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 مقاله پژوهشی 

 

 در علمیهیأتجذب  انیمتقاض یعلم ییتوانا یابیارز

  اصفهان یدانشگاه علوم پزشک 

 

 انیرینص میمر، *یتوکل میمر، یمحمدینصراله عل
 

 

 چكيده

 یانسان یروین نیتام یساز مسائل اسا ینیبال نیو متخصص دکترای تخصصیمتعهد خدمت مقطع  یروهاین یریگکاربهانتخاب و مقدمه: 

و تعهدات  یمانیپ علمیهیأتاستخدام  یهافراخوان انیمتقاض یعلم ییتوانا تیوضع ی، بررسبا هدف مطالعه نی. ااست هاهدانشگا ازیمورد ن
 انجام شد. (96-99 یهاسال) اصفهان یعلوم پزشک گاهدر دانش دکترای تخصصیمقطع  یقانون

 علمیهیأتاستخدام  انیتقاضم هیاطالعات موجود در پرونده کل یبررو یو با روش سرشمار یمقطع یفیتوصبه صورت مطالعه  نیاها: روش

شدگان مندرج  رفتهیپذ ازیامت .نجام شدا 96 -99 یهاسال ینفر( در ط 170) دکترای تخصصیمقطع  ینفر( و تعهدات قانون 222) یمانیپ
و  فیب وزارت متبوع, توصمصو "کشور یو مراکز آموزش عال هاهدانشگا علمیهیأتدر  تیعضو وطلبدا یعلم ییتوانا ازاتیفرم امت"در 

 شد. لیتحل انسیوار زیقل، آنالمست یت ،دو یکا یهابا استفاده از آزمون هاقرار گرفت. داده یکسب شده مورد بررس ازیعوامل مرتبط با امت

 ییتوانا)20 یمرات مربوط به بندهان نی، باالتر یو تعهدات قانون یمانیعلمی پهیأت یاستخدام انیمتقاض در هر دو نوع فراخواننتايج: 

را  ازیامت نیترکم19و  17 یااز بنده انیمتقاض داد پژوهش نشان یهاافتهی چاپ مقاالت( بود.)3( و سیتدر ییتوانا)1(، یو مهارت ینیبال
 معنادارتفاوت  گریکدیندات با ( اما در نمرات مصاحبه و مستp>05/0) نداشتند یمعنادارتفاوت  گریکدیکسب نموده است. در نمره زبان با 

فراد شرکت کننده در ا یسیو زبان انگل ،یمصاحبه علم ،ینمرات علم سنج ،یمانیپ علمیهیأت ی(. در آزمون استخدامp<05/0داشتند)
 (. p<05/0بود) 16باالتر از آزمون  15آزمون 

 تیوضع یآموزش یهار گروهاز نظ سیتدر ییاز نظر توانا علمیهیأتجذب  انیمتقاض دیحاصله مشخص گرد جیبراساس نتاگيري: نتيجه

که الزمه  یآموزش یر طراحکه د ی. در صورتندینمامی مقاالت و مستندات معطوفآوری توجه خود را به جمع این کهو  داشته اند یمطلوب
 یهایریزبرنامهگردد در می شنهادیپ هاهدانشگا نیمسؤولو  انریزبرنامهلذا به  ،تجربه دارند نیترکماست  علمیهیأتدر کادر  تیعضو

 .ندیامر توجه نما نیبه ا یتوانمندساز

 

 .یعلم ییتوانا ی،علوم پزشک ،علمیهیأتجذب ی کلیدی: هاهواژ
 97تا  89 (:13)22؛ 1401 ارديبهشت آموزش در علوم پزشكي/مجله ايراني 

 
مقدمه 

                                                 
ره ی، کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی، رئیس اداتوکل میمرنویسنده مسؤول:  *

علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران. جذب هیأت
tavakoli@mui.ac.ir 

، دانشکده پرستاری و مامایی)دانشیار( مرکز تحقیقات  یمحمدینصراله علدکتر 

، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران. پرستاری و مامایی

کشـورها  نیبـ زیتفـاوت و تمـا یهااز شاخص یکیعلم  دیتول

(alimohammadi@nm.mui.ac.ir)  دانشیار( مرکز  انیرینص میمردکتر(

های عفونی و گرمسیری، گروه آمار و اپیدمیولوژی، دانشکده تحقیقات بیماری

ن، ایران. بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفها

(maryamnasirian@gmail.com؛) 

 31/1/401: ، تاریخ پذیرش2/12/400، تاریخ اصالحیه: 23/11/400تاریخ دریافت مقاله: 
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است که توسعه کشورها  قیطر نیاز ا رایز شودمی یتلق

به عنوان  علمیهیأت یراستا اعضا نیدر ا .(1)شودمی سریم

و اهداف آموزش  تیمامور دنیدر به ثمر رس یاصل یروهاین

 نی(. برا2روند)می به شمار یو گسترش دانش و فناور یعال

ای ژهیو تیتوانمند از اهم علمیهیأت یاساس جذب اعضا

بالقوه  علمیهیأت ی(. وجود اعضا3برخوردار است)

 اموزندیب تربیش انیتوانمندتر، موجب خواهد شد که دانشجو

ارزش هر سازمان  ی(. از طرف4داشته باشند) یو عملکرد بهتر

 یستگمتخصص، خالق و نوآور ب یانسان یرویبه داشتن ن

 نی(. بنابرا5)نخواهد بود اتیدامه حدارد و بدون آن قادر به ا

 ابدیمی نانیکارآمد است که، سازمان اطم ندیفرا کی قیاز طر

 اریرا در اخت یهر شغل یبرا طیاز داوطلبان واجد شرا یگروه

 کاربهمنسجم  ییاجرا ندیفرا یستیبامنظور  نی(. بد6)ردیبگ

همواره در تالش  رانیا یهاگاهرو دانش نی(. از ا7گرفته شود)

را جذب  دیاسات نیبهتر ن،یهستند که با اصالح و ارتقاء قوان

 یتکامل ریجذب، همواره س نیو تحوالت قوان رییتغ نیکنند، ا

بر مدرک  یکه از انتخاب صرفا مبتن یداشته به نحو

 یابیجهت ارز یساختار منظم و مشخص کیبه  ،(8)یلیتحص

 رییتغ نیاست. در ا دهیافراد رس یمو عمو یعلم یهاتیصالح

 نیمجموعه قوان نیآن مربوط به تدو نیو تحوالت آخر

 1387، که از سال است (1386) یانقالب فرهنگ یعال یشورا

 (.9شده است) ییاجرا

 ریاز س ا،یسراسر دن یهادر دانشگاه علمیهیأت جذب

(. هم اکنون اکثر 10)برخوردار است یتکامل یخیتار

مفصل در خصوص نحوه  ییهادستورالعمل هادانشگاه

 کیتفک بیبا تصو ز،ین رانی(. در ا11اند)کردهارائه استخدام 

، استخدام 1321از وزارت معارف در سال  هادانشگاه

گذاشته شد.  هابه عهده خود دانشگاه علمیهیأت یاعضا

، هادانشگاه یبرا زهیمم هیأت بیبا تصو 1342در سال 

 یروزیروند تا پ نیواگذار و ا هیأت نیانتخاب استاد به ا

بر  ،ی(. بعد از انقالب اسالم12ادامه داشت) یانقالب اسالم

و  ندیفرا کیبر  یو مبتن یفراخوان عموم یاساس برگزار

 یعلم ییتوانا ازاتیفرم مربوط به امت"از  ادهبا استف

و مراکز  هاهدانشگا علمیهیأتدر  تیداوطلب عضو

فرم متشکل از  نی(. ا8)ردیگمی انجام"کشور یآموزش عال

. با توجه به ضرورت است ازیامت 183 یبند و دارا 20

جذب  تیفیموجود وبه منظور ارتقاء ک طیشرا یبررس

مطالعه  نیاصفهان، ا یپزشک علومدر دانشگاه  علمیهیأت

 انیمتقاض یعلم ییتوانا تیوضع یبررس"با هدف 

 یو تعهدات قانون یمانیپ علمیهیأتاستخدام  یهافراخوان

در دانشگاه  99 تیلغا 96از سال  دکترای تخصصیمقطع 

 اصفهان انجام شد. یعلوم پزشک

 

 هاروش

 هیکل یبر رو یمقطع یفیمطالعه توصبه صورت مطالعه  نیا

و تعهدات  یمانیپ علمیهیأتاستخدام  انیمستندات متقاض

 -1399 یهاسالاصفهان در  یدانشگاه علوم پزشک یقانون

تعداد کل  .انجام شد یو به روش سرشمار 1396

نفر بودند  654 یمانیپ علمیهیأت هایفراخوان انیمتقاض

د به مطالعه را وور طینفر از آنها شرا 222فقط تعداد  که

تعهدات  هایفراخوان انیتعداد کل متقاض نیداشتند. همچن

نفر بودند که تعداد  354،  (PhDدکترای تخصصی) یقانون

د به مطالعه بودند. روو یبرا طینفر از آنها واجد شرا 170

مراحل  هیشامل شرکت در کل طیواجد شرا یارهایمع

خروج شامل عدم وجود  یارهایعفراخوان جذب بود. م

در  یثبت نام، عدم شرکت متقاض هیاول طیشرا

عدم  ،یآموزش یهادر کارگروه یعلم یهامصاحبه

 دانشگاه بود. ازیبا رشته مورد ن یرشته متقاض یخوانهم

داوطلب  یعلم ییتوانا ازاتیفرم امت" هاداده یگردآور ابزار

 یو مراکز آموزش عال هاهدانشگا علمیهیأتدر  تیعضو

بندها شامل موارد  نی. ااست بند 20 یبود که دارا "کشور

چاپ  -3 سیسوابق تدر -2 سیتدر ییتوانا-1است.  ریز

 ائهار -4 یجیترو ،یعلم ،یپژوهش ،یمقاالت در مجالت علم

 نهیو ترجمه کتاب در زم تألیف -5 هامقاالت در کنگره

 ،یپژوهش یهاهمکار در پروژه ای یمجر -6فرد  یتخصص

در مجله معتبر  یداور ایو  هیریتحر هیأتدر  تیعضو -7
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 یمل ادیدر بن تیعضو -8 کنگره، علمیهیأت ایو  یعلم

از  زهیاخذ جا -9درخشان،  ینخبگان و دفاتر استعدادها

 یهارتبه ،یافتخارات علم ،یمعتبر علم ادیالمپ ای هجشنوار

رتبه اول  التحصیلفارغو  یاول تا سوم آزمون ورود

 ،یو فوق تخصص یو تخصص یارشد و دکتر یکارشناس

و  کیالکترون نینو یهایاستفاده از توانمند ییتوانا -10

در مجامع  جیتسلط به زبان را -11 ،یاطالعات یهابانک

 -13 یارشد و دکتر ،یکارشناس نمراتمعدل  -12 یعلم

 ،یلیمقطع تحص نیدر آخر لیدانشگاه محل تحص تیفیک

 ،یقبل یلیدر مقطع تحص لیدانشگاه محل تحص تیفیک -14

 یهاتیفعال یراه انداز -16 ،یفناور یهاتیفعال -15

 -18 ،علمیهیأتعضو به عنوان سابقه  -17 ،یآموزش

 یهاهکارگااضافه بر مدرک و شرکت در  یعلم یگواه

مهارت  -20و  یآموزش یهابسته یطراح -19 ،یتخصص

  .یدر رشته تخصص ینیبال /یفن

اعتبار  یابیارز از و پس هیابزار توسط وزارت متبوع ته نیا

ابالغ شده  هاهجهت اجرا به دانشگا یبه طور رسم ییایو پا

 (13)است

با  20و 1 یمربوط به بندها ازاتیبه ذکر است که امت الزم

در گروه و دانشکده، به افراد تعلق گرفته  یمصاحبه علم

 یبر اساس آزمون علم سنج 10مربوط به بند  ازیاست. امت

به  یسیزبان انگل میمستق یابیمربوط به ارز 11بند ازیو امت

بندها بر  ریسا ازاتی. امتاست یعالوه مدرک زبان متقاض

نامه نییو بر اساس آ یاساس مستندات ارائه شده متقاض

 قرار گرفت.  یبررس علمیهیأت یمرتبه اعضا یارتقا

 یاخالق دانشگاه علوم پزشک تهیمطالعه در کم نیا

قرار گرفت و با کد  یاصفهان مورد بررس

IR.MUI.RESEARCH.REC.1399522 شد.  بیتصو

 انیاز متقاض کیبه منظور محرمانه ماندن اطالعات، به هر

از مراحل  چکیدر ه شانیو نام ا افتهیکد اختصاص  کی

 یجمع صورتبه  یینها جینتا نیفاش نشد. همچن قیتحق

 شد. یخوددار یبه صورت فرد جینتاارائه شد و از ارائه 

 وارد نسخه یپس از کد گذار یفیک نیو همچن یکم یهاداده

24-SPSS  (,USA NY Armonk IBM,)  شدند. به

و  نیانگیم یهااز شاخص یکم یهاداده فیمنظور توص

از  یفیک یهاداده فیتوص یو برا اریانحراف مع

استفاده شد. به  یو درصد فراوان یفراوان یهاشاخص

 یاز آزمون کا هادر گروه یفیک یرهایمتغ سهیمنظور مقا

 یمستقل براای دو نمونه یاسکور استفاده شد. از آزمون ت

 یمانیپ علمیهیأتدو فراوخوان  نیب یکم یرهایمتغ سهیمقا

و  یمانیپ علمیهیأتدو گروه  نیب ینمرات کل نیو همچن
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 زیاستفاده شد. از آزمون آنال PhD یتعهدات قانون

شش  نیب یکم یرهایمتغ سهیمقا یبرا طرفهکی انسیوار

بعد از  نیاستفاده شد. همچن PhD یفراخوان تعهدات قانون

 صیتشخبه منظور  انس،یوار زیشدن آنال معنادار

استفاده شد. در  یتوک یبیمتفاوت از آزمون تعق یهاهگرو

 درصد لحاظ شد. 5 یمعنادارسطح  هالیتمام تحل

 

 نتايج

بود که مورد  392 یافراد مورد بررسمستندات تعداد کل 

 نیو شانزدهم نیشرکت در پانزدهم ینفر متقاض 222

 1397 یهاسالکه در  یمانیپ علمیهیأتفراخوان استخدام 

نفر  170رت متبوع برگزار شده و تعداد اتوسط وز 1398و 

فراخوان تعهدات  نیتا هشتم نیشرکت در سوم یمتقاض

 1399تا  1396 یهاسالفاصله  رکه د PhDمقطع  یقانون

 ،دهیاصفهان برگزار گرد یتوسط دانشگاه علوم پزشک

تاهل در  تیو وضع یدرصد جنس ،یسن نیانگیبودند. م

تفاوت  گریکدیافراد شرکت کننده در دو نوع فراخوان با 

(. =p ،196/0P= ،125/0P=797/0) نداشت یمعنادار

اصفهان  یکاز دانشگاه علوم پزش نالتحصیالفارغدرصد 

درصد( 65/48) یمانیپ علمیهیأتفراخوان  انیدر متقاض

 یفراخوان تعهدات قانون انینسبت به متقاض

(. p=002/0) باالتر بود یمعناداردرصد( به طور 94/32)

نشان داد که در فراخوان استخدام  جینتا نیهمچن

مجرد به طور  انینمره کل متقاض یمانیپ علمیهیأت

 نی( اp=033/0هل بود)أمت انیمتقاضاز  تربیش یمعنادار

از انواع  چکدامیدر ه تیاست که سن و جنس یدر حال

با نمره کل شرکت کنندگان  یمعنادارارتباط  هافراخوان

(. الزم به ذکر است که در فراخوان p>05/0نداشت)

درصد( و در 70/2نفر ) 6تعداد  یمانیپ علمیهیأتاستخدام 

درصد(  94/12نفر ) 22تعداد  یفراخوان تعهدات قانون

 یمتقاض یو مابق یقاتیدر مراکز تحق تیفعال یمتقاض

 (.1بودند)جدول هادر دانشکده تیفعال

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ij

m
e.

m
ui

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                             4 / 11

http://ijme.mui.ac.ir/
https://ijme.mui.ac.ir/article-1-5368-fa.html


 نصراله علیمحمدی و همکاران علمیهیأتجذب  انیمتقاض یعلم ییتوانا یابیارز
 

 http://ijme.mui.ac.ir    (13)22: 1401/ مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي / ارديبهشت 93

 

 PhDمقطع  یو تعهدات قانون یمانیپ یعلم هیأت یهافراخوانمشخصات افراد شرکت کننده در  :1جدول

 Ph.Dمقطع  یقانون تعهدات یمانیپ یعلم هیأت نوع 

 16 15 فراخوان نوبت

P
-v

al
u

e
 

آماره 

*(chi2,t) 

3 4 5 6 7 8 
P

-v
al

u
e

 
آماره 

(chi2,F) 
 2 29 30 50 30 29 130 92 تعداد 

 16/1 333/0 5/37±5/3 2/37±6/6 3/34±4/4 8/36±4/6 8/35±7/5 4/36±4/5 -987/0 334/0 3/37±5/4 7/36±1/5 اریمعانحراف ±نیانگیم -)سال(سن

 تعداد)درصد( -تیجنس

 43/15 009/0* 0(0) 5(2/17) 17(7/56) 15(0/30) 15(0/50) 8(6/27) 829/0 474/0 50( 7/39) 41(6/46) مرد

 2(100) 24(8/82) 13(3/43) 35(0/70) 15(0/50) 21(4/72) 80(5/61) 51( 4/55) زن

 )درصد(تعداد تاهل تیوضع

 27/6 281/0 1(0/50) 4(8/13) 5(7/16) 12(0/24) 2(7/6) 7(1/24) 893/0 255/0 23(7/16) 21(8/22) مجرد

 1(0/50) 25(2/86) 25(3/83) 38(0/76) 28(3/93) 22(9/75) 107(3/82) 71(2/77) متاهل

-اصفهان یپزشک علوم دانشگاه در لیتحص محل

 )درصد(تعداد

(4/55)51 (9/43)57 086/0 89/2 (6/27)8 (7/26)8 (0/26)13 (3/33)3 (2/55)16 (0/50)1 119/0 76/8 

 - - - - - - - - 503/0 418/0 107(3/82) 79(9/85) )درصد(تعداد-سیتدر سابقه داشتن

 حداکثر(-)حداقلنیانگیم-)سال(سیتدر مدت

 - - - - - - - - 366/0 218/0 8/1(0-15) 3/1(0-11) یعلم هیأت عنوان به

 - - - - - - - - 187/0 269/0 6/2(0-30) 2/3(0-21) یعلم هیأت ریغ

 درصد لحاظ شد. 5مستقل و یا آنالیز واریانس استفاده شد. سطح معنی داری ای متغیرهای کمی از آزمون تی دو نمونهبه منظور مقایسه متغیرهای کیفی از آزمون کای اسکور و برای مقایسه *
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نشان داد که شرکت کنندگان در هر دو نوع فراخوان، از  جینتا

به طور متوسط حدود  19و  17 یو از بندها 15تا  12 یبندها

 یهادر بند نیصفر کسب کرده بودند. همچن ازیدرصد امت 90

 ازیصفر داشتند. درصد امت ازیدرصد امت 50از  شیب 8و  7، 5

قابل  زین PhD یتعهدات قانون انیدر متقاض 9صفر در بند 

استخدام  انینمرات در متقاض نیباالتر نیتوجه بود. همچن

با  3و  1، 20 یمربوط به بندها بیبه ترت یمانیپ علمیهیأت

 97/9( 60/5و ) 17/15( 42/3، )85/14(15/5نمره ) نیانگیم

 نیگذراندن تعهدات، اگرچه باالتر انیبود. در گروه متقاض

اما تفاوت قابل  ودب 20و3و1 ینمره مربوط به بندها

مختلف  یهانوبتآنها وجود نداشت و در  نیبای مالحظه

 (. 2سه بند متفاوت بود )جدول نیا بندیفراخوان رتبه
 

 علمی و تعهدات قانونی هیأتی هافراخوانمیانگین )انحراف معیار( نمرات به تفکیک بند در : 2جدول

 

 Ph.Dتعهدات قانونی مقطع  علمی پیمانی هیأت نوع  

 نوبت

 فراخوان

15 16 3 4 5 6 7 8 

 2 29 30 50 30 29 *126 92  تعداد

 انحراف معیار امتیازات±میانگین بند

1 8/1±6/16 9/3±1/14 4/3±1/13  8/3±3/10 1/6±8/9 3/6±2/10 4/5±8/11 24/0±6/16 

2 2/2±4/3 2/2±5/3 3/3±9/2 3/2±7/2 3/4±1/2 7/3±9/2 9/2±0/4 8/2±1/3 

3 8/5±1/10 5/5±9/9 5/5±5/11 9/4±2/11  3/9±6/10 9/4±6/11 8/5±0/9 9/8±0/2 

4 5/1±2/1 3/1±93/0 9/1±1/2 2/1±95/0 2/6±6/1 2/1±96/0 6/5±6/2 19/0±63/0 

5 5/2±2/1 7/2±6/1 66/0±32/0 2/1±64/0 8/1±65/0 4/1±90/0 4/1±1/1 0±0 

6 6/3±2/3 8/2±1/2 7/3±8/2 2/3±7/2 9/2±5/1 5/2±9/1 3/3±2/2 35/0±25/0 

7 3/2±7/2 2/2±9/1 7/2±8/1 8/1±3/1 0/1±34/0 9/1±2/1 8/1±3/1 8/2±2/2 

8 0/3±6/1 6/1±82/0 3/3±6/1 7/2±93/0  6/1±52/0 3/2±0/1 6/1±62/0 0±0 

9 4/1±4/3 4/3±5/2 6/2±1/2 8/2±3/1 9/1±1/1 7/2±8/1 4/2±5/1 2/3±3/2 

10 79/0±0/4 2/1±4/3 6/1±1/3 0/2±1/2 6/1±2/3 8/1±0/3 2/1±6/3 43/0±3/3 

11 8/1±0/3 5/1±5/2 2/2±7/2 9/1±7/1 8/1±2/3 8/1±8/2 6/1±9/3 19/0±1/5 

12 0±0 3/1±25/0 3/1±86/0 63/0±15/0 4/7±4/3 69/0±21/0 37/0±06/0 0±0 

13 0±0 77/0±15/0 0±0 91/0±16/0 0±0 0±0 0±0 0±0 

14 0±0 9/1±6/1 0±0 91/0±16/0 0±0 0±0 0±0 0±0 

15 47/0±07/0 3/1±25/0 0/3±1/1 12/0±02/0 7/1±36/0 40/0±10/0 018/0±03/0 0±0 

16 55/0±08/0 77/0±15/0 55/0±10/0 0±0 0±0 54/0±10/0 13/0±02/0 0±0 

17 8/1±3/1 9/1±6/1  0±0 0±0 28/0±04/0 5/1±66/0 0±0 35/0±25/0 

18 2/4±6/5 2/4±7/6 8/4±3/4 4/4±4/5 4/4±8/3 5/4±1/5 0/3±0/5 9/1±4/8 

19 29/0±07/0 39/0±11/0 25/0±07/0 12/0±03/0 0±0 61/0±25/0 38/0±10/0 0±0 

20 8/1±9/16 2/6±3/13 2/6±9/10 5/6±2/9 6/6±9/11 1/7±4/9 9/5±0/11 1/1±6/18 

دهی علمی پیمانی، به دلیل نحوه نمره هیأتنفر شرکت کننده در فراخوان شانزدهم استخدامی  4از بین افراد متقاضی فعالیت در مراکز تحقیقاتی، تعداد  *

 متفاوت از تحلیل حذف شدند

 
و  یمانیپ علمیهیأت یاستخدام انینشان داد که متقاض جینتا

 یمعنادارتفاوت  گریکدیدر نمره زبان با  PhD یتعهدات قانون
نمرات از جمله  هیدر بقحالی که در  ؛(p>05/0) نداشتند

 گریکدیو مستندات با  هاو دانشکده یدرون گروه یهامصاحبه
 یستخدامآزمون ا(. در p<05/0) داشتند معنادارتفاوت 

 16و  15افراد شرکت کننده در فراخوان  ،یمانیپ علمیهیأت

نداشتند  یتفاوت گریکدیفقط از نظر مدارک و مستندات با 
(05/0<p در ) و  ،یمصاحبه علم ،ینمرات علم سنجحالی که

باالتر از  15افرادشرکت کننده در فراخوان  یسیزبان انگل
و زبان  یسنج لمنمره ع نی(. همچنp<05/0) ندبود 16فراخوان 

مختلف فراخوان  یهانوبتدر افراد شرکت کننده در  یسیانگل
 طوری کهبه  ،داشت یمعنادارتفاوت  گریکدیبا  یتعهدات قانون
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از فراخوان  ترکم یمعناداربه طور  3در نمره زبان در فراخوان 
از  ترکم یمعناداربه طور  4بود و نمره زبان در فراخوان  8

به طور  4در فراخوان  ینمره علم سنج .دبو 8و7و5فراخوان 
 (.3( )جدولp<05/0) بود 7از فراخوان  ترکم یمعنادار
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 *به تفکیک فراخوان Ph.Dو گذراندن تعهدات قانونی مقطع  علمی پیمانی هیأتمتقاضیان استخدام  مستندات و مدارک ،علم سنجی ،میانگین امتیازات مصاحبه علمی، زبان انگلیسی: 3جدول

 Ph.D P-valueتعهدات قانونی مقطع  علمی پیمانی هیأت نوع 

 مقایسه

 هیأت

علمی و 

 تعهدات

ه)
ار

آم
t) 

 16 15 کل نوبت

P
-v

al
u

e
 

ه)
ار

آم
t) 

 8 7 6 5 4 3 کل

P
-v

al
u

e
 

ه)
ار

آم
F) 

 2 29 30 50 30 29 170 &126 92 218 ادتعد

 انحراف معیار امتیازات±میانگین انحراف معیار امتیازات±میانگین نوع امتیاز

 35/8 <0001/0* 24/1 291/0 2/35±83/0 8/22±3/38 6/16±7/12 7/21±8/11 5/19±2/13 0/24±2/8 7/21±6/11 21/36 <0001/0* 4/27±4/9 6/33±1/3 0/30±0/8 مصاحبه علمی

 -06/1 287/0 05/5 <0001/0* 1/5±19/0 9/3±9/3 8/2±8/1 2/3±8/1 7/1±9/1 7/2±2/2 9/2±9/1 80/4 029/0* 5/2±5/1 0/3±8/1 7/2±7/1 زبان انگلیسی

 35/4 <0001/0* 49/2 033/0* 3/3±48/0 6/3±0/4 0/3±8/1 2/3±6/1 2/2±0/2 1/3±6/1 0/3±7/1 41/15 0001/0* 4/3±2/1 0/4±79/0 6/3±1/1 علم سنجی

 41/3 <0007/0* 415/0 838/0 8/25±83/0 4/27±3/41 8/28±8/12 0/26±3/22 6/27±2/15 7/31±8/15 0/28±4/17 012/0 981/0 3/34±3/18 4/34±6/19 4/34±9/18 مستندات و مدارک

 36/6 <0001/0* 823/0 538/0 5/69±25/0 7/57±3/42 3/54±0/19 1/54±3/28 0/51±9/22 5/61±6/21 6/55±9/23 56/5 019/0* 7/67±6/23 9/74±8/20 2/70±7/22 کل امتیاز

 درصد لحاظ شد. 5علمی و آنالیز واریانس برای مقایسه شش فراخوان تعهدات قانونی پی اچ دی استفاده شد. سطح معنی داری  هیأتمستقل برای مقایسه دو فراخوان ای از آزمون تی دو نمونه

 علمی پیمانی، به دلیل نحوه نمره دهی متفاوت از تحلیل حذف شدند هیأتنفر شرکت کننده در فراخوان شانزدهم استخدامی  4از بین افراد متقاضی فعالیت در مراکز تحقیقاتی، تعداد  *
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 بحث

 علمیهیأتجذب اعضـای  ندیفرآ یدهبه منظور سامان

 خیجذب از تار یعالهیأت، دستورالعمل هاهدانشـگا

از جمله دانشگاه  ،یمراکز علم هیکل تاکنون در 28/5/1387

 یعلم ییتوانا ازاتیامت"و فرم  ییاصفهان اجرا یعلوم پزشک

 آموزشو مراکز  هادانشگاه علمیهیأتدر  تیعضو نیداوطلب

، مطالعه نیمنظور ا نی. به هماست انتخاب اریمع "کشور یعال

مطروحه  یهادر شاخص انیمتقاض ییتوانا یاقدام به بررس

و  مستند ینمود تا مبنا انیبا استفاده از مستندات متقاض

 دانشگاه باشد.  انریزبرنامهجهت  موثقی

 یبندهاامتیازات از آن است که  یی به دست آمده حاکهاافتهی

در رشته  ینیبال /یمهارت فن) 20( و بندسیتدر یی)توانا1

و  یآموزش یهاه( که در قالب مصاحبه در گرویتخصص

 دگاهیاز ددهد که ، نشان میانجام شده است هادانشکده

 یکننده داراتافراد شرک هادانشکده یآموزش نیمسؤول

درکادر  تیو عضو یهمکار یالزم و مورد قبول برا ییتوانا

 انینشان داد متقاض جینتا نی. همچنهستند را دارا علمیهیأت

 تیاهم و کسب امتیاز این بخشچاپ مقاله در مجالت  به

 انریزبرنامه دگاهیاست که از د یدر حال نی. ادهندزیادی می

همه ابعاد  یهنگانقالب فر یعال یهمچون شورا یکشور

جهت  ییو شاخص توانا اریموجود در فرم به عنوان مع

 جیاست. همسو با نتا ازیکشور مورد ن یدر کادر علم تیعضو

-یجذب م انیمتقاض دگاهیمطالعه حاضر، اسکندرپور از د

برای  ،یپژوهش و یچاپ مقاالت علم که ییاز آنجا سد،نوی

رود، کار میبه تربیش یو دانش یاستعدادهای علم یمعرف

و  یدرشکل چاپ مقاالت علم تربیشخود را  یهاتیفعال

 (. 14)ندینمامی ارائه یپژوهش

. است انی( مورد توجه متقاضیسیانگلتسلط به زبان )11 بند 

است.  ریناپذاجتناب یضرورت یسیزبان انگل رییادگیالبته 

ی مختلف هازبان علم است و آموزش رشته ،یسیزبان انگل

 ،ردیگیصورت م یسیعلم به زبان انگل دیو تول یدر سطوح عال

مهم  علمیهیأت ذبدر ج یسیتسلط به زبان انگل لیدل نیبه هم

 .شودمیانگاشته 

 5از بند  انیاز متقاض یمیاز ن شیمطالعه نشان داد که ب جینتا

و  (هیریتحر هیأتدر  تیعضو) 7، بند (و ترجمه کتاب تألیف)

را  تیفعال نیترکمنخبگان(  یمل ادیدر بن تیعضو) 8بند 

 هاییژگیو نیترمهماز  یکیاست که  یدر حال نیا اند.داشته

ی هاکتاب تألیفبه  ازیعلم، ن عیدانش، با توجه به رشد سر

 . شودمی احساس تربیشروزبه روز  یعلم

 - 17یهااز بند انیدهد که متقاضمی ی پژوهش نشانهاافتهی

 یالبته بندها اند.نمره را کسب نموده نیترکم 19 نیو همچن 12

که طبق نظر وزرات متبوع  است یاز موارد 14و بند  13و 12

 یهاهجهت دانشگا یقابل استناد بندیرتبهاین که  لیدله ب

 19و بند  17بند  یولگردد. نمی کشور وجود ندارد محاسبه

تجربه و  نیترکم انیدهد متقاضمی است که نشان یاز موارد

به  تیو فعال یآموزش یهابسته یرا در امر طراح تیفعال

 یهیتواند بدمی امر نیا اند.داشته علمیهیأتعنوان عضو 

 نیانگیدهد ممی مطالعه نشان جینتا کهی طورهمان رایباشد ز

 یو گذراندن تعهدات قانون یمانیاستخدام پ انیمتقاض یسن

است که اغلب  نیه ادهند بوده است که نشان 37-36حدود 

 ،یلیمشارکت کنندکان بالفاصله پس از گذراندن مقاطع تحص

 یهمچون سابقه همکار یفرصت پرداختن به موارد یسرباز

 اند.داشته ترکمرا علمیهیأت تیعضو

 

 گيرينتيجه

 تیعضو انیمتقاض نشان داد از نظر جینتا طوری کههمان

دانشگاه، پرداختن به مقاالت نسبت به  علمیهیأتدر کادر 

و توجه به امر آموزش است  تیاز فعال یکه حاک یموارد

امر  نیدر ا انیضعف متقاض .مورد توجه بوده است تربیش

 یهابرنامه نیتا در تدو انریزبرنامهاست به  یهشدار

و  یمربوط به موضوعات آموزش یهاهارگاو ک یبازتوان

 انریزبرنامهلذا به  .ندیتوجه نما تربیش یریزبرنامه

و  سی)روش تدر یآموزش یهاهگردد کارگامی شنهادیپ

 گردد. ینیب شیپ شانیا ی( الزم برایآموزش یطراح

 

 قدرداني
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Evaluation of academic ability of faculty applicants in Isfahan 

University of Medical Sciences 

 

 Nasrollah Alimohammadi1, Maryam Tavakoli2*, Maryam Nasirian3 

 

Abstract 

 
Introduction: Selection and employment of Ph.D. service personnel and clinical specialists is one of the basic 

issues in providing the manpower required for universities. This study endeavored to investigate the academic 

competence of applicants for contract faculty recruitment calls and legal obligations for Ph.D.in Isfahan 

University of Medical Sciences from the academic years 2016 to 2020. 

Methods: This descriptive cross-sectional study was performed by collecting information from the uploaded 

files and documents of 222 faculty applicants and the legal obligations of the PhD from among 170 applicants 

during the academic years 2016 to 2020. The scores of the admitted students were obtained from the analysis 

of data in the "national form designed to assess the academic competence of the applicants for membership in 

the departments of the universities and higher education centers. This form was approved by the Ministry of 

Health, Treatment and Medical education. Data were analyzed using chi-square, independent t-test, and 

analysis of variance. 

Results: The total number of people surveyed was 392 (222 PhD holder applicants for contract faculty and 

170 PhD holders’ applicants for legal obligations). In the two groups, the highest scores were related to 

clinical competence and skill (n=20), teaching ability and published articles. Research findings showed that 

applicants have obtained the lowest score from options 17 and 19, which were mentioned in the form. Faculty 

application requirements and PhD legal obligations were not significantly different in language scores (p 

<0.05) but were significantly different in interview scores and documentation (p<0.05). In the contract faculty 

recruitment test, the scores of scientometrics, scientific interview, and English language of the participants in 

test 15 were higher than test 16 (p <0.05). The scientometrics and English language scores of the participants 

in different periods of summon for legal obligations were significantly different from each other (p <0.05) 

Conclusion: The results revealed that the applicants for faculty recruitment in terms of ability to teach, 

teaching according to educational departments did not act favorably but they paid more attention to publishing 

articles and obtaining academic certificates. Thus, it is recommended to policy makers and university officials 

to consider this key point in empowerment planning for academic members employed. 

 

Keywords: Faculty Recruitment - Isfahan University of Medical Sciences, Scientific Ability 
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