجویلن بل روابط و تحصی  یل قرصت/ امکلن دقلع از رسل   دکهری بل ارائ  محصول دانش

نشجویلن برتر/ پرورش خالقیت و تفکر انه لدی در دانشجو برای  تأثیر اجهملعی بلال برای دکهرا/ پرداخت مل ی ب  دا

ا مللی ب  جلی کمیت/ تدارک کلر دانشجویی مرتبط برای دانشجویلن مسهعد/  پژوهش/ تأکید بر کیفیت دانشجویلن بین

انشجوی  هلی عملی برای دانشجویلن دکهری/ تعیین راهسملی دا مللی/ تعریف پروژه تشویق دانشجویلن ب  همکلری بین

دکهری هسگلم پذیرش بر اسل  حوزه موضوعی/ جذب دانشجویلن پسلدکهری/ جذب دانشجوی مسهعد در تحصیالت  

اندازی شرکت  تکمیلی/ حملیت مل ی از دانشجویلن مسهعد تحصیالت تکمیلی/ تالش برای جذب دانشجویلن نخب / راه

ت کلر عملی و ارتبلط بل جلمع / هدایت دانشجویلن دانشجویی در دانشگله/ هدایت دانشجویلن تحصیالت تکمیلی ب  سم

 ایرشه تحصیالت تکمیلی ب  سمت کلرهلی نوآور، قسلوران  و بین

  دانشجویلن

هلی  هل/ تهی  امکلنلت و تجهیزات پژوهشی/ ایجلد، اشهراک و ت ویت شبک کمک ب  سلخت مواد او ی  در آزملیشگله

هلی اطالعلتی/ اقزایش غسلی آوری دسهرسی ب  پلیگلهِبروزرسلنی تجهیزات آزملیشگلهی/ قراهماجهملعی دانشگله/ تهی  و 

سلیت دانشگله/ ایجلد زمیس  آرامش روانی اعضلی هیأت علمی ب  واسط  امکلنلت/ تأمین امکلنلت برای انجلم محهوای وب

اعضلی هیأت علمی و دانشجویلن/ هل/ ت ویت صفحلت وب پژوهش گروهی/ تدارک تجهیزات ِبروز در پژوهشکده

هل علم  جذب اعضلی هیأت علمی و دانشجویلن خوب/ دهی امکلنلت و ظرقیت دانشگله/ شسلسلندن دانشگله در رسلن جهت

قراهم کردن امکلنلت برای تو ید محصول در طی پژوهش/ ارائ  خدملت ویرایش م لالت انگلیسی در مرکز زبلن / ایجلد 

 هلی دانشگله/ محیط زیبل و آرام دانشگلهظور دریلقت بلزخوردهلی م لالت/ کلربرپسسد نمودن سلملن پلیگله مهمرکز ب  مس

 
 

امکلنلت و 

 هل زیرسلخت
 

ا مللی/ ایجلد مرکز مشلوره آموزشی و پژوهشی/ مشلوره زبلن انگلیسی نویسی انگلیسی و چلپ در مجالت بینآموزش م ل   

هلی پژوهشی/ ارت لء محهوا در آموزش ضمن خدمت اعضلی هیأت علمی/ جهت انهشلر م لالت/ ایجلد مرکز آموزش مهلرت

هلی آموزشی اعضلی هیأت علمی/ ا زام ب  یلدگیری زبلن انگلیسی/ دورهنویسی ب  دانشجویلن/ ارزیلبی تأثیر آموزش م ل   

سسجی(/ هلی اطالعلتی/ آموزش انهخلب موضوع و مجل  )مبلحث علم آموزش ابزار کمکی پژوهش/ آموزش اسهفلده از پلیگله 

آموزش   /هلی بلزاریلبی پژوهش جهت ارتبلط بل صسعتهلی نگلرش م ل  / آموزش تکسیکآموزش پیوسه  مهلرت

هلی موق یت در پژوهش ب  اعضلی هیأت  هلی پژوهشی مورد انهظلر ب  اعضلی هیأت علمی جدید/ آموزش مهلرتمهلرت

نویسی و ارائ  رزوم  مرتبط ب  هر سلزملن/  هلی دیگر/ تبحر در رزوم گیری از دانش و روش دانشگلهعلمی جدید/ بهره

  اقزاییمهلرت
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 ربیت پژوهشگر هلی آموزشی برای دانشجویلن/ ت برگزاری دوره

هل بین هم  اسلتید مهخصص دانشگله/ تشویق اعضلی ایجلد عالق  و انگیزه در اعضلی هیأت علمی/ توزیع علدالن  پروژه 

هیأت علمی/ تعریف ن ش  راه برای اعضلی هیأت علمی جوان/ بسسده نکردن ب  تشویق مل ی صِرف اعضلی هیأت علمی/  

زملنی قرارداد پیملنی اعضلی هیأت علمی جهت اقزایش قرصت پژوهش/ تدارک امکلنلت و قرصت او ی  چسد اقزایش بلزه 

هلی اعضلی هیأت علمی جدید در جذب پروژه/ حملیت و  سل   تبدی  وضعیت اعضلی هیأت علمی جدید/ توج  ب  توانمسدی 

ضلی هیأت علمی جوان/ معرقی اعضلی هیأت  ترغیب اعضلی هیأت علمی جوان/ اخهصلص راهسملیی دانشجوی ارشد ب  اع

ترهل/ احهرام ب  جلیگله اعضلی هیأت علمی/ ایجلد احسل  تعلق ب  سیسهم/ بکلرگیری اعضلی هیأت  علمی موقق ب  جوان

علمی بلزنشسه  دانشگله و اسهفلده از دانش و اعهبلرشلن/ تخصیص دانشجوی دکهری ب  اعضلی هیأت علمی بلزنشسه / 

گذاری روی هم  اعضلی هیأت علمی ن   وشهن کلم  بلزنشسه  در معرقی علمی اعضلی هیأت علمی/ سرملی  خودداری از ن 

ق ط اسلتید برتر/ شسلسلیی مشکالت و موانع اعضلی هیأت علمی در طی مسیر موق یت/ ارزش قلئ  شدن برای اعضلی 

 ی هیأت علمی در کلرهلی پژوهشی هیأت علمی پژوهشی/ توج  ب  سالمهی اعضلی هیأت علمی/ حفظ عزت نفس اعضل

حملیت و 

تکریم اعضلی  

 هیأت علمی 

 

ا مللی/ اعزام اعضلی هیأت علمی برای قرصت مطل علتی/ تدارک بسهر ارتبلط بل  تشویق عضو هیأت علمی ب  همکلری بین

ا مللی/ سخسرانی پژوهشگران بینمجلمع علمی دنیل برای اسلتید جوان و دانشجو/ اسهفلده از قضلی مجلزی برای تدارک 

دار/ ا مللی علمی در موضوعلت او ویتا مللی/ اقزایش مشلرکت بینهلی بیناسهفلده از قرصت حضور مجلزی در کسفرانس

ا مللی/ تبلیغ و ا مل / پژوهش بر مسلئ  داخلی بل جسب  بینایسهرنشسلل ات هوم: حضور در جلمع  کشور و مسط   و سپس بین

آوری بسهر همکلری پژوهشی  ا مللی/ ت ویت و ِبروز کردن سلیت انگلیسی دانشگله/ قراهمانشگله در سطح بینمعرقی د

ا مللی/ اسهفلده از قضلی مجلزی جهت  اسالمی در سطح بین -ا مللی/ تدارک قضلی گفهگو در حوزه علوم انسلنیبین

 ا مللی علوم انسلنی گفهگوهلی بین

بین ا مللی  

 سلزی
 

حملیت مل ی و معیشهی دانشگله و دو ت از اعضلی هیأت علمی/ تشویق و حملیت مل ی از پژوهش اسلتید و دانشجویلن/ 

اسهخدام نیروی تملم وقت پژوهشی بلعث جذب بودج  و اعهبلر/ پرداخت کمک هزیس  برای ترجم  اصی  و ویرایش م ل  /  

هلی  ذاری/ ح  بخشی از مشکالت مل ی ب  واسط  جذب پروژه گ هل در سرملی  جذب حملیت خیرین برای حملیت از خلنم

گذاری مل ی در حوزه  هلی آن در حد توان دانشگله/ حملیت و سیلستصسعهی/ حملیت مل ی از عضو هیأت علمی و برنلم 

لنلت و پذیری دانشگله در م لب  دریلقت بلالسری/ حملیت صورت گرقه  از طریق تهی  امکپژوهش برای دانشگله/ مسئو یت

 تجهیزات الزم 

  مسلئ  مل ی

هلی اجرایی پژوهشی دانشگله ب  اعضلی هیأت علمی پژوهشگر موقق/ همد ی مدیران بل اعضلی هیأت علمی  تفویض پست

دانشگله/ شسلخت مدیران پژوهشی از توانلیی اعضلی هیأت علمی و دادن وظیف  مرتبط/ اداره دانشگله ب  صورت علمی/  

هل/ ا گو مدیران و دانشجویلن جهت ایجلد انگیزه/ ا گو بودن مدیران برای اعضلی هیأت علمی در ارت لء مهلرتارتبلط 

هلی موقق/ بکلرگیری مدیران بل م بو یت علمی و صسعهی در دانشگله/ بهبود نگله مدیران دانشگله/  گرقهن از دانشگله

هلی پژوهشی هم هلی پژوهشی/ مسئول محیطیزی و ارائ  بخشسلم رتشویق مدیران کلرآمد/ دیدگله بلز مدیران در برنلم 

 بلید مدیریت بداند هم علم و پژوهش/ مطل ب  و تذکر اموری ک  از دید مدیران دانشگله مغفول ملنده 

  مدیریت 

پژوهشی/ ارزیلبی توج  ب  عالق  و توانلیی پژوهشی اقراد در اسهخدام/ حملیت مدیران دانشگله از اسهخدام نیروهلی مؤثر 

توانلیی کلر تیمی اعضلی هیأت علمی در بدو اسهخدام/ جذب هیأت علمی پژوهشی و بکلرگیری در مراکز پژوهشی 

دانشگله/ توج  ب  س  بعد آموزشی، پژوهشی و شخصیت در جذب عضو هیأت علمی/ جذب اعضلی هیأت علمی بل 

بط و تأثیر اجهملعی بلال/ جذب اعضلی هیأت علمی معه د ب   هلی مورد نیلز گروه/ جذب اعضلی هیأت علمی بل رواتخصص

نظری و کلربردی بودن توأم علوم/ سسجش بلور ب  کلربردپذیری رشه  در هسگلم اسهخدام/ عدم تمدید قرارداد اعضلی 

هیأت علمی تلزه جذب شده در صورت عدم کسب امهیلز/ مشخص شدن حوزه تخصصی عضو هیأت علمی در بدو جذب/  

 دن کیفیت ن  کمیت پژوهش در تمدید قرارداد پیملنی اسلتیدمهم بو

  اسهخدام 

هلی پژوهشی قعلل در دانشگله/ پرهیز از ایجلد گروه پژوهشی جدید مگر ب  ضرورت/ نظلرت و  ارت لء سطح علمی گروه

هلی تخصصی و قطب  ایجلد گروههلی پژوهشی غیر قعلل و بدون برونداد/ هلی پژوهشی/ انحالل گروهارزیلبی مداوم گروه

هلی پژوهشی در دانشگله/ تشکی  گروه تخصصی و قطب علمی علم  ارت لء کمی و هل/ تشکی  خوش علمی در دانشکده

 کیفی بروندادهل/ مراکز پژوهشی دانشگله نبلید مسه  ، بلک  در تعلم  بل آموزش بلشسد 

هلی گروه

 پژوهشی
 

دانشگله بلید طرف قرارداد بل صسعت بلشد ن  عضو هیأت علمی/ نظلرت دانشگله بر عوام  مرتبط بل قراردادهلی پژوهشی/    مسلئ  اداری



 
 

 نشده زودآیند ویرایش  عنو   مقاله آورده شود
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سلزی در حیط  تخصصی اعضلی هیأت  هل/ پشهیبلنی دانشگله از تجلری اصالح قوانین اداری در مسیر عملیلتی کردن ایده

سهلدی صسعت/ تعریف سلخهلر مشخص اداری برای حملیت از کلربردی  هلی پیشعلمی/ پیگیری دانشگله جهت تکمی  پروژه 

تراشی دانشکده برای عضو هیأت علمی در شدن طرح/ دانشگله بلید طرف عضو هیأت علمی خود بلشد ن  صسعت/ عدم ملنع

 ارتبلط بل صسعت

گرایی/ تعریف مأموریت )جوایز،  اقزاری برنلم  مأموریتسختاقزاری و گرایی/ ارزیلبی و حملیت نرماجرای برنلم  مأموریت

گرایی/ گرایی اسلتید امهیلز بلشد ن  اجبلر/ حملیت مل ی از مأموریتا مپیک، تأ یف کهلب و...( برای اسلتید مسهعد/ مأموریت

له بلید برای اجرای  سلل برای تخصص موضوعی/ هملهسگی هم  اعضلی دانشگ 10و انسلنی ب   5توج  ب  نیلز مهسدسی ب  

 گرایی مأموریت

  گرایی مأموریت

 
 یت د در مام ه، ت ودات یتح   رسا   علم  یدر راستا اهیو دانشج  یعلم  أتیه یاعـضا   یف ا  یده عن اه دـهتر اـنل دانـشگاه
ــراـده آه  ینـندیدارد ـره ـپا ــاـعد مـو  تح   آه را فراهم م  طیـها شـ ــ  ـره  ـنهیزم  نیدر ا  یج ع اـمل گ ـناگ نرـندیمهـ ـقاـدل ذرر اسـ

فواه ن گاه اـن گراه درتر دانـش احنه  زیپژوهـش اره نم دهها ده آهدر مـص گر  عـض  ه نیاندج او ها اـش   ی( حمایعلم أتیدغدغه پژوهـش
و عمل  یپژوهـش  یهااـس یها و ـسدرنامه  یدازنگر  ایدانـشگاه از پژوهـشگراه در ارتنا  دا ـنن   و مام ه اـس ج در رنار آه، اـنالح و  

داـشد ره   ت اندیم  یم  فه ـشامل م ارد مت دد نیج ارندیم لیو پژوهش را تـه یدر فـضا  یها ت ـسط دانـشگاه، روند م ف در اـساف آه
رنندگاه در مصــاحنه قرار گرفته، ده عن اه نم نه در م رد ت مه شــرر  شــترید یعلم أتیه یاعضــا  یداز دراانارائه درنامه و چشــم

 م رح شده اس   گ نهنیا 1مصاحنه شماره 

ما   یادرنامه چیمن ه" ما ره من چه  دیده من دد  یادرنامه هیندارمج ـش گاه انـفواه  دیدکن دایممله درا من پ هیرارم؟ ـش ره دانـش
ه ره آقا ته داـش ما در ا  یدرنامه داـش تا و مح ر دا نیدرتر ججج ـش ج یرار دکن دیراـس ا  دو تا دانـش ما  اریت   در اتت یدرتر یج در ـس ـش

را  یریده من ددهند ره من چه مـه یدرنامه رل هیج  یداـشته داـش  یطرح پژوهـش کی دیج هر ـسا  دامیت اهیم ن یاز ـشما ا م،یگااریم

 "مدر

ارت اء   یهااســ یو ســ هانامهنییآ  رد،یقرار دگ یریگیم رد پ  یت ســط دانشــگاه ده ط ر مد دیها ره دادرنامه نیاز ممله ا 
ــتا یعلم أتیه یتالش اعضــا  یدرا  یازهیانگ  هانامهنییآ  نیاســ ج هر چند ا ها اســ ، اما پژوهش یفیو ر یرم  شیافزا یدر راس
الحات م رد ن ته  یدا ت مه ده ماه ازیاـن خـص  ز،یمختلع و ن  یها و دروندادهارـش ت داد افراد از دغدغه  یـش ا یهاو اـس  أتیه یاعـض

داشته  یو درنامه مشخص یتط مش یهتیدا هااس یس  یو امرا نیتدو  یج دنا در نظر پژوهـشگراه، دانـشگاه درادیآیده حـها  م یعلم
دج عملکرد آه دا ناـسبیو آـس  ردیقرار دگ  یادیم رد ارز  یده ط ر مداوم از نظر ابردخـش دیداـش  یده اهداف عا   دهیـش د تا در راه رـس  یـش

 گرددج   یت   هاشرف یمرتف  و پ هایشده، راست عیت ر

ــگاه دت اند در رقاد   یدرا ــ یهاآنکه دانش ــج  یرو دیتر عمل رند دام ف  یپژوهش ــگاه   یکیده عن اه   هایدانش از ارراه دانش
 اهیدانشج   یداعث هدا  ت اندیم  یزشیو انگ  ی یتـش  یهااـس یـس یریرارگو م ررات و ده  نیدکندج وـض  ق ان یاژهیو یگاارهیـسرما

م  پژوهش ان  یفیر و ین ، راردرد  یهاده ـس گاه دا  ،یـش دج عالوه در مناد  انـه تیدانـش ات یامکانات و ز  یـه و   یافزارـسخ   یهارـس
گشاده ده پژوهش  یآـس ده و دـست یدت انند دا تاطر اهیو دانـشج  یعلم أتیه یپژوهش را فراهم رند تا اعـضا یالزم درا  یافزارنرم

 ییهاحا ، پژوهش ت   موارت نیت اهد د دج دا ا شـترید  یفیدر ر ررزدوردازندج هر چه دغدغه مناد  و امکانات الزم رمتر داشـد تم
 یریگیت سط دانشگاه پ  دیده ط ر مهتمر دا  اهیو دانشج  یعلم  أتیه یدر اعضا  ییافزاامکاه موارت یآورو فراهم   یتش  طلند؛یم

 آمده اس   22پژوهشگراه درتر از ممله شماره  یهاموارت در نحن   یش دج اهم

ت" گاه،  یدحث پژوهش رو ت   م،یارت اء دد  میججج اگر ما ت اـس  یدر واق  ت  یت   دیتأر  نیموم هم  یلیاز نکات ت  یکیـس   دانـش
ــیزـداه انگل ــش درا یهـ ــین آم زش مـ اـ ه یدرا میدزار  ییـهاهمـکاراهج ـده ط ر ـتاص، مثالً دوره یو آم زشـ و ـچا  مـ االت ت   یهـ

 "ججج یهیاز گروه انگل ریغ یدرا همکارا یا مللنید  یها ورنا 

و دوتر داـشدج دانـشگاه   ـشترید یپژوهـش   یها مو  ف ا آه  یدرا  یازهیعالقه و انگ  ت اندیم یعلم أتیه یاعـضا  میو تکر  یحما
تیدا ات یز  یآورفراهم  یدر ـندد درقرار یـه ا  یا مللنیدر ـس   د یارتناطات علم یهارـس د تا اعـض  اهیو دانـشج  یعلم أتیه یداـش

گراهارتنا  دا پژوه   یدت انند از طر رـش ر  یده فراتر از مرزها  زیرا ن یپژوهـش  یهاافتهیدانش ت د را داال درده و   ،یو مجام  علم  ـش
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ه رنندج در ارتنا  دا ا احنه نیعرـض ماره  م ـض ک، مـص ا   یدر م رد تـش  5ـش نده ـش اذعاه  یا مللنید یده همکار یعلم  أتیه  یاعـض
   داردیم

ارتنا  درقرار دکنن و  ییدا رهـا  ت ننیها هم م دشـ ه اوهداره در حد و نام ت یاعتنار هیترم ه هم چ ه  دا تجرده  یاسـتادا"
هیم  یلیااله ت ه واق اً االه زم  یرار رردج اگه رـه ـش ته داـش له داـش اعد نهیزم  اشنهیح ـن هیاـس  ره م  یمـه تادا  ـش  ی رار رردج اـس

گاه  آم تته[ره] دانش  ییم ونم ه دخـص ص اونا ته هم ت  ـش را یهادانـش تند را من هفته گاـش   یگاار اـس یـس  یتارا از رـش ر هـه

 "انجام داده یا مللنیده رار د شترهید لش هیها داألتره مره شروک دکنند و اوه دیدکن  یها رو تش اوه دیگفتم ره دا

ائل مانن یگاه رف وق ، تمررز و تالش راف یمـه ا یمان  ـن ج  یعلم أتیه یاعـض ائل  یدراج ـش دیم  اهیو دانـش مثا  اگر مـه
 یدانشــگاه و دو   از اعضــا یشــتیو م  یما    یج حماپردازندیم یعلم   یده ف ا  یشــتریها مرتف  گردد دا آرامش تاطر دآه یما 
گاه  یریموم اـس ج نح ه مد یعامل یعلم أتیه ت   ریده ط ر غ دانـش گاه ده ـن رت علم  میمـه  ،یدر پژوهش م بر اـس ج اداره دانـش
ده    یتیریاز ع امل موم مد اهیو دانشــج  یعلم  أتیه  یدا اعضــا راهیمد یو همد  ،یو نــن ت یعلم  یدا م ن    راهیمد یریرارگده

اس   یعلم أتیه یما  اعضا ایاـستخدام    رد،یمد نظر قرار دگ  دیدانـشگاه دا   یـنح  یریره در مد  یگریج از ع امل ددیآیحـها  م
گاه ت اهد داـش ؛ ز یابرات مثنت ردیره اگر ده دق  و قان نمند انجام گ گراه آآه رایدر پژوهش دانـش گاه ت اهند  ندهیها پژوهـش دانـش

 عامل اشاره ررده اس   نیده ا 37ش نده شماره د دج مصاحنه

نات  ن" تخدام اـن الح عام  رویججج ت  ـش ت   ی نینهج   ایهـه   نکارهیا دید دیره دا  اف؛یگ  یلیس ره تت  مام   یاانهیم ق  اـس
ججج رتا    یچند تا م ا ه ججج دار میاریج م االت را مم نهیموف   م  یآدم گاه ت ره؟یرار م نینکته ره آقا ده درد ا  نیا دیها شامصاحنه

ــهیم نایا ؟یندار ای یدار  یرار ادید ت ادیم نکهیججج ا مید ده و چ دش هم ت رد یط رنیچند م رد ا  نکهیمالک اســـتخدامج رماا شـ

 "ادیداشته داشه د د د یواق اً عش  رار پژوهش نایا رویاو  ت  ن دید دیدا نایدکنه ا

گاه و ارت اء ـس   علم یپژوهـش  یهاگروه  یو ف ا  جادیدر ا نظارت  یت ـس ه پژوهـش  یدرا یرگااریها عامل تأبآه یداتل دانـش
 امر اشاره شده اس   نیده ا 37ت اهد د دج در مصاحنه شماره 

سف  نگوش  میره دار یپژوهش یهارنه او  از همه م  ک   دایدانـشگاه ارت اء پ یپژوهش، در واق  رتنه پژوهـش دیت ایاگر م"
د رنندج االه تأـس نایا  میرن  یو ـس  میدار رورتج م رد تاـن دیگروه مد  سیرـش اومده  شیتاص پ نهیمد زماو شیپ  یمگر ده حکم ـض

ک  هیره ما  میاریهـه  د  روهیپرو ه هم د میت ایحاال م  میرم رد دا  نیهم در ا یق   یرویچار تا ن  یگروه پژوهـش هی میدد  یالتیتـش
ک  یزیم  یدفتر میرن  سیتأـس هینم یم رنیا ری! تادیره پرو ه د  مید د منتظر ـش   یالتیتـش تناه محضـه اـش اقدام  یط رنیج انـالً اـش

 "ررده

ــگراه ــائل ادار نیدر ا  پژوهش ــفاف و رواه د ده مه ــن   و طرح نهیدر زم ژهیده و  یداورند ره ش ــ یهاارتنا  دا ن  ،یپژوهش
  رندیاظوار م نیچن 12رننده شماره ها اس ج شرر آه   یف ا   رنندهلیتهو 

ت  نیق ان  ن،یق ان" ندج من فکر م یدرـس را  مینکنه ججج اگه دت ن جادیمزاحم  ا نیره ق ان نهیا زیچ  نیترموم رنمیداـش  یرا درا  طیـش
ت  دانشــگاه هم ده    هیم رنیججج د ضــاً حاال ت  مام ه ا میریمل شــ ن  نگ  م،یفراهم دکن یعلم أتیحرر  و ت ال و پرواز دانشــج  و ه

 "شهیسرر   م دیاسات یها، دلندپروازدچه یدلندپرواز نیا ی نیج شهیسرر   م نیا یلیت هیشکل نیتن ش ا

ده آه، رون    ینندیدارد ره پا  ییها یطرح مهــه   نیم رح شــده اســ  و دانشــگاه در قنا  ا ییگرا یســ  ره مأم ر یچند
  رندیم اهید ط رنیطرح ا نیا یدر م رد امرا 20رننده شماره را ده دننا  ت اهد داش ج شرر  یفیو ر یپژوهش از  حاظ رم

 اهیم دف ههی یاعجله عجله یلیت زیچ  هی ی نیپخته نشــد  یلیت ید د و   یت د زیهم ده نظر من چ یمح ر یداســتاه مأم ر"
ج ده نظر یرا در یریچه مه ندتیآ  یو قراره ره درا  ییااله رجا یرا اومد یرینشد ره ت  چه مه دهید ندهیت  از االهج دوداره اوه فرا

 یت ایم دف ههی یریت  ماده م یت  دار  نهیمثل ا م،یاین دف ههینگاه رنج  ندیرننده داشــهج ده فرارمک  ت نهیره م هیزیچ هی نمیمن ا
هیم نایده نظرمج د د ت  همه ا  ـه یرننده نرمک یلیت نیججج ا  یدد  ریمـه ریدرمه تو 360 تاد رمک ررد ره ال ـش  دایپ نـش یره ده اـس

 "دکنه دایپ رش یدکنه مه

 

 توانسدیچگون  م   لنیپژوهشلگران برتر، دانشلجو  لتیپلسل  ب  پرسلش سلوم پژوهش. بر اسلل  تجرب. ج

 هل مؤثر بلشسد؟آن یپژوهش یهلتیدر قعل 



 
 

 نشده زودآیند ویرایش  عنو   مقاله آورده شود
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ها در از آه کیمرد   ده هر  یو ردها  ـش د¬یمرد   م  اهیاـس  ره ده دانـشج  یمرد   ده ع امل  یـس م از  حاظ فراوان مفو م
 آمده اس ج 6مدو  

 پژوهشگران برتر  تیمؤثر در موق   لن،ی. عوام  مرتبط بل دانشجو 6 جدول

 مفهوم  مؤ ف   کدهل 

آموزی/ یلدگیری شسلسلیی مجالت و ارسلل م ل  / اقزایش اعهملد ب  نفس در پژوهش/  هلی زبلنمکلف شدن ب  شرکت هفهگی در کال 

هلی انجلم پژوهش/ تجرب   آزاداندیشی و تفکر انه لدی/ یلدگیری مهلرتهلی گروهی/ کسب روحی  تالش برای حضور مؤثر در همکلری 

 کلر اجرایی همراه بل در / اسهفلده از قرصت وبیسلرهلی مجلزی/ ت ویت زبلن انگلیسی و نگلرش م ل   از دوران کلرشسلسی 

 هلمهلرت

 دانشجویلن

نهخلب موضوع تل انهشلر برونداد/ داشهن برنلم  برای پژوهش/ داشهن عالق  ب  رشه  و زمیس  مورد پژوهش/ همراهی مؤثر در قرآیسد ا 

 اسهفلده از امکلنلت دانشگله و اسهلد راهسمل برای یلدگیری پژوهش 
 هدقمسدی

 
 أتیه یاعضـا عیدر هم دارندج در رنار وظا یادیر یابرگاار گر،یو دانشـج  ده واسـ ه ت امل فراواه دا همد یعلم  أتیه عضـ 

از  یم ارد  یده آه اـشاره ـشد، رعا یپژوهـش  یها یپژوهـشگراه در ح زه ف ا   یو دانـشگاه ره ده عن اه ع امل م بر در م ف  یعلم
 دیمف یپژوهـش یها یو دانـشگاه در عرـنه ف ا  یعلم أتیه یاعـضا  یم ف  یدلکه درا ت دـشاه  ینه تنوا درا زین  اهیـسم  دانـشج 

مرتنط دا پژوهش را در ت د   یهااـس  ره موارت  ازین یلیتکم  التیدر م    تحـص ژهیده و  اه،یمنظ ر دانـشج  نیواق  ت اهد ـشدج دد
 ریدا هدف و درنامه گام در مهــ دیج دانشــج  داطلندیرا م یلمع  أتیه یدانشــگاه و رمک اعضــا  یزیردهندج ره ا نته درنامه  شیافزا

شـ دج مصـاحنه   یدانشـج  تل  یاز ع امل م بر در پژوهش درا  ت اندیم یو ح زه پژوهشـ یلیشـته تحصـپژوهش دگااردج عالقه ده ر
 نظر داده اس   نینچنیا 32ش نده شماره 

ــج  کی" ــه و  هیواق اً دا عالقه ده عل م پا  دیو اوه دا هیمند ده عل م پاعالقه میدکن   یرو ما ترد یآم زرو دانش  ییدانش وارد دش
ــ  ده نظرم رماا ــته ت دشج اگه عالقه داش ــته ده رش ــ ه داده ت  ا ن یتجرده ا نکهید د عالقه داش ــته وقت نینش ــا  گاش  یچند س

ج  د و اومد گف  من معالقه ییدانـش دهج هم  زایاز اوه چ  یکیرار دکنم   نهیزم  نیت  ا  ت امیمند ـش ما  ن یا نیدونیعالقه م نیحل ـش

 "شهیوارد م یدانشج  وقت یت  میرن جادیا میدت ن

 

 یریگج یو نه بحث

ههتند و در واق  ده عن اه  یررن انل یعلم أتیه یاعضا  رد،یگیها انجام مره در س   دانشگاه یپژوهش  یها یتمام ف ا  در
گر مح ر ت  یج اگر نوادهاپردازندیم  یده انجام ف ا  یپژوهـش گاه یداالدـس راو ده دننا  آه، دانـش  یپژوهـش یها یانجام ف ا  طیها ـش

تر عمل ت اهند رردج دا ت د فراهم رنند، پژوهشــگراه هم در عرنــه پژوهش و ت ســ ه م ف    انمندت یعلم  أتیه یاعضــا  یرا درا
گاه و ده دننا  آه ت سـ ه  ارت اء رتنه دانشـ  ،یشـخصـ یادر ارت اء حرفه یعلم أتیه یاعضـا یپژوهشـ  یهادرونداد  یت مه ده اهم

را دیدا  راهیها و مدمام ه، دانـشگاه ند ـش را یعلم أتیه یاعـضا   یو ف ا  یارـشد حرفه  یمناـسب را درا  طیدک ـش   طی ده وم د آورندج ـش
دانشگاه   یمرد   ده ساتتار سازمان  یگریاس  و دخش د  یع امل فرد  نیاز ا  یره درت دیآیده وم د م یمناسب تح  ع امل مختلف

 ج ش دیم یراله ح زه آم زش عا   یهایریگمیو تصم

اـس  از اد اد مختلع ده آه  ازین  یو ـسازمان یدر ـس   فرد  یپژوهـش  یها یارت اء ف ا   یدرا دهدینـشاه م  هاافتهیره   ط رهماه
را ده و ـش تن ظرفدانـش یماننه فراهم گرددج از طرفده ط ر همه  طیپرداتته ـش نب داـش ج ،   یعلم أتیه  یاعضـا  یگاه ده ـس و دانـش

مرده م نیا  یدرا یادیدن  ینواد ا   یف ا   گر،ید  یج از ـس ـش دیامر ـش تر   یدردارمن   ده دوره اهیو دانـشج  یعلم أتیه یاعـض از دـه
 یرل یاند در نگاهتر عمل رردهعلم و پژوهش م ف  اهیره در مر یرهــان  اتیاســاف دنا در نظرات و تجرد نیدانشــگاه اســ ج در ا

 جدید 1ها را در شکل آه دگاهیاز د یژوهشپ یها یپژوهشگراه درتر در ف ا   یع امل م بر در م ف  ت اهیم

 



 
 

 رویبنده )گا (  زودآیند ویرایش نشده 
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 پژوهشگران برتر  تیمؤثر در موق  ی. عوام  اصل 1 شک 

 
رر  یم ارد گراه ـش احنهره پژوهـش ه ف ا آه  یها ده عن اه ع امل م بر در م ف رننده در مـص ده  یپژوهـش یها یها در عرـن

نـشاه از  یدنددـسته نینم دج ا میت ـه اهیو دانـشج  ،یعلم  أتیه  یده ـسه دـسته و مفو م دانـشگاه، اعـضا  ت اهیآه اـشاره نم دند را م
 یها یف ا  یفیو ر یتا پاز  ارت اء رم رندیاز موات مختلع در رنار هم قرار گ یو ســـازمان یفرداســـ  تا ع امل   ازیآه دارد ره ن

 گرددج لیتکم یپژوهش

ر دا پژوهش  یهاافتهی د همخ انده آه نهیـشیره در پ ییهاپژوهش حاـض اره ـش مناد  و امکانات،   ،یداردج م  گروه یادیز یها اـش
ــلط در  ،یارتناطات علم ــیزداه انگل ته ــتخدام  محمد  ،یه ــندعناف  تنار،ینظام پاداش، و ن ک اس ــک ه،   یپ ر، و ت رس ؛ 1397طاس

ما   ن،یت دداور و رارآفر  یانهـان هیسـرما ،یافزاهم  ی(؛ شـنکه علم1398و ر شـازاده،   ،ییان غ  یم    ، منار ،یر شـازاده، ارنر
(؛ 1390 ،یا لو  فضـل هانامهاهیو پا ی(؛ د دمه پژوهشـ1395 نه،یو ن شـ ،ی یگ یلیاسـماع اه،ی محمد یتخصـصـ -یفیر یروهاین

اعدت وزارتخانه یهمکار ج  یریادگیتاد ه،   یهاو مـه ا یها یها و ف ا ها و موارتنگرش در رییو تو اه،یدانـش   یعلم أتیه یاعـض

اووه و ماهد،  ینیو  حـه اص اعتنارات رافHanid et al, 2019؛ 1390ـش  یهایارت اء ت انمند ،یپژوهـش یهاده طرح ی(؛ اتتـص
ارتنا  دانـشگاه دا  شگـهتر ،یعلم اتیرون  داده ده نـشر ـشرفته،یده علم و دانش پ  یادیدـست ،ینـشا  علم جادیا  ،یعلم أتیه یاعـضا

ــه راردرد ا،یدرتر دن یمحافل علم ــترش پژوهش در عرن ــ ه یو گه ــرو تاور،  ی قان   یاو ت س رادمند و ؛ م1387راد، طل ک، و ته
لط در روش تح   زاهی(؛ م1398همکاراه،   ترـس زاهیو م ،یاانهیرا  یهاموارت   ،یتـه  اه، ی مظل م  یو مناد  اطالعات  هاگاهیده پا  یدـس

ها دانشـگاه گرید یعلم أتیه یو دا اعضـا یو تارم یداتل  ی اتیمرارز تح   ریدا سـا  ی(؛ ارتنا  پژوهشـ1389مور و رسـتگار،   یزند
 یها درا( غا ب م ارد اشـاره شـده در آه1378  ،یمیو ادراه یدانشـگاه  نـا ح یریگ(؛ و مو 1387  ،یاسـدیروشـن، و دن ،ی راظم

 هاس ج پژوهش  شنردیپ

ترده و مزئ  نکهیا ر ده ط ر گـه  یاینظر انداتته اـس  از مزا  یپژوهـش  یها یماننه ده م ـض ک ارت اء ف ا و همه  تریپژوهش حاـض
 اه،یتا دانـشج  یعلم أتیه یدانـشگاه، اعـضا  ،یداالدـست  یاز نوادها ن،ییاز ـس  ح داال تا پا رود؛یموم آه ده ـشمار م جیدرمـهته و نتا

 ی حام  ت انندیم  گرلیتـهو   یهاو درنامه  هااـس یدا وـض  ـس  یداالدـست  یراـستا داـشته داـشندج نوادها نیدر ا ار  یم ظفند اقدامات  یهمگ
ندج دانشـگاه دا انـالح، تو  اهیو دانشـج  یعلم أتیه یدانشـگاه، اعضـا و تکامل    یترف ؛یو م ررات پژوهشـ  نیوضـ  ق ان ای رییداـش

مهــت د و  اهیپژوهش؛ و ما  دانشــج  یدرا  هایزیردر درنامه یفیداشــتن نگاه ر ؛یپژوهشــ  یهارســات یها، امکانات و زموارت
م بر واق  شــ دج  یا مللنید یهارتنه در نظام  شیها و افزاپژوهش یدر دا ندگ  ت اندیها مآه یعلم  شــرف یو پ  یت انمند، و تشــ 

ا  یها یدر ف ا  یفیو نگاه ر ،یفرد یهایت انمندو  هایژگیها، وموارت ،یده ن ده ت د دا ت ـس ه ارتناطات علم یعلم أتیه یاعـض
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و انجام  یفرد یهاموارت شیدا افزا تر،نییدر سـ   پا  زین اهیج دانشـج ندیتر عمل نمام ف  ریمهـ نیدر ا  ت انندیت د م یپژوهشـ
 رارآمد ت اهند د دج   ،یفیدا ر  یپژوهش  یها یو ف ا  هانامهاهیپا

 ده یپژوهشـ یها یدر ف ا   یم ف  یپژوهشـگراه درتر درا  یشـنوادهایشـده پ  ییع امل و امرا   یت    یالزم درا یهادرنامه
اســتاد ف ا ،  رند،یم  زهیانگ  جادیا یعلم  أتیعضــ  ه  یت   و م ا نه او درا ینــ رت مت ادل ده هم مرتنط شــده اســ ج دانشــج 

 نیو ا رندیم  یدوتر تشـ  یزیرتالش و درنامه یرا درا  یداالدسـت  ینوادها  ایو دانشـگاه پ  آورد،یدانشـگاه را ده تکاپ  درم راهیمد
 ،یپژوهشـ یها یف ا  یداشـتن دانشـج  درا  یت اهد د دج هدفمند د ده و موارت راف اهیوار ده ط ر دوطرفه در مرحرر  سـلهـله
ــج    ـیپرورش و ـهدا ــاز  یراتالش د  ؛یو ـراردرد  یعلم  یـهادر مـو  پژوهش  اهـیدانشـ ــرـف یو پ  یدوهـ و   یفرد  یـهایژگیو  شـ

و پردازده دا همکاراه، نــن   و مام ه؛ داشــتن   یق  یارتناطات علم یدر درقرار  یســ   ؛یپژوهشــ  یها یم بر در ف ا   یهاموارت
 نیرا ده دننا  داردج و ا یعلم اتیه یت د در اعضـا  یدر ح زه تخصـصـ شـتریتنحر د  یو تالش درا ؛یهدف و درنامه منظم پژوهشـ

ن   و مام ه؛ تدد تر ارتنا  دا ـن ب؛ رمک    یپژوهـش یهااـس یـس  ریت د، تدارک دـه رف یده پمناـس ج  یو علم یفرد  ـش   اه؛یدانـش
و  ؛یپژوهشـــ یها یدر ف ا  یمرتف  نم ده دغدغه ما  ؛یعلم یهاییو ظو ر ت انا ییافزاو امکاه موارت رســـات یفراهم ررده ز

 جآوردیرا ده ارمواه م انشگاهرارآمد در عرنه پژوهش ت سط د  یریمد

را  ریاـس  ره دا وم د تأب  یگفتن گاه در درنامه  ی یمح  طیداف  و ـش ازمان یع امل فرد ها،یزیرهر دانـش  ت اهیم رح را م یو ـس
را اده ده د  طیدر ـش گاه  گریمـش ب میت م  زیها نافراد و دانـش ازداده و در ارتنا  دا داف  هر ردام متناـس ع امل   گرینم دج از طرف د یـس
قادل اســتفاده و  یمرارز مختلع دانشــگاه  یاو در  شــ ندیم یســازادهیو پ  یگااراســ یراله ســ    ههــتند ره در ســ  یداالدســت

 اس ج یسازید م

 

 پژوهش ییاجرا یشسهلدهلیپ

 ؛ت د طیدا ت مه ده داف  و شرا یگااراس یو س یزیرپژوهش در درنامه یهاافتهیها از استفاده دانشگاه •

ــرما • ــگاه یگاارهیس ــادانش ــج   یو موارت یعلم اهیدن   یمو  ت   یعلم  أتیه  یها و اعض در م اط   ژهی ده و اهیدانش
 پژوهش؛ نهی(  در زمیلیتکم التیتحص

ــا • ــ  یـها ـیدر فـ ا   یو ارتـناـطات علم ،یفرد  یـهاارتـ اء مـوارت  ،یـهدفمـند یدرا یعلم أتـیه  یتالش اعضـ ـدا   یپژوهشـ
 دانشگاه؛ ینیآفرزهیو انگ  یحما

 ؛یها و مرارز داالدستارتنا  دا نن   ت سط دانشگاه  یهاراه لیتهو  •

ها و مرام  ت ـسط دانـشگاه یعلم أتیه  یو ارت اء اعـضا رشیپا یهااـس یو ـس هانامهنییآ یامرا  ینیو دازد یـشناـسبیآـس •
 ؛یداالدست

ات یامکانات و ز  یآورو فراهم  یزیردرنامه • گاه یو مناد  ما   هارـس ط دانـش  ی پژوهـش یها ینجام ف ا ها مو  االزم ت ـس
 جیعلم أتیه یو اعضا اهیت سط دانشج 

 

 یآت یهلپژوهش یبرا شسهلدیپ

 ع امل ده دس  آمده؛ یدند  یو او   یگاارارزش •

 ؛ییامرا یشنوادهایو ارائه پ تریاز ع امل ده دس  آمده ده ط ر مزئ کیهر  یدررس •

 مختلع؛ یهادانشگاه م ض ک پژوهش در داف  یریرارگده •

 ها؛رشته کیپژوهشگراه درتر ده تفک یم ض ک پژوهش درا یریرارگده •

 در س   ترد و رالهج یپژوهش گااراهاس یو س راهیاز منظر مد یپژوهش یها یدر ف ا   یع امل م ف  یدررس •

 

 و تشکر ریت د

ل طرح پژوهـش پژوهش ر حاـن فواه در ارت اء ما نییت " یحاـض گاه اـن گراه درتر دانـش فواه ده   گاهین ش پژوهـش گاه اـن دانـش

ا ناـس ماره  "هاآه  یم ف   یا گ  ییمنظ ر ـش ده اـس ج ن   ید ده ره دا حما 991102ده ـش فواه انجام ـش گاه اـن ندگاهیدانـش رما   ـه
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 ها دارندجاحنهمص دررنندگاه مرد طه و شرر  نیتشکر را از مهه  

 

 مسلبع  قهرست

ته، ا،یحم  آراـس ل  درـض گاه یهایژگیو و هایدند(ج رتنه1390ماـس  ه، طاهرج    یفاـض  یج آم زش موندـسیدرتر موان  یهادانـش

 DOI: 10.22047/IJEE.2012.1798، 101-87(، 32 12 راه،یا

در م سـهـات  یعلم أتیاعضـاء ه یا(ج ن ش ت سـ ه حرفه1393محمدرضـاج   اه،یآهنچ  ،یمرتضـ ،یآرزو، ررم ،یاحمدآداد
 جزیرهب و رار، تنر  یریدر مد نین  یکردهایرو یج رنفرانس ملیآم زش عا 

ک ه  یپژوهـش  -یدا عملکرد آم زـش یارتناط  یها(ج راد ه موارت1393رـض انفر، احمدج   د،یحم ،یفاطمه، م حدمحمد  ،یاـس
ا اورز یعلم  أتیه  یاعـض گاه عل م رـش ازی یو مناد  طن  یدانـش اورز  یریج پژوهش مدیـس -89(، 30 6  ،یآم زش رـش

100 ،DOI: 10.22092/JAEAR.2014.100990 

 صج 360ج  اتیواحد عل م و تح  ،یج توراه  دانشگاه آزاد اسالمیفیپژوهش ر یها(ج ان   و روش1385نجالج   ،یریحر

های مح ری اعضــای هیأت  (ج تحلیل روادط دین شــایهــتگی1392م ورهج   ،یرداطحمزه م،یمر  ،یمحمد، شــو د ،یحهــن

ــ  :DOI، 147-127(،  8 4 ،یآم زش ـعا  یعلمی و ریفـی  آم زش ـعا ی  ـیک مـ ا ـ ه م ردی(ج مـ ا ـ ات درـناـمه درسـ

 1ج7ج8ج4ج1392ج25382241ج1ج1001ج20

اووه، ام ینیحـه ا1391ج  ین لیماهد، حـه ن،یـش ناـس ا یپژوهـش  یها یم ان  انجام ف ا   یی(ج ـش  یعلم  أتیه یاز منظر اعـض

 DOI: 20.1001.1.20080840.1391.4.4.6.3، 65-49(، 4 4 ،یعلم و فناور اس یج سزیدانشگاه تنر

ــ   ــور ،یرسـ ــان  یـهاـها و ـچا ش(ج ـچاـ ه1400ج  زیپرو  ،یارـیدوروز، شـ   یرو   ـده  یاپنجره راه؛یدر ا یپژوهش در عل م انهـ

 DOI: 10.52547/jipm.37.2.333، 333-361(، 2 37علمج پردازش و مدیری  اطالعات،  یگااراس یس

نج(ج علم1388ج  ارنریعل  ،یروحان  لیعاطفه، فام  ،یزارع ا  اتیتح   یوـض   ی  دررـسیـس گاه یعلم أتیه یاعـض  یهادانـش
ــالم ــا  یآزاد اس ــناس ــکالت آه ییمن  ة پنج و ش ــازمانده  یم ا  ات رتاددارج یاطالعات علم دیها در ت  مش  یو س

 http://nastinfo.nlai.ir/article_237.htmlج 136-119(، 4 20اطالعات، 

ــور،یعناف، قدف، عل ،یاریز ــ  ان ــ  ،یدزرگ  ،یعل پ ر،یدیرش ــنج   ،یدادامحمد ن،یحه ع امل م بر در   نیی(ج تن1395حه
 ج 35-22(، 1 19سمناهج ر مش،  یدر دانشگاه عل م پزشک یفیم ا  ه ر کی یعلم أتیه یاعضا دگاهیپژوهش از د

 یعلم  أتیه  یاعـضا دگاهیو دازدارنده در پژوهش از د  یزـشیع امل انگ  ی(ج دررـس1400م ظمهج    نژآد،یـشوره، ـسل ان  ،ی یـشف
ج  ک اهیو دانـش گاه عل م پزـش ا   رف یم  یدانـش ک1399در ـس گاه عل م پزـش ج 651-642(، 2 8  رف ،یم یج مجله دانـش

URL: http://journal.jmu.ac.ir/article-1-508-fa.html 
وناز ا یعلم دیت    زاهیع امل م بر در م  ی(ج دررـس1399ج  یمور ،یـش گاه پ  ی م ا  ه م رد یعلم أتیه یاعـض ن ر   امیدانـش

 DOI: 20.1001.1.22517081.1399.9.1.1.4، 36-5(، 34 9 ،یفرهنگ -یانفواه(ج راهنرد امتماع

 یعلم  أتیه  یاعضـا یورع امل م بر در دوره  ی(ج دررسـ1394ج  درضـایرامراه، آراسـته، حم ،یمحم د، محمدتان ،ینـادر
گاه، و ارائه مد  مو  دون د آه  م ا  ه م رد الم  8من  ه  ،یدانـش گاه آزاد اـس   ،ی آم زـش یها(ج پژوهش در نظامیدانـش

9 29 ،)55-80 ،DOI: 20.1001.1.23831324.1394.9.29.3.7 

ا ح ادک، ادراه ،یـن ا یپژوهـش  یع امل م بر در ف ا   ی(ج دررـس1378ج  یقردان ل  ،یمیـن  م رد م ا  ه   یعلم أتیه یاعـض
 ج138-107(، 14 14 ،یدانشگاه مازندراه(ج نامه عل م امتماع

کر ا1395موراه، گلنارج   نا،یفر ،یعد  م،یمر  ،یعـه ناـس ا ینیآفرع امل م بر در دانش یی(ج ـش ات  یعلم  أتیه یاعـض ـه م ـس

 DOI: 20.1001.1.25383655.1395.3.6.3.2، 39-27(، 6 3 ،ییایج آم زش عل م دریآم زش عا 

ل، ا،نیام اه،یرما  ن،یام فاـض ن، عل رـض ا1396ج  ی لیروـش ناـس ان   یازم بر در ت انمندـس یهااد اد و م  فه  یی(ج ـش   یمناد  انـه
 یج راهنردهایمفو م یی  ارائه ا گ ید ف یفاز کردینـهل ـس م و چوارم دا اـستفاده رو  یهادر دانـشگاه دیدا تأر یدانـشگاه

 ج498-455(، 6 10 ،یآم زش در عل م پزشک

  أتیه  یاعـضا یپژوهـش یوردوره شیافزا  یدرا  یی(ج ا گ 1391فراـستخ اه، م ـص دج   درـضا،یارنر، آراـسته، حم  ،یآرمک یفرم
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 ج117-95(، 8 5 ،یآم زش یهادر نظام یزیرو درنامه  یریج مدیدوشت دیدانشگاه شو  یعلم

  یررـسد ؛یتیریو مد  یفرهنگ  یهااف یره یدند یها و او  دانشـگاه یعلم  داتی(ج ت ـس ه ت  1390ج  اهللعیـس ،یا لو فضـل
 ج124-107(، 162 20واحد قمج م رف ،  یدانشگاه آزاد اسالم یعلم أتیه یاعضا  دگاهید

ــا، دام  ،یچارل  یفاطمه، ن روز ا،ینمیفو  ــ  ر،یعندا رض ــ1395ج  یم س ــازمان یع امل فرد  ریتأب  ی(ج دررس  یوردر دوره  ،یو س

ــ ژوهشـ ــا  یـپ ـم  أتیـــه  یاعضــ ـل ژوـهش  یـع ـپ ـوراهج  ـت ــگــاه  مدانشـ ـل ـع ـجنــامــه  ـــن  :DOI،  26-15(،  4 2  ،یسـ

 489ج2016جRRRR/22070ج10

  نی دانش در د دیت    یهاو چا ش  هازشی(ج ع امل، انگ1387طل ک، اد ا  اســـم، تهـــرو تاور، فرهادج   ن،یمحمدام  راد،یقان 

 DOI: 20.1001.1.20080840.1387.1.2.7.5جج 86-71(، 2 1 ،یعلم و فناور اس یج سینخنگاه علم

ج توراه  پژوهشکده یرشته عل م امتماع  یم رد  ی  دررسی(ج ت امالت و ارتناطات در مام ه علم1385ج  نیمحمدام  راد،یقان 
 صج 308ج یو امتماع یم ا  ات فرهنگ

ــا1393رما ج   ،یمحمد، دازرگاه، عناف، تراز  ،یررما یداوود، م  قرونه، ــناس  یع امل م بر در دا ندگ یدند یو او   یی(ج ش
 ج115-89(، 1 1 ،یدانشگاه توراهج آم زش و ت س ه مناد  انهان یعلم أتیه یاعضا

  راه،یج سـالم  رار ایعلم أتیه  یاعضـا  یرار  یزندگ  یفیمد  ارت اء ر نیو تدو  ی(ج طراح1399نصـراهللج   زاده،ییقشـ ا

 http://ioh.iums.ac.ir/article-1-2569-fa.htmlج 196-207(، 1 17

ده    یادیع امل دست  ی(ج دررس1390ج  یمحمدعل ،یهمت  ،یمحمدت  ،یاریتدا ،یو   زاده،یعل رضا،یزادگاه، عل  اهلل،بیحن ،یقم
 ج53-51(، 3 4 ،یج اف  ت س ه آم زش پزشکزیتنر یاستاداه دانشگاه عل م پزشک دگاهیاز د یعلم  یمرم 

 یاعضــا یپژوهشــ یها یم بر در ف ا  یامتماع -ی(ج ع امل روان1387نداج    ،یاســدیدن  ،ی لیروشــن، عل  ،ییحی ،یراظم
 ج78-67(، 1 5 ،یتیترد یج م ا  ات روانشناسیعلم أتیه

ده انجام    یدانشـــگاه آزاد اســـالم یعلم أتیه یاعضـــا  شیگرا  زاهیع امل م بر در م  ی(ج دررســـ1387ج  دیمج  ،یرفاشـــ
 ج111-87(، 4 3 ،یآم زش  یریمد یهایج ن آوریپژوهش  -یعلم  یها یف ا 

ازاده، ازاده، عل  ،یمود  ،یین غا  یمنار  ،یاحمد، م    ، عل ،یفاطمه، ارنر ر ـش ا1398ج  یر ـش ناـس  یگاار یو او   یی(ج ـش

ـمرـمـ  ـدر  ـم ـبر  ـنظــام  یـعـلـم   یـــع امــل  در  ـپژوـهش  ــگــاهج  ــ  یهــادانشـ   :DOI،  152-133(،  47 13  ،یآـم زشـ

 1816ج173167ج2019جRRRRR/22034ج10

ماع اه،یمحمد جاد، اـس ا، ن ـش  ،ی یگ یلیـس ا1395نادرج   نه،یمحمدرـض ناـس  یموم در درونداد علم  یهاعامل لیو تحل  یی(ج ـش
ــگــاه ــنــدانشــ ــنــکــه عصــ شــ از  ــتــفــاده  اســ دــا  مــدیهــا  و  پــردازش  ج 24-5(،  1 32،  اطــالعــات   یــریــج 

http://jipm.irandoc.ac.ir/article-1-2891-fa.html 
ــ تنار،یمحمد ــندعناف  فته،یش ــک ه، عل  یپ ر، عناف، ت رس ــگاه یعلم أتیه  یاعضــا ی(ج دا ندگ1397ج  یطاس ها و  دانش

هـات آم زش عا  ک یج راهنردهایهـتمیـس  کردیدر رو دیدا تأر یم ـس  :DOI،  81-73(، 6 11  ،یآم زش در عل م پزـش

 11ج06ج11جedcbmj/29252ج10

ـــمد روز،یف ،یمحم د ــورک، زهرا، ف  ینـ   دـگاه ـیاز د  یعلم دـیع اـمل ـدازدارـنده ت   یدـند(ج رتـنه1397ج  ـنبیز زاده،اهللضیشـ

ــا ـم  أتیـــه  یاعضــ ـنر  یـعـل ـت ــگــاه  راـهـنردهــازـیدانشـ ـــک  یج  ـپزشـ ـعـل م  در   :DOI،  67-59(،  5 11  ،یآـم زش 

 07ج05ج11جRRRRRR/29252ج10

ــناســا1398نادرج    نه،ین شــ  رضــا،یعل  ،ین روز م،یناتدا، مر  ،یعل مرادمند، ــ ندهیدر آ  رگااریع امل تأب یی(ج ش  یهااســ یس

 :DOI،  46-31(، 4 12 ،یعلم و فناور  اســ یهف  دانشــگاه مام  رشــ رج ســ یها  م ا  ه م رددانشــگاه یپژوهشــ

JSTP.2020.11.4.1050 
ماعیمصـ ف   یعلم  یدروندادها  یفیر  شیدر افزا  یا مللنید یعلم  یهایهمکار  ریتأب  ی(ج دررـس1400ج  می, آ , مرلی, اـس

گراه ا ا  یاطالعات  گاهیدر پا راهیپژوهـش نجنامه علمج پژوهشنسیو  آو ـس ار آنالیـس ج 1400 نوـش یارد 21از   نی, انتـش

DOI:. 10.22070/RSCI.2021.13871.1477 
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