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  به نام خدا

  ه فردوسي مشهد كارراهه اعضاي هيأت علمي دانشگاتدوين يا طراحيراهنماي 
A guide to developing academic career for FUM faculty members  

  چيست و چرا عضو هيأت علمي بدان نياز دارد؟ كارراهه

 جايگاه خود در ميان  پانصد دانشگاه برتر ترين دانشگاه جامع شرق كشور، احراز و تثبيت  بزرگدانشگاه فردوسي مشهد به عنوان هدف 
مهم و اثرگذاري در رسيدن دانشگاه به و مسئوليت  نقش ،اعضاي هيأت علمي. ستنشگاه برتر منطقه و دو دانشگاه برتر كشور اجهان، ده دا
 و در ميان اين اعضا، افراد صاحب نام فراواني هستند كه شهرتشان در كشور و جهان زبانزد است. دنداررا بر عهده  راهبردياين هدف 

اين وضعيت ضمن نشان دادن يك مزيت رقابتي براي دانشگاه فردوسي مشهد، . كند و شهرت دانشگاه كمك ميوجود اين افراد به اعتبار
از سويي اعضاي هيأت علمي بايد توانمندي الزم براي همراهي با . وظيفه متقابل دانشگاه و اعضاي هيأت علمي را افزايش مي دهد

  .  را فراهم كندها  ارتقاي اين توانمنديبستر وي ديگر دانشگاه موظف است تا راهبردهاي توسعه اي دانشگاه را بهبود بخشند و از س
 است كه موكول بـه مـشاركت همـه جانبـه خـود              » انساني  منابع نظام توسعه « وجود   ابزارهاي الزم براي پويايي اين رابطه دوجانبه،      يكي از اين    

اي ماننـد   هاي حرفـه  ها در سازمان    ترين آن   ر زيادي است كه يكي از جدي      داراي عناص انساني  منابع  نظام توسعه   . باشدمياعضاي هيأت علمي    
  . است2»مسير شغلي« يا 1»كارراهه«دانشگاه، 

 زمينـه  ايـن  در موفقيت.  است3تنظيم و پيشبرد كارراهه يك اقدام دوجانبه و مستلزم تعامل همه جانبه و پوياي عضو هيأت علمي و دانشگاه

 كارراهـه دسـتاوردهاي ناشـي از طراحـي و اجـراي     . باشـد  داشـته  اعضاي هيأت علمـي  سازماني فردي و گيزنددر  زيادي آثار تواندمي

ويـژه افـرادي كـه بـه تـازگي      براي اعضاي هيأت علمي، به. شودمربوط ميدانشگاه  به اعضاي هيأت علمي و هم  بههم   كهاست موضوعي
دارا هـستند،   در بلنـد مـدت را       اي خـود    هاي رشد حرفـه   عطاف الزم براي تنظيم برنامه    اند و از نظر زماني ان     كار خود را در دانشگاه آغاز كرده      

هـاي اصـلي   اي از فعاليت نقشه منسجم و پيوسته،اعضا از اين طريق  .باشددانشگاهي  زندگي كليدهاي تصميم در از تواند يكيمي كارراهه
كنند هايي كه دريافت ميو از طريق حمايتگروه، دانشكده و دانشگاه مك كنند و به كطراحي مي يكار و دانشها  ربهخود را در مسير تج

   . آن را به اجرا در مي آورند
كه » ها و وظايف شغلي مسئوليت«عضو هيأت علمي با » ها و آرزوهاي فردي ها، استعدادها، توانمنديانگيزه«كارراهه به همسو كردن 

  :تواند در موارد زير براي اعضاي هيأت علمي ارزشمند باشدبه عالوه كارراهه مي. دانشگاه از او انتظار دارد، كمك خواهد كرد
   علمي؛ مقام و منزلت دانشگاهي، كمك به كسب هويت .1
 ها براي رسيدن به اهداف فردي و سازماني؛ ها و فرصت امكان شناخت استعدادها، توانمندي .2

 پيشرفت تا سطح ملي و بين المللي؛اي از طريق تهيه نقشه راه براي ريزي رشد حرفهبرنامه .3

 بيني تغييرات و پيشرفت  همگام با آن؛ارتقاي قدرت پيش .4

                                                            
 

 

1 ‐ career 
 توالي كارراهه). 2005، 2ويلدرم و خاپوا آرتور،(كند  را در رسيدن به هدف شغلي مشخص هدايت ميمنابع انسانيهايي است كه  فعاليتموعهمسير شغلي مج -  2

  ). 1382پور، عباس(است  شده مواجه آنها با دفر كه است شغل با مرتبط تجربيات و اهفعاليت ها،نقش ها،موقعيت
مدير گروه آموزشي تا مديران ارشد  هاي تاثير گذار، ها و كميسيون ، از اعضاي كميتهاجرايي و مديريتي فعال در ساختار دانشگاههيأت ، نجا در اي منظور از دانشگاه- 3

  . دانشگاه است



 كاري؛اجتناب از روزمرگي و موازي .5

 انسجام و همسازي بين اهداف فردي و دانشگاهي و افزايش رضايت شغلي؛ .6

  .حضور تاثير گذار در انجام مسئوليت هاي اجتماعي در محيط دانشگاه و خارج از آن .7
 
  گونه براي خود يك كارراهه تهيه كنيم؟ چ

هاي گروه، دانشكده و دانشگاه همسو اي كه براي تهيه يك كارراهه بايد مورد توجه باشد، درك عميق از اهداف و استراتژينخستين نكته
 قوت و ضعف، تهديد و ها است كه با مشخص كردن نقاط ها و استراتژي هاي فردي با اين هدفها و توانمندي كردن اهداف، استعداد

  .فرصت اين مهم كامل تر مي شود
توان از آن براي تدوين كارراهه استفاده ها وجود دارد و مي ها و مؤسسات ساير كشور بندي رايج از كارراهه كه در اكثر دانشگاهيك دسته

در هر يك از اين مراحل عضو هيأت علمي . باشدي م3 و كارراهه عالي2، كارراهه مياني1كرد، تقسيم كارراهه به سه مرحله كارراهه نخستين
سپس نقشه راه براي دستيابي به آن اهداف را در . كندهاي گروه و دانشكده براي خود تعريف ميراستا با اهداف و استراتژياهدافي را هم

  .ي گرددنمايد و قاعدتا هر سال مي تواند با توجه به تغييرات و شرايط محيطي بازنگركارراهه ترسيم مي
اين مرحله مربوط به آن دسته از اعضاي هيأت علمي است كه به تازگي به عضويت دانشگاه فردوسي مشهد در . كارراهه نخستين) 1

  . اند و در مرحله استخدام پيماني قرار دارندآمده
هاي مختلف ني عضو جديد با اليههدف اصلي اين مرحله تعيين نقشه راه براي توسعه و تحكيم پيوندهاي اجتماعي و سازما. هدف) 1-1

رود كه عضو هيأت علمي بتواند به اتكاي مباني معتبر علمي، مسير در اين مرحله، انتظار مي. عملياتي دانشگاه و احراز هويت دانشگاهي است
  . را مشخص سازدخود) هاي كاربردي، اجتماعي و يا فناوري شامل حوزه(هاي آموزشي و پژوهشي گسترده و فرايند بهبود در مهارت

انجامد، البته كارراهه مي تواند در  سال به طول مي5 تا 2هايش، اين مرحله براي هر عضو، معموالً با توجه به شرايط و فعاليت. زمان) 1-2
  . سال يا براي دهه اول استخدام تهيه شود،  ضمن اينكه هر سال مي تواند بازنگري نيز گردد5دو 

هاي آموزشي و پژوهشي عضو هيأت علمي به نحوي ترتيب داده رود در كارراهه نخستين، برنامهانتظار مي. دستاورد مورد انتظار) 1-3
  :شود كه پس از پايان مدت مورد نظر، حداقل دستاوردهاي زير حاصل شده باشد

  هاي الزم براي ارتقاء به دانشياري در آينده نزديك احراز پيش آمادگي .1
 آزمايشي-ماني به رسميتبديل وضعيت استخدامي از پي .2

ها و نشان دادن آمادگي براي  هاي نظام آموزش عالي، دانشگاه، دانشكده، گروه در تمامي حوزههدفها و  شناخت استراتژي .3
 ها  همكاري در اين زمينه

 هاي خود در امر آموزش هاي تدريس اثربخش و داشتن نقشه براي ارتقاي توانمنديها و سبك تشخيص رويكرد .4

هاي پژوهش به جامعه و هاي انتقال يافتهو زمينه) مرجعيت علمي(ها و توليدات علمي   قلمروهاي موضوعي پژوهشتشخيص .5
  )  بين المللي از طريق ديپلماسي علمي(فناوري در سطح ملي –هاي اثر بخش در حوزه هاي اجتماعي  شناسايي فعاليت

                                                            
 

 

1 ‐ early‐ career  or  primary‐career 
2 ‐ mid ‐ career  
3 ‐ senior‐ career 



اي هيأت علمي است كه دست كم داراي شش سال سابقه عضويت هيأت علمي مرحله دوم مربوط به آن دسته از اعض. كارراهه مياني) 2
اند و يا در آستانه آن قرار دارند؛ و به مرتبه دانشياري ارتقاء دارند؛ مرحله تبديل وضعيت استخدامي خود را به رسمي آزمايشي طي كرده

  .انداند و يا حداقل امتيازات الزم براي ارتقاء را كسب كردهيافته
عضو هيأت علمي در اين مرحله قلمروهاي . هدف اصلي اين مرحله تثبيت نقشه راه پيشرفت علمي و آكادميك اعضا است.  هدف)2-1

بخشد و از مرجعيت علمي و يا جايگاه مطلوب نسبي فعاليت هاي اثر بخش آموزش ، پژوهش، اجتماعي و فناوري  خود را قطعيت مي
عضو همكاري و همراهي خود با گروه، دانشكده و دانشگاه را از طريق . شوددانشگاه برخوردار ميفناوري  در گروه، دانشكده و -اجتماعي

  .دهدهاي رسمي و غير رسمي نشان ميها و مسئوليت مشاركت فعال و موثر در شورا
انجامد و البته كارراهه به طول مي سال 5هايش، كمتر از ها، شرايط و فعاليتمرحله مياني نيز براي هر عضو، با توجه به تجربه. زمان) 2-2

  . سال تهيه شود5مي تواند براي دو 
 سال به مرتبه دانشياري ارتقا يافته 5رود تا همه اعضاي هيأت علمي بتوانند در مرحله نخست، ظرف مدت با توجه به اينكه انتظار نمي: توضيح

  . شودميباشند، زمان شروع مرحله مياني لزوماً از سال ششم استخدام آغاز ن
هاي آموزشي، پژوهشي، اجرايي و فرهنگي عضو هيأت علمي به رود در كارراهه مياني، برنامهانتظار مي. دستاورد مورد انتظار) 2-3

  :نحوي ترتيب داده شود كه پس از پايان مدت مورد نظر،  حداقل دستاوردهاي زير حاصل شده باشد
  تادي در آينده نزديك هاي الزم براي ارتقاء به اساحراز پيش آمادگي .6
 قطعي-آزمايشي به رسمي-تبديل وضعيت استخدامي از رسمي .1

 هاي مديريتي در سطوح مختلفهاي رهبري، مديريتي و اجرايي و آمادگي براي پذيرش سمتاثبات مهارت .2

 هاي آتي در همان قلمرو گسترش فعاليت)  فناوري-اجتماعي(تعيين قلمرو قطعي علمي و پژوهشي  .3

ديپلماسي علمي و يا ارتباطات بين المللي با حضور فعال در پروژه ها و تحقيقات مشترك و شركت در فعال كردن  .4
 مجامع بين المللي

پژوهشي، مشاور -هاي علمي، هيأت تحريريه مجالت علميهاي علمي فرادانشگاهي، هيأت مديره انجمنعضويت در كميته .5
 اهتخصصي مقامات عالي استاني و ملي با هماهنگي دانشگ

 سال عضويت هيأت 10شود كه دست كم داراي سابقه باالي مرحله سوم به آن دسته از اعضاي هيأت علمي مربوط مي. كارراهه عالي) 3
اند و يا حداقل امتيازات قطعي قرار دارند؛ به مرتبه استادي ارتقاء يافته-علمي دانشگاه فردوسي مشهد هستند؛ در وضعيت استخدامي رسمي

  .اندتقاء را كسب كردهالزم براي ار
اعم (شود؛ در آموزش و پژوهش در اين مرحله عضو هيأت علمي از مرجعيت علمي در سطح ملي و بين المللي برخوردار مي. هدف) 3-1

آيد؛ و براي پاسخگويي به تقاضاهاي اجتماعي و فناوري در تر خود يك الگو به حساب ميبراي همكاران جوان) از تئوري و كاربردي
  . زه تخصص خود، برنامه معيني داردحو

  .ها و انتظاراتش، متفاوت خواهد بود مرحله عالي براي هر عضو، با توجه به سرآمدي، موفقيت. زمان) 3-2
افته هاي باالتر ارتقاء يرود تا همه اعضاي هيأت علمي بتوانند در مراحل پيشين، ظرف مدت معين به مرتبهبا توجه به اينكه انتظار نمي: توضيح

  . شودفردي از دهه دوم استخدام آغاز مياي و بينرشته-هاي بينباشند، زمان شروع مرحله عالي، مشروط به تفاوت
هاي آموزشي و پژوهشي عضو هيأت علمي به نحوي ترتيب رود در كارراهه عالي، برنامهانتظار مي. دستاوردهاي مورد انتظار) 3-3

  : نظر، دستاوردهاي زير حاصل شده باشدداده شود كه پس از پايان مدت مورد
 فرد و ويژه در امر آموزش،  پژوهش، زمينه هاي اجتماعي و  اثبات جايگاه استادي از طريق ارايه يك منش و اسلوب منحصر به

 فناوري



 در توليد و انتقال دانش؛و ارايه نوآوري)   كاربردي-تئوري(هاي پژوهشي عمق بخشيدن به فعاليت  

 پردازي؛يهكسب كرسي نظر 

 المللي؛مرجعيت در سطح ملي و بين 

 ها و شوراهاي علمي شوراي انقالب فرهنگي عضويت در شوراهاي عالي نظام آموزش و پژوهش كشور، فرهنگستان .  
  فرايند تهيه كارراهه 
تواند راهنماي عمل اعضاي ميهاي زير گانه كارراهه نخستين، كارراهه مياني و كارراهه عالي، گامهاي مراحل سهبه منظور تحقق هدف

  .1هيأت علمي باشد
 انتخاب نماييد؛) بتا(ريزي و توسعه آموزش دانشگاه يك مشاور راهنما از ميان مشاوران معرفي شده توسط مديريت برنامه )1

 اندازهاي كلي شغلي و فردي خود را در مقياس گروه، دانشكده و دانشگاه تعريف كنيد؛اهداف و چشم )2

 تان را در حوزه علمي خود بازشناسي و تعريف كنيد؛قها و عالي نياز )3

  هاي خود را معين كنيد؛ قلمرو دانش و شايستگي) 1- 3
  ؛2هاي برتر خود را تعيين كنيدمهارت) 2- 3
تان را با نگاه به نيازهاي گروه يا گرايش ذيربط  گيري براي كارراهههاي اثرگذار در تصميمها، عاليق و گرايشارزش) 3- 3

 ايي كنيد؛شناس

 .را بصورت مقدماتي يا اوليه تكميل كنيد) هاي پيوستكاربرگ(تان پروفايل كارراهه) 4- 3

 هاي انتخابي خود را بررسي و تحليل كنيد؛گزينه )4

 ؛ 3ها درك كنيد نقش خود را در گزينه) 1- 4

 تري كسب كنيد؛هاي انتخاب شده اطالعات بيشتر و جامعدرخصوص نقش) 2- 4

 .وگو بنشينيدها صاحب نام هستند، به گفت كسوتاني كه در اين نقشصان و پيشبا متخص) 3- 4

 به تحليل شكاف بين جايگاه مطلوب و جايگاه كنوني خود بپردازيد؛ )5

 هاي انتخاب شده را در نظر بگيريد؛گزينه) 1- 5

 هاي انتخابي تطبيق دهيد؛ها و اهداف گروه، دانشكده و دانشگاه را با گزينه نياز) 2- 5

 ها را شناسايي كنيد؛   اختالف) 3- 5

هاي هاي گروه، دانشكده و دانشگاه با گزينههايي كه موجب اختالف بين گزينهبراي كم شدن يا حذف شكاف) 4- 5
 .هاي جديد بزنيدمنتخب شما شده است، دست به انتخاب

 ارايه نماييد؛) تحصيالت تكميلي گروه(آموزشي  كارراهه تنظيم شده خود را پس از تأييد توسط مشاور دفتر بتا در شوراي گروه  )6

                                                            
 

 

   .هاي كشور فرانسه در ضميمه آورده شده استلمي دانشگاهعهيأت نمونه شماتيك از كارراهه اعضاي   -1
هايي را به خوبي خواهند و چه مهارت براي اين كار بهترين راه اين است كه توجه كنيد كه افراد پيرامون شما براي انجام چه كارهايي از شما راهنمايي و كمك مي- 2
  توانيد به ديگران منتقل كنيدمي

در اين مرحله بهتر است كه خودتان را . كه در اين جايگاه بايد چه وظايفي را انجام دهيد فكر كنيد ينه شما كسب كرسي استادي است به ايناگر يك گز براي مثال -3
  .هاي متعدد را در نظر بگيريدها و نقش گزينه، بلكه محدود نكنيدگزينهبه چند 



تحصيالت تكميلي گروه و براي تبديل وضعيت به (در صورت تأييد گروه، كارراهه مصوب خود همراه با صورتجلسه گروه  )7
  را به دفتر بتا ارسال نماييد؛) رسمي قطعي ارائه كارراهه در هيات رئيسه دانشكده

 هاي زماني هاي شغلي خود را با تمركز بر كارراهه شغلي تنظيم كنيد و در بازهتر بتا، برنامهدر صورت تأييد نهايي كارراهه در دف )8

 معين ميزان پيشرفت خود را كنترل نماييد؛ )9

دهد كه ميزان پيشرفت در زمان معين مطابق با انتظارات تعيين هاي مستمر شما نشان ميدر صورتي كه ارزيابي  )10
  .گروه و يا مشاور خود در دفتر بتا تماس بگيريدشده در كارراهه نيست با مدير 

  
   هاي پيشنهادي كارراهه اعضاي هيأت علمي دانشگاه فردوسي مشهدكاربرگ

 .تدوين شود) 2(گزارش كارراهه كه داراي جزييات برنامه ميان مدت دانشگاهي عضو هيات علمي مي باشد مي تواند بر طبق پيوست 

هاي هر كاربرگ در طيفي از زمان گذشته مولفه. ، اجرايي است و اجتماعيزشي، پژوهشي، فرهنگي كاربرگ آموچهاراين كارراهه شامل 
ها،  ايجاد بينش و تصوير كلي از روند كارراهه اعضاي هيأت علمي و علت گنجاندن طيف زماني در اين فرم. تا آينده تدوين شده است

و اهداف )  سال  پيش رو5زمان حال طي دو تا (ص شدن اهداف كوتاه مدت ميزان ارتباط موضوعي اين روند در طي زمان و همچنين مشخ
ها، ارتباط افقي و ها و استراتژي در پايان نيز دو پرسش در خصوص هدف. باشدمي)  سال پيش رو10 تا 5زمان آينده طي (بلند مدت 

  . شده مورد استفاده قرار بگيردتواند در ارزيابي از اعتبار كارراهه تهيهعمودي كارراهه ارايه شده است كه مي

ها مي باشد و لذا هر عضو هيات علمي مي  ها يا فعاليت كه داراي طيف وسيعي از مولفه(ها در نظر داشته باشيد كه استفاده از اين كاربرگ

لگوي منسجمي از مسير تواند ا مي،)تواند با توجه به شرايط فردي و خواسته هاي سازماني مولفه هاي مورد نظر خود را انتخاب نمايد
ها براي هر يك از مراحل نخستين،  استفاده از اين كاربرگ. اي هر عضو هيأت علمي دانشگاه فردوسي مشهد را ارايه نمايدپيشرفت حرفه

يي و هاي جديد به فراخور رشته و قلمروهاي آموزش، پژوهش و اجرامياني و عالي تهيه كارراهه ممكن است و امكان اضافه كردن مؤلفه
  .   بيني شده استفرهنگي در رديف آخر هر  كاربرگ پيش

  : سال آينده تدوين و تنظيم گردد5شرح زير مي تواند حداقل براي ه ب) تمپليت(تدوين كارراهه مي تواند بر اساس پيشنهاده 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


