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   رانيدر ا ادكتر هاي دوره يتجارب برگزار ةسيمقا
  با چند كشور جهان

   *دكتر نسرين نورشاهي
  

  
  دهيچك
به  ادكتر هايدوره يو اصالح ساختار و محتوا يبازنگر تيبا توجه به اهم ،مقاله نيدر ا
مذكور و  هايدوره يكشور جهان در خصوص برگزار 23 هاي دانشگاهتجارب اهم  يبررس
  ةدر سه مـؤلف يبـررس نيا. پـرداخته شده است ـرانيا يبا تجارب آموزش عال نآ ةسيمقا
 يها در دوره يابيو ارز شيپا ،ها، نظارت و سرپرستيدوره يمحتوا واداره، ساختار  ةنحو
 زيو ن يقيتطب يكرديمشترك با رو يادكتر هايدوره يو اجرا ييتحرك دانشجوا و دكتر

هاي اين مطالعه، در اكثر كشورهاي  بر اساس يافتهگرفته  صورت اسنادي ـ ايروش كتابخانه
تمايل به سمت نوعي تمركز  ها، جهان بازنگري و اصالح نحوة برگزاري و اجراي دوره

المللي شدن، پذيرش رويكرد  اي و بين سازماني در سطح دانشگاه، اتخاذ رويكرد بين رشته
اده، سوق دادن دانشجويان دكترا به هاي مورد استف پذيري در تعريف قوانين و روش انعطاف

هاي گروهي، برخوردار شدن نقش استاد راهنما از اهميت ويژه و گام برداشتن  انجام پژوهش
هاي  توصيه.  خورد در جهت توسعه و بهبود كيفيت فرايند سرپرستي و نظارت به چشم مي

ي مبتني بر ماهيت پذير اتخاذ رويكرد انعطاف: هاي دكترا در ايران قابل ارائه براي دوره
هاي كانوني در ميان دانشجويان  ها، توجه به شايستگي المللي شدن دوره ها، تأكيد بر بين رشته

  ها دكترا و اتخاذ رويكرد حمايتي به جاي رويكرد كنترلي در فرايند پايش و ارزيابي دوره
  

  يقيتطب كرديرو ،يسرپرست ،دكترا يها دوره :واژگان كليدي

                                                                                                                                       
   Nasso_43@yahoo.com ريزي آموزش عالي، عضو هيئت علمي مؤسسه پژوهش و برنامه *
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  مقدمه
 يآموزش عال هاياز اهداف نظام يكيهمواره  يتخصص يادكتر هايدوره يانداز راه

. محسوب شده است التيتحص ةچرخ ةكنند ليو تكم يبوده و به عنوان شاخص علم
و  است ياز آموزش و پژوهش دانشگاه يدنشانگر بخش مهم و كلي ،هابرنامه نيا

با  .شونديمحسوب م ندهيدر آ يمعموالً به عنوان درگاه ورود به مشاغل دانشگاه
جهان، و  يها دانشگاه يدر تمام رياخ يها سال يط دكترا انيتعداد دانشجو شيافزا
 ها دانشگاه يتمام باًيتقر ،رخ داده است يكه در بازار كار جهان يعمده و اساس راتييتغ

رو  هروب ديجد طيتطابق با شرا يدر راستا دكترا هايبرنامه يبا چالش اصالح و بازنگر
  . ندهست

اساس  و بر گريد يلياز دو مقطع تحص دكترا ةدور يتوجه به تفاوت اساس با
 جاديساخت و ا اي »ييبر دانا يمبتن ةتوسع«چون  ايو بلندپروازانه ياهداف مترق

 هايدر دوره يو بازنگر رييقدرت رقابت، لزوم تغ شيو افزا »انيبن دانش ةجامع«
خصوص قابل توجه  نيدر ا شورهااز ك ياريمذكور دو چندان شده است و تالش بس

 يها دانشگاهانجمن  المللينيب ةها به پروژ تالش نيا ةاز جمل. آموز است و عبرت
در سال » محور اروپا دانش ةجامع يبرا دكترا هايبرنامه«كه با عنوان  1EUAاروپا 
   .)EUA, 2005(اشاره كرد  توانيم ،در آمد ءبه اجرا 2005-2004

آمار  ن،ياما اول گردد،يسال قبل باز م 70به حدود  دكترا ةدور سيتأس رانيدر ا
در  .است 57-58 يليمذكور مربوط به سال تحص ةدور انيموجود از تعداد دانشجو

اشتغال  ليبه تحص رانيا يها دانشگاهدر  يتخصص دكترا يدانشجو 1245 ،سال نيا
برابر  22حدود  يعنينفر  27190 به 86-87 يليرقم در سال تحص ناي .اندداشته
درصد در  85درصد مرد،  68درصد زن و  32تعداد  نياز ا. است افتهي شيافزا

و  يانتفاع ريو مؤسسات غ ها دانشگاهدرصد در  15و  يو مؤسسات دولت ها دانشگاه
نشانگر رشد  87و  57 هايآمار سال ةسيمقا. اند اشتغال داشته ليدانشگاه آزاد به تحص

نياما در كنار ا. مذكور است هايرهقابل توجه در دو يكم تيفيتوجه به ك يرشد كم 
 يها ياساس بررس بـر. الزم است زيمذكور ن هايدوره يو محتوا يبرگزار ةو نحو

آموختگان و  دانش ان،يدانشجو تيرضا زانيمذكور م هاياز دوره يانجام شده، در برخ
  ).1379 ،يدي، خورش1385 ،يساكت(است  فياز متوسط و در حد ضع ترنييپا اندتااس

دروس  اديحجم ز ايبدون ارتباط بودن  ريدر محتوا نظ مشكالتي ،هادوره يدر برخ
 هاياندركاران دوره از دست يبـرخبه طوري كه ) 1386 ،يديرش( شودياحساس م

 ،ييگرا كل ليمذكور را به دل هايدوره يآموزش هايدر برنامه يمذكور لزوم بازنگر
 ديكشورها، تأك ريتجارب موفق سا زها الزم دانسته، بر استفاده اورهدر د ييگرا كهنه

                                                                                                                                       
1. Europe University Accossiation   
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آموزش  رينظ ديجد يها ياورلزوم كاربرد فنّ ،نيهمچن ).1386 ،لي-حسن(اند هكرد
 هايها و چالشمحور شدن دورهريبا هدف فراگ فنّاوري اطالعاتبرخط و استفاده از 

 يمجاز ديجد هايطيكار در مح يبرا اندتااس ييعدم توانا رينوع آموزش نظ نيمالزم با ا
 تقرار گرفته اس ديمورد توجه و تأك.... و  يفن هاي ساختريز بودن فيو ضع

  ).1386خامسان، (
 يها استيدر تحقق اهداف و س دكترا هايدوره يبا توجه به نقش اساس رانيدر ا

 افتنيدست ( نرايا ةسال 20و سند چشم انداز ) ييبر دانا يتوسعه مبتن(چهارم  ةبرنام
 يو گام برداشتن در راستا يبازنگر انيجر) منطقه يتكنولـوژ ـ يبه مقام اول علم

امروز  يايدن يازهايدر انطباق آنها با ن يز سعيمذكور و ن هاياصـالح مشكالت دوره
 يياجرا ةنام نييآ يامر در بازنگر نيا يكنون آغاز شده است، تجل تا شياز چند سال پ

ها قابل دوره نيو كندوكاو در مسائل ا يشياند جلسات هم يو برگزار مذكور هايدوره
  ). 1386 ،يآموزش عال يزريپژوهش و برنامه ةمؤسس(است مشاهده 

 نيكشورها در ا ريسا يها بر تجارب و تالش يآغاز شده مرور انيجر لير تكمد
محور كشور در قالب سه  23تجارب  ،اساس نيبر ا. مقاله مدنظر قرار گرفته است

و  شيپا ،ينظارت و سرپرست ،دكترا هاياداره و ساختار دوره ةسازمان، نحو: ياصل
مشترك،  يادكتر هايدوره يو اجرا ييدانشجوتحرك و  دكترا هايدر دوره يابيارز
  .شده است سهيمقا رانيو با ا يو بررس فيتوص

  
  مورد مطالعه ةو نمون يروش بررس

ضمن  يقيتطب يكرديو با رو اسنادي ـ ايكتابخانه با استفاده از روش ،مطالعه نيدر ا
مورد  ةموفق در حوز يبر تنوع تجارب، كامل بودن اطالعات و حضور كشورها ديتأك

كشور جهان با مراجعه به اسناد و  23 يها دانشگاهعملكرد اهم  ةنظر، تجارب و نحو
  . ده استش سهيو مقا ي، بررسها دانشگاهت يو سا يتخصص يها شرمدارك، كتب، گزا

اداره، ساختار و  ةنحو )الف: يدر سه محور اصل هاشپس از استخراج اهم رو
 هايو دوره ييتحرك دانشجو )ج ،يابيو ارز شيپا ،ينظارت و سرپرست )با، محتو
 يها دانشگاه ةو با تجرب مشخص يهاشو رو كردهايرو نتريجيمشترك، را دكترا

طور ه ب ها دانشگاه يارب نوآورانه و ابتكارتج يخدر كنار آن به بر. دش سهيمقا رانيا
به استخراج  ،يو جمع بند ليضمن بحث، تحل تيمشخص اشاره شده و در نها

فهرست . پرداخته شده است رانيدر ا دكترا هايدوره يبرگزار يبرا هاييهيتوص
  . ارائه شده است )1(در جدول  يمورد بررس يها دانشگاهكشورها و 
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  جهان ةمورد مطالعه در سه قار يها دانشگاهرها و كشو ياسام )1( جدول
 نام قاره نام دانشگاه نام كشور رديف

  امريكا 2هاروارد-1استانفورد امريكا  1
  اروپا  4علم و تكنولوژي ليله-3پيرو ماري كوري فرانسه  2
  اروپا  8سالفورد -7نيو كاستل-6ولورهاملتون-5كالج لندن انگلستان  3
  وپاار 9برگن نروژ  4
  اروپا 10كارولينكا سوئد  5
  اروپا 11ماستريج سوئيس  6
  اروپا 13التويا-12ميكوالس رومير ليتواني  7
  اروپا 14دانشگاه فني چك جمهوري چك  8
  آسيا 15الن–بار اسرائيل  9
  آسيا 17هاسه تپه–16آنكارا تركيه  10
  آسيا  19مولتي مديا مالزي–18علم و تكنولوژي مالزي مالزي  11
  اروپا 21بارسلونا–20گراناوا نيااسپا  12
  اروپا-23پلي تكنيك ميالن-22مؤسسه دانشگاهي فلورانس ايتاليا  13
  اروپا 26مونيخ-25گوتينگين آلمان  14
  اروپا 27ميسكولك مجارستان  15

                                                                                                                                       
1. Stanford university 
2. Harvard university   
3. The Pierres & Marie eurie  
4. University of Science and Technologies of Lille  
5. University College of London  
6. University of Wolver ham pton  
7. University of Newcastle  
8. University of Salford 
9. University of Bergen  
10. Karolinska Institute   
11. Maastricht university  
12. Mykolas Romeris   
13. University of Latvia  
14. Czech Technical  university 
15. Bar-llan university   
16. Ankara university   
17. Hacettepe university  
18. Malaysia university of Science and Technology  
19. Multimedia university  
20. University of Granada  
21. University Autonoma Barcelone  
22. The European University institute in Florence  
23. Technical University /milan  
24. University of Catania  
25. University of Gottingen  
26. University of Munich 
27. University of Mis.Kolc 
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 نام قاره  نام دانشگاه نام كشور رديف
  آسيا 1دانشگاه ملي سنگاپور سنگاپور  16
  اروپا 2جيواسكي فنالند  17
  اروپا  4ي ايندهووندانشگاه فن-3تيلبورگ هلند  18
  اروپا 5آجين يونان  19
  اروپا 6پال جوزف سافاريك اسلواكي  20
  اروپا 7وارسا لهستان  21
  اروپا 8آويرو پرتقال  22
  اروپا 9يو ليورن–دانشگاه ك بلژيك  23

  
  ينظر يو مبان فيتعار
 يساز مقطع كارشنا بعد ييدانشجو يزندگ ةچرخ نيعنوان سوم معموالً به دكترا ةدور

 تئياعضاء ه پژوهشگران و يا حرفه ريمرحله از مس نيارشد، و نخست يو كارشناس
 يتخصص ةنيزم كيكار در  ييفرد توانا ،دوره نيدر ا. رديگ يمورد توجه قرار م يعلم

مدرك در  نياخذ ا يبرا. دكن يرا كسب م گاهو خارج از دانش يعلم يها طيدر مح
آنها  ةدر هم يشده است ول ينيب شيپ يوتمتفا يدرس يمختلف واحدها يها دانشگاه

) 1386منهاج، ( اخذ مدرك الزم است يبرا يداشتن سهم و مشاركت در كار پژوهش
 در يبر آثار علم افتنياست كه با احاطه  يافراد تيدوره، ترب نيا ةژيو يفيهدف ك

 نيدتريبه جد يابيو دست قيتحق ةشرفتيپ يها خاص و آشنا شدن با روش ةنيزم كي
در  يتخصص ـ يخاص علم يها نهيدر زم يآموزش و پژوهش بتوانند با نوآور ينمبا
 ةمؤسس( خود مؤثر باشند يتخصص ةدانش در رشت يو گسترش مرزها شرفتيپ

 يها دوره يبر شمرده برا فاز اهدا يكي .)1386 ،يآموزش عال يزير پژوهش و برنامه
پژوهش  نيانجام ا. تاس يتجرب اي ياعم از نظر ليپژوهش اص كيمذكور، انجام 

پژوهشگر  كيبر مهارت دانشجو به عنوان  يدييتأ دكترا يتوسط دانشجو لياص
 يالزم برا تياز دانش، تـصورات و ظرف يمند بودن و بهره نيهمچن ؛مستقل است
 كي يالزم برا يداريو استقامت و پا حيصح وتقـضا ق،يعم ةانـجام مـطالع

 ،گريد يتيبه روا).  2009دانشگاه بارالن، ( دهديقرار م دييپژوهشگر مستقل را مورد تأ

                                                                                                                                       
1. National University of Singapore 
2. University of Jyvaskyla 
3. Tilburg university  
4. Technical university of Eindhoven 
5. University of Aegean 
6. Pavol Jozef safari university  
7. University of Warsaw  
8. University of Aveiro 
9. University  K. U. leuven  
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انجام پژوهش مستقل و  ييبا توانا انيمجهز ساختن دانشجو ،دكتراهدف از آموزش 
ك منظر گسترده و ياز  يعلم) يها دهيپد( عيوقا ليمطالعه و تحل يبرا ييها مهارت

 و نو است ديجد جيبه نتا دنيرس يبرا ديجد يها ن گامكردو مشخص  قيعم
  ). 2009دانشگاه آنكارا، (

 جدهمدر قرن ه: كنديم انيب گونه نيا Ph.D ةخچيتار فيدر توص) 1997( كوان
ها حرفه ةتوسع ژهيوه و ب يتيرگان مديساختن نخب ايمه در انگلستان توجه و تمركز بر

از  يدينوع جد ينيب شيمنجر به تصور و پ يدر آلمان اصالحات هامبولت ،ر مقابلد. بود
 ازين ةبود و منعكس كنند يبر اصول روشنگر يكه مبتن دش محور اه دانشدانشگ

نظر  صرف  يجهان قتيشكل دادن به حق يدر امر پژوهش برا نشد ريدانشگاه به درگ
اسكات براون و ( بود گرفت،يدر آن شكل م قتيحق نيكه ا ياز زمان و مكان

  .)2004، 1همكاران
مقام استاد دانشگاه داشت و نقش و مقام بر  ياديز ريتأث ياصالحات هامبولت نيا

 گونه نيكه مهد ا نيدر دانشگاه برل كه يطوره ب. استاد را در مركز امور دانشگاه قرار داد
 انيتعداد از دانشجو نيشترياگرچه ب. بود دكترا ةتنها مدرك ارائه شد ،اصالحات بود

در آلمان با  يرمحو پژوهش يالگو ،بيترت نيدب. ودنددوره نب نيقادر به اتمام ا
به عنوان  قتيدانش و حق ياشكال جهان يبرا يتخصص يجوو  جست يفرد تيمسؤل
 ريبه سا ميپارادا نياگرچه انتقال ا. دانشگاه مطرح شد يها تيفعال يبرا ديجد يميپارادا

 ةيبر كل ياديز ريامر تأث نياما ا ،صورت نگرفت يدر سراسر جهان به آسان ها دانشگاه
در آلمان  ينهضت هومبولت يها دنبال تالشه ب. و انگلستان گذاشت مريكاا يها دانشگاه

 نيدب. اقدام كرد 1917در سال  PhD ةدور سيدانشگاه آكسفورد به تأس ،امريكاو 
 دكترا هايكم دوره كم. جهان شكل گرفت يها دانشگاهدر  »يريادگي ةحرف« ةديا بيترت
 ها از دو دورةدوره نيا ةكنندزيل متماعام 4شد و  سيتأس زين امريكا يها دانشگاهدر 

از  ايدوره از مجموعه نيا نكهيا ،)حجم و نوع دروس(بعد آموزش : قبل عبارت بود از
ة تيكم كي نكهيا ،دآييدر م ءبرنامه به اجرا كي قياز طر شرفتيو پ يمتوال يها گام
كنترل  ،نياو بنابر پرداختيم تيبه فعال نشجوكار دا كنترل و نظارت بر يبرا يدرس

 ةدوره منوط به ارائ نيا انيپا نكهيمقطع وجود نداشت و باالخره ا نيمجرد و منفرد در ا
  ) 2004اسكات براون و همكاران، (ها بود روش تيشفاف يريگ اندازه يبرا نامه پايان كي

با  رياخ يها در دهه دكترا يها گسترش دوره افتني تياهم ،آنچه كه روشن است
 دكترا ةدور نياول سيتأس رانيدر ا. در جهان استفنّاوري علم و  عيتوجه به رشد سر

 ةمؤسس( گردديسال قبل بر م 60از  شيبه ب) در دانشگاه تهران يفارس اتيزبان و ادب(
    .)1386 ،يالآموزش ع يزير پژوهش و برنامه

                                                                                                                                       
1. Scott, Brown, etal, 
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 يابه دكتر توان يجهان را م يها دانشگاهدر  ييمدارك اعطا اي دكترا يها انواع دوره
  يصنعت يدكترا اي  يا حرفه يا، دكترPhD ايبر پژوهش  يمبتن يدكترا اي يپژوهش

 يبند ميتقس شود يانگلستان ارائه م ايسوئد و دانمارك  يآنچه كه در كشورها رينظ
بر  يمبتن يحاكم است و همگ يپژوهش كرديرو دكتراانواع  ةدر هم ،حال نيدر ع. كرد

 يكردهايرو ةكنند منعكس دكتراتنوع در مدارك  ،نيابنابر. ندهست يفيك ياستانداردها
. رديپذ ينظر در آن صورت م است كه پژوهش مورد ييها طيمتفاوت در پژوهش و مح

 دكترا يدانشجو شپژوه طيحوزه و مح يصنعت يدكترا ةدور كيروشن است كه در 
  . است يواحد صنعت ايبخش  كي

 دكترا ةنقش دور ةبار و بحث در يدر حفظ اقتصاد مل دكترا ةدور پژوهش و تياهم
در  2005در سال   »استوارت پاول«و  »نيهوارگر«. ستين ايتازه زيو ارزش آن چ

در  دكترا ةبا تمركز بر دور» عصر حاضر يدر آموزش عال دكترا ةدور«با عنوان  يكتاب
و  ندا اشاره كرده دكترا هايدوره تيماه بر هاانگلستان به نـفوذ مهم دولت يها دانشگاه

 يبرا شنهادهايو پ هاهيتوص قيو از طر ميبه طور مستق توانديم يذارگريتأث نمعتقدند اي
 يدستكار قياز طر ميمستق ريطور غه ب ايخاص  يرهايمذكور در مس هايدوره تيهدا

ها  دولت ينگران. داعمال شو يريگ گزارش ةساختارها، و نحو ،يمال نيتأم هايشدر رو
در  عيشا يامر دكترادر آموزش  يدرست از منابع عموم ةداستفا نيدر خصوص تضم

را وادار  ها دانشگاهاست كه  ايها به گونهدوره تيماه ،حال نيدر ع. كشورهاست ةهم
از هر  يبه خلق دانش، بر يعلم يبر آزاد هيو با تك يرونيب يفارغ از فشارها سازديم

   .)2005، 1ولپاو گرين (محدودكننده اقدام كنند  ذنوع قواعد و نفو
  :د زير اشاره كرده موارب توان مي ذكر شده دكترا هايدوره يكه برا يجمله اهداف از
  ،يدانشگاه يشغل ريمس كي يبرا يآموز مهارت .1
  ،در دانشگاه يپژوهش يشغل اي ايحرفه ريمس يبرا يآموز مهارت .2
  ،اقتصاد به صورت كالن ةپژوهش در حوز يبرا يآموز مهارت .3
  ،ايحرفه ةحوز كيطح باال در در س يمهارت آموز .4
   .يكنجكاو ةزيبر انگ يكار مبتن .5

 ةدر واقع دور هدور نياستوار است كه ا دهيا نيفوق بر ا ةاهداف برشمرده شد
 يمبتن هيدو فرض بر دهيا نياست و ا يدانشگاه ـ يانجام كار علم يبرا يكارآموز
 اي حرفه ةاركردن در حوزك يبرا دكترامدرك  ازمندين يافراد دانشگاه نكهياول ا :است

 يبرا يريادگياز تجارب  يسطح مناسب ةكنند نيتأم دكتراوم، مدرك ؛ دخود هستند
  .)يمنبع قبل(است  يدانشگاه ـ يعلم يمجهز ساختن افراد جهت زندگ

                                                                                                                                       
1. Green and Powell 



نامة آموزش عالي  16
 

در  رييتغ هايتيو مشخص كردن اولو دكترانسبت به آموزش  كرديرو نيدتريجد
 دكتراآن آموزش  يمطرح شد و ط 2009سال  در ياست كه توسط بودول يكرديآن، رو

شده  در چارچوب مطرح. نظر قرار گرفت مد ياجتماع) كنش(از عمل  يمعادل با شكل
 ژهيوه ب. است دكترا مختلف آموزش هايها و كنشو تنوع عمل عيتمركز بر توسعه، توز

 قيآن طر را كه از ييها راه يو دانش ياسيس ،ياقتصاد يچگونه نهادها نكهيتمركز بر ا
به  دكترا النيالتحص چگونه فارغ نكهيو ا دهنديرا شكل م شوديدانش خلق و مبادله م

خلق و ها يآمادگ ها،تيها، قابل مهارت ت،يخاص به لحاظ هو هاييتيعنوان موجود
به نظر دو . رندگييشده و شكل م تيدوره ترب نيخاص در ا يها تيو فعال يخو
در سه سطح  دكتراآموزش  ةدر عرص رييتغ جاديا رياخ ةده يمذكور در ط ةسندينو

در  راتييتغ نيكه ا. رخ داده است يتخصص ةحوز ايو رشته ) دانشگاه(دولت، سازمان 
 ها استيدر سطح س. است افتهيتبلور  يسازمان ازاندتوسعه و چشم ةبرنام ها، استيس
ن  جامعه  بوده در در سطح كال ياقتصاد ةتوسع يازهايبه ن ييپاسخگو يدر راستا رييتغ

و  ايو در سطح رشته سكير تيريو مد ييبه پاسخگو ازيرفع ن يسطح سازمان
 نيانتقال و تأم د،يباز تول ،ينظام تخصص ايرشته  يبقا ةبا هدف حفظ و ادام يتخصص

 2و لي،1باود( صورت گرفته است دكترا انيدانشجو يمناسب برا يريادگيتجارب 
2009(.   

دانش، اهداف و مقاصد  ديدر تول راتيياقتصاد دانش و تغ با طرح موضوع همزمان
 ،ديجد يها استيبرحسب س. افتي رييتغ دكترا النيالتحص و انواع فارغ دكترا ةدور
و به عنوان  شونديم يتلق يانسان ةيبه عنوان سرما شياز پ شيب دكترا النيالتحص فارغ
و روابط، از  هاتيظرف ها، تيقابل ها، هارتاز م يكاران با انواع متفاوت دانش
  . و متفاوت هستند زيمتما) گذشته( النيالتحص فارغ

بسته به سمت  ستميو س يتخصص ةتمركز از حوز رييبا تغ ،در حال حاضر
دانشگاه،  نيب وندتر شدن پيمحكم زيباز و ن هايستميو س هاايرشته نيب ،ها اي فرارشته
و  ها استيس رييت در قالب تغدانشگاه با دول دجدي ةها و صنعت و رابطحرفه
ظهور و بروز  ديجد يها تيو قابل ها تمهار ،دكترا هايدوره يمال نيتأم هاي شرو
 يدر خصوص برگزار رياخ ةدو ده يط راتييتغ نيشتريب ،در مجموع. است افتهي

توجه  ها با دولتاز سوي  يگذار استيس ايدر دو سطح كالن  يبود ول دكترا هاي دوره
مذكور در اقتصاد و ظهور اقتصاد دانش و در سطح خرد  با  هايش دورهنق رييبه تغ
 ييدانشجوة و نظارت و تجرب يچون سرپرست ييندهايبه فرا دينظر و نگاه جد ديدتج

  . رخ داده است

                                                                                                                                       
1. Boud 
2. Lee  
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 ةدر دور يابيارز رييو تغ حيو نظارت، تصر يسرپرست يدر استانداردها يبازنگر
حاصل  جيبازده و نتا حيتصربراي  ازيمورد ن ياستانداردها ييو توجه به شناسا دكترا

. است دكترا ةدور يابيارز نديفرا يثقل بازنگر ةنقط نيتر مهم دكترااز آموزش 
 جاديا دكترا ةدور انيدانشجو نيب دركه  ييها مهارت ياثربخش يابيارز يچگونگ

  . است يبازنگر نيا ةدغدغ نيبزرگتر ،شود يم
 ةاز الزامات دو ده دكترا هايدر دوره يبازنگر ،شبا توجه به اقتضائات اقتصاد دان

اصالح  نديمهم فرا جياروپا بوده است و از نتا ژهيوه جهان ب ياكثر كشورها نيدر ب رياخ
 هايطول دوره ،دكترا هايچون سازمان و ساختار دوره ييتوجه به محورها يو بازنگر

 المللينيو ب يانتقال، جهانقابل  يها مهارت ةتوسع ،يابيرزو ا شينظارت و پا ،دكترا
 ،دكترا يدانشجو تيموقع د،يجد دكتراانواع  جادها، ايچالش ،دكتراشدن آموزش 

به طور مشخص در اروپا . است دكتراآموزش  يمال نياو و تأم شغلي ـ ايحرفه ةتوسع
 يياروپا يدر كشورها يعال زشكه عمدتاً با هدف اصالح آمو ايبولون نديفرا فيبا تعر
آموزش  ةچرخ ايمقطع  نيبه عنوان سوم دكترا ةشد، دور يزريطرح 1999ل از سا
 ياز فشارها يناش ةعمدبه طور قرار گرفت كه  ياديز راتييمباحث و تغ ةعرص ،يعال
 يو اقتصاد ياجتماع ،يفرهنگ راتييو تغ يتيجمع شيافزا ،يساز يچون جهان يرونيب

 ةيكل انيبن جوامع دانش يبرا ادكتر هايدوره تياهم. است بوده يجهان ةدر عرص
خصوص  و تفكر مجدد در يبه بازنگر المللينيو ب يمل ةعرص را در گذاران استيس

چه به صورت  رييتغ يروندها، نيبنابرا ؛مذكور وادار ساخته است يها دوره يمحتوا
دانش  ديبه تول كمكبا هدف  دكترا هايآموزش تيتقو يدر راستا يو چه جهان يعمل
   ).2009باود و لي، (و انجام است  ءحال اجرا در يجهان

  
  
  هاافتهي

  دكترا يها دوره يدر برگزار  رانيو ا يمورد بررس يها دانشگاه تجارب
   دكترا  ةدور ياداره، ساختار و محتوا ةنحو ◘
سهم آموزش و  ،ياداره، ساختار و محتو ةدر نحو هاشاهم رو )2( جدول در

 انيدانشجو يمال نيتأم ةو نحو دكترا هايورهد رشيپذ طيپژوهش، طول دوره، شرا
  . شده است صيو تلخ بنديدسته ،يمورد بررس يها دانشگاهدر  ،دكترا



 

  كشور جهان و ايران 23هاي دكترا در  در نحوة اداره، ساختار و محتواي دوره ها دانشگاههاي به دست آمده از بررسي تجارب اهم خالصة يافته)  2(جدول 
  شرح
  نام كشور  نام دانشگاه نمونه  هاي استخراج شده شرو اهم  موضوع

درشترين رورايج
 يها دانشگاهبين 

 مورد مطالعه
رايج در  شرو  توضيحات

 ايران يها دانشگاه

نحوة ادارة دوره 
  دكترا

هاي  دوره ةقوانين و مقررات ادار  تركيه-نروژ آنكارا-برگن در سطح ملي.1
توسط شوراي آموزش عالي  دكترا

پيشنهاد شوراي دانشگاه تنظيم و با 
  .شود تصويب مي

توســط يــك نهــاد متــولي (در ســطح دانشــگاه . 2  
  كالج لندن - التويا  - هاروارد  )دكتراهاي  دوره

-امريكا
  - ليتوني

 انگلستان
  

 � مالزي علم و تكنولوژي مالزي در سطح دانشكده يا گروه.3

ساختار دورة 
  دكترا

يا)شاگردي-مدل استاد(1يمطالعة فردةبرنام.1
بر نياز دانشـجو و   مبتني(  - ) 2كارآموزي - مدل(يا 

 )مناسبات بين استاد و دانشجو

 دانشگاه استانفورد عمدتاً در
هنر  - هاي علوم انساني رشته
 )دانشگاه هاروارد(

    امريكا
دانشجو با نظر استاد راهنما و با

اش انتخاب  توجه به نياز پژوهشي
 .دكنواحد مي

  

با برنامه از قبل تعريـف  ( 3ساختمند دكترابرنامه  .2
  )شده

 مطالعه يها دانشگاهرايج در همة 
  شده 

كشورهاي  ةهم
   �  شده  مطالعه

مشتمل بر دو مرحلة آموزش و
پژوهش با امكان اتخاذ رويكرد 

 ايرشتهبين
�   

  محتوي
دورة دكترا  

دروس و (
واحدهاي 
  )آموزشي

3ي مشتمل بـرهاي دكترا ساختمند گروهدوره.1
  :بخش
هـاي عمـومي پـژوهش نظيـر روش      مهارت) الف

تحقيق، مديريت پژوهش، حل مسئله، نگارش متن 
علمي، اصـول اخـالق علمـي و حقـوق مالكيـت      

  فكري
واحدهاي نظري در حوزة تخصصي مورد نظر) ب
: اي نظيـر  هاي عمومي فـردي و حرفـه   مهارت) ج

سـازي، مـديريت    مهارت ارتباطي و نوشتن، شبكه
 منابع انساني و مالي، مديريت زمان، مديريت شغل

 هاي اروپادانشگاه
  
  
  
  
  
  
  
  

 ميسكولك

 اروپا
  
  
  
  
  
  
  
  

 مجارستان

�   

  دروس اجباري
  
  
  

  دروس اختياري

  
  

�   

                                                                                                                                                                                                                              
1. personal Development plan (pdp) 
2. Apprenticeship Model 
3. Structured programes 



  
  
 
 

  شرح
  نام كشور  نام دانشگاه نمونه  هاي استخراج شده شرو اهم  موضوع

درشترين رورايج
 يها دانشگاهبين 

 مورد مطالعه
رايج در  شرو  توضيحات

 ايران يها دانشگاه
 
واحد درسي توسط دانشـجوي دكتـرا    4تدريس ) ح
حـــوزة  بـــه عنـــوان بخشـــي از آمـــوزش او د ر(

 )هاي ارتباطي و گفتگومهارت

سافايك دانشگاه فني پاول جوزف
  چك

 اسلواكي
 جمهوري چك

انتخاب(PDP)برنامة توسعه و مطالعة فردي. 2
دروس و برنامه آموزشي براساس نيازهاي اساسـي  

 هر دانشجو  با راهنمايي استاد راهنما

 ولورهاملتوندانشگاه
  دانشگاه هاروارد
 دانشگاه استانفورد

 انگلستان
  امريكا
 امريكا

      

سهم آموزش و 
ر دورة پژوهش د
  دكترا

واحـدهاي  + ارائه واحدهاي نظـري تخصصـي  . 1
  پايان نامه+ پژوهشي 

استانفورد دانشگاه علم و  - هاروارد
  تكنولوژي مالزي دانشگاه آنكارا

 امريكا
  مالزي
 تركيه

    �   

+واحدهاي عمومي+ارائه واحدهاي پژوهشي.2
       �  اروپا  هاي اروپايي اكثر دانشگاه پايان نامه

مشروط بر ارائـه پروپـزال قـوي(هشفقط پژو.3
 )توسط دانشجو

 دانشگاه ملي سنگاپور
 دانشگاه علم و تكنولوژي مالزي

 سنگاپور
       مالزي

ها تركيب آموزش و پـژوهش ودر برخي رشته.4
 ها تنها پژوهشدر برخي رشته

 دانشگاه مالتي مديا مالزي
 علم و تكنولوژي مالزي

 مالزي
       مالزي

  طول دورة دكترا

  � امريكا-اروپا   هاي مورد مطالعهاكثر دانشگاه سال براي دانشجويان تمام وقت 4-3

  سال 4- 5
  سال براي دانشجويان تمام وقت4- 6

 دانشگاه آنكارا
  علم و تكنولوژي مالزي

 هاروارد

 تركيه
  مالزي
 امريكا

    

   انگلستان هاي انگلستاندانشگاه سال براي دانشجويان نيمه وقت6-5
 علم و تكنولوژي مالزي  هاي دكترا صرفاً پژوهشي سه سال براي دوره

      مالزي مالتي مديا مالزي
   �   امريكااستانفورد دانشگاه علم و -هارواردواحـدهاي+ارائة واحدهاي نظـري تخصصـي.1سهم آموزش و



 

  شرح
  نام كشور  نام دانشگاه نمونه  هاي استخراج شده شرو اهم  موضوع

درشترين رورايج
 يها دانشگاهبين 

 مورد مطالعه
رايج در  شرو  توضيحات

 ايران يها دانشگاه
پژوهش در دورة

  دكترا
 مالزي  تكنولوژي مالزي دانشگاه آنكارا پايان نامه+پژوهشي

 ركيهت
+واحدهاي عمومي+ارائة واحدهاي پژوهشي.2

       �  اروپا  هاي اروپايي اكثر دانشگاه پايان نامه
مشروط بر ارائـة پروپـزال قـوي(فقط پژوهش.3

 )توسط دانشجو
 دانشگاه ملي سنگاپور

 دانشگاه علم و تكنولوژي مالزي
 سنگاپور
       مالزي

وهش وها تركيب آموزش و پـژدر برخي رشته.4
 ها تنها پژوهشدر برخي رشته

 دانشگاه مالتي مديا مالزي
 علم و تكنولوژي مالزي

 مالزي
       مالزي

  طول دورة دكترا

  � امريكا-اروپا   هاي مورد مطالعهاكثر دانشگاه سال براي دانشجويان تمام وقت 4-3

  سال 4- 5
  سال براي دانشجواين تمام وقت4- 6

 دانشگاه آنكارا
  لوژي مالزيعلم و تكنو

 هاروارد

 تركيه
  مالزي
 امريكا

    

   انگلستان هاي انگلستاندانشگاه سال براي دانشجويان نيمه وقت6-5
 علم و تكنولوژي مالزي  هاي دكترا صرفاً پژوهشي سال براي دوره3

      مالزي مالتي مديا مالزي

سهم آموزش و 
پژوهش در دورة 

  دكترا

واحـدهاي  + ارائه واحدهاي نظـري تخصصـي  . 1
  پايان نامه+ پژوهشي 

استانفورد دانشگاه علم و  - هاروارد
  تكنولوژي مالزي دانشگاه آنكارا

 امريكا
  مالزي
 تركيه

    �   

+واحدهاي عمومي+ارائه واحدهاي پژوهشي.2
       �  اروپا  هاي اروپايي اكثر دانشگاه پايان نامه

مشروط بر ارائـه پروپـزال قـوي(فقط پژوهش.3
 )جوتوسط دانش

 دانشگاه ملي سنگاپور
 دانشگاه علم و تكنولوژي مالزي

 سنگاپور
       مالزي

ها تركيب آموزش و پـژوهش ودر برخي رشته.4
 ها تنها پژوهشدر برخي رشته

 دانشگاه مالتي مديا مالزي
 علم و تكنولوژي مالزي

 مالزي
       مالزي

   تركيه دانشگاه آنكارا سال براي دانشجواين تمام وقت4-6  سال 4- 5  � امريكا-اروپا   هاي مورد مطالعهدانشگاهاكثر سال براي دانشجويان تمام وقت 3-4  طول دورة دكترا



  
  
 
 

  شرح
  نام كشور  نام دانشگاه نمونه  هاي استخراج شده شرو اهم  موضوع

درشترين رورايج
 يها دانشگاهبين 

 مورد مطالعه
رايج در  شرو  توضيحات

 ايران يها دانشگاه
 علم و تكنولوژي مالزي

 هاروارد
 مالزي
 امريكا

   انگلستان هاي انگلستاندانشگاه سال براي دانشجويان نيمه وقت6-5
 علم و تكنولوژي مالزي  هاي دكترا صرفاً پژوهشي سال براي دوره 3

      مالزي مالتي مديا مالزي

شرايط پذيرش 
دانشجو يا ورود 
  به دورة دكترا

قبولي در امتحان ورودي شفاهي يا كتبي و ارائه.1
   �     �  لهستان  وارسا پروپزال

ارائه مدرك كارشناسي ارشـد بـا نمـره خـوب.2
همراه با امتحان ورودي يا مصاحبه به همـراه حـد   

 زبان يا موفقيت در امتحان زياننصاب نمره
اكثر كشورهاي   ها اكثر دانشگاه

   �     �  مورد مطالعه

ارسال تقاضانامه به همـراه شـرح حـال علمـي.3
(cv)  و نمونه مقاله منتشرشده در مجله يا كنفرانس
 علمي

         

بـه همـراه دفـاع از (cv)شرح حال نامه علمي.4
اي از  نامه پژوهشي قوي در حضور كميته يك طرح

 استادان راهنما
        فرانسه  پيروماري كوري

ارائة يك پروپزال قوي به همراه توصيه نامـه از  . 5
دو استاد و ارائة حد نصاب نمره در يـك امتحـان   

و نيز نامه حمايت  GREزبان استاندارد نظير تافل 
  )هاي صرفاً پژوهشي در دوره(يا تضمين مالي 

  سنگاپور دانشگاه ملي
  و تكنولوژي مالزي دانشگاه علم

  مالتي مديا  مالزي
 

 سنگاپور
  
  مالزي
  
 مالزي

      

تأمين مالي 
  دانشجوي دكترا

كمك هزينـة تحصـيلي و-اعطاي انواع بورس.1
در سـطح ملـي، دانشـگاه يـا مؤسسـات      (گرانت  

 )حمايت كنندة مالي دولتي خصوصي
اعطاي بورس با      �  اروپا  هاي اروپا دانشگاه

 پرداخت مستمري



 

  شرح
  نام كشور  نام دانشگاه نمونه  هاي استخراج شده شرو اهم  موضوع

درشترين رورايج
 يها دانشگاهبين 

 مورد مطالعه
رايج در  شرو  توضيحات

 ايران يها دانشگاه
   اروپا  هاي اروپاييبرخي از دانشگاه رداخت حقوق ماهانهپ.2
   "" """ خودكفايي دانشجو.3

  
(EUA, 2005, EUA, 2007; National University of  Singapore, 2009; Malaysia University of science and 

technology, 2009; MultiMedia University,2009 )و 1384 ناوريوزارت علوم، تحقيقات و ف  
( Harvard University; 2009; Stanford University; 2009; Ankara University; 2009; Malaysia University of 

science and technology; 2009; National University of  Singapore; 2009; MultiMedia University; 2009;  EUA, 
2005, EUA, 2007   )و 1384 يقات و فناوريوزارت علوم، تحق  

 
در  دكتراهاي ها در نحوة سرپرستي، نظارت، پايش و ارزيابي دورهيافته ةخالص دكتراهاي سرپرستي و نظارت، پايش و ارزيابي دوره .ب ◘

  .آورده شده است )3(جدول 
  
  
  
  



  
  
 
كشور  23هاي دكتري در  تي، پايش و ارزيابي  دورهدر نظارت و سرپرس ها دانشگاهدست آمده از بررسي تجارب اهم ه هاي ب يافته ةخالص )3(جدول  

  جهان و ايران
 شرح
ترين روش در بينرايج  نام كشور  نام دانشگاه نمونه  هاي استخراج شده اهم روش موضوع

  توضيحات هاي مورد مطالعهدانشگاه

هاي  انواع مدل
سرپرستي يا 
  راهنمايي

ــه . 1 توســط دو (نظــارت دوگان
ها  دانشگاه در اكثر      )استاد راهنما

هايي جهت كنترل  مكانيزم
صرف وفت كافي از جانب 
استاد يا استادان راهنما براي 

راهنمايي دانشجو اتخاذ 
به عنوان مثال، . شود مي

استفاده از الگوي حجم 
  كاري

استفاده از يك استاد راهنما با بيشترين 
مسؤليت و دو يا چند استاد مشاور با 

  د راهنمامسئوليت كمتر با پيشنهاد استا

نظارت و راهنمـايي گروهـي.2
استاد راهنمـا و يـك    2حداقل (

 )استاد  مدعو
  يونان  جواسكي

  فنالند
در مواردي يك مربي در طي.3

دورة آموزشــي و يــك اســتاد   
راهنمـــا در مرحلـــة پژوهشـــي 
 هدايت دانشجو را برعهده دارد

  هاستيپ
  گرانادا

  تركيه
  اسپانيا

هاي  شايستگي
  مااستاد راهن

ــة.1 ــورداري از مرتبـــ برخـــ
  دانشياري يا استادي

برخورداري ازدانش عميـق و  . 2
تجــارب پژوهشــي گســترده در 

  حوزه فعاليت دانشجو
هـاي   آشنايي نسبت به مهارت. 3

ــتاي   ــجو در راس ــاز دانش موردني
 توسعة فردي و ذهني او

هاي  اكثر دانشگاه
  اروپا

كشورهاي 
انشجو استادياري و باالتر با انتخاب د    اروپا

  و تأييد گروه مربوطه

  هاي راهنما يا  اين كتاب  انگستان  سالفوردهـــــا  در برخـــــي دانشـــــگاه  



 

 شرح
ترين روش در بينرايج  نام كشور  نام دانشگاه نمونه  هاي استخراج شده اهم روش موضوع

  توضيحات هاي مورد مطالعهدانشگاه
هاي اسـتاد راهنمـا درمسئوليت

ــا     ــا يـ ــاب راهنمـ ــب كتـ قالـ
ــار   ــاري در اختي ــتورالعمل ك دس

 .گيرددانشجو و  استاد قرار مي

دستورالعمل مشتمل بر  انگلستان نيوكاستل
اصول راهنمايي قواعد و 

  .باشد سرپرستي مي قوانين

  
  حجم كاري
  استاد راهنما

هاي پايش و  رويه
  ارزيابي

هــــا  در برخــــي از دانشــــگاه
ــاه ــوزي   كارگ ــارت آم ــاي مه ه
اي جهت اسـتادان راهنمـا    حرفه

  .شود برگزار مي

  نيوكاستل
  كارولينسكا مؤسسه

  انگلستان
  سوئد

هـاييها مهـارتدر اين دوره
نظير ارتباطـات، تـدريس در   

ــاخ  ــگاه، سـ ــيم، دانشـ ت تـ
مديريت تضـاد، امتحانـات و   
ارزيــابي بــه اســتادان راهنمــا 

  .شود آموزش داده مي
  

هـا اسـتقرار    در همة دانشـگاه 
ــا   ــابي ب ــايش و ارزي ــام پ نظ
هدف شناسايي مشـكالت و  
حمايت از دانشـجو صـورت   

 .گيردمي

  
__  
__  

  

تا4به طور متوسط هر استاد.1
دانشــجوي دكتــري را راهنمــا  6

  .كند مي
ــگاه در . 2 ــي دانش ــه   برخ ــا ب ه

محدود كردن سـقف راهنمـايي   
دانشجو تا حداكثر پنج دانشـجو  

 .شوداقدام مي

هاي  در اكثر دانشگاه
  اروپا

  
      اروپا



  
  
 
 

 شرح
ترين روش در بينرايج  نام كشور  نام دانشگاه نمونه  هاي استخراج شده اهم روش موضوع

  توضيحات هاي مورد مطالعهدانشگاه

  

به طـور معمـول نظـارت بـر.1
طرح كـاري و جـدول زمـاني و    
ــجوي   ــر دانش ــار ه ــرفت ك پيش

وسـيلة   ماه به 12يا  6دكتري هر 
استاد راهنمـا انجـام و بـه نهـاد     

ــئو ــزارش  مسـ ــق گـ ل از طريـ
  .شود پيشرفت كار اطالع داده مي

 هاي پايش انواع روش. 2
ــمي   ــات رسـ ــزاري جلسـ برگـ
دانشجو و استاد راهنما بـا ارائـة   
ــمي    ــازنگري رسـ ــزارش بـ گـ

اي، از طريق استاد راهنمـا   مرحله
كميته يا نهاد (توسط هيأت ناظر 

 )مسئول
ارائة بازخورد از جانب دانشـجو  
ــتي و   ــوص سرپرســ در خصــ

مـــايي اســـتادان در قالـــب راهن
 هاي ارزيابيتكميل فرم

هاي  در اكثر دانشگاه
      اروپا

پـس از تــدوين رســاله و تأييــد اســتاد  
راهنما به شـرط كفايـت دسـتاوردهاي    

اعـم از انتشـار مقالـه در    (علمي رساله 
هـاي معتبـر علمـي،     مجالت و همايش

ثبت اختراع، توليـد دانـش فنـي، آثـار     
دانشــجو  )بــديع فرهنگــي و  امثــال آن

موظف است در حضور هيئـت داوران  
  .از رسالة خود دفاع كند

 
الزامات 

هاي  ويژگي
دكتري نامه پايان

ارائـــه گزارشـــات از جلســـات
مالقات رسمي و نحوه پيشرفت 
كار دانشجو از طريق وب سايت 

 يا اتصال به شبكه

مؤسسة
اروپايي  دانشگاهي

  فلورانس
 

  
  ايتاليا
  
  

  



 

 شرح
ترين روش در بينرايج  نام كشور  نام دانشگاه نمونه  هاي استخراج شده اهم روش موضوع

  توضيحات هاي مورد مطالعهدانشگاه
  بلژيك ك يو ليورن و دفاع از آن

  

 :دكترينامهپايانشرايط پذيرش
دكتري بايد به توليد  نامه پايان. 1

يك بصيرت يا دانش يا نوآوري 
  .خاص منجر شده باشد

يك روش علمـي جديـد يـا    . 2
كاربرد يك روش شـناخته شـده   

  .باشد
ارائه دهندة يك بخش اصـيل  . 3

ــژوهش و داراي   ــار پ ــك ك از ي
جايگاه خاص در دانـش نظـري   

  .ة تخصصي باشديك حوز
بخشي از نتايج آن قابل چاپ . 4

در يكي از نشريات وكتب علمي 
 .باشد

هاي  همة دانشگاه
  مورد مطالعه

كشورهاي 
اروپا، امريكا، 

مالزي، 
سنگاپور و 
  اسرائيل

    

  

 :نامهپايانشرايط دفاع از
 نامه پايانمقاله از  5تا  1چاپ . 1

  در مجالت علمي
 گذراندن امتحان تخصصي يـا . 2

جامع و در مواردي امتحان زبان 
  در پايان دورة آموزشي

 2دكتري توسط  نامه پايانداوري 
گيـرد كـهداور صورت مـي3تا

هاي  اكثر دانشگاه
      اروپا  مورد مطالعه



  
  
 
 

 شرح
ترين روش در بينرايج  نام كشور  نام دانشگاه نمونه  هاي استخراج شده اهم روش موضوع

  توضيحات هاي مورد مطالعهدانشگاه
حداقل يكي از آنان داور بيروني

  .است
مشتمل بر ارائه  نامه پاياندفاع از 

هـاي مهـم توسـط     شفاهي بخش
دانشجو  بحث آزاد و پرسـش و  

گيري محرمانـه در   پاسخ، تصميم
ة پـذيرش يـا عـدم پـذيرش     بار

 .توسط اعضاء كميته داوري
( UAE, 2005, UAE, 2007  )ّو   1384اوري وزارت علوم، تحقيقات و فن  

( UAE, 2005, UAE, 2007, Malaysia University of science and technology, 2009; National University of  
Singapore, 2009; Bar- Iran, University, 2009 ) و 1384وزارت علوم، تحقيقات و فناوري 

 
  2مشترك دكتراهاي دوره) دكترافرصت مطالعاتي دورة ( 1تحرك دانشجويي ◘

  .گزارش شده است 4در جدول  دكتراجايي دانشجويان  هها در خصوص انواع تحرك و جاباهم يافته

                                                                                                                                                                                                                              
1. Mobility 
2. Joint doctoral degrees 



 

 23هاي مشترك در جايي دانشجو و تأسيس دوره هو جاب كدر خصوص تحر ها دانشگاهآمده از بررسي تجارب اهم  دسته هاي ب يافته ةخالص) 4(جدول 
  كشور جهان و ايران

 شرح
نام  نام دانشگاه نمونه  هاي استخراج شده اهم رويه  موضوع

  توضيحات  كشور

تحرك 
  دانشجويي

  در داخل كشور 1ها دانشگاههمكاري بين  .1
 الملليدرسطح بين 2وييجابجايي و تحرك دانشج .2
  .....توليدي  –هاي مختلف صنعتي بين بخش 3تحرك دانشجويي و جابجايي .3

دانشگاه علم و تكنولوژي 
  ليله

  دانشگاه كاتانيان
  كالج دانشگاهي لندن

  فرانسه
  ايتاليا

  انگلستان
  

 دكتراهاي دوره
  مشترك

كاري تك تك اعضا يا هاي پژوهش مبني بر همگيري شبكهشكل(با رويكرد پايين به باال  .1
 )هاي پژوهشي گروه

هاي سازماني  به عنوان بخشي از سياست ها دانشگاهبا ابتكار رؤساي ( با رويكرد باال به پايين  .2
  )هاي خارجي و استفاده از  كمك مالي دولت در پاسخ به فرصت

 دانشگاه فني اندهوِون
  

دانشگاه مونيخ و كالج 
  *دانشگاهي دوبلين

  
  دانشگاه برگن

  و
 **انشگاه  ماكررد

  هلند
  
  آلمان
  
  نروژ
  و

  
  اوگاندا

  

*University college Dublin                                       ( UAE, 2005, UAE, 2007) 
**Maker ere university           

                                                                                                                                                                                                                              
1. Inter- institutional collaboration 
2. International mobility 
3. inter- sectorial mobility 



  
  
  

29  با چند كشور جهانرانيدر ادكتراهاي دورهيتجارب برگزار ةسيمقا
 

گيري نتيجه  
يي ها ها و شباهت ايران بيانگر تفاوت ةتجارب كشورهاي مورد مطالعه با تجرب ةمقايس

هاي جهاني و گاه دور بودن ايران  است كه در مواردي همگرايي و همسويي با سياست
  .سازداز رويكردهاي جديد را خاطر نشان مي

در ميان كشورهاي مورد مطالعه، در سطح  دكترا ةادارة دور ترين روشرايج
ايران به دليل تمركز در نظام آموزش عالي و عدم  در .دانشكده و گروه است

ها در سطح ملي تعريف دوره ةچارچوب كلي ادار ها دانشگاهگيري كامل استقالل  شكل
واگذار شده  ها دانشگاهجزئيات و امور تخصصي به  ،دكترادورة  ةنام آييندر . شودمي

ايران يك واحد اداري مستقل با عنوان تحصيالت تكميلي،  يها دانشگاهدر اكثر . است
وزارت علوم، تحقيقات و (د كن ظارت و كنترل ميمذكور را ن ةنام اجرايي شدن آيين

ها با اهداف و اما هدف اصلي اين تمركز كه سازگاري برنامه). 1384اوري، فنّ
به طور كامل تحقق نيافته و نقد وارده بر فلسفه و  ،هاي كالن كشور است مأموريت

با اهداف  شود، عدم تناسب آنها مي ءهايي كه در حال حاضر در ايران اجرااهداف دوره
هاي  هاي جديدي است كه براي وزارت علوم در قالـب اهـداف و سياست و مأموريت

ريزي آموزش  برنامه و پژوهش ةمؤسس( كشـور تعريـف شـده است ةتـوسع برنامة
    .)1386عالي، 

جاري در اكثر كشورهاي  شايران با رو يها دانشگاهها، همراهي در ساختار دوره
شود در مشاهده مي» شده هاي ساختمند از قبل تعريفبرنامه«ده از مورد مطالعه و استفا

 ـ هاي تحصيالت تكميليكه، نشاني از توجه به رويكرد جديد تأسيس دانشكده حالي
ها و اي شدن دورهرشته كه با هدف گام برداشتن در جهت ميان 1پژوهش ـدكترا

از مؤسسات آموزش  صددر 30با ارشد، در حدود  دكتراهماهنگي هرچه بيشتر مقطع 
  . شود، ديده نمي(EUA,2007)عالي اروپايي مورد مطالعه رايج شده  

در اكثر كشورهاي مورد مطالعه محوريت پژوهش  دكتراهاي ويژگي محتواي دوره
هاي پژوهشي  و قرار داشتن آموزش در خدمت پژوهش و تأكيد بر تقويت مهارت

شي اجباري و ساير واحدها شكل هاي پژوه اي كه آموزش مهارتگونهه ب ؛است
شده در  بيني ست كه در ايران واحدهاي درسي پيشا اين در حالي. اختياري را دارند

شناسي  هاي پيشرفته در روش هاي الزم و مهارتقادر به ايجاد قابليت دكتراهاي دوره
ريزي آموزش عالي، پژوهش و برنامه ةمؤسس(نيست  دكتراتحقيق در دانشجويان 

هاي شايستگي(اي فردي و حرفه ـ هاي عمومي آموزش مهارت ،عالوه بر اين .)1386
سازي، مديريت زمان در رويكردهاي جديد به  هاي ارتباطي، شبكه نظير مهارت) كانوني

توجه  مد نظر است و اين امر با ها دانشگاهعنوان بخشي از محتواي دوره در برخي از 
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ه اقتصاد و بازاركار  ب ةتحوالت جديد در عرصبه تغييرات در بازاركار جهاني و بروز 
 دكتراهاي  اين چرخش و تحول هنوز در دوره .(UAE, 2007)وقوع پيوسته است 

  . ها نگذاشته استويژه در محتواي دورهه ايران تأثير خود را ب يها دانشگاه
 ـ مورد مطالعه تركيب واحدهاي پژوهشي يها دانشگاهترين رويه در سطح رايج
واحدهاي پژوهشي  -واحدهاي نظري تخصصي ةدر ايران ارائ. و رساله استعمومي 

اما در  شود هاي علمي تعيين مي و معموالً نوع دروس در سطح گروهاست و رساله 
چاچوب كالن و ملي بسنده كردن به حداقل واحدهاي ممكن توصيه شده است 

رچه بيشتر در صورت هماهنگي ه). 1384اوري، وزارت علوم، تحقيقات و فنّ(
تخصصي، در  ـواحدهاي نظري  ةاين است كه ارائ فرض بر دكتراهاي ارشد و  دوره
با رويكردي  دكتراهاي ارشد به كفايت صورت پذيرفته و دانشجو در دورة دوره
پژوهشي اصيل  ةاي به انجام پروژحرفه ـ هاي عمومي اي و با كسب مهارترشته ميان

قادر به خلق بايد شده براي او  درسي طراحي ةبا برنام ادكترالتحصيل  فارغ. شود نائل مي
عموم از طريق انجام پژوهش اصيل شود و توانايي به طور و تفسير دانش جديد 

هاي تخصصي مربوطه و نوآوري در قضاوت آگاهانه بر روي مسائل پيچيده در حوزه
   ).2009باود و لي، ( دست آورد ه حل مسائل موجود را ب

دن مهارت آموزي و انجام كار كرهاي فراهم  اروپا يكي از راه يها اهدانشگدر اكثر 
هاي  در گـروه ندن آناكردرگيـر  ،دكترادانشجويان از سوي پژوهشي با كيفيت باال 

  .(EUA,2005)  3هاستو شبكه 2هاي پـژوهشي ، خـوشه1پـژوهشي فعال
حسب پذيري بر  ، گرايش جديد، پذيرش انعطافدكترا ةدر خصوص طول دور

سال را براي اين  4تا  3رايج  شرو ،در عين حال .موقعيت رشته و دانشجو است
ه ب. دهد كه در ايران نيز تقريباً همين شرايط حاكم شده است دوره مد نظر قرار مي

سال است كه حسب ضرورت به پيشنهاد استاد  4كه مدت مجاز تحصيل  طوري
وزارت (شود و نيم سال تمديد ميربط حداكثر تا د راهنما و تأييد گروه علمي ذي

  .)1384علوم، تحقيقات و فناوري، 
رايج در اكثر كشورهاي مورد  شرو دكترابراي پذيرش دانشجو يا ورود به دورة 

خوب همراه با امتحان ورودي يا مصاحبه  ةمدرك كارشناسي ارشد با نمر ةارائ ،مطالعه
زبان كه اين  ةاب نمرتأييد صالحيت علمي داوطلب است به همراه حد نص براي
در ايران احراز  دكترا ةدورنامة  اساس آيين اما بر ،در ايران نيز جاري استش رو

صالحيت علمي داوطلب براي ورود به رشتة مورد نظر مطابق با دستورالعمل دانشگاه 
امه در مشخص نكردن چگونگي ن قص آيينشود كه در اين بخش نمربوطه انجام مي
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اي و غير دانشجويان محرز است و اين امر منجر به سليقهاحراز صالحيت علمي 
از جمله . در فرايند پذيرش دانشجو شده است ها دانشگاهاي عمل كردن برخي حرفه

از  دكتراهاي به عدم برخورداري آزمون :اي عمل كردناي و سليقهموارد غيرحرفه
دانشگاه  اندتاها به منابع اس انسجام و عموميت الزم و متكي بودن اين آزمون

به پذيرش دانشجـويان خود و قانونمند و  ها دانشگاهبرگزاركننده، گرايش شديد 
در كنار  .توان اشاره كرد، ميدكتراهاي علمي دانشجويان مند نبودن مصاحبهضابطه

منجر به تأخير در  دكتراموارد فوق مشكل روند بررسي صالحيت عمومي دانشجويان 
ريزي پژوهش و برنامه ةمؤسس( ده استشن مذكور شروع به تحصيل دانشجويا

يك از كشورهاي مورد   هيچ ةست كه در تجربا اين در حالي .)1386آموزش عالي، 
. اي تحت عنوان بررسي صالحيت عمومي داوطلب تعريف نشده استمطالعه مرحله

 يبرااروپا قابل مشاهده است،  يها دانشگاهدر رويكردهاي جديد كه عمدتاً در ميان 
سازماني با در نظر گرفتن تنوع  2در پذيرش و نيز حفظ استقالل 1ذيريپ حفظ انعطاف

مستمر، متفاوت بودن  3هاي سازماني و اهميت روزافزون يادگيريها و زمينهدر رسالت
پذير  و مؤسسات مختلف توجيه ها دانشگاهالزامات و شرايط دستيابي و پذيرش در 

ده شگرايي هرچه بيشتر توصيه  شفافيت و عينيتاست و در فرايند پذيرش صداقت، 
يكي از نمودهاي حاصل از اين رويكرد اينكه داشتن مدرك كارشناسي ارشد . است
ا ورود به دورة مذكور نبايد فقط با اين شرط امكان دهد امرا مي دكتراورود به  ةاجاز

  .  (UAE,2005 , UAE,2007)پذير شود 
اي در طراحي العادهوعي است كه از اهميت فوقموض دكتراتأمين مالي دانشجويان 

در . هاي مذكور در بين كشورهاي مورد مطالعه برخوردار استريزي دورهو برنامه
» بنيان اروپا دانش ةبراي جامع دكتراهاي برنامه«المللي بين ةتأييد اين امر به تالش پروژ
هاي تأمين مالي و  زمها و مكاني تجارب كشورها در روش ةكه در آن بررسي و مقايس

، است بخش اعظمي از پروژه را به خود اختصاص داده دكتراهاي مـديريت مالي دوره
دانشجويان  ةكنند كشورهاي مورد مطالعه نهادهاي تأمين ةدر تجرب. توان اشاره كرد مي

مورد بررسي و مقايسه  دكتراهاي برنامه ةكنند نها و واحدهاي تأمي در كنار ارگان دكترا
اند و در بسياري موارد مشخص شد كه تعداد نهادها يا واحدهايي كه تأمين ار گرفتهقر

ها ها و برنامهمالي دانشجويان هستند در مقايسه با آنهايي كه به تأمين مالي دوره ةكنند
ها، شوراهاي پژوهشي، بنيادهاي وزارتخانه نهادهايي چون. پردازند بيشتر هستندمي

 هستنداين فهرست  ءدر بسياري از كشورها جز خصوصي و عمومي و صنعت
(EUA,2007). و فرانسه حمايت مالي  تنها در تعداد اندكي از كشورها نظير استوني
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ها سهم كمتري را به خود ها و دورهدر مقايسه با تأمين مالي برنامه دكترااز دانشجويان 
 ـ يبي دانشجودر غالب كشورهاي مورد مطالعه يك موقعيت ترك. اختصاص داده است

هاي مالي همچنين كمك. شودبراي دانشجويان در نظر گرفته مي) كارمند(پژوهشگر 
 1هايها در سه شكل كمكبا توجه به اهميت اين دوره دكتراهاي ها به برنامهدولت

ها يا منابع خاص به برنامه 3مبتني بر رقابت و تخصيص 2هاي يكجا، گرانت
  ). ن منبعهما(است  دكتراهاي  دانشكده

چارچوب اصلي  ةكنند ترين مرجع قانوني و تعيين ايران كه مهم دكترا ةنام در آيين
تأمين مالي يا حمايت  ةاي به نحوترين اشاره كوچك ،است دكتراهاي اجراي برنامه

در  ؛اي مسكوت گذاشته شده استاين امر به گونه نشده و دكترامالي از دانشجويان 
هاي مذكور در شده در خصوص دوره هاي مطرحرين دغدغهت يكي از مهم ،عين حال

ها و تشويق و تقويت انگيزه دكتراايران موضوع وضعيت معيشتي دانشجويان 
هاي مالي و نيز حمايت مالي  دانشجويان به انجام تحقيقات كاربردي از طريق مكانيزم

ريزي مهپژوهش و برنا ةمؤسس(هاي علمي است  از ايشان در انجام انواع فعاليت
  ).1386 آموزش عالي،

 يها دانشگاهايران نيز نظير اكثر  يها دانشگاهدر حوزة سرپرستي و نظارت در 
ه ب. ليت راهنمايي و نظارت بر كار دانشجو را برعهده دارندئونفر مس 2جهان حداقل 

علمي  ةنحوة نظارت و سرپرستي متأثر از فرهنگ ملي و سنت توسع ،طور كلي
، 6، راهنما5، ارتقاء دهنده4مربي: كننده با عناويني چون د سرپرستيدانشگاه است و فر

كشورهاي مورد بررسي  در اكثر. شودناميده مي  8كننده و هماهنگ 7دهنده آموزش
برخورداري از مرتبة دانشياري و باالتر و نيز دانش عميق و تجارب پژوهشي گسترده 

هايي  ست ضمن اينكه مكانيزما فعاليت دانشجو مالك انتخاب استاد راهنما ةدر حوز
راهنمايي براي براي كنترل ميزان صرف وقت كافي از جانب استاد يا استادان راهنما 

استاد راهنما موظف به رعايت حداقل استانداردهاي مشخص  شود ودانشجو اتخاذ مي
توجه به اهميت مسؤليت استاد راهنما در برخي  با. در راهنمايي هر دانشجو است

تهيه شده و در  اندادستورالعمل كاري مشخصي براي اين دسته از است ها دانشگاه
 ءريزي و اجرااي براي ايشان برنامهآموزي حرفه هاي مهارتمواردي حتي دوره

د كه همة موارد فوق حاكي از ميزان اهميت شايستگي استاد راهنما و صرف شو مي
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در  دكتراهاي تغيير برنامهطي دهة اخير با . وقت كافي جهت راهنمايي دانشجو است
مورد مطالعه، نقش استاد راهنما نيز تغيير كرده و اين امر منجر به افزايش  يها دانشگاه

انواع . راهنما شده است تاداناي اسهاي حرفهآگاهي نسبت به اهميت توسعة مهارت
آموزي در اشكال غيررسمي نظير جلسات، مالقات يكروزه با هدف موردكاوي،  مهارت

هاي انگيزشي نظير  ث و به اشتراك گذاشتن تجارب موفق، استفاده از انواع روشبح
 ةبراي توسع ييها راهنماي برتر از جمله مكانيزم تادانهاي ساالنه و تشويق اس پاداش

  . )2005پاول،  و ؛ گرين2009باود و لي، (استراهنما  تاداناي اسمهارت حرفه
وع نظارت و سرپرستي در حد تعيين حداقل در ايران موض دكترا ةدور ةنام در آيين

به درخواست دانشجو با موافقت (و نحوة انتخاب آن ) استاديار و باالتر(مرتبة علمي 
باقي مانده است و هيچ مكانيزمي براي ) ربطت علمي و تأييد گروه ذيئعضو هي

به راهنما وجود ندارد و يكي از انتقادات وارده  تاداننظارت بر نحوة سرپرستي اس
از  دكترا ةنام هاي مذكور اين است كه در آنها نظارت بر اجراي طرح تحقيق، پاياندوره

راهنما وقت كافي براي اين امر  استادانمرحلة آغازين تا مرحلة پاياني مستمر نيست و 
راهنما پيش  استادانمكانيزمي براي سنجش توان تحقيقاتي  ،در ضمن. ندكنصرف نمي

  .بيني نشده است
هايي براي پايش و ارزيابي فرايند كار شمورد بررسي، رو يها دانشگاهثر در اك

قابل توجه در  ةها ذكر شد، نكتآن در بخش يافته ةبيني شده است كه خالص دانشجو پيش
اين امر، هدف از استقرار اين نظام پايش و ارزيابي است كه شناسايي مشكالت و حمايت 

همچنين در راستاي كنترل كيفيت . علمي اوست هاي از دانشجو در حين انجام فعاليت
دن حداقل جلسات كرهاي مختلف مانند مشخص  فرايند سرپرستي و نظارت، مكانيزم

دن سقف راهنمايي كرو نيز محدود ) جلسه 12مثالً (مالقات دانشجو با تيم راهنمايي 
   ).2005گرين پاول، (رود كار ميه توسط يك استاد راهنما ب دكترادانشجويان 

نامه و در مواردي  پايان ةدر ايران به دليل عدم وجود نظارت مستمر بر فرايند تهي
راهنما در هدايت مؤثر آن، نه تنها به رفع مشكالت موجود بر سر  استادانعدم توانايي 

هاي  شود بلكه در مواردي موجب بروز موانع بر سر راه فعاليتراه دانشجو كمكي نمي
هاي پايش كه از اهميت زيادي در اجراي شاز رو ،مجموعدر . دشوعلمي او نيز مي

 دكتراشود و حمايت از دانشجوي اثري يافت نمي ،برخوردار است دكتراهاي دوره
در  دكترادانشجوي . گيردشده صورت نمي اي هدفمند و با نظامي از قبل طراحيگونه به

نداني از مقررات خشك برد و در زنامه از احساس رهاشدگي رنج مي پايان ةمراحل تهي
بدون پشتيباني و .... پروپزال و  ةاداري نظير سقف زمان مجاز تحصيل، زمان ارائ

  . دشوحمايت كافي اسير مي
و دفاع از آن رعايت اصل  دكترا نامه پايانهاي يك  در خصوص الزامات و ويژگي

يز تأكيد بر طرفي، تأكيد بر اعالم عمومي، استفاده از داوران خارجي و نعينيت و بي
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از جمله محورهايي است كه در  نامه پايان تأثير استاد راهنما در فرايند ارزيابي كاهش
مورد  دكتراهاي رويكردهاي جديد و در تالش كشورها براي بازنگري اجراي برنامه

اروپا  يها دانشگاه ةتقريباً در هم دكترا نامه پاياندفاع از .  توجه قرار گرفته است
 يها دانشگاهبه استثناء (شود وز قبل از جلسة دفاع اعالن عمومي مير 10حداقل 

داور داخلي و خارجي  دوانگلستان كه  جلسة دفاع به طور خصوصي و تنها با حضور 
 ةشود و كميتداور مطالعه و بازبيني مي 3تا  2رسالة دانشجو توسط  .)گيرد انجام مي
و خارجي و متخصصان حسب مورد از داخلي  استادانمشتمل بر  نامه پاياندفاع از 

حضور استاد يا استادان راهنما الزامي و  ،در برخي از كشورها. دهستنمورد نظر  ةرشت
هايي بين كشورها  تفاوت نامه پاياندهي به  در نحوة نمره. استدر برخي ممنوع 

رد وجود ندارد اما در بيشترين موا نامه پاياندر هلند امكان رد شدن  .شودمشاهده مي
وجود دارد با اين فرصت كه دانشجو بتواند اين نظر را مورد  نامه پايانامكان رد شدن 

رد شود دانشجو  دكترا نامه پاياناگر  ها دانشگاهدر برخي از . خواهي قرار دهد فرجام
  . قادر به دريافت يك گواهينامه از دوره خواهد شد

راهنما با شرط كفايت در ايران دانشجو پس از تدوين رساله و تأييد استاد 
دستاوردهاي علمي رساله كه احراز آن تابع دستورالعملي است كه به تصويب شوراي 

 نت داوران كه تركيب و وظايف آنائدانشگاه رسيده باشد، موظف است در حضور هي
  . دكنشود از رسالة خود دفاع نيز بر اساس دستورالعمل داخلي دانشگاه تعيين مي

شده، ميزان نوآوري، چگونگي  ساس كيفيت علمي پژوهش انجاما ارزيابي رساله بر
شود و نتيجه به يكي از دو هاي پژوهشي و نحوة نگارش رساله انجام ميدفاع از يافته

دانشجو غيرقابل قبول  ةچنانچه رسال. شودقبول و غير قابل قبول، تعيين مي: صورت
ماه به شرط  6ست طي حداكثر ت داوران دانشجو مجاز ائارزيابي شود بنا به تشخيص هي

اينكه از حداكثر مدت مجاز تحصيل بيشتر نشود اصالحات الزم را در رساله به عمل 
هاي موجود،  در ايران يكي از گژي. آورده و صرفاً براي يك بار ديگر از آن دفاع كند

در گرايي  راهنما در انتخاب داوران و باال بودن احتمال سوگيري و ذهنيت استاداندخالت 
ريزي آمـوزش عـالي، پـژوهش و برنـامه ةمؤسـس( اسـت دكترا نامه پايانفراينـد ارزيابي 

و  ، تجربة موفقي است كه با هدف آگاهي از كمدكتراالتحصيالن گيـري فارغپـي .)1386
 دكترااما در ايران معموالً ارتباط دانشجوي . گيردهاي برگزارشده صورت ميكيف دوره

مگر اينكه دانشجوي بورسيه همان (تحصيل با دانشگاه محل تحصيل پس از اتمام 
و دانشگاه هيچ مسؤليتي در خصوص آگاهي از شرايط  شودقطع مي) دانشگاه باشد

  .عهده ندارد پس از اتمام تحصيلش بر دكترا ةالتحصيل دور فارغ
جايي دانشجو چه در داخل يك كشور يا در ه ب استفاده از فرايند تحرك و جا

مورد مطالعه در رويكردي جديد به عنوان بخشي  يها دانشگاهالمللي در اكثر  ح بينسط
اين تحرك  .شودمحسوب مي دكتراآموزي دانشجوي از فرايند كسب تجربه و مهارت
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تر و در هدايت دانشجو به سوي تـجارب پژوهشي گستـرده راهبرديبه عنوان ابزاري 
، مورد استفاده دكترامجري  يها دانشگاهين سازي بتر و نيز در راستاي شبكهعميـق
جايي و تحرك اعم از استفاده از ه ب انواع جا دكترابراي دانشجوي . گيردمي قرار

هاي يا همكاري با بخش صنعت و مشاركت در پروژه دكترا ةفرصت مطالعاتي دور
صنعتي در حين دوران تحصيل در رسيدن او به بلوغ علمي و استقالل  ـ توليدي

در ايران  دكترا ةاجرايي دور ةنام در آيين ،با اين حال. دكناي كمك شاياني ميهحرف
اي به اين موضوع صورت نگرفته و هيچ پايه و زمينة قانوني براي انجام اين هيچ اشاره

  . مذكور تعريف نشده است ةامر در آيين نام
رگزاري از طريق ب دكتراهاي المللي شدن دورهاصوالً تالش در راستاي بين

 تواندانشجو، استفاده از ة ساير كشورها، مبادل يها دانشگاههاي مشترك با ساير  دوره
هايي است  فعاليت ةراهنماي خارجي و يا داوران خارجي همه و همه از جمل استادان

مدنظر قرار گرفته و  دكتراهاي كه در تحوالت و رويكردهاي جديد در برگزاري دوره
 اساس دو مشترك عموماً بر دكترادورة . دارندگام برميكشورها در آن جهت  ةهم

  : شوند اصل زير سازماندهي مي
بر  آموزش و پژوهش مبتني ةمشترك در هر دو حوز) درسي( ةوجود يك برنام .1

  .درگير يها دانشگاههمكاري نزديك 
ليت ئووجود ترتيبات و سازماندهي خاصي براي تأمين مالي و تعيين مس .2

درسي، تضمين كيفيت و يا فرصت  ةبرنام ةكننده نظير ارائ اريسازماني طرفين همك
  .مطالعاتي دانشجو

رويكرد اول . هاي مشترك حاكم استبه طور خالصه دو رويكرد بر اين نوع دوره
راهنماي پروژه و اعضاء  استادانشود از جانب گروه علمي يا كه پايين به باال ناميده مي
  . شودگروه پژوهش هدايت مي

ساي دانشگاه است و در ؤهدايت و سرپرستي اين همكاري با ر ،يكرد دومدر رو
در . شودهاي خارجي براي دانشگاه متبوع سازماندهي مي راستاي استفاده از فرصت

ويژه با ه بخشي ب مجموع تجارب كشورها نشان داد كه گرايش به سمت همكاري بين
  . صنعت رو به افزايش است

 هايي برداشته مشترك نيز به تازگي گام دكترادورة در ايران در خصوص برگزاري 
  .استشده كه نيازمند توجه بيشتر  

در اكثر كشورهاي  دكتراهاي بندي كوتاه موارد ذيل در بازنگري دوره در يك جمع
   :جهان مدنظر قرار گرفته است

مورد بررسي در صدد بازنگري و اصالح نحوة  يها دانشگاه ةتقريباً هم .1
  ؛ندهستها به لحاظ محتوا و ساختار اي دورهبرگزاري و اجر
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تمايل به سمت نوعي تمركز  ها دانشگاهدر موضوع يا مؤلفة اداره كردن در اكثر  .2
و ارشد و  دكتراهاي در سطح دانشگاه با هدف ايجاد هماهنگي بيشتر بين دوره سازماني

شود  گرايي صرف احساس مي اي شدن و عدول از تخصصرشته حركت در راستاي بين
   ؛يابد يا پژوهش تجلي مي دكترا/ تحصيالت تكميلي ةكه در قالب رويكرد تأسيس دانشكد

المللي شدن  اي و بين رشته اين اصالح و بازنگري در جهت اتخاذ رويكرد بين .3
  ؛هاست دوره
توانايي انجام پژوهش مستقل و اصيل توسط دانشجوي دكتري محوريت قريب  .4

  ؛دهد مورد مطالعه تشكيل مي هاي دانشگاههاي مذكور را در  به اتفاق دوره
اي باز و بدون محدوديت براي  افزايش شفافيت و دسترسي به اطالعات به گونه .5

هاي دكتري رويكرد ديگري است كه در تجارب و  نفعان و متقاضيان دوره همه ذي
  ؛شود مورد مطالعه ردپاي آن مالحظه مي هاي دانشگاههاي اخير  تالش
هاي مورد استفاده در  شپذيري در تعريف قوانين و رو افپذيرش رويكرد انعط .6
اند به عنوان نمونه  هكردن توجه داب ها دانشگاههاي دكتري رويكرد ديگري است كه  دوره

پذيري پذيرش و انتخاب  به انعطاف در طول دوره برحسب ماهيت رشته و انعطاف
  ؛دكرتوان اشاره  اي مي رشته هاي بين دن امكان همكاريكردانشجو با هدف فراهم 

هاي گروهي و مرتبط با نيازهاي  سوق دادن دانشجويان دكتري به انجام پژوهش .7
اجتماعي كشورها، رويكرد ديگري است كه كاربرد  ـ هاي اقتصادي واقعي بخش

هاي  هاي پژوهش و پيوند دادن دانشجويان به پروژه مكانيزهايي چون تعريف خوشه
  .استبخش صنعت نمونة بارز آن 

هاي  ها و شايستگي سازي و مجهز ساختن دانشجويان دكتري با انواع مهارت دهآما .8
هاي  عصر كنوني از ديگر مؤلفه ةطلب و پيچيد كار تنوع نياز بازار عمومي مورد ـكانوني 
  .رود شمار مي  هاي دكتري به ريزي دوره توجه در برنامه مورد
أكيد اساسي بر پژوهش مورد مطالعه محوريت و ت هاي دانشگاه ةتقريباً در هم .9

هاي  مرحلة آموزش با هدف تقويت مهارت ها دانشگاهاست و در اكثريت قريب به اتفاق 
پژوهشي و رفع نيازهاي تخصصي و نظري دانشجو در طي فرايند پژوهش مورد تأكيد 

  ؛شود است و با جديت دنبال مي
 ـادي هاي امنيت اقتص تقريباً در همة كشورها با هدف فراهم ساختن زمينه .10

  رهاي مشخص و تعريف شده وجود دارد؛اجتماعي دانشجويان دكتري راهكا
اي برخوردار  نقش استاد راهنما از اهميت ويژه ،مورد مطالعه هاي دانشگاهدر همة   .11

شده توسط ايشان با دقت و وسواس  ت و كيفيت راهنمايي و سرپرستي اعمالاست و كمي
  ؛گيرد خاصي مورد ارزيابي و پايش قرار مي
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مورد مطالعه در راستاي توسعه و بهبود كيفيت فرايند  هاي دانشگاه ةتقريباً در هم  .12
هاي  هاي مشخص برداشته شده كه از آن جمله به برگزاري دوره سرپرستي و نظارت گام

  ؛دكرتوان اشاره  راهنما مي تادانآموزي اس مهارت
 هاي دكتري به رويكرد حمايت به جاي كنترل در فرايند پايش و ارزيابي دوره  .13

اين . مورد مطالعه است هاي دانشگاهويژه در مرحلة پژوهشي رويكرد غالب در اكثريت  
پايش با هدف شناسايي مشكالت در مسير پژوهش دانشجو و كمك به رفع آنها طراحي 

  ؛شود مي ءو اجرا
دن فرايند پايش يكي كراوري اطالعات در سطح گسترده در اجرايي استفاده از فنّ  .14
  ؛مورد مطالعه است هاي دانشگاههاي مورد توجه در  از مؤلفه ديگر

كسب اعتبار علمي براي فعاليت پژوهشي دانشجوي دكتري در سطح ملي و  .15
به مورد مطالعه است كه  هاي دانشگاهالمللي يكي ديگر از محورهاي مورد تأكيد در  بين

مكان سفرهاي علمي هاي خارجي و فراهم ساختن ا از طريق استفاده از داوري هعمدطور 
  .شود المللي دنبال مي هاي بين دانشگاهي دانشجويان در سطح ملي و بين جاييه ب و جا

  
  ها توصيه
دهد كه  آن با تجارب ايران  نشان مي ةتجارب كشورهاي مورد مطالعه و مقايس ةمطالع
ه شد هاي دكتري در ايران نزديكي زيادي با تجارب بررسي دوره ةبرگزاري و ادار ةنحو
ها، قوانين و مقررات تشابه  شافزاري نظير ساختارها، رو ويژه در ابعاد سخته ب .دارد

 ،بنابراين ؛شود هاي دكتري در ايران با كشورهاي مورد مطالعه مشاهده مي زيادي ميان دوره
افزاري نظير  هاي نرم ساير كشورها در حوزه ةرسد استفاده از تجارب ارزند به نظر مي

گذاران  ن و سياستئوالتواند در اين برهه از زمان براي مس ها مي شرويكردها و نگر
  : توان به هاي مذكور در ايران مفيد و مؤثر باشد و از جملة آنها مي دوره

  ،هاي دكتري اي در دوره رشته اتخاذ رويكرد بين .1
  ،ها پذيري مبتني بر ماهيت رشته اتخاذ رويكرد انعطاف .2
 ةهاي ارشد و دكتري از طريق تمركز ادار رويكرد توجه به هماهنگي بين دوره .3
  ،ها در سطح دانشگاه در يك نهاد مستقل دوره
هاي دكتري با استفاده از مكانيزهايي چون فرصت  المللي شدن دوره تأكيد بر بين .4

راهنماي خارجي و  استادانهاي دكتري مشترك و دعوت از  مطالعاتي دانشجويي، دوره
  ،المللي داور بين

  ،هاي دكتري شفافيت و دسترسي به اطالعات در دورهاتخاذ رويكرد  .5
 ةهاي كانوني در ميان دانشجويان از طريق ارائ رويكرد توجه به شايستگي .6

ها در  واحدهاي عمومي در اين حوزه براي دانشجويان با اين شرط كه اين شايستگي
  ،هاي قبلي مغفول مانده باشد دوره
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  ،نشجوياناجتماعي دا ـرويكرد تأمين امنيت اقتصادي  .7
هاي دكتري با استفاده از  پژوهش دررويكرد گروهي و مبتني بر نياز جامعه  .8

 ـهاي اقتصادي  هاي موجود در بخش پيوند دادن دانشجويان با پروژه(تجارب ذكرشده 
  ،)هاي تشويقي اجتماعي با استفاده از مكانيزم

دقيق از  ةاداتخاذ رويكرد حمايتي به جاي رويكرد كنترل در فرايند پايش و استف .9
هاي دكتري  مورد مطالعه براي دوره هاي دانشگاههاي پايشي جاري در  ها و مكانيزم شرو

  .دكردر ايران اشاره 
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  منابع
زبان  دكتراهاي آموزشي دورة ضرورت بازنگري در برنامه .)1386(حسن لي، كاووس 

از، هاي كشور با معرفي برنامه جديد دانشگاه شير و ادبيات فارسي دانشگاه
: تهران ،تخصصي در ايران دكتراهاي مجموعه مقاالت همايش تأملي بر دوره

 .ريزي آموزش عاليپژوهش و برنامه ةمؤسس
مجموعه مقاالت برخط،  دكتراهاي هاي ايجاد برنامهچالش .)1386(خامسان، احمد 

پژوهش و ة مؤسس: تهران ،تخصصي در ايران دكتراهاي همايش تأملي بر دوره
  .ريزي آموزش عاليبرنامه

علوم انساني دانشگاه  دكتراهاي بررسي كيفيت آموزشي دوره .)1379(خورشيدي، رزا 
 دكتراهاي مقاالت همايش تأملي بر دوره ةمجموعشيراز در دو دورة زماني، 

 .ريزي آموزش عاليپژوهش و برنامه ةمؤسس: تهران ،تخصصي در ايران
مشكالت و : زش زبان انگليسي در ايرانآمو دكترا ةدور .)1386(رشيدي، ناصر 

 ،تخصصي در ايران دكتراهاي مجموعه مقاالت همايش تأملي بر دوره ها، حل راه
 .ريزي آموزش عاليپژوهش و برنامه ،مؤسس: تهران

هاي تحصيالت تكميلي دانشگاه ارزيابي كيفيت آموزشي دوره .)1385(ساكتي ، پرويز 
مقاالت همايش تأملي بر  ةيراز، مجموعمعاونت پژوهشي دانشگاه ش شيراز،
ريزي آموزش پژوهش و برنامه ةمؤسس: تخصصي در ايران، تهران دكتراهاي  دوره
 .عالي
گزارش همايش تأملي بر  .)1386(ريزي آموزش عالي پژوهش و برنامه ةمؤسس

 .تخصصي در ايران دكتراهاي  دوره
ر آموزش عالي ايران سال آما .)1387(ريزي آموزش عالي پژوهش و برنامه ةمؤسس

  . 1386-87تحصيلي 
هاي  در دانشگاه) مهندسي ـ فني( دكترافلسفة ايجاد دورة  .)1386(منهاج، محمدباقر 
هاي مجموعه مقاالت همايش تأملي بر دوره )هااهداف و چالش(ايران و جهان 

   .ريزي آموزش عاليپژوهش و برنامه ةمؤسس: تهران ،ايرانتخصصي در  دكترا
 دكترا ةنام آيين .)1384(ريزي ارت علوم، تحقيقات و فناوري و شوراي عالي برنامهوز

(PhD)  27/1/84مصوب.  
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