
 

 

 
 «نام خدابه»

 

 

 
 

 هستم! بنده استاد
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
 
 
 

 
 

 بنده استاد هستم!
 

 ایران در  علمیهیئت ینقشی اعضا ۀتجربنگاهی به 
 
 
 
 
 
 

 فاطمه علمدار 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

، فاطمهسرشناسه:    - ۱۳۶۳ ، ساداتعلمدار
:  عنوان و نام پدیدآور

.رانیدر ا یعلم ئتیه یاعضا یبه تجربه نقش ینده استاد هستم!: نگاهب  / فاطمه علمدار
: تهران، لوگوس،   ۱40۱مشخصات نشر

   ص. ۱۶2 مشخصات ظاهری:
 978-۶22-7825-4۱۱-۱ شابک:

 نویسی: فیپا وضعیت فهرست
 .۱۶۱ -[ ۱5۳کتابنامه: ص. ] کتابنامه:یادداشت: 

 :  .رانیدر ا یعلم ئتیه یاعضا یبه تجربه نقش ینگاهعنوان دیگر
 یعلم اتیه -- رانیا -- یها و مدارس عالدانشگاه موضوع:

 74/2۳۳۱LB بندی کنگره: رده
 ۱250955/۳78 بندی دیویی: رده

  8799999 شناسی ملی: شماره کتاب
 هستم! بنده استاد

 ایران در  علمیاعضای هیئتتجربه نقشی نگاهی به 
 فاطمه علمدار 

 :  افسانه کامرانطراح جلد:  مقدم مهدویویراستار

 ۳00شمارگان:  978-۶22-7825-4۱-۱ شابک: ۱40۱چاپ اول: 

 
 وبسایت نشر لوگوس بروید. به برای اطالعات بیشتر کد فوق را اسکن کنید و 

 تومان 95000قیمت: 

این اثر محفوظ است. تکثیر یا تولید مجدد آن کاًل یا جزئًا، به هر شکل اعم از چاپ، فتوکپی،  تمامی حقوق
 اسکن، صوت، تصویر یا انتشار الکترونیک بدون اجازه مکتوب از نشر لوگوس ممنوع است.

 info@irlogos.comایمیل: 
 0902 ۱54 0042تماس با مرکز پخش: 

 www.irlogos.comفروشگاه برخط لوگوس: 

 



 

 

 
 
 
 
 

 ... همه اساتیدی که دانشگاه از آنها محروم شدبرای 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 فهرست
 1 ............................................................................................................. باچهید

 7 ..................................................................... بودن یعلمئتیاسطوره عضو ه: کی

کاو   9 .....................................................................................نقش کی یوا

 ۱4 ........................................................... هنرمندانه یمثابه عملنقش به یاجرا

 19 ................................................................................ شدن یعلمئتیعضو ه: دو 

 2۳ .......................................................................................... ر یشروع مس

 2۶ .......................................................... شوم! یعلمئتیتوانم عضو هیمن م

 28 ....................................................... شوم! یعلمئتیخواهم عضو هیمن م

 ۳7 ............................................................ شدم ... یعلمئتیچگونه عضو ه

 ۳9 ...................................................................... تجربه جذب در دهه هفتاد

 42 ...................................................... تجربه جذب در دهه هشتاد و پس از آن

 5۶ ............................................................................................ در گروه ...

 65 .............................................................................. بودن یعلمئتیعضو ه: سه

 70 .......................................................................... یرسم یهادستورالعمل

 7۱ ............................................................................ یانگار سادهالف. 

 78 ................................................ نقش یارزش گاهیب. عدم تناسب با جا

 88 ................................................................................ یزیج. فسادخ

 9۱ ................................................ یدر شبکه روابط اجتماع یعلمئتیعضو ه

!  92 ................................................................................... استاد و دانشجو

 92 ......................................................................... یالف. اخالق استاد

 94 ....................................................................... ییب. اخالق دانشجو 

 9۶ .......................................................................................طیج. مح

 98 .......................................................................... ید. افول سطح علم

 ۱۱0 ................................................................................ اران!و همک دیاسات



 

 

 ۱۱0 ....................................................................... یالف. اخالق همکار 

 ۱۱5 ......................................................................... یعلم یب. همکار 

 ۱۱9................................................................................ تج. رابطه قدر

 ۱25 ............................................................................. رابطه تیر ید. مد

 129 ....................................................................... ماندن یعلمئتیعضو ه: چهارم

 ۱۳0 ....................................................................................... نقش تازه من!

 ۱۳۶ ............................................................. یسازمانبرون یالف. فشارها

 ۱40 ...............................................................یسازمانب. مناسبات درون

 ۱4۳ ........................................................................یقتضائات نقشج. ا

 ۱45 ........................................................................................ چرا ماندم؟!

 153 .......................................................................................................... منابع 

 



 

 

  دیباچه

تحقیقات و فناوری وقتت، در نشستت مقتام معرتم رهبتری بتا  ،مو، وزیر عل۱۳97مهرماه 
، اعتالم کترد کته ایتران در صتدر  کشتور تولیدکننتده  25دانشجویان ممتاز و استعدادهای برتتر

تاا   ه ااا    علتتم در جهتتان قتتترار دارد و روستتیه و چتتین رتبتتته اراااباهس ماارومن  م وهاا د
یاایباا خ صییاایب  اا نه  مبلکاایباا توستتعهدرحالدب اا  یاربمخ صییاایباریایاا متباای

ها دنگاهی ساده به مدارک پایگتاه 1.اندرقابتحال در ت ف یخ صیییب   نه دترمعی
نیز نشان می 3آداسو آی 2امک پس مه  یخیزانترلی اتعلما خ صییایباریایا من

هتزار متدرک از  ۳0حتدود  20۱0در  4 ب ا دما تمبریظا ونتهایاستاس بتر . ح لافازات اما 
اریاندر پایگاه 292 5نویسندگان ایرانی با اچ ایندکس  رم ش ه ه دمامهامک پسخ   ی

آن  مننتهاایبتتودد درحتتالی آورده را در میتتان کشتتورهای جهتتان بتته دستتت 2۱ماا لماا ل  اایمن
20۱8،مامهپ تبا ههما ن ی ت   گ ناریایا من ش هاز ۶0ها بایحا  متع امخ انکخ   ی

ات اا  س اهماا ن باااارم نماای هعاا م اراایاننتهاای292هاازان اراابباا ن  ۱۶ خیاا نمتباای نامن
  رم. آورده    نه بیمم 

 

1. https://www.irna.ir/news/83069868/ 
2. https://www.scopus.com 
3. https://login.webofknowledge.com 
4. https://www.scimagojr.com 
5. H index 
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خ مدارکی که در این پایگاه ها دعلما ه ا    ایبایم لا خا بشری ات هه خ   ی
ای  اا نترلاا اتاا هۀالزخاا. ایاا درآمتتده   شااکرف ر   علمااهاا د علمتتی شتتان، وجتتود فضتتایی

مؤسستتات تاارانی اا یی  هاارم  ااعی استتتد بنتتابراین، افتتزایش تعتتداد ایتتن متتدارک را متتی  
اراابگاازان    مای اا علمااهاستتالدر ایتتن احتمتتاً   کتتهآورد  منطقتتی را در نرتتر  ی  مهاا د، 

پژ ه ب همای ب ه   همت هخرمبیت مد زخی ی  هرم  اعی ه داریانترجیس   آنهتا  ای
عیصی اد یب یبا ه گزانه.  یچ یبنش دنممخ نمهام هخص لففیاهم رمه دمن

یظا ونتهایگذناباینتهایمای اب ه بای  هارمب ا دمای اب هها دارایانمن ه یا ه    مییاها د
م  ا این دانشگاه ج تب ه تا مدییاز خا  تأییتد ه مت ح س ها دمامهاستاس بتر . نما باییظای
RUR

مییا م   نتهییهادانشگاهدانشگاه از ایران در میان  ۳ا تنه 20۱0، در سال  1 ب  دمن
   ررب   رمی گیف ی و بعتد دانشتگاه  204تهتران بتود بتا رتبته مای ب هعلروپزشاک آنها  میان
ب ا ددانشگاه از ایران در این رتبه ۱2 ،20۱9که در سال ، درحالی2۶۱صنعتی شریف با رتبه 

ص نقرار گرفتندموردتوجه پاس2۱۳مای ب هعلروپزشک ت یانام ب نتهایآنها   یمن  
آن  ازنتهی ب امت یان257مای ب ه  ص عمای ب ه   2. 29۱شریف با رتبه  

نهتتتاد  یزهتتتایپشتتتت م ایتتتهستتتتند کتتته  یاعتتتداد و ارقتتتام افتتتراد نیتتتپشتتتت همتتته ا در پتتتس  
 نیتا یمجتر ایتانتد  نشستته هتانامهنییها و آبخشنامه کنندهنیتدو  یها گذار و سازمان قانون
ه ا   تا آنجتا     ی  یت ها هستند.ها و پژوهشگاهدر دانشگاه هادستورالعملو  نیقوان

پاژ ه علمشتانتتا ه ا   آنجتا  علم نافیاببییی تا    ا   تا هتسناآن  هتای مترتبط بتا
انماا وخع اا هماا ن.اشنافاایاهم   اا انجتتام دهنتتد و زمینتته بالنتتدگی  اعاا اماراابباایاای  هاا

    خ     ذهخ طقف      آن مهخ های  مارابای  مهااطمی ا ن خبی ترای
ایایداز یک شکوفایی خیره اع امحک ت    پ ردا یصراهامریدی    حه ت مانیه    

خرمبیج یصراه گذاش .نش علم نا بطبج خعیاز زی ا  ایامدنممخا افیمنطقًا  من
ای  ا ن   علماختیارالت ترلیاایاد  اج ما ع   ه ایاآنهتا  ایبیزه.  ب شامنشتأ ماشا ی

 

1. Round University Rankingروش رتبته .بنتدی دانشتگاهدر ایتن مؤسسته   .1هتاایتنیاما س ای  اما طا ن
انته طا ت ایب   پااژ ه  تا هتس اصال خعیا ن اخک یاا تخا ل م  اعی مای اب هچ ا ن   المللاهاا د

خا خص ل خ طرایخا نم رنما مایان   علماحا زهتیکیاوبای   لا  ارابفمیی نابیط ن مها .هی ا اواز
 ب 5خعی نهش ه عملی ت فیعمانی .ش خص ی  ر اخ ی زمه من  ای  یهمب وزن یا ی

2. http://roundranking.com/ranking.html#world-2019 
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اج م ع    ه ایایبیزهی بلکه تنها بتا ورود بته دنیتای معیارهای کم   اساس بر نیز نه   را ارب
منکتاران  اف ش نخا زندگی روزمره این افراد و کشف مناسبات اجتماعی و فرهنگی

ختیطزی گ اج ما ع ای ا ن.  یم تغیدیدمن  اج ما ع ها الجایو ج اب اربیب همهی
خع اا دتااراناهیماا آن  مانم اایباا  نترجاایباای  تغیداایات تاا   منماا  از و جهتتت  هتتاآن س

 ارائه داد.آینده  شان در احتمالی
اریان، گزارشحالبااین ی  مه داصل ترلی علممن هاپژوهشتگاهتع   ،ه ر  یاز  
ه ات شودمیانائیهادانشگاه   مای ابشتانستهیز هیتان و متخصصتان از تجربیتات ه د

اراااااابختاااااایطمخاااااا ناباااااا مییاااااا ر خ یاااااا  تهوباااااای خاااااا من بتتتتتتازار دا  مییاااااا د.   اااااا ه 
ارتبتتاب بتتا مشتتا ل بتتیر دیتتا شتتا ل  التحصتتیالن بیکتتار هتتای شتترکتی و فتتار نویستتینامتتهپایتتان
و استتتتاتیدی کتتتته هرکتتتتدام بتتتته مشتتتتا ل اجرایتتتتی متنتتتتوع ستتتترگرم بتتتتوده و از  تحصتتتتیلی هرشتتتتت
هتای و تمرکتز علمتی بتر پتژوهش ایشتان ستؤا تدهتی بته گذرانی با دانشجویان و پاسخوقت

هتتتای اش، پشتتتت دربپرانگیتتتزه النیالتحصتتتفار  دنیتتتایی کتتته...  گریزاننتتتد جتتتدی و عمیتتت 
هتتای بتته توانمنتتدی ربتتط یبتتهتتای جهتتهزده از مواو حیتترت انتتدایستتتاده آهنتتین فراینتتد جتتذب

شتتدن فکتتر  یعلمئتتتیهعضتتو  یایتترؤ هتتر روز بیشتتتر از دیتتروز بتته توختتالی بتتودن  شتتانعلمتی
 یعلمئتتتیهانتتد از ایتن ستد عبتتور کترده و بتر صتتندلی عضتو و آنهتتایی کته توانستته کننتد یمت

با احساس عدم امنیت ناشی از متزلزل بودن جایگاهشان در دانشگاه و  هاسالبنشینند تا 
نتاآرامی در  جتوان علمیاعضتای هیئتت 1.انتدبانیگر خدمتشتان دستت بته  پژوهشگاه محل

منتدی ختود را بته نفتآ بترآورده کتردن ناشی از امکان عدم تمدید قترارداد، خالقیتت و د د ته
 کنند.مطالبات اداری، سرکوب می

 ،استتاتید و دانشتتجویاندر جامعتته متتا،  یهتتای دانشتتگاهانستتان مشتتهود ۀیستتتدر تجربتته ز 
یگران اصتتلی  عنوانبتته انگیزگتتی و احستتاس ای معیتتوب، بتتی، در چرختتهیدانشتتگاه نرتتامبتتاز

از طرفتی . زننتدیکدیگر را تقویت کرده و به تداوم و تثبیت این وضعیت دامن متی ،بیهودگی
ستی کالقائتل نیستتند و تحقیقتات آنهتا  اهمیتی برایاساتید کنند که  شکوه میدانشجویان 

ختتود و  کتتردن روز بتتهنتتد و وقتتتی بتترای خوان متتیهتتای ایشتتان را نهتتا و رستتالهنامتتهیتتا حتتتی پایتتان
 

بته تتازگی خبتر تمدیتد نشتدن قترارداد چهتار نفتر از اعضتای هیئتت علمتی نویستم امروز که این مقدمته را می .1
 های مختلف منتشر شده است و این روندی است که نه تازگی دارد و نه پایانی.توانمند در رشته
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گتتتاهی از یافتتتته بتتته دانشتتتجویان و هرچتتته پربتتتارتر کتتتردن آنهتتتا  آمتتتوزش جدیتتتد و  هتتتای علمتتتیآ
 اایاز ایتتنآزرده هستتتند دل، استتاتیدو از طتتری دیگتتر کننتتد هتتای درس صتتری نمتتیسکتتال

و عمومتتتتًا  مای اااا را نمتتتتی دانششتتتتان ارزش و  یشتتتتان نیستتتتتندهاتتتتتالشقتتتتدردان دانشتتتتجویان 
ها نیتز ها و رسالهنامهسی را از فضای مجازی کپی کرده و برای انجام پایانکالهای فعالیت

گتتر ایتتن احتمتتال تقویتتت شتتود کتته دانشتتجو بتته کننتتدتتتالش چنتتدانی نمتتی بتتا ستتفارش  ویژه ا
ارابکنند.میهای مختلف، از زیر بار انجام این مهم نیز شانه خالی نامه به شرکتانپای از

مب  گیتری کته در میتان دانشتجویان وجتود دارد، هرگونته تنبلتی و بتیوجتود  خ ظی مستئولیتی فرا
، دانشتجویان و در ایتن دنیتاصری وقت برای این افراد، مصداق اتالی وقت و انرژی استت! 

کفتتایتی متتتهم کتترده و بتتا نگتتاهی بدبینانتته و قدرناشناستتانه، یگتتری را بتته بتتیاستتاتید هرکتتدام د
کم بر نرام فضای بی  !کنندکشور را تشدید می دانشگاهیاعتمادی و سرمای حا

هتا نیتتز چنتتدان و پژوهشتتکده هاپژوهشتگاهپژوهشتتی در  علمیهیئتتوضتعیت اعضتتای 
اعضتتتای کتتته  - از دانشتتتجویانایتتتن افتتتراد در فقتتتدان امتیتتاز بتتتازخوردگیری . متفتتاوت نیستتتت

بسیار مستعدند که به کارمندانی مشغول به انجتام  -د برخوردارناز آن ی آموزش علمیهیئت
نرتتام  یهادنتتدهچرخهتتای پژوهشتتی  دستتتوری تبتتدیل شتتوند. کارمنتتدانی کتته در میتتان پتتروژه

هتتای علمتتی ختتود را خالقیتتت و نتتوآوری و انگیتتزه شتتدن ختتردخشتتک بروکراتیتتک، صتتدای 
ای کوچتک تولید علم عبور کرده و به ایفتای نقتش چترخ دنتده یایرؤ از  ازودیر یدند و شنومی

 دهند.پژوهشی کشور تن می - یآموزش دنده ماشین بزرگ نرام بروکراتیکشمار چرخاز بی
 روشتتن استتت کتته چنتتان رشتتد علمتتی شتتتابانی از  هتتن و دستتت چنتتین کنشتتگرانی رقتتم

و ارقام معتبتر بتیناعداد ، هم آن حالباایننخواهد خورد و      ه اخارمجا د المللا من
گزاربشکرههم   ارشه! علمفض ه د مای ج ت ناز   ام تیهوزخیهتجر ی ت   ه 

گاازانشمناستتباتی استتت کتته امکتتان بتتاهمکشتتف آن  پتتژوهشمستتئله ایتتن   اارمگ اراابم 
 یادیی بیاراب  افخ   مضنافیاهمخ ظاهر به       بته سترا  کنشتگران اصتلی نرتام

پژ ه ک مای ک هعلمیهیئتدتع  اعض  ،علمی کشور    ههنف ای هاداوهما نای  ها
ترین تولیدکنندگان متدارک علمتی هستتند و بتار اصتلی افتزایش تعتداد مقتا ت نمایته اصل 

  هااارم  اااعی شتتتده در پایگتتتاه   ج ااا ی تشتتتانیفعالختااا مؤسستتتات هااا دخع هااای من
م شمب  دج  ی دنتهیه یظ و  م .هاآن  ی
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نهادهتتای علمتتی تحتتت مجتتوز  علمیاعضتتای هیئتتت درککشتتف  ،ایتتن مطالعتتههتتدی 
 -ا در ایتن نهادهتو اقتضائات آن  شاناجتماعی و فناوری از نقشوزارت علوم و تحقیقات 

ب اا اج ماا ع اراایاناخاار من   فیه باا باا طاا چاای. اماا  -ز  ی  چبریاایفاایمتااوات کاای
 با نع تا چایخ  ماه ت ج تبا همی علمیهیئتفیات  دعضر  چبریی بع  شرمخارم

اراابیراا  من  اایمه  تثهیااخاا ارتقتتا نا  خاارمش تماا واراابخیاحاا چاایمن اا از من   مهاا
شایره هتایشتالش  هتای شاهکی من افایاممنگیای ه اباطخا  ما خ ی ه ه ابطا با متبای

ترصاایف اایاد. اج ماا ع ی اا معلماا مانم   البرهاااراابآنهتتا    اافیظاایهوتکاایم  - یاز
ر    امااشاا هاماا ی مه گ نفی کاا ه ه لاا یافتتته شااخیاا حهیخااالل عمیتت   هاا دهاا از
د یتک دانشتتکده یعلتوم اجتمتاع دانشتکدهیتتک  علمیهیئتتبتا اعضتای  افتهیستاختار مهین

بتته دستتت  ،اجتمتتاعی، و یتتک پژوهشتتگاه علتتوم مهندستتیپژوهشتتکده مطالعتتات  تااوفنتتی
 بعضتاً و  استامی ،یدار امانتبرای حفظ . تحلیل و گزارش شدند ،ند و پس از کدگذاریمدآ

هتای محتل خدمتشتان ها و پژوهشتگاهو دانشگاه شوندگانمصاحبه جنسیت و رتبه علمی
 تغییر داده شده است. 

 قتاتیوزارت علوم، تحق یو اجتماع یمؤسسه مطالعات فرهنگ تیپژوهش با حما نیا
و  یمطالعتتتته از موهبتتتتت همفکتتتتتر نیتتتتانجتتتتام شتتتتد. در تمتتتتام مراحتتتتل انجتتتتام ا یو فنتتتتاور 
برختوردار بتودم و قدردانشتان  یو دکتتر محمدرضتا کالهت یدکتر جبتار رحمتان یهاییراهنما

را خوانتتتتتد و نقتتتتتد کتتتتترد و از  بسپاستتتتتگزارم کتتتتته کتتتتتتا یهستتتتتتم. از دکتتتتتتر عبتتتتتاس کتتتتتاظم
 انیتتو فرزانتته فخر  یمعصتتومه تتتوکل ان،یتت)زهتتراغ  زنو  ژهیتتاستتتفاده کتتردم. از من شیهتتا ییراهنمتتا

م مهدو  یادآور یکه  یبابت نکات ارزشمند هستتم کته  یکردند سپاسگزارم. سپاسگزار مقد 
را بتتر عهتتده  اش یراستتتار یکتتتاب را خوانتتد و و  اش یمثتتال زدنتتو صتتبوری بتتا عالقتته و تعهتتد 

اصتتغر  یمحتتترم انتشتتارات لوگتتوس دکتتتر علتت ر یو از نرتتراتش برختتوردارم کتترد. از متتد تگرفتت
انتشتار  یکتتاب بترا یستاز آماده نتدیو فرا رشیدر پتذ شتان یو همتدل یهمراهت یبترا یسلطان

اراب کتتاب سپاستگزارم. متدیون تمتام استاتید بزرگتواری هستتم کته پذیرفتنتد وقتت معاال ه ای
 هابعتد از پایتان مصتاحبه بعضتاً  تیار من بگذارنتد و حتتیخود را برای انجام مصاحبه در اخ

 خاا نمپیماا تتتأمالت  هاا  رمیاا  ت ف اایر یتتگیپییااز خاابناهاا تمپ اای  خاارممن اخ یاا ن من
 و  - یمجتبتت -م و پستتر انتتدبوده میهتتا یحتتام نیتتتر بزرگپتتدرم و متتادرم همیشتته . گذاشاا   خاا 
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ایتتن کتتتاب از دانتتش و تجربتته انتتدک متتن ناشتتی شتتده و  یهتتا یکاستتتبتتدیهی استتت کتته 
اجتمتاعی و هتای و نقتدهای استاتید و متخصصتان حتوزه پتژوهش هتاامیدوارم بتا راهنمتایی

 اصتالحتتی های آرا در بازنگریضعف این کار اسی اجتماعی بتوانم نواقص و نقاب نشروان
در بهبتتود وضتتعیت  -ک هرچنتتد بستتیار کوچتت -د امیتتد استتت ایتتن کتتتاب گتتامی باشتت.کتتنم

 دانشگاه در کشور عزیزمان.
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