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ﺑﺎزار ﻋﻠﻢ اﻗﺘﺼﺎد
در اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻬﺒﻮد ﻣﺴﺘﻤﺮ آﻣﻮزش اﻗﺘﺼﺎد در ﻫﻤﻪ ﺳﻄﻮح ﺑﻪﻃﻮر ﮐﻠﯽ اﺛﺮ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺮ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت
ﻣﯽﮔﺬارد ،ﺷﮑﯽ ﻧﯿﺴﺖ؛ وﻟﯽ ﺷﻮاﻫﺪ ﻣﻌﺘﺒﺮی در دﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺜﻼ ﺗﻌﺪاد ﺑﯿﺸﺘﺮ
اﻗﺘﺼﺎدﺧﻮاﻧـﺪهﻫﺎ ﯾـﺎ ﮔﺬراﻧـﺪن واﺣـﺪﻫﺎی درﺳـﯽ اﻗﺘﺼـﺎد ﺗﻮﺳـﻂ ﻫﻤـﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾـﺎن ﯾـﺎ
داﻧﺶآﻣﻮزان ﮐﻤﮑﯽ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮد وﺿﻊ اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ اﺛﺮی ﮐﻪ از آﻣﻮزش
اﻗﺘﺼﺎد ﺑﺮ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت اﻗﺘﺼﺎدی ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﺣﻀﻮر ﺗﻌﺪاد ﻗﺎﺑﻞ
ﻣﻼﺣﻈﻪای اﻗﺘﺼﺎددان ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ داﻧﺶ روز اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت اﻗﺘﺼﺎدی
ﺣﺎﮐﻤﺎن را ﻧﻘﺪ ﮐﻨﻨﺪ و راهﺣﻞ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ .ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﺣﺘﯽ در
ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت اﻗﺘﺼﺎدی را ﻧﻤﯽﺗﻮان ﮐﺎﻣﻼ ﺑﺎ ﻣﻨﻄﻖ اﻗﺘﺼﺎدی
ﺗﻮﺟﯿﻪ ﮐﺮد؛ وﻟﯽ ﻫﻤﯿﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﮔﺮوهﻫﺎی داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﻋﻠﻢ
روز ،اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت ﻓﺎﺣﺶ در ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﻤﺘﺮ اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘﺪ .ﻫﻤﯿﻦ اﻣﺮ ﺳﺒﺐ ﻣﯽﺷﻮد
ﮐﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﻣﻮزش اﻗﺘﺼﺎد و ﺑﻬﺒﻮد آن اﻣﺮی ﺿﺮوری ﺑﺎﺷﺪ.
آﻣﻮزش اﻗﺘﺼﺎد در داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺟﻬﺎن در دو ﮔﺮوه ﻗﺎﺑﻞ ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی
اﺳﺖ .ﮔﺮوه ﺑﺰرﮔﯽ از داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﺑﯿﺖ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن دوره ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ اﺧﺘﺼﺎص دارﻧﺪ.
اﺳﺘﺎداﻧﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪﮐﺎر ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،در وﻫﻠﻪ اول ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺪرﺳﺎن ﺧﻮﺑﯽ
ﺑﺎﺷﻨﺪ .اﯾﻦ اﺳﺘﺎدان ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻫﻢ ﺑﮑﻨﻨﺪ؛ وﻟﯽ وﻇﯿﻔﻪ اﺻﻠﯽ آﻧﻬﺎ ﺗﺪرﯾﺲ دروس
دوره ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ اﺳﺖ .ﻓﻠﺴﻔﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺗﺮﺑﯿﺖ اﻓﺮادی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺒﺎﻧﯽ اﻗﺘﺼﺎد آﺷﻨﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺎ
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ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از وﻇﺎﯾﻒﺗﻌﺮﯾﻒﺷﺪه را ﺑﺎ ﮐﺎرآﻣﺪی اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ .ﺑﺎزار ﮐﺎر ﻫﻢ ﺑﯿﺶ از ﻫﺮ
ﮔﺮوه دﯾﮕﺮی ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﮔﺮوه از اﻓﺮاد ﻧﯿﺎز دارد.
ﮔﺮوه دوم ،داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎی دارای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ دﮐﺘﺮا اﺳﺖ .اﯾﻦ داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ اﺳﺘﺎدان را ﺑﺎ ﻫﺪف
ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺗﺮﺑﯿﺖ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن دﮐﺘﺮا اﺳﺘﺨﺪام ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ ﻫﻢ ﻣﻌﻤﻮﻻ
ﺗﻌﺪاد ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی داﻧﺸﺠﻮی ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻣﻌﻤﻮﻻ ﮔﺮوﻫﯽ ﻣﺪرس اﻗﺘﺼﺎد
ﺑﺮای اﯾﻦ ﻫﺪف اﺳﺘﺨﺪام ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؛ وﻟﯽ ﺑﺨﺶ ﺑﺰرﮔﯽ از اﺳﺘﺎدان اﯾﻦ داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ ﻣﻠﺰم ﺑﻪ
ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﯾﻦ داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ ،ﺑﻪوﯾﮋه داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ رﺗﺒﻪﻫﺎی ﺑﺎﻻﺗﺮ دارﻧﺪ ،ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﻮﻟﯿﺪ
داﻧﺶ اﻗﺘﺼﺎدی ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻧﮑﺘﻪ اﺻﻠﯽ در اﯾﻦ داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ ﺑﻪروز ﻣﺎﻧﺪن و ﻧﻮآوری در ﺗﺤﻘﯿﻖ
اﺳﺖ و اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺎ اﯾﺠﺎد اﻧﮕﯿﺰه ﺑﺮای اﺳﺘﺎدان ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽﺷﻮد.
اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﻢ روش ﻣﺮﺳﻮم در داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ را ﺑﺮای ﺑﻪروز ﻣﺎﻧﺪن و ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺧﻼﺻﻪ ﮐﻨﻢ،
ﻣﯽﺗﻮاﻧﻢ از ﻣﺜﺎل »ﺑﺎزار« اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻢ .ﻫﺮ ﻓﺮد داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ در ﺑﺎزار ﻣﺤﺼﻮﻻت آﮐﺎدﻣﯿﮏ
)ﺗﺤﻘﯿﻖ( ﺣﻀﻮر دارد؛ ﻫﻢ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻋﺮﺿﻪﮐﻨﻨﺪه ﻣﺤﺼﻮل ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻫﻢرﺷﺘﻪایﻫﺎﯾﺶ و
ﻫﻢ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺗﻘﺎﺿﺎﮐﻨﻨﺪه ﻣﺤﺼﻮل ﻋﺮﺿﻪﺷﺪه از ﺳﻮی آﻧﻬﺎ .ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺎزاری ﺑﺎ ﺑﺎزار رﻗﺎﺑﺘﯽ
ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﺗﻔﺎوتﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر دارد؛ وﻟﯽ ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﺗﻌﻦﮐﻨﻨﺪه ﺑﺎزار ﮐﻪ »ﮐﺸﻒ
ﻗﯿﻤﺖ« اﺳﺖ در اﯾﻦ ﺑﺎزار ﻫﻢ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد.
اﺳﺘﺎدان داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ،ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﮐﻤﯿﺖ ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ ﮐﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﻨﺪ ،ارزﯾﺎﺑﯽ
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻫﻢ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ،رﺑﻂ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ارزﯾﺎﺑﯽﻫﺎ دارد .ﯾﮏ ﻓﺮد
داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﮐﻨﺪ و ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎی ﺧﻮد را در ﻗﺎﻟﺐ ﻣﻘﺎﻻت در ﻣﺠﻼت ﺗﺨﺼﺼﯽ ﭼﺎپ
ﮐﻨﺪ .ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﯾﮏ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭼﺎپ ﺑﺮﺳﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﭼﻨﺪﯾﻦﺑﺎر در داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﺮای
ﻣﺤﻘﻘﺎن آن ﺣﻮزه اراﺋﻪ ﺷﻮد و از ﻓﯿﻠﺘﺮ ﻧﻘﺪ آﻧﻬﺎ ﺳﺮﺑﻠﻨﺪ ﺑﯿﺮون ﺑﯿﺎﯾﺪ .ﺑﺮای ﭼﺎپ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻫﻢ
ﺑﺎﯾﺪ ﺳﺮدﺑﯿﺮ و ﻫﯿﺎت ﻋﻠﻤﯽ ﻣﺠﻠﻪ و ﻧﯿﺰ ﺑﺎزﺑﯿﻨﯽﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﮐﻪ از ﻣﺤﻘﻘﺎن آن ﺣﻮزه ﻫﺴﺘﻨﺪ،
ارزش ﻋﻠﻤﯽ ﻣﻘﺎﻟﻪ را ﺗﺎﺪ ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﻓﺮآﯾﻨﺪ در رﻓﺖ و ﺑﺮﮔﺸﺘﯽ ﻃﻮﻻﻧﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ
ﮔﺎﻫﯽ ﻣﺎهﻫﺎ و ﺳﺎلﻫﺎ ﻃﻮل ﻣﯽﮐﺸﺪ و در ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺻﻼﺣﺎت ﻣﻮرد درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺤﻘﻘﺎن در
آن اﻋﻤﺎل ﻣﯽﺷﻮد .اﮔﺮ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻓﺮد ارزش ﻋﻠﻤﯽ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻌﺪ از اﺻﻼﺣﺎت ﻻزم
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در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﺮای ﭼﺎپ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .اﻟﺒﺘﻪ ﻫﺮ ﻣﺠﻠﻪ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ رﺗﺒﻪای ﮐﻪ دارد ،ﻣﻘﺎﻻﺗﯽ را
ﺑﺮای ﭼﺎپ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﯽدﻫﺪ؛ در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺴﯿﺎر اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘﺪ ﮐﻪ ﻣﺠﻠﻪای ﻣﻘﺎﻟﻪای را
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻧﺪﻫﺪ .در اﯾﻦ ﺻﻮرت ،ﻓﺮد ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل زﯾﺎد ﻣﻘﺎﻟﻪ را اﺻﻼح ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﺮای
ﭼﺎپ ﺑﻪ ﻣﺠﻠﻪای ﺑﺎ رﺗﺒﻪ ﭘﺎﻦﺗﺮ ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﺪ.
ﺣﻘﻮﻗﯽ ﮐﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﺑﻪ اﺳﺘﺎدان ﻣﯽدﻫﺪ و ﺑﻪوﯾﮋه ﺗﺮﻓﯿﻊ اﺳﺎﺗﯿﺪ ،ﺑﺮ ﻣﺒﺎﻧﯽ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﺤﻘﯿﻖ
ﻓﺮد اﺳﺖ .اﯾﻦ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻣﻘﺎﻻت ﭼﺎپﺷﺪه و رﺗﺒﻪ ﻣﺠﻼﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﻘﺎﻻت را ﭼﺎپ
ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﺗﻮﺳﻂ ﮔﺮوﻫﯽ از ﻣﺤﻘﻘﺎن ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽﺷﻮد .ﺗﻨﻬﺎ در ﺻﻮرت اﺛﺒﺎت ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﺤﻘﯿﻖ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮد ﺑﻪﺻﻮرت ﺛﺎﺑﺖ در داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر ﻣﯽﺷﻮد .اﮔﺮ ﻓﺮد ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ ﻣﻄﺎﺑﻖ
اﺳﺘﺎﻧﺪارد داﻧﺸﮕﺎه اراﺋﻪ ﮐﻨﺪ ،ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ در آن داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر ﺷﻮد و ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ
ﺑﺎ رﺗﺒﻪ ﭘﺎﻦﺗﺮ ﻣﯽرود .اﮔﺮ ﻓﺮدی ﺑﻌﺪ از ارﺗﻘﺎ ﺑﻪ داﻧﺸﯿﺎری و داﺷﺘﻦ ﻗﺮارداد داﺋﻤﯽ ﻧﺘﻮاﻧﺪ
ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﺎﮐﯿﻔﯿﺖ اراﺋﻪ ﮐﻨﺪ ،ارﺗﻘﺎﻫﺎی ﺑﻌﺪی و اﻓﺰاﯾﺶ دﺳﺘﻤﺰدش ﻣﺤﺪود ﻣﯽﺷﻮد.
از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،اﮔﺮ ﻓﺮدی ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ اراﺋﻪ ﮐﻨﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻘﺎﺿﺎی ارﺗﻘﺎی ﺳﺮﯾﻊﺗﺮ و
اﻓﺰاﯾﺶ ﺣﻘﻮق ﮐﻨﺪ .ﺑﺴﯿﺎر اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘﺪ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻓﺮدی ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﺑﻬﺘﺮ از داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ دﯾﮕﺮ
ﻣﯽﮔﯿﺮد و آن را ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻧﻘﻄﻪ ﻗﻮت ﺑﺮای ﺗﻘﺎﺿﺎی ارﺗﻘﺎ و ﺣﻘﻮق ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺴﯿﺎر اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘﺪ ﮐﻪ ﻓﺮد ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﺑﺎ ﺣﻘﻮق ﺑﺎﻻﺗﺮ از داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎی دﯾﮕﺮ
ﻣﯽﮔﯿﺮد و داﻧﺸﮕﺎﻫﺶ را ﻋﻮض ﻣﯽﮐﻨﺪ.
دو ﻋﺎﻣﻞ ﻓﻮق اﻟﺬﮐﺮ؛ ﯾﻌﻨﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ ارﺗﻘﺎ و ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﻧﯿﺰ اﻣﮑﺎن
ﺟﺎﺑﻪﺟﺎﯾﯽ اﻓﺮاد در ﻣﯿﺎن داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ ﺑﺮ ﻫﻤﺎن ﻣﺒﻨﺎ ،در واﻗﻊ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺤﺼﻮل ﻓﺮد را ﺗﻌﻦ
ﻣﯽﮐﻨﺪ .در ﻫﺮ دو ﻋﺎﻣﻞ ،ﻣﺤﺼﻮل ﺗﻮﻟﯿﺪﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺤﻘﻘﺎن آن ﺣﻮزه و ﻧﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ اداری
ﺧﺎرج از داﻧﺸﮕﺎه ارزﯾﺎﺑﯽ و ﻋﯿﺎر آن ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﺷﻮد و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻫﻤﯿﻦ ارزﯾﺎﺑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻣﺒﻨﺎی درﯾﺎﻓﺖ ﺣﻘﻮق و دﺳﺘﻤﺰد ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد .اﯾﻦ رﺑﻂ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﯿﻦ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﺤﺼﻮل،
ارزﯾﺎﺑﯽﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن و ﭘﺮداﺧﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﮕﯿﺰه ﺑﺴﯿﺎر ﻗﻮی ﺑﺮای ﺑﻪروز ﻣﺎﻧﺪن و
اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻣﻮﺛﺮ ﻣﯽاﻧﺠﺎﻣﺪ.
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ﭼﻨﯿﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎری اﻟﺰاﻣﺎﺗﯽ دارد .ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ اﻟﺰام اﯾﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎر اﺳﺘﻘﻼل ﻧﺴﺒﯽ اﺳﺘﺎدان در ارزﯾﺎﺑﯽ
اﻣﻮر آﮐﺎدﻣﯿﮏ و ﺗﻐﺮ درﯾﺎﻓﺘﯽ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی آن اﺳﺖ .ﺑﻪﻋﻼوه ،درﺟﺎﺗﯽ از اﻧﻌﻄﺎف در ﺟﺎﺑﻪﺟﺎﯾﯽ
اﺳﺘﺎدان ﻣﯿﺎن داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﻧﮕﯿﺰه اﺳﺘﺎدان ﺑﺮای ﺗﺤﻘﯿﻖ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ رﻓﺘﻦ ﺑﻪ
داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎی ﺑﻬﺘﺮ را ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﺪ .داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎی اﯾﺮان از اﺳﺘﺎدان ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی ﺑﻬﺮه ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ.
ﺑﻪوﯾﮋه ﺑﺎ دﺳﺘﺮﺳﯽ وﺳﯿﻊ آﻧﻼﯾﻦ ﮐﻪ اﺳﺘﺎدان ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻻت ﻋﻠﻤﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮﺷﺪه در داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎی
دﯾﮕﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ دارﻧﺪ ،اﻣﮑﺎن ﺑﻪروز ﻣﺎﻧﺪن اﺳﺘﺎدان ﻓﺮاﻫﻢ اﺳﺖ .اﮔﺮ داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎی اﯾﺮان
ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﭘﺎ ﺑﻪ ﭘﺎی داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎی ﺑﺮﺗﺮ دﻧﯿﺎ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻋﻠﻢ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ ،ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﺸﮑﻞ را ﺑﺎﯾﺪ
در ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻧﮕﯿﺰﺷﯽ ﺟﺴﺖوﺟﻮ ﮐﺮد.
در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ را ﻫﻢ ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ داﻧﺶ در اﻧﺰوا ﻣﻤﮑﻦ ﻧﯿﺴﺖ .ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ
ﻋﻠﻤﯽ ﻣﺤﺘﺎج ﺑﺪهﺑﺴﺘﺎن ﻣﺴﺘﻤﺮ اﯾﺪهﻫﺎ و ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﺎ ﻣﺮاﮐﺰ ﻋﻠﻤﯽ ﺟﻬﺎن اﺳﺖ .ﻫﺮﭼﻨﺪ
اﻣﺮوزه ارﺗﺒﺎط آﻧﻼﯾﻦ ﺑﺎ داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎی ﺟﻬﺎن ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺒﺎدﻻت ﻋﻠﻤﯽ را آﺳﺎنﺗﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ،
وﻟﯽ اﯾﻦ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻓﻘﻂ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﮑﻤﻞ رﻓﺖوآﻣﺪ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ و در ﻏﯿﺎب آﻧﻬﺎ
ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ اﺳﺘﺎدان ﺑﺮای ﺑﺪهﺑﺴﺘﺎن ﻋﻠﻤﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺤﺪود ﻣﯽﺷﻮد .ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﮐﻪ
ﻣﺤﻘﻘﺎن از داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎی دﯾﮕﺮ ،ﭼﻪ در اﯾﺮان و ﭼﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ،ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﯿﻬﻤﺎن در
داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ ﺣﻀﻮر ﯾﺎﺑﻨﺪ و ﺑﺎ اﺳﺘﺎدان و داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﺸﺘﺮک ﮐﻨﻨﺪ ،ﻗﺪﻣﯽ ﺑﺰرگ اﺳﺖ
در ﺑﻬﺒﻮد ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻋﻠﻤﯽ.

