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  سرسخن

  دانشجوي ممتاز

هاي کارشناسی ارشد و دکتـري   ه نامه تسهیالت آموزشی و پژوهشی براي دانشجویان ممتاز دور         در آیین 
Ph.D   ّـت آمـوزش و پـژوهش رشـتۀ       شوراي عالی انقالب فرهنگـی دو بنـد اثرگـذار بـر کیفـی       6/9/75 مصوب

  .اند ها با دو مانع مواجه به آنرسانی وجود دارد که دانشجویان براي دستیابی  کتابداري و اطالع
دانـشجویان دوره کارشناسـی ارشـد داراي دو مقالـه و        «نامه آمده اسـت کـه          این آیین  1ماده  » د«در بند   

  .»شوند دانشجویان دوره دکتري داراي سه مقاله در مجالت علمی ـ پژوهشی ممتاز شناخته می
دانشجویان دوره کارشناسی ارشد موضـوع مـاده   تواند  دانشگاه می«نامه آمده است   همین آیین4در ماده   

ها با درجه عالی ارزشیابی شده باشد، براي  نامۀ آن ها هفده و پایان     نامه را که معدل کل دروس آن        یک این آیین  
  .»تحصیل در دوره دکتري بدون شرکت در آزمون ورودي پذیرش کند

باشند، اما دستیابی  ژوهش بسیار مطلوب میّت پ ّت آموزش و کیفی گرچه این دو مورد براي باالبردن کیفی
هـاي تحریریـه و اعـضاي هیئـت      منصفانه به هر یک از این دو معیار دشوار، به تالشی مـضاعف از سـوي هیئـت       

  .علمی نیازمند است
زایی که کمیسیون بررسی مجالت وزارت علوم، تحقیقات و فناوري در پیش  مشی بحران متأسفانه با خط 
 1مـاده  » د«توانند از مزایـاي بنـد    رسانی احتماالً تا مدتی طوالنی نمی  ان کتابداري و اطالع   گرفته است، دانشجوی  

پژوهشی / اي علمی پژوهشی به فقط یک موضوع، دیگر مجله  / استفاده کنند، زیرا با محدودشدن مجالت علمی      
  .ها منتشر شود رسانی در آن باقی نمانده است تا مقاالت دانشجویان کتابداري و اطالع

التحصیل دوره کارشناسی ارشد با  تعداد فارغ) ها  و احتماالً در بسیاري از دیگر رشته      (در رشته کتابداري    
اگر بپذیریم که معـدل هفـده ثمـرة تـالش دانـشجو اسـت، در       . نامه با درجۀ عالی کم نیست  معدل هفده و پایان   

نامـه   ّتی آموزش است که نمرة پایـان  فانه، سنزیرا متأس. نامه با درجۀ عالی توافق جمعی وجود ندارد   پذیرش پایان 
کم نیست شواهدي کـه نـشان دهـد بـر سـر نمـرة        .  و توانایی دانشجو    شود و نه به قابلیت      به استاد راهنما داده می    

بـستان نانوشـته بـین     نامـه نـوعی بـده    نامه بین استادان درگیري لفظی پیش آمده است، یا در دادن نمرة پایـان   پایان
واقعیـت را نادیـده بگیـریم و بـه     ) 1: در چنـین شـرایطی دو راه پـیش روي داریـم         . نما موجود است  استادان راه 

  .بکوشیم تا بر این دو مانع غلبه کنیم) 2پیامدهاي نامطلوب آن اهمیت ندهیم؛ 
شـود کـه    یـادآور مـی  . ّل اسـت  خوشبختانه شواهد موجود حاکی از توان کتابداران در غلبـه بـر مـانع او              

پژوهـشی کـردن مجلـۀ دانـشکدة علـوم      / ا با مقاالت خود یا با مدیریت و سردبیري خود، در علمـی           کتابداران ی 
تربیتی و روانشناسی دانشگاه تهران، مجلۀ دانشکدة علـوم تربیتـی و روانـشناسی دانـشگاه شـهید چمـران، مجلـۀ              

 انسانی و اجتماعی دانشگاه اي مجلۀ علوم دانشکدة علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد، و تا اندازه 
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ها هنوز وجود دارد و تعداد زیادي کتابداران بالقوه پژوهنده و  خوشبختانه آن قابلیت . اند  شیراز بسیار دخیل بوده   
ّي کتابـداري و   انتـشار هفـت فـصلنامۀ جـد    . نویسندة جوان نیز بـه جامعـۀ علمـی کتابـداري افـزوده شـده اسـت           

هایی کـه   در مقایسه با تعداد فصلنامه) فارسی و یک فصلنامه به زبان انگلیسیشش فصلنامه به زبان   (رسانی  اطالع
سه مورد از ایـن هفـت   . شود، شاهدي ارزنده براي این قابلیت است  هاي علمی دیگر در ایران منتشر می        در رشته 

چندان دور  هاي ن توانند در آینده ترویجی هستند و در صورت تالش و صمیمیت بیشتر کتابداران می/ مجله علمی
  .تواند راهگشا باشد ها می در این راستا همکاري سردبیر و هیئت تحریریه آن. به علمی پژوهشی تبدیل شوند

تواند بر مانع دوم نیز  هاي کارشناسی ارشد و تعهد کتابداران به رشته، می   جوانی رشتۀ کتابداري در دوره    
 از قـوام کـافی برخـوردار نیـست و بـا تعهـدي کـه        ّـت مـورد اشـاره    چون رشته جوان است، هنوز سن    . غلبه کند 

کـافی اسـت بپـذیریم کـه ـ      . کتابداران به رشتۀ خود دارند، اگر چنین رسمی باب شده باشد، قابـل تغییـر اسـت   
یابند، جانـشینان   نامه به دورة دکتري راه می خواسته یا ناخواسته ـ دانشجویانی که با معدل باال و امتیاز عالی پایان 

ربط به ما  رسانی هستند و مناسب یا نامناسب بودن آنها بی هاي متعدد کتابداري و اطالع ان آیندة گروهما و مدرس
ها اسـتادیارانی خواهنـد بـود     آن. هاي ما خواهند نشست حداقل این است که به اصطالح، بر روي کرسی  . نیست

  .ایم که ما استادان و دانشیاران براي جانشینی خود برگزیده
پذیرش این دانشجویان به صورت اضافه ظرفیت است و «.  نیز بسیار بااهمیت است    4صرة ماده   توجه به تب  

اي براي پذیرش این دانشجویان تدوین و پس از تصویب شـوراي آموزشـی         تواند دستورالعمل ویژه    دانشگاه می 
هـاي   رد کـه گـروه   به تصویب رسـیده اسـت، جـادا   19/12/81نامه از تاریخ   چون این آیین  . »دانشگاه اجرا نماید  

نامـه تـالش کننـد و     کتابداري داراي هر دو سطح دوره تحصیالت تکمیلی، با جدیت براي استفاده از این آیـین  
  .را در دانشگاه خود فراهم آورند شرایط اجراي آن
هـاي تکمیلـی    رسـانی کـه در دوره   هاي کتابداري و اطـالع   هاي ساالنۀ اعضاي هیئت علمی گروه       نشست

قبولی را براي قضاوت دربارة  نامه را فراهم آورد و شرایط قابل شدن این آیین هاي اجرایی تواند زمینه اند، می  فعال
  .ها هستند، تأمین نماید هاي مورد نیاز رشته، و دانشجویانی که داراي این قابلیت قابلیت

 ایران رسانی عاطالهزینه اما پرثمر، حرکت مطلوبی است که انجمن کتابداري و  هاي کم   گونه نشست   این
  .تواند بانی آن باشد هاي ذینفع ـ می ـ با همیاري و همکاري دانشگاه
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