
 

 

 

 

 

 

 «مطلوب هـمقال»

 از دیدگاه مقام معظم رهبری 
  نیامحمد اهلل

 :دهیچک

در پژوهش و تولید علم کشور دارد. یکی از موضوعات محوری مورد تأکید  فراوانینگاری سهم مقاله

مطلوب است.  مقالهی هاها، ارائه شاخصدر دیدار با استادان دانشگاه مستمر مقام معظم رهبری

گرانه در جامعه ضروری از نگاه معظم له، استفاده از ظرفیت مقاله برای ایفای نقش متعهدانه و هدایت

این جنبه استنادی، بر لزوم حفظ  هایهویژه مقالمقاالت، بهکمّی تولید  از ایشان ضمن تمجید است.

ت، تأکید دارند. ایشان از مطلوب در کنار کمیّ ت و مراعات جهت  رعایت حد اعالی کیفیّهمراه با 

ور، ضروت تأمین نیازهای کشهمچون هایی یاد کرده و ویژگی« علم نافع»عنوان مقاله مطلوب به

نوآوری، شکستن مرزهای دانش، رعایت ضوابط جاری، نمایان شدن آثار تحقیق علمی در اجتماع، 

متانت و رعایت کمیل کنندگی زنجیره تحقیق، اتقان، ستیزی، کسب مرجعیت علمی و یا تدشمن

 شمارند.برمیحد اعالی توان علمی را برای آن 

 مطلوب، مقام معظم رهبری، علم نافع مقالهنگاری، مقاله :هادواژهیکل
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 مقدمه

پایه و ارتقاء مرتبة اعضای  ، موضوع جذب، ترفیعهات در دانشگاهیکی از کاربردهای تولید مقاال

بر اساس ضوابط ابالغی از سوی شورای عالی انقالب فرهنگی در حال حاضر و . استت علمی هیئ

المللی از شروط ضروری مجالت معتبر ملی و بین چاپ مقاله در ،(1395لی انقالب فرهنگی، )شورای عا

ها و مراکز آموزشی و ت علمی دانشگاهمرتبة اعضای هیئ)وتویی( برای جذب، ترفیع و یا ارتقاء 

 -که بخش مُعظم آن چاپ مقاالت است-باشد و در صورتی که نصاب امتیاز پژوهشی پژوهشی می

برخورد متفاوت . دو شوداحراز نگردد، با تقاضای فرد برای جذب، ترفیع یا ارتقاء مرتبه، مخالفت می

-http://farsi.khamenei.ir/speech) در مواجهة با این مسئله شکل گرفته است: در برخورد اوّل

content?id=39877)،  ی بوده ئه کار کمّ، قائل به تکثیر مقاالت و اراهانظر دانشگاهبرخی برای تأمین

برای جذب و ارتقاء، عمده تالش خود را مصروف ارسال مقاله به مجالت و چاپ آن  و صرفاً

مقاله معتبر چاپ شده(  10-12مقاالت )حداقل  کمّیها به ارائه نمایند. توجه برخی دانشگاهمی

چون کارهای انتفاعی همهایی آسیب و این مسئلهشده سبب ترویج بیش از پیش چنین نگاهی 

 ای به بهانةهعدّ در برخورد دوم،ست. ا در پی داشتهگروهی صوری را  هایتولید مقالهو تجاری یا 

مهری به شرط ضرورت انجام کار کیفی و کنار زدن برخی ساختارهای ناکارآمد دانشگاهی، با بی

ی جاری کشور، نگریسته و در نتیجه از حضور در رقابت علم« ضروری بودن چاپ مقاالت»

راه سومی را در پیش  های افراطی و تفریطیهم به دور از این نگاه اند. بسیاری از استادانبازمانده

های ناکارآمد تدوین مطلوب و جلوگیری از شیوه این حال، ارائة الگوی تولید مقالهاند. با گرفته

 است. جامعه علمی ایران کنونیهای ضرورتجمله ، از آن

ها و مراکز آموزشی و پژوهشی دانشگاه تاداناز اس انتظارات مقام معظم رهبری با توجه به

با مسائل  ستادانایشان مبنی بر ضرورت درگیر شدن اعنوان فرماندهان جنگ نرم و امر کشور، به

نقطه نظرات خاصی را در خصوص  ،(http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=39892)جاری کشور 

ها در حل معضالت کشور همراه دها و درمانمعظم له به در اند. اشرافارائه نموده« مقاله نگاری»

تبیین خطوط کلی ارائه شده در رهنمودهای دید گسترده، همچنین عمق اندیشه راهبردی وافق با 

توجه  بنابراینی و کیفی علمی کشور خواهد بود؛ راهگشای حرکت کمّ - همچون همیشه - ایشان

تواند ضمن انطباق ، میتادانله، در تدوین مقاالت توسط اسگیری مورد نظر معظمبه جهت

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=39892
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های پژوهشی با فرآیندهای جذب و ارتقاء و سایر ضوابط و مقررات جاری کشور، عالوه بر فعالیت

له اصلی این مسئراه حل مشکالت کشور و ارتقاء و تعالی آن باشد. از این رو، توسعه پژوهش، 

 یادآوری می شودباشد. می های مقاله مطلوب، از نگاه مقام معظم رهبرینوشتار، اخذ مؤلفه

یابد، بیان رأی و نظر نگارنده است؛ لذا روشی که مقاله، آن چنان که از ریشه لغوی خود، معنا می

و به مخاطب خود، هم محتوا و هم جهت را القاء  گرفتهاست که با جهت گیری مؤلف خود، سو 

کند؛ پس مقاله، حتی در صورت داشتن اعتبار ظاهری، اقتضائی نسبت به دفاع از حقانیت یا می

را از معنای مورد نظر خود، اشراب می نماید.  مقابل آن، ندارد و این نگارنده است که قالب و ظاهر

گیری و لزوم رعایت ، ناظر به این جهتو رهنمودهای رهبری معظم انقالب هامحور فرمایش

 های یک مقاله مطلوب، برای هدایت متعهدانه جامعه است.مؤلفه

 ضرورت استفاده از ظرفیت مقاله

مقاله ابزاری دو سویه است که در  2و نیز حضرت امام 1مقام معظم رهبری بیاناتدر 

ای عنوان رسانههای مسموم خارجی و داخلی قرار داشت و از آن بهدوران پهلوی، در اختیار قلم

                                                             
؛ 12/6/1377بیانات در دانشگاه تربیت مدرس، ؛ 9/8/1375آموزان، بیانات در دیدار جمعی از دانشجویان و دانش. 1

بیانات در جمع دانشجویان دانشگاه تهران، ، 23/8/1391های راهبردی، بیانات در چهارمین نشست اندیشه

شورای عالی »بیانات در دیدار اعضای ، 15/12/1392بیانات در دیدار اعضای مجلس خبرگان رهبری، ، 22/2/1377

، 21/11/1377پیام به ملت ایران به مناسبت بیستمین سالگرد انقالب اسالمی، ، 19/9/1371، «انقالب فرهنگی

 ،13/11/1377بیانات در جلسه پرسش و پاسخ با جوانان در دومین روز از دهه فجر )روز انقالب اسالمی و جوانان(، 

بیانات در دیدار ، 24/9/1375بیانات در دیدار جمعی از پاسداران، ، 13/2/1376جمعی از روحانیون، بیانات در دیدار 

پیام به مناسبت دومین سالگرد ارتحال حضرت امام ، 15/9/1375های دانشجویی، جمعی از اعضای تشکل

دیدار صدها تن از اصحاب فرهنگ و ، 7/3/1369ی سراسر کشور، ی جمعهدیدار با ائمه، 13/3/1370خمینی)ره(، 

دیدار دست اندر کاران و مسؤوالن جامعه مطبوعاتی کشور با رهبر انقالب، ، 1/5/1380ه با رهبر انقالب، هنر و اندیش

بیانات در دیدار شرکت کنندگان در هفتمین همایش ، 10/11/1395دستاوردهای انقالب اسالمی، ، 24/2/1373

 .17/7/1392ملی نخبگان جوان، 

الت بیگانگان در های اسالمی، دخرسالت انجمن، 28/4/1358. نقش رادیو و تلویزیون در اصالح یا افساد مملکت، 2

 رهایی از وابستگی فرهنگی و نقش مطبوعات در تأثیرگذاری در، 29/6/1358اغتشاشات، مخالفان والیت فقیه، 
لزوم تبلیغ اسالم با همه ابعادش،  ،5/7/1358بیان خدمات روحانیون و رسالت خطیر آنان،  ،2/4/1360فرهنگ ملت، 

ایی و اتحاد دانشگاه و روحانیت، نقشه بزرگ دشمن: ایجاد جد، 10/6/1358رهایی از خودباختگی نسبت به غرب، 
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زیادی شده  بل اسالم و انقالب اسالمی استفادةسازی در مقاسازی و جریانبرای توجیه، اقناع

، این ابزار بیش از گذشته های اخیرالبالنده سهای ا پس از انقالب اسالمی و طی حرکتاست؛ امّ

را به وسیله  1در اختیار اندیشمندان مسلمان و انقالبی قرار گرفته و تأمین اهداف بلند مکتب اسالم

، به و مقام معظم رهبری آن، بیش از پیش ممکن نموده است. در بیانات حضرت امام

و آزاد نگذاشتن دست آنها و  -فعال هستندکه همچنان به بهانه آزادی قلم -ل مقابله با جریان اوّ

 های ابزار تبلیغ و تبیین، تأکید شده استنیز استفاده از همه ظرفیت

(http://farsi.khamenei.ir/sahifeh-content?id=15468). 

است، عواملی چون  نگارش مقالهشناسی ه آسیبدر بیانی که ناظر ب مقام معظم رهبری

اند وسوسه، دروغ، شایعه پراکنی، ارجاف را مخل آزادی بیان و مغایر با آن معرفی نموده

(http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2900). های نگاشتن مقاله فیتمعظم له، به وجود ظر

اند. ایشان استفاده از نگارش مقاله را بهترین راه اشاره فرموده و استفاده از آن را مطالبه نموده

دانند گویی بدون عصبانیت، جنجال، دعوا و خشم، به شبهات میبرای پاسخ

(http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3962). 

 قابل تمجید بودن انتشار مقاالت

، قائل نبودن به برخورد حذفی در مواجهه از نکات ویژه راهبردی در اندیشه مقام معظم رهبری

کمی به تولید  با مقوالت بشری دارای آسیب نسبی است. بر همین اساس، هرچند توجه صرفاً

رود، اما ایشان کثرت تولید مقاالت را یک موضوع مطلوب دانسته سیب به شمار میمقاالت یک آ

(http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=39877, 27985 )متعهد و  اند نگارندگانو تالش نموده

له در مجامع گرانه در جامعه، تحریک و ترغیب نمایند. معظمرا برای ایفای نقش هدایت انقالبی

مختلف و به طور مکرر، از پیشرفت علمی جمهوری اسالمی ایران که عمدتا مبتنی بر تولید مقاالت 

                                                             
زدگی و وابستگی فکری تر از وابستگی سیاسی، غربسلب استقالل فکری و روحی، خطرناک، 2/5/1358تفرقه، 

  .25/8/1356سالم، ادامه مبارزه تا نجات ا، 26/2/1358رسالت مطبوعات مردمی،  ،9/3/1358روشنفکران، 

های ؛ عرصه«عمل کوتاه و پر مغزنماز، های تولید مقاله و کتاب در تبیین زیبائیتوصیه به ». به عنوان نمونه: 1

 .9/10/1393سنجش نتایج اجالس سراسری نماز، 

http://farsi.khamenei.ir/sahifeh-content?id=15468
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2900
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3962
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عنوان یکی از دستاوردهای عظیم انقالب اسالمی یاد نموده است، به

(http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=8824, 33371) اند و از آن تمجید کرده

(http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=27046, 27087, 36091, 39872) ؛ و در ضمن این

-http://farsi.khamenei.ir/news)اند گیری متعالی آن در آینده، توجه دادهتقدیر، به لزوم جهت

content?id=27030).  یکی از علمی پراستناد محققان ایرانی را همچنین افزایش تعداد مقاالت

که باید این روند رو به اند دانسته و تأکید کردههای مجاهدت و پیشرفت علمی در کشور نشانه

 .(http://farsi.khamenei.ir/news-content?id=23441)د رشد حفظ و تقویت شو

 ضرورت نافع بودن مقاله

زند، مقام نگاهی که برای جلوگیری از تکثیر کمی مقاالت، به نفی اعتبار آن دست می در مقابل  

که از  تاکید دارند؛ بلکه حذفی نداشتهدیدگاه « نگاریمقاله»گاه نسبت به ، هیچمعظم رهبری

و در  (http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3354)این ظرفیت، استفاده حداکثری شده 

گیری شود. ایشان حتی تکرار تأکیدهای خود گری، از آن بهرهراستای رفع نیازهای جامعه و هدایت

 .(http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=31386, 39877)دانند در این زمینه را ضروری می

ی و بعضا کیفی مقاالت، تأکید دارند ضمن ابراز خرسندی از پیشرفت کمّ رهبرمعظم انقالب

هدف باشد بلکه کیفیت و جهت مقاله اهمیت بیشتری دارد. مقصود صرفا مقاله  دیتول دینباکه 

این مقاله را برای چه »این است که باید چرایی نگارش مقاله معلوم باشد « جهت مقاله»ایشان از 

و این مقاالت آثار خود را در زندگی واقعی مردم )بازار، تولید، صنایع و ...( نشان « نویسیم؟می

 .(http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=17466)د نبده

را ناظر « علم نافع» معظم له برای تبیین مقصود خویش، مانند همیشه، تولید ادبیات نموده و

که  است علمىاز علم  نافع عبارت  اند. به بیان مقام معظم رهبریبه مراد خود معرفی نموده

-http://farsi.khamenei.ir/speech)شد به کار کشور بیاید و براى حل مشکالت کشور مفید با

content?id=27046, 27087).  ساله هم مدنظر  20از منظر ایشان، برای تولید علم نافع، باید اهداف

 فرمایند:ایشان می .(http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=31386)قرار بگیرد 

http://farsi.khamenei.ir/news-content?id=27030
http://farsi.khamenei.ir/news-content?id=27030
http://farsi.khamenei.ir/news-content?id=27030
http://farsi.khamenei.ir/news-content?id=23441
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3354
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=31386
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=31386
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=17466
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=31386
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وقتی که الزم داریم دستمان  اگر امروز تحقیق نکردیم، اگر امروز خودمان را آماده نکردیم، آن

هم مورد مالحظه قرار بگیرد. خالی خواهد بود. باید این نیازسنجی انجام بگیرد و نیازهای امروز 

 .)همان( آموزی و فراگیری علم و تعلیم علم، بر مبنای نفع آن و نیاز آن باشدجویی و دانشدانش

که باال بودن سطح  معتقدندایشان در بیان نسبت کمیت و کیفیت برای نافع بودن مقاالت 

که الزم است، دارای اهمیت زیادی نیست و کیفیت مقاالت و رشد ها در عین اینهکمی مقال

از  .(http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=37949)کیفی اهمیت و ضرورت دارد های شاخص

گیری مقاالت در جهتمقاالت، نقش اصلی و اساسی دارد،  آنچه در کنار کیفیت لهمعظمنگاه 

-با این توضیح می .(http://farsi.khamenei.ir/news-content?id=17464)تأمین نیازهای کشور است  

-جهت»و « کیفیت»را حداقل دارای دو شاخص  توان علم نافع از منظر مقام معظم رهبری

 دانست. « گیری

ضوابط و معیارهای  ضمن تأکید بر رعایت رهبر معظم انقالب، در توضیح کیفیت مقاله،

به کار گرفتن حد اعالی توان  ،(http://farsi.khamenei.ir/news-content?id=1057) مشخص و دقیق

گیری از ویرایشگران مجرب برای باال، بهره دارا بودن اتقان و متانت در درجة علمی و تحقیقی،

داع وجود نوآوری و اب ،(http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2208)تألیف و ویرایش مقاالت 

را دارای نقش و اهمیت  (http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=27985)در تولیدات علمی 

 فرمایند:دانند. ایشان میبسیار زیادی می

دهند، کرد. آمارهایى که میرا که ما عرض کردیم، با تولید مقاله نباید اشتباه  تولید علم البتّه

ى مرجع هاى علمى و بعضاً باارزش و مرجع که در دنیا جنبههایى که منتشر شده، مقالهمقاله

ى قضیّه نیست؛ اواّلً بایستى مقالهپیدا کرده، این چیز خوبى است، چیز باارزشى است امّا این همه

 نیازهاى درونى کشور باشد ها ناظر بهها به ثبت ابداع بینجامد، ثانیاً باید مقاله

(http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=27985). 

ی هاتوان در ارزیابی مقاالت، شاخص، مییادشدههای کیفی برای تشخیص هر یک از مؤلفه

به کار گرفتن حد اعالی توان علمی و »برای ارزیابی  مؤلفه  کمی قرار داد. به عنوان نمونه،

یا  ده و رشته تخصصی وی را مالک دانست، سطح مقاله نسبت به مرتبه علمی نگارن«تحقیقی

، سطح محتوای مقاله در مستدل و متقن «باال دارا بودن اتقان و متانت در درجة»برای ارزیابی 

استفاده از ویرایشگران »قرار داد. همچنین در مؤلفه  بودن نسبت به لبه دانش تخصصی را مناط

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=37949
http://farsi.khamenei.ir/news-content?id=17464
http://farsi.khamenei.ir/news-content?id=1057
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2208
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=27985
http://farsi.khamenei.ir/keyword-content?id=1245
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=27985
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، سطح مقاله در رعایت استانداردهای ویرایشی، راهگشا خواهد بود. لحاظ مؤلفه «مجرب

های نشریات، موجب تقویت قدرت ویراستاری متن توسط نگارنده، ضمن کاستن از هزینه

رسد مقصود مقام معظم رهبری نظر میخواهد شد. به عالوه به  هاهویراستاری در نگارندگان مقال

رایشی ویراستاری تخصصی بوده و صرفا به معنی استفاده صحیح از عالئم و نکات نگارشی و وی

گرانه را با خود داشته و خالی از جهات به نحوی که نقش هدایت نیست؛ بلکه استخدام واژگان

 .منتقل نمایدسلبی و منزجر کننده در مخاطب بوده و به بهترین شکل معنا را 

-های توفیق دانسته و میایشان درنوردیدن مرزهای دانش و گسترش آن را یکی از مالک

با تحصیل  -یعنی شکستن مرزهای علم و پیشرفت کردن-توجه کنید که تولید علم »فرمایند: 

دومی  که به دومی نیاز نیست، اماما اوّلی را نیاز داریم. نه این تفاوت دارد؛ ،ر در علمعلم و تبحّ

یکی از راهکارهای اعمال این  .(http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3263)« کافی نیست

های خالقانه مقاله در چکیده است. مطالبه این بخش در تدوین شاخص، الزام به درج جنبه

نگاری تبدیل شود. البته باید متذکر شد که شکستن تواند به فرهنگ رایج در مقالهها، میچکیده

« عام و خاص مطلق»مرز دانش با نوآوری و خالقیت متفاوت است و رابطه این دو با یکدیگر 

شود. بسیاری از مقاالت است؛ به نحوی که هر نوآوری لزوما به شکستن مرزهای دانش منجر نمی

لعات مشابه، دارای نوآوری در روش، عمق، مقایسه تطبیقی، تحلیل تأثیر و تأثر نسبت به سایر مطا

ا این موارد الزاما شکستن مرز دانش و تولید واقعی علم را به دنبال در آراء دیگران و ... هستند امّ

ا حرکت بر لبه دانش یا شکستن نیست امّ« بنیادین»د. تفاوت دیگر این است که نوآوری الزاما نندار

 خالقیت و نوآوری را نیز در خود دارد. بوده و« بنیادین»مرزهای آن الزاما 

گشا راه بودن و پُرمغز ،مقاله از دیدگاه رهبر معظم انقالبهای تبیینی کیفیت از دیگر ویژگی

ها فکر ی عموم کسانی که در این زمینهبتواند محلّ استفادهبودن آن است؛ به نحوی که مقاله 

 .(http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=38352)د کنند قرار بگیرمی کنند و کارمی

، توجه به نفع کشور و رفع نیاز داخلی «جهت مقاله»لین مؤلفه مدنظر معظم له در خصوص اوّ

تولید سط علم و واسطه بودن آن برای تکمیل فرآیند است. ایشان حتی بین رفع نیاز مستقیم تو

 فرمایند:می علم، تفاوت قائل بوده و

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3263
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=38352
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ی یک کنندهکدام تحقیق منطبق است با نیاز کشور و کدام تحقیق، تکمیل]باید مالحظه کرد[ ... 

های وسط  ای داریم؛ حلقههایی یک زنجیرهما گاهی در زمینه .ی تحقیق و پژوهش استزنجیره

ت خواهد داشت. پس هدفدار کردن تحقیق ها خیلی اهمیّ این زنجیره مفقود است. تأمین این حلقه

]دارای اهمیت  های حیاتی کشوری بخشعلمی با توجه به نیازهای کشور و نیازهای صنعت و بقیه

 .(http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3354)ت اس باالیی[

 فرمایند: و می فه دوم را به دشمن ستیزی محتوا اختصاص دادهایشان در تبیین جهت مقاله، مؤلّ

کند، خرسند هم اگر دنبال علمی بگردید که این علم، دشمنان آن اهداف را نه فقط ناراضی نمی

ی مربوط به جهاد کند، این جهاد نیست. فرض کنیم جهاد دانشگاهی یا فالن مؤسسهمی

منتشر شده؛ این، مالک  «ISI» دانشگاهی بگوید در سال فالن، صد یا پانصد مقاله از من در

 هاینیست. این مقاله چه بود؟ در چه جهت بود؟ به چه درد شما خورد؟ آن کسانی که با آرمان

شما دشمنند، نسبت به این مقاله چه موضعی داشتند؟ آیا آنها احساس خطر کردند؟ البته 

د؟ یا نه، احساس خطر نکردن -اهل علم که نگاهشان جور دیگری است-شان  سیاسیون

(http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3393). 

است و الزمه « جهاد علمی»در فضای  م معظم رهبری مبتنی بر تولید علمرهنمودهای مقا

جهاد نیز تقابل با دشمن است؛ از این رو مقاالتی باید در اولویت پذیرش و چاپ قرار گیرند که تقابل 

 .شودبیشتری با فرهنگ خصم ایجاد نموده و سبب نارضایتی و برانگیختن خشم بیشتر در آنان 

از رهنمودهای مقام معظم  دریافتترین شاخص قابل بندی این بخش باید گفت مهمدر جمع

« کیفیت»است که خود شامل دو مؤلفه « نافع بودن مقاله»برای یک مقاله مطلوب،  رهبری

. به این شود)رفع نیاز کوتاه مدت و بلندمدت کشور و خطرآفرینی برای دشمن( می« جهت»و 

ن برای حصول منافع گیری آبیان، افزایش کمی تولید مقاله در ضمن ارتقاء کیفیت و لحاظ جهت

 است.  ها برای تبیین تراز مقاله مطلوب از دیدگاه مقام معظم رهبریترین مؤلفهکشور، مهم

 ضرورت رفع نیازهای کشور 

رفع نیاز »گیری جهت بیان شد، از منظر مقام معظم رهبری پیشتر ی کههایدر میان شاخص

ترسیم « مطلوب نهایی»برخوردار است و معظم له آن را به عنوان  بیشتری، از اولویت «کشور

مقصود این است »فرمایند: ایشان می ،(http://farsi.khamenei.ir/news-content?id=27030) اندنموده

-http://farsi.khamenei.ir/speech)« مکه ما پژوهش را تابع نیاز خودمان قرار بدهی

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3354
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3393
http://farsi.khamenei.ir/news-content?id=27030
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=7959
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=7959
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content?id=7959)، ّت نیز مالحظه نشود، رفع نیازهای کشور، به ت و کیفیّیّبه نحوی که اگر کم

 فرمایند:. ایشان میشودبخش یک اثر پژوهشی تألیفی تنهایی، ارزش

ی کیفیت باید بر طبق نیاز کشور نوشته بشود؛ این خیلی مهم است. بنابراین هم مسئلهمقاله 

ست که مهم است، هم اینکه مقاله باید برای رفع یک نیازی در کشور تهیه بشود. اگر ا هامقاله

م؛ هر جور دَتو ب  »ای نوشت و به دیگری فروخت. گفت: این شد، حاال گیرم یکی هم یک مقاله

یم. مقاله اگر به نفع کشور است، به نفع یک جهتی است، یجوری نگو حاال ما آن«. مدَ ب  خواهی،می

 .(http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=17466) به هر شکلی باشد، خوب است

های پژوهشی به ویژه مقاالت علمی، در ارتباط با فعالیت لهاین مؤلفه در رهنمودهای معظم

بایست در ارزیابی مقاالت و پذیرش آنها، مالک بسیار پرتکرار است؛ لذا یک مقوله کانونی است که می

قرار گرفته و حتی به تنهایی، نصابی برای پذیرش اثر تألیفی داشته باشد. به نظر نگارنده این مقاله، 

تیاز برای این شاخص )مطابق جدول پیشنهادی انتهای این مقاله(، ضروری است؛ ام %70لحاظ حداقل 

، %70تر از ای دارای سایر نصاب های کمی، کیفی و ... بود، احراز امتیاز پایینبه نحوی که اگر مقاله

هدف را های بیپژوهش» نگاه مقام معظم رهبری ازموجب عدم پذیرش مقاله گردد؛ چرا که 

تأکیدات  .(http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=39877) «ی کار خارج کرددایرهبایستی از 

چنان قاطع است که از لحاظ نمودن آن در ارزیابی در این بخش آن قدر پرتکرار و آن لهمعظم

پیشنهادی  %70ه با توجه به اهمیت موضوع، این درصد می تواند از مقاالت، گریزی نیست. البتّ

درصد افزایش یابد؛ تا جایی که  6-10ساله، به طور ساالنه  3-5نگارنده این سطور، طی بازه های 

 درصد مقاالت، منطبق بر رفع نیازهای کشور باشد. 100

طعی مقام معظم های پژوهشی بر نیازهای کشور، از مطالبات قتطبیق کامل فعالیت

باید » فرمایند:ایشان می .(http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=26859)است  رهبری

« تحقق پیدا کند، باید عملی شود [کشور یازهایبر ن یپژوهش هایتیکامل فعال قیتطب] این

(http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=21044).  و پس از  %90ایشان ابتدا تطبیق حداقل

در کل مسائل علمی »اند: ها با نیاز کشور را مطالبه نمودهپژوهش %100حدود یک سال، تطبیق 

شود، نود درصد آنها باید ناظر باشد به مسائل داخلی کشور و نیازهای  ه میمقاالتی که نوشت کشور،

« ها باید متوجه به حل مشکالت کشور باشدنامهنود درصد پایان ؛کشور

(http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=24772)؛ 

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=7959
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=17466
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=39877
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=26859
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=21044
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=24772
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دانم های علمی ما ناظر به نیازهای کشور نیست. نمیدهند که هفتاد درصد مقالهبه ما گزارش میاالن 

ی شود. این همه شما زحمت بکشید، مقالهجور گزارش میچقدر این آمار دقیق است، اما به من این

نه! خب،  علمی تهیه کنید، از این مقاالت علمی سی درصد ناظر به نیازهای کشور باشد، هفتاد درصد

ی علمی ناظر ی مقالهکند. باید صددرصد کار علمی، تالش علمی، تهیهانسان احساس خسارت می

  ی مورد قبولی که مقالهیم بر این اساس همکاری کنید. آنجاه I.S.I باشد به نیازهای شما. شما با

ISI کنید. ما معیار اساسی توانید در کشور از آن استفاده کنید، آن را دنبال چیزی است که شما می

ها خواهیم ایندارد، می در دست داریم؛ معیار ما این است که کشور ما صدها خلل و مشکل و خأل

 .(http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=21044) را پر کنیم

نگاری در کشور، دوری فضای به شیوه مقاله ام معظم رهبرییکی از نقدهای جدی مق

دهی به موضوعات بر اساس نیاز بازارهای غربی است های علمی از نیازهای کشور و جهتمقاله

(http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=24142).  ایشان این موضوع را که مقاالت به جای رفع

نیازهای کشور )در زمینه نفت، کشاورزی، صنایع مختلف، ارتباطات و ...( نیاز بازارهای کشورهای 

-http://farsi.khamenei.ir/speech) کنندمعرفی میبار غرب را مرتفع نمایند، بسیار تأسفدیگر به ویژه 

content?id=33445, 22233). 

 :دانندمیا ناکافی ، راه طی شده را ضروری و مفید امّوجود این نقد، مقام معظم رهبریبا 

کنند ها به دانشگاه ایراد ]وارد[ میاند. بعضیها در خدمت کشور بودهی اخیر، دانشگاهدر چهار دهه

هست. من هم آی و از این قبیل ]است[؛ بله، این اشکال  خود بنده هم اسیی آکه فقط دنبال مقاله

خواهد یا آن یک درصد برتر ی شما را میه کسی که مقالهکام که نگاه نکنید به اینبارها این را گفته

خواهد! این را ما بارها خواهد؛ نگاه کنید ببینید کشور چه میکند، او چه میرا از شما مطالبه می

های کشور در ر نشود که دانشگاهکنم؛ لکن این هم گفته نشود و تصوّایم و االن هم تأکید میگفته

ها را همه کار  مهم ّ سازندگی در کشور انجام گرفته، ایناند؛ چرا، اینخدمت مسائل کشور نبوده

صنایع سد، صنایع  ...اند ها انجام دادهاند، غالباً جوانهای دانشگاه انجام دادهکسی انجام داده؟ بچّهچه

« ؟کسی انجام دادها را چههایی است در کشور؛ اینها پدیدهنیروگاه، صنایع پل، صنایع راه؛ این

(http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=40725). 

، نگاه مقام معظم رهبری ازیکی از اقدامات ضروری و اساسی برای رفع خألهای کشور 

ها و مراکز علمی کشور، بر مبنای نیازسنجی های علمی دانشگاهفعالیت« مهندسی پژوهشی»

-صحیح و تشکیل بانک اطالعات جامع در این خصوص است. ایشان قائل هستند که باید فعالیت

ها قرار های واقعی کشور، مبنای پژوهشدار شود و احتیاجهای علمی و پژوهشی در کشور هدف

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=21044
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=40725
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از دانند؛ ی برای هدایت این امور میمرکز ایجاد این کار را تشکیل بانک اطالعات وگیرد و الزمه 

توانند بدانند چه الزم است، چه انجام شده و برای تکمیل پژوهش چه اموری این طریق همه می

-http://farsi.khamenei.ir/speech)الزم است تا این قطعات گوناگون در کنار هم جمع شوند 

content?id=3354). لین اجرایی ها و مسئولیت مورد تأکید برای دانشگاهایشان این اقدام را مسئو

 .(http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=27985)دانند می

ای العادهبدیهی است برای تنظیم این نقشه راه، توجه به نیازسنجی واقعی از اهمیت فوق

ی حال و آینده رفع احتیاجات برای« نیازسنجی علمی»، برخوردار است. مقام معظم رهبری

هایی که مورد نیاز کشور است و گذاری در رشتهدانسته و بر سرمایهکشور را بسیار ضروری 

ی کشور در چارچوب نیازهای فعلی و آینده یهای دکترنامهعلمی و پایان مقاالت دهی بهجهت

های اساسی مورد یکی از رشته .(http://farsi.khamenei.ir/news-content?id=31372)تأکید دارند 

اسالمی بوده است   له، علوم پایه و علوم انسانیتوجه در بیانات معظم 

(http://farsi.khamenei.ir/news-content?id=33412).  الزمه اجرای این مهندسی پژوهشی، آگاهی

رمایند نیازها باید برای فکه حضرت ایشان میپژوهشگران از نیازهای واقعی جامعه است؛ چنان

تشخیص مؤلفه  .(http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=37949)نخبگان تبیین شود 

-این مقاله( به عنوان یکی از شاخص 2از ضمیمه  6)ردیف « انطباق با نیازهای کشور»پیشنهادی 

ای ارزیابی مقاالت نیز از طریق تطبیق موضوعات پژوهشی با نظام مسائل کشور )دانشگاه، ه

 شود، امکان پذیر خواهد بود.سازمان، صنعت و ...( که از آن به  مهندسی پژوهشی یاد می

      نمایند: ها، دو جهت عمده را معرفی میبرای هدفمندنمودن پژوهش مقام معظم رهبری

 تأمین مستمر نیازهای کشور. -2علمی؛  کسب مرجعیت -1

البتّه هدف پژوهش قاعدتاً دو چیز است: یکی  ... اقدام دیگر، هدفمند کردن تحقیقات است؛

کنونی و  دوّم حلّ مسائل ؛و حضور در جمع سرآمدان علم و فنّاوری مرجعیّت علمی رسیدن به

آقا چطور ]منافات »گویند ام بعضی میها با هم منافات هم ندارد؛ شنیدهی کشور. اینآینده

هر دو هدف درست است. پژوهش بایستی هم برای « ندارد[؟ این هدف درست است یا آن هدف؟

نقطه که ما در آینده حتماً باید به این -ی علم و ایجاد مرجعیّت علمی باشد رسیدن به اوج قلّه

د هم باید برای حلّ مسائل جاری کشور باش -برسیم که مرجع علمی در دنیا به حساب بیاییم

(http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=39877). 

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3354
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3354
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3354
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=27985
http://farsi.khamenei.ir/news-content?id=31372
http://farsi.khamenei.ir/news-content?id=33412
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=37949
http://farsi.khamenei.ir/keyword-content?id=1400
http://farsi.khamenei.ir/keyword-content?id=1400
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=39877
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مسائل و رفع نیازهای کشور باشد، به این تعبیر اگر صد در صد مقاالت باید ناظر به حل 

 توان یکی از نیازهای عمده کشور را کسب مرجعیت علمی در دنیا دانست. می

ها با های انطباق تولیدات پژوهشی با نیازهای کشور، تعامل متقابل دانشگاهیکی از شاخص

ها سهم اهدانشگ»الن است؛ لذا الزم است سازی مسئوهای دولتی برای ایفای نقش در تصمیمرده

-http://farsi.khamenei.ir/news)« دخود را در کمک به مدیریت کشور به خوبی ایفا کنن

content?id=26845).   مقصود از این تعامل، یک تعامل حقیقی است و تعامل شکلی و تشریفاتی

مدیریتی باید بتوانند از محصوالت و نتایج ذهنی و فکری نخبگان کشور  هایکافی نیست؛ دستگاه

دهی تولید مقاالت به سمت تأمین نیازهای کشور فراهم استفاده کنند. در آن صورت زمینه جهت

های علمی ها و محیطدانشگاه .(http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=17082)خواهد شد 

لین تأثیر بگذارند ئوگیری مسهای گوناگون از جمله تصمیمنیز باید بتوانند در زمینه

(http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=26859). «زمند روش سیستمی و این موضوع نیا

مقام  .(http://farsi.khamenei.ir/news-content?id=21042)« تتالش بیشتر بنیاد ملی نخبگان اس

دانسته و ها ها و وزارتخانهتالش برای پیشرفت علمی را مسئولیت همه دستگاه معظم رهبری

ها را در این روند مشخص تواند وظایف همه بخشمی ی جامع علمی کشورنقشه»رمایند: فمی

 کشور ی جامع علمیتبیین نقشهایشان  .(http://farsi.khamenei.ir/news-content?id=27972)« دکن

 انداز مسئوالن مطالبه نمودهرا  برای دانشگاهیان و تبدیل آن به برنامه

(http://farsi.khamenei.ir/news-content?id=33412). 

 کسب مرجعیت علمی

های رفع نیاز انعکاس یافت، یکی از گونه مقام معظم رهبری هایگونه که در فرمایشهمان

ایرانی و کسب مرجعیت علمی در دنیا است.  تادانکشور، افزایش استنادات علمی به مقاالت اس

به فرمایش معظم له موضوع روحیه ساختن، اتکاء به نفس، اعتماد به نفس، حرف داشتن، حرف 

زدن و تولید مقاله استنادی که دیگران در دنیا به آن استناد نمایند، ادبیات رایج کشور در محیط 

کسب  .(http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=31386)دانشگاه و محیط علمی ما شده است 

 ت بر لبه دانش تخصصی و تولید علممرجعیت علمی نیز از طریق شکستن مرزهای دانش، حرک

 تحقق است.های مقاله مطلوب بیان شد، قابل واقعی که پیش از این به عنوان یکی از مؤلفه

http://farsi.khamenei.ir/news-content?id=26845
http://farsi.khamenei.ir/news-content?id=26845
http://farsi.khamenei.ir/news-content?id=26845
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=17082
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=26859
http://farsi.khamenei.ir/news-content?id=21042
http://farsi.khamenei.ir/keyword-content?id=1052
http://farsi.khamenei.ir/news-content?id=27972
http://farsi.khamenei.ir/news-content?id=33412
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=31386
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رهبر معظم انقالب به طور مستمر از حرکت تولیدی در علم، به ویژه تولیدی که ایجاد اقتدار 

 اند:به آن ترغیب و تشویق نموده نسبت مرجعیت علمی شود، دفاع نموده و منجر بهنماید و 

فراوان است؛ ى کشور ما امروز مشترى دارد، یعنى مشترى  کار علمى در دنیا شدهمقاالت علمى  نمایه

ى افتخار اى تهیّه کنید و مرجع واقع بشود و به آن ارجاع داده بشود، مایه[ شما مقالهکهنبله، ]ای ...

 ى پیشرفت علمى کشور استاست، چیز خوبى است، براى کشور هم خیلى خوب است و نشانه

(http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=26859, 7959). 

آى و امثال آن در دنیا ا سهاى آىمان در پایگاهص رف اینکه فرض کنید مقاله»اند: نیز فرموده

...« اما کافی نیست  گیرد، این یک تمجید علمى هستشود، یا حتى مرجع قرار می منتشر می

(http://farsi.khamenei.ir/news-content?id=27087, 27972). 

ها در مجامع جهانی ضروری انعکاس پژوهش»: اند کهتأکید نموده مقام معظم رهبری

« ددر برخی مجامع جهانی باش مقاالت درج ]صرفا[ است، اما نباید مالک پیشرفت علمی کشور،

(http://farsi.khamenei.ir/news-content?id=7937).  به نظر ایشان افزایش مقاالت استنادی، نشانه

ای که از طرف محققین یعلم مقاالت یعنی - پراستناد علمی مقاالت»تحقق جهاد علمی است: 

روز رو به افزایش است؛ اما این روزبه -شود شود و در دنیا به آنها استناد میایرانی منتشر می

« هشور اتفاق افتادی مهمی است. پس مجاهدت علمی در کخیلی پدیده

(http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=23451, 24227). 

اد مجالت ، ایجگاه مقام معظم رهبریدیدیکی از راهکارهای کسب مرجعیت علمی از 

 است.  تخصصی به زبان اصلی آن علم

 فرمایند:عنوان نمونه، میایشان به

 -یعنی زبان عربی  -مباحث فقهی را با زبان علمی فقه ی علمی فقه الزم داریم که ما یک مجله

ا زبان اصلی مجله باید عربی باشد. نویسد؛ امّ بیان کند. اگر کسی هم خواست فارسی بنویسد، می

ی فقه تهیه کنند و در آن مقاله بنویسند؛ محققان، بزرگان و فضال، موضوعات محققان یک مجله

نقد کنند؛ فقه را پیش ببرند و دنیا را از فقه شیعه آگاه جدید فقهی را بنویسند؛ تحقیق کنند؛ 

که شاید هیچ  -آورند! از این فقه غنی ها، فقه ما را بعد از فقه اباضیه میکنند. در دائرةالمعارف

کسی خبر  -فقهی این همه کتاب و تحقیق و متون مهم نداشته باشد، یا کمتر فقهی داشته باشد 

د وریم، تا در مجالت علمی دنیا منعکس بشوندارد! اینها را بیرون بیا

(http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2587). 

http://farsi.khamenei.ir/news-content?id=7937
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2587
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 توجه به جهت استاد

ترین ارکان تولید مقاله، از یک جانبه گرایی، به عنوان ضمن ترسیم مهم مقام معظم رهبری

پرهیز داده و ضمن توجه دادن به جهت مقاله برای تأمین نیازهای  استادانیک آسیب در پرورش 

وهشی کشور، به جهت استاد نیز تأکید فراوانی دارند. با توجه به اینکه در حال حاضر، تولیدات پژ

ها و مراکز آموزشی و پژوهشی، در اولویت قرار می دانشگاهت علبرای جذب و ارتقاء اعضای هیئ

منحصر شدن جذب به این شرائط ابراز نارضایتی دارد معظم له ضمن تأیید لزوم چنین شرطی، از 

 فرمایند:. ایشان میاندفرموده

ی ارتقاء، نامهی تولید مقاله برای ارتقاء اساتید هم خودش یک مشکلی است؛ در آیینمسیر ساده

ای است؛ یک مقاله برای ارتقاء اساتید یک نقش بسیار اساسی دارد؛ خب این یک مسیر ساده

تر باید انجام داد، یعنی ارتقاء را صرفاً مبتنی بر مقاله نباید کرد؛ کارهای مقداری کار را دقیق

-http://farsi.khamenei.ir/speech)د تواند مالک ارتقاء باشتری وجود دارد که آنها میاساسی

content?id=39877). 

ه این طور نیست که دانند؛ البتّایشان محور قراردادن امتیاز مقاالت برای ارتقاء را کافی نمی

اساسی کشور را های اثرگذار برای تأمین نیازهای اساسا با آن مخالف باشند، بلکه درج سایر مؤلفه

نمایند. به این معنی، تولید مقاالت مطلوب و تراز کشور، شرط ضروری ارتقاء اساتید مطالبه می

 است اما کافی نیست.

 فرمایند:ایشان می 

والّا صرف اینکه مثالً  ؛ما باید نظام اعطای امتیازات علمی را در دانشگاه تطبیق کنیم با این چیزها

ی.اس.آی منتشر کرده یا چه تعداد مقاله منتشر کرده، کافی نیست؛ ی آیک مقاله در یک مجله

ای را تهیه ی علمی به دنبال این باشد که مقالهیعنی محقق و پژوهشگر ما نباید برای کسب رتبه

ای ندارد و هیچ خألیی از خألهای پژوهشی کشور را پر و تولید کند که برای کشور هیچ فایده

کند، ممکن است برایش مفید باشد یا برای آن را در مجله چاپ میکند. بله، آن کسی که نمی

کند صرفاً برای ا برای کشور مفید نیست. این کار را میکس دیگری و جای دیگری مفید باشد؛ امّ 

ی علمی به دست آورد. این نظام باید به هم بخورد؛ این درست نیست. نظام اعطای اینکه رتبه

هایی که در این زمینه هست، باید تطبیق کند با همین مطلب که کدام نامهامتیازات علمی و آیین

ی تحقیق و پژوهش ی یک زنجیرهکنندهو کدام تحقیق، تکمیل تحقیق منطبق است با نیاز کشور

 .(http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3354, 29892) است

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=39877
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=39877
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=39877
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انتظار خود، مصادیقی تر شدن خطوط اصلی مورد برای روشن مقام معظم رهبری

-ل موضوع مقالههای مکمّهمچون دانشجوپروری و نوآورری در بیان نظریات را به عنوان مؤلفه

را مطالبه  بر این مبناای کنند و تدوین آیین نامهت علمی پیشنهاد میری در ارتقاء اعضای هیئنگا

با شکل گیری جهت صحیح استاد،  .(http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3346)نمایند می

 مقاالت نیز جهت مطلوب خود را خواهند یافت.

های تفریطی در خصوص تدوین مقاالت و مخالفت با گسترش با توجه به وجود برخی نگاه

دانند و همواره ضمن بیان ضرورت و ناکافی میشود که معظم له تولید مقاله را آن، یادآور می

اند جهت مناسب آن را برای کشور و نگاری، تالش نمودههای مثبت مقالهتمجید از ویژگی

مقاالتی که مورد  محوری، موافقان و مخالفانی دارد؛ البتهموضوع مقاله»پژوهشگران ترسیم نمایند. 

ا نباید در مسیر ارتقای علمی استادان، تولید مقاله گیرد برای کشور آبرویی است اماستناد قرار می

   .(http://farsi.khamenei.ir/news-content?id=39872)« داصل و ضابطه قرار گیر

ور وجود دارد استفاده ها کارهای الزمی است، امّا ناکافی است؛ بایستی از امکاناتی که در کشاین

کند، باید فکر عمیق و وقت فکری هم که گسترش پیدا میکنید، فکر را در کشور بگسترانید؛ آن

ها و افرادی دنبال . من معموالً وقتی گروه. ..کننده برای هر کسی باشداساسی و منطقی و قانع

گویم کنم، میسفارش میاین هستند که مثالً یک گردهمایی و همایشی را ترتیب بدهند، همیشه 

شما اَمَد را نزدیک قرار ندهید؛ یعنی فرصت قرار بدهید برای اینکه بتوانید کار بکنید، تا آنچه بُروز 

لکن کار را به  ... کند در این همایش، یک چهره و نمای مطلوبی داشته باشد، آبرومند باشد؛می

 .(http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=24344)د اینجا متوقّف نکنی

از  نیز های عالیهای اجرائی برای ایدهطرح تدوین لزوم در اندیشه مقام معظم رهبری

-http://farsi.khamenei.ir/speech)دیگر جهات مطلوب استاد برای تولید علم است 

content?id=20729). 

 

 

 

 

 

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3346
http://farsi.khamenei.ir/news-content?id=39872
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=24344
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=20729
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=20729
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=20729
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 بندیجمع

توان به این ، میو رهنمودهای مقام معظم رهبری هاای فرمایشبا محوربندی و تحلیل محتو

ابزاری دوسویه است و باید از ظرفیت آن برای ترویج  ،بندی رسید که از نظر معظم له، مقالهجمع

اندیشه اسالمی و انقالبی استفاده کرد. ایشان بر حرکت تبیینی و نوشتن مقاالت برای انجام نقش 

، اصل انتشار مقاالت و کثرت معظم رهبری گرانه تأکید فراوانی دارند. مقاممتعهدانه و هدایت

وردهای عظیم انقالب اسالمی دانسته و به جای برخورد حذفی آنها را قابل تمجید و یکی از دستا

الت پراستناد را نشانه مجاهدت و پیشرفت تدوین مقاالت، افزایش تعداد مقا گرایی دربا موج کثرت

دانند و از آن با عناوینی چون افتخار و آبرویی برای کشور یاد کرده و بر لزوم علمی در کشور می

 نمایند.استفاده حداکثری از این ظرفیت، تأکید می حفظ سرعت در تولید کمی و

و دانسته و غرض نهایی « مقاله مطلوب» مقاله را دومین مؤلفة« کیفیت»قاء ایشان ارت 

شمرند. دقت در ت مقاالت را، رفع نیازهای جامعه بر مییّمطلوب از روند رو به رشد تولید کمّ

و خروجی تولید مقاالت بوده و مقصود از مقاله، شاخص سومی است که نشانگر کاربرد « جهت»

نمایند. در این خصوص، معظم له، با انتقاد از تأمین معرفی می« چرایی نگارش مقاالت»آن را 

های های استنادی علوم، یافتن اثر و نشانهنیازهای غرب توسط برخی مقاالت نمایه شده در پایگاه

دانند؛ به نحوی که صنایع و ... کشور ضروری میهای علمی را در بازار، تولید، زندگی، این تالش

ستیز هم باشد. مقاله مطلوب از دیدگاه باید دشمن« جهاد علمی»از نظر ایشان، تولید مقاله با نگاه 

معرفی شده و فایده آن را حل مشکالت امروز و آینده « علم نافع»مقام معظم رهبری، همان 

 شمارند.سال آتی می 20کشور، حتی تا 

نظر ایشان، برای نیل به این مقصود، گریزی از نیازسنجی صحیح و باال بردن کیفیت به  

های کیفی برای ارزیابی مقاالت نبوده و متولیان آن، هم مقاالت و رشد پیدا کردن شاخص

ها های مراکز تحقیقاتی و علمی هستند و تعامل واقعی و متقابل دانشگاهها و هم دستگاهدانشگاه

سازی با تأکید بر نقشه جامع علمی کشور و تبدیل آن به برنامه در دولتی برای تصمیمهای با رده

 دانند. ها را راهکار مؤثر این تعامل حقیقی میها و وزارتخانههمه دستگاه

گیری مهندسی پژوهشی دانند و بر شکلا ناکافی میراه طی شده را ضروری و مفید امّله عظمم

که تبیین نمایند؛ ضمن آنات جامع تأکید میو تشکیل بانک اطالعبر مبنای نیازسنجی صحیح 
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نمایند. از دیدگاه ایشان، هدفمندی این نیازهای مهندسی شده را برای نخبگان ضروری بیان می

تأمین مستمر نیازهای  -2کسب مرجعیت علمی؛  -1تواند باشد: ها مبتنی بر دو جهت میپژوهش

ترین راهکارهای کسب مرجعیت علمی را ایجاد مجالت به مهمکشور. مقام معظم رهبری، یکی از 

همچنین به منظور  ؛نمایندمنجر به اقتدار را مطالبه می زبان اصلی آن علم برشمرده و تولید علمی  

ت علمی، عالوه بر آثار پژوهشی، دانشجو پروری و نوآوری مل شروط فعلی در ارتقاء اعضای هیئتکا

های پژوهشی را برای ارتقاء و خروج از انحصار فعالیت در حوزه را دو شاخص مهم معرفی کرده

پردازی در مراتب علمی، ضروری می شمارند تا از این طریق، جهت صحیح استاد موجب ایده

 دانشجویان و افزایش توان تولید علم در کشور گردد.

 
 

 های مقاله مطلوب از دیدگاه مقام معظم رهبریشاخص              1ضمیمه 

 مقاله مطلوب:
 علــم نافـع

)مقاله پرمغز و 
 راهگشا(

 کمیت
 افزایش تعداد مقاالت پر اسنتاد

 حفظ سرعت تولید مقاالت

 کیفیت

 رعایت ضوابط و معیارهای مشخص و دقیق

 رعایت حد اعالی توان علمی و تحقیقی

 دارا بودن اتقان و متانت در درجه باال

 مجربگر گیری از ویرایشبهره

 ابداع و نوآوری

 درنوردیدن مرزهای دانش

 گیریجهت
 نفع کشور

 رفع نیاز داخلی

 تکمیل کننده زنجیره تحقیق

 کسب مرجعیت علمی

 ستیزی محتوا(جهاد علمی )دشمن
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 جدول پیشنهادی ارزیابی مقاالت علمی و پژوهشی                2ضمیمه 

 

 فهرست منابع 

  ،2/5/1358اتحاد دانشگاه و روحانیت، نقشه بزرگ دشمن: ایجاد جدایی و تفرقه ،

http://farsi.khamenei.ir/sahifeh-content?id=14744. 

  ،25/8/1356ادامه مبارزه تا نجات اسالم ،http://farsi.khamenei.ir/sahifeh-

content?id=13814. 

  ،5/7/1358بیان خدمات روحانیون و رسالت خطیر آنان ،

http://farsi.khamenei.ir/sahifeh-content?id=14894. 

  ،1/6/1395بیانات پس از بازدید از نمایشگاه محصوالت تبلیغی نامه به جوانان غربی ،

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=38382. 

 شاخص ردیف
امتیاز 
 شدهکسب 

سقف 
 امتیاز

نوع 
 امتیاز

نصاب 
 امتیاز

 - ... ...  های جاریشاخص ...

1 
 به کارگیری حد اعالی توان علمی و تحقیقی
)تناسب سطح مقاله با مرتبه علمی و رشته 

 تخصصی نگارنده(
 - مؤثر 5 

 % 60 وتویی 20  اتقان محتوا 2

 %80 وتویی 5  ویراستاری متن 3

4 
 ابداع و نوآوری

 نوآوری در چکیده و متن توسط نگارنده()درج 
 %40 وتویی 5 

 - مازاد 10  شکستن مرزهای دانش 5

  انطباق با نیازهای کشور 6

  تکمیل کننده زنجیره تحقیق 7 %70 وتویی 30

  ایجاد مرجعیت 8

 - مؤثر 10  ستیزیدشمن 9
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 1/1/1396اوران حرم مطهر رضوی، بیانات در اجتماع زائران و مج ،

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=36091. 

 25/4/1386ی رویان، بیانات در بازدید از پژوهشکده ،

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3393. 

 می بیانات در جلسه پرسش و پاسخ با جوانان در دومین روز از دهه فجر )روز انقالب اسال

 .http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2927، 13/11/1377و جوانان(، 

  ،22/2/1377بیانات در جمع دانشجویان دانشگاه تهران ،

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2888. 

 23/8/1391های راهبردی، بیانات در چهارمین نشست اندیشه ،

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=21471. 

  ،1/1/1392بیانات در حرم مطهر رضوی ،http://farsi.khamenei.ir/speech-

content?id=22233. 

  ،؛ 12/6/1377بیانات در دانشگاه تربیت مدرسhttp://farsi.khamenei.ir/speech-

content?id=2900. 

 13/7/1385ها، بیانات در دیدار اساتید و اعضای هیأت علمی دانشگاه ،

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3354. 

 8/6/1388ها، بیانات در دیدار اساتید دانشگاه ،http://farsi.khamenei.ir/speech-

content?id=7959. 

 15/5/1392ها، بیانات در دیدار اساتید دانشگاه ،http://farsi.khamenei.ir/speech-

content?id=23451؛ http://farsi.khamenei.ir/memory-content?id=24227. 

 22/5/1391ها، بیانات در دیدار اساتید دانشگاه ،http://farsi.khamenei.ir/speech-

content?id=20729. 

 11/4/1393ها، بیانات در دیدار اساتید دانشگاه ،http://farsi.khamenei.ir/speech-

content?id=26859. 

  19/9/1371، «شورای عالی انقالب فرهنگی»بیانات در دیدار اعضای ،

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=17189. 

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=23451؛
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=23451؛
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=23451؛
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  ،20/7/1368بیانات در دیدار اعضای بنیاد دایرة المعارف اسالمی ،

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2208. 

  ،15/12/1392بیانات در دیدار اعضای مجلس خبرگان رهبری ،

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=25696. 

  تغییرات جمعیتی و نقش آن در تحوالت مختلف »بیانات در دیدار اعضای همایش ملی

 .http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=24344، 8/8/1392« جامعه

  26/9/1383ها، در دیدار جمعی از اساتید دانشگاهبیانات ،

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3263. 

 2/6/1390ها، بیانات در دیدار جمعی از اساتید دانشگاه ،

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=17082. 

 29/3/1395ها، بیانات در دیدار جمعی از اساتید دانشگاه ،

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=33445. 

 ؛ 20/3/1397ها، بیانات در دیدار جمعی از استادان، نخبگان و پژوهشگران دانشگاه

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=39877. 
 15/9/1375های دانشجویی، ی از اعضای تشکلبیانات در دیدار جمع ،

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=24648. 

  ،24/9/1375بیانات در دیدار جمعی از پاسداران ،http://farsi.khamenei.ir/speech-

content?id=2821. 

 ؛ 9/8/1375آموزان، بیانات در دیدار جمعی از دانشجویان و دانش

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2817. 

  ،13/2/1376بیانات در دیدار جمعی از روحانیون ،http://farsi.khamenei.ir/speech-

content?id=2836. 

 30/11/1370ی قم، ی علمیهبیانات در دیدار جمعی از فضالی حوزه ،

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2587. 

  ،13/9/1374بیانات در دیدار جمعی از نخبگان حوزوی ،

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3962. 

  ،؛ 13/7/1390بیانات در دیدار جمعی از نخبگان و برگزیدگان علمی

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=17466. 

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=39877
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  ،1/5/1393بیانات در دیدار دانشجویان ،http://farsi.khamenei.ir/speech-

content?id=27046. 

  ،1/3/1396بیانات در دیدار دست اندر کاران اولین کنگره بین المللی قرآن و علوم انسانی ،

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=38352. 

 23/5/1385ها و مؤسسات آموزش عالی، بیانات در دیدار رؤسای دانشگاه ،

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3346. 

 های علم و فناوری، ها، مراکز رشد و پارکها، پژوهشپاهبیانات در دیدار رؤسای دانشگاه

20/8/1394 ،http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=31386. 

  ،12/7/1391بیانات در دیدار شرکت کنندگان در ششمین همایش ملی نخبگان جوان ،

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=21044. 

  ،30/7/1393بیانات در دیدار شرکت کنندگان در هشتمین همایش ملی نخبگان جوان ،

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=27985. 

  ،17/7/1392بیانات در دیدار شرکت کنندگان در هفتمین همایش ملی نخبگان جوان ،

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=24176. 

  ،25/3/1395بیانات در دیدار مسؤالن نظام ،http://farsi.khamenei.ir/speech-

content?id=33371. 

 28/11/1370ی حوزه، بیانات در دیدار مسؤوالن مجله ،

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2584. 

 26/7/1396بگان جوان علمی، بیانات در دیدار نخ ،

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=37949. 

  ،25/7/1397بیانات در دیدار نخبگان و استعدادهای برتر علمی ،

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=40725. 

  ،13/11/1388بیانات در دیدار وزیر علوم و استادان دانشگاه تهران ،

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=8824. 

  ،22/4/1374بیانات در دیدار هنرمندان و مسؤوالن فرهنگی کشور ،

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=12893. 
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  ،9/10/1393پیام به بیست و سومین اجالس سراسری نماز ،

http://farsi.khamenei.ir/message-content?id=28526. 

 21/11/1377به ملت ایران به مناسبت بیستمین سالگرد انقالب اسالمی،  پیام ،

http://farsi.khamenei.ir/message-content?id=845. 

  ،)13/3/1370پیام به مناسبت دومین سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی)ره ،

http://farsi.khamenei.ir/message-content?id=2459. 

 16/6/1360ل نشدن آن بواسطه ترورها، ثبات نظام اسالمی و متزلز ،

http://farsi.khamenei.ir/sahifeh-content?id=15468. 

 « های ؛ عرصه«عمل کوتاه و پر مغزنماز، های تولید مقاله و کتاب در تبیین زیبائیتوصیه به

-http://farsi.khamenei.ir/speech، 9/10/1393سنجش نتایج اجالس سراسری نماز، 

content?id=28528. 

  ،21/3/1397حل علمی مسائل کشور در دانشگاه ،http://farsi.khamenei.ir/speech-

content?id=39892. 

 خانه شورای عالی انقالب فرهنگی، آیین نامه ارتقای مرتبه اعضای هیأت علمی دبیر

های آموزش عالی، پژوهشی و فناوری دولتی و غیردولتی، تهران، شورای عالی مؤسسه

شورای عالی انقالب فرهنگی به تاریخ  776؛ مصوب جلسه 1395انقالب فرهنگی، 

18/12/1394. 

  ،10/11/1395دستاوردهای انقالب اسالمی ،http://farsi.khamenei.ir/speech-

content?id=25274. 

 ،11/4/1392دیار جمعی از اساتید دانشگاه با رهبر انقالب ،

http://farsi.khamenei.ir/news-content?id=26845. 

  ،15/5/1392دیدار اساتید دانشگاه ها با رهبر انقالب ،

http://farsi.khamenei.ir/news-content?id=23441. 

  ،1/9/1382دیدار اعضای هیأت امنای بنیاد دائرة المعارف با رهبر انقالب ،

http://farsi.khamenei.ir/news-content?id=1057. 

 7/3/1369ی سراسر کشور، ی جمعهدیدار با ائمه ،http://farsi.khamenei.ir/speech-

content?id=8009. 

http://farsi.khamenei.ir/sahifeh-content?id=15468
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=28528
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=28528
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=28528
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 ،11/4/1392 دیدار جمعی از اساتید دانشگاه با رهبر انقالب ،

http://farsi.khamenei.ir/news-content?id=26845. 

  ،؛ 29/3/1395دیدار جمعی از اساتید دانشگاه ها با رهبر انقالب

http://farsi.khamenei.ir/news-content?id=33412. 

  ،8/6/1388دیدار جمعی از اساتید و مسؤوالن دانشگاه ها با رهبر انقالب ،

http://farsi.khamenei.ir/news-content?id=7937. 

  ،20/3/97دیدار جمعی از استادان، نخبگان و پژوهشگران دانشگاه ها با رهبر انقالب ،

http://farsi.khamenei.ir/news-content?id=39872. 

  ،؛ 1/5/1393دیدار جمعی از دانشجویان با رهبر انقالب

http://farsi.khamenei.ir/news-content?id=27030. 

  24/2/1373دست اندر کاران و مسؤوالن جامعه مطبوعاتی کشور با رهبر انقالب، دیدار ،

http://farsi.khamenei.ir/news-content?id=17342. 

 های علم و فناوری با رهبر ها، مراکز رشد و پارکها، پژوهشگاهدیدار رؤسای دانشگاه

 .http://farsi.khamenei.ir/news-content?id=31372، 20/8/1394انقالب، 

  ،12/7/1391دیدار شرکت کنندگان در ششمین همایش ملی نخبگان ،

http://farsi.khamenei.ir/news-content?id=21042. 

  ،دیدار شرکت کنندگان در هشتمین همایش ملی نخبگان جوان با رهبر انقالب

30/7/1393 ،http://farsi.khamenei.ir/news-content?id=27972. 

  ،1/5/1380دیدار صدها تن از اصحاب فرهنگ و هنر و اندیشه با رهبر انقالب ،

http://farsi.khamenei.ir/news-content?id=949. 

  ،13/7/1390دیدار نخبگان و برگزیدگان علمی با رهبر انقالب ،

http://farsi.khamenei.ir/news-content?id=17464. 

 های اسالمی، دخالت بیگانگان در اغتشاشات، مخالفان والیت فقیه، رسالت انجمن

29/6/1358 ،http://farsi.khamenei.ir/sahifeh-content?id=14877. 

  ،26/2/1358رسالت مطبوعات مردمی ،http://farsi.khamenei.ir/sahifeh-

content?id=14505. 
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 2/4/1360در فرهنگ ملت،  رهایی از وابستگی فرهنگی و نقش مطبوعات در تأثیرگذاری ،

http://farsi.khamenei.ir/sahifeh-content?id=15367. 

 6/5/1393گری، ی تحسین مطالبهزمانه ،http://farsi.khamenei.ir/news-

content?id=27087. 

 زدگی و وابستگی تر از وابستگی سیاسی، غربسلب استقالل فکری و روحی، خطرناک

-http://farsi.khamenei.ir/sahifeh، 9/3/1358فکری روشنفکران، 

content?id=14557. 

  ،6/8/1388، «آسیب و تهدید در مسیر پیشرفت علمی ایران 20»گزیده بیانات ،

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=24142 . 

  ،2/6/1390، «ن بان  پیشرفت علمی کشورسوز»گزیده بیانات ،

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=24772. 

  ،10/6/1358لزوم تبلیغ اسالم با همه ابعادش، رهایی از خودباختگی نسبت به غرب ،

http://farsi.khamenei.ir/sahifeh-content?id=14816. 

 28/4/1358، نقش رادیو و تلویزیون در اصالح یا افساد مملکت ،

http://farsi.khamenei.ir/sahifeh-content?id=14728. 

 

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=24142

