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مقدمه
جدیـد،  دانشـگاه های  نخسـت  نسـل  به عنـوان  تهـران  دانشـگاه  تأسـیس  بـا  هم زمـان 
موضـوع اسـتقالل ایـن نهـاد از مداخـالت دولتی مطرح گردید. این موضـوع بعد از پیروزی 
گون در مجامع  گونا انقالب اسـالمی و توسـعه دانشـگاه ها به طرق مختلف و با تلقی های 
دانشـگاهی و نهادهـای قانون گـذار مـورد پیگیـری قرارگرفـت؛ در ایـن رابطـه طـی سـال های 
کارشناسـان و مسـئولین، اصل موضوع اسـتقالل دانشـگاه را مورد تأیید  اخیر، بسـیاری از 

قـرار داده اند.
در فضـای فکـری دانشـگاهی ایـران تعریـف ثابتـی از موضوع اسـتقالل دانشـگاه ها وجود 
نـدارد ولـی به عنـوان یـک تعریـف عمومـی می تـوان تعریـف اسـتقالل دانشـگاه را منبعـث 
کـه در آن دخالـت دولـت در  از الگـوی خودتنظیمـی در سیاسـت گذاری عمومـی دانسـت 
کمیـت دولـت بـا نظـارت  امـورات جـاری دانشـگاه ها بـه حداقـل می رسـد اّمـا ِاعمـال حا

گـون دولـت اجرایـی می شـود. گونا کلیـدی و بـا ابـزار  هدفمنـد بـر نقـاط حیاتـی و 
بـر  کـم  قوانیـن عمومـی حا از  نهـاد  ایـن  بـودن  بـه معنـای مسـتقل  اسـتقالل دانشـگاه ها 
خدمـات  مدیریـت  قانـون  عمومـی،  محاسـبات  قانـون  ماننـد   - دولتـی  دسـتگاه های 
کشـوری و قانـون برگـزاری مناقصـات- در راسـتای مدیریـت دانشـگاه و هزینـه کرد داخلی 
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منابـع مالـی و همچنیـن آزادی عمـل در امـر تدریـس و پژوهـش تعریـف می شـود1. نبایـد 
ازنظـر دور داشـت کـه اسـتقالل دانشـگاه ها زمانـی مثمـر ثمـر خواهـد بـود کـه دانشـگاه ها در 

قبـال تصمیمـات خـود پاسـخ گو باشـند2و3.
طـی سـال های اخیـر، قوانیـن مختلفـی به منظـور مسـتقل شـدن دانشـگاه ها در شـئون 
در   1367 سـال  کـه  هیئت امنـا  تشـکیل  قانـون  ماننـد  اسـت؛  گردیـده  تدویـن  مختلـف 
شـورای عالی انقالب فرهنگی به تصویب رسـید4. همچنین قوانین برنامه چهارم و پنجم 
توسـعه، قانـون اهـداف، وظایـف و تشـکیالت وزارت علـوم و نقشـه جامـع علمـی کشـور بـر 
کیـدات و اشـارات، اّما  کیـد دارنـد. باوجودایـن تأ ضـرورت اجـرای اسـتقالل دانشـگاه ها تأ

بـه دالیـل مختلفـی اسـتقالل دانشـگاه ها محقـق نشـده اسـت.
در رابطـه بـا تحقـق و یـا عـدم تحقـق اسـتقالل دانشـگاه ها اظهارنظرهـای متفاوتـی شـده 
اسـت. برخی مسـئولین معتقدند در حال حاضر به لحاظ قانونی، دانشـگاه ها اختیارات 
وقـت علـوم، حفـظ  وزیـر  فرهـادی،  بـه عقیـده  و  رابطـه  دارنـد5. در همیـن  بسـیار خوبـی 
آمـوزش  آمایـش  سـند  و  دانشـگاه  هیئت امنـای  مصوبـه  اسـاس  بـر  دانشـگاه ها  اسـتقالل 
عالـی پیش بینی شـده اسـت و بـر ایـن اسـاس وزارت علـوم برنامه هـا را مدیریـت و نظـارت 
می کنـد و دانشـگاه ها در چارچـوب ضوابـط و مقـررات، آن را اجـرا می کننـد6. در مقابـل اّمـا 
کـه سـاختارهای حقوقـی، مالـی-  کارشناسـان معتقدنـد  عـده ای از رؤسـای دانشـگاه ها و 
اداری و اقتصـادی، اجـازه اسـتقالل را بـه دانشـگاه ها نمی دهنـد7. در همیـن راسـتا و بـه 

کر صالحی، غالمرضا، 1388، بررسی ابعاد حقوقی و مدیریتی استقالل دانشگاه ها در ایران، فصلنامه پژوهش  1.  ذا
و برنامه ریزی در آموزش عالی، شماره 53، صفحه 79

کد خبر: 81111156 2.  خبرگزاری جمهوری اسالمی ایران، 
از زیر بار مسئولیت  که در امور داخلی دانشگاه ها دخالت شود دانشگاه ها نیز به راحتی خواهند توانست  3.  زمانی 

کرد. کنند و دلیل آن را عدم مستقل بودن خود بیان خواهند  پاسخ گویی شانه خالی 
4.  بر طبق ماده 7 این قانون اختیارات و وظایف مختلفی مانند تصویب بودجه تفصیلی دانشگاه بر عهده هیئت امنا 

قرار داده شده است.
کد خبر: 96050301776 5.  خبرگزاری دانشجویان ایران، 

کد خبر: 81916330 6.  خبرگزاری جمهوری اسالمی ایران، 
کد مطلب: 549 7.  همایش ملی استقالل دانشگاه ها، چالش ها و راهبردها، دانشگاه عالمه طباطبایی، 

http://www.irna.ir/fa/News/81111156
https://www.isna.ir/news/96050301776/%D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF
http://www.irna.ir/fa/News/81916330
http://iu.atu.ac.ir/page_549.html
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نظر سـلیمی، رئیس دانشـگاه عالمه طباطبایی، دانشـگاه ها مسـتقل نشـده اند و به شدت 
دسـت به گریبان قوانیـن اداری و مالـی هسـتند1.

گیـر از اسـتقالل دانشـگاه ها،  گـزارش تـالش می شـود تـا ضمـن ارائـه تعریفـی فرا در ایـن 
کنـون و همچنیـن اظهـارات مسـئولین و  قوانیـن مرتبـط بـا ایـن موضـوع از سـال 1313 تا
کارشناسـان در رابطـه بـا تحقـق اسـتقالل دانشـگاه ها در نظـام آمـوزش عالـی ایـران بررسـی 
از وضعیـت اسـتقالل دانشـگاه ها و دالیـل عـدم تحقـق  نیـز جمع بنـدی  انتهـا  شـود. در 

کامـل آن در ایـران ارائـه می گـردد.

کد خبر: 1512636 1.  خبرگزاری صداوسیما، 

http://www.iribnews.ir/fa/news/1512636/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%DA%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF




بررسی وضعیت استقالل دانشگاه ها در ایران   | 9 

تعریف استقالل دانشگاه ها
بـه  می تـوان  را  حکمرانـی  الگوهـای  عمومـی،  سیاسـت گذاری  کالن  ادبیـات  در 
کنتـرل عقالیـی« و دوم »دسـته  کـرد؛ نخسـت »دسـته برنامه ریـزی و  کلـی تقسـیم  دودسـته 
خودتنظیمـی«. الگوهـای برنامه ریـزی کـه در چارچـوب حکمرانـی عقالیی قـرار می گیرند، 
دخالـت  بـا  و  جزئـی  به صـورت  دولـت  آن هـا  در  و  دارنـد  گرایـش  متمرکـز  برنامه ریـزی  بـه 
کثـری، در امـور بخش هـای زیرمجموعـه خـود دخالـت می کنـد. در ایـن الگوهـا فرض  حدا
بـه همیـن دلیـل  و  و اطالعـات جامـع در اختیـار دولـت اسـت  کالن  نـگاه  کـه  می شـود 
تشـخیص او بـرای تنظیـم جزئیـات قواعـد برنامه ریـزی از هـر مجموعه دیگـری بهتر خواهد 
اسـتوار  دولـت  هدفمنـد  اّمـا  حداقلـی  دخالـت  بـر  خودتنظیمـی  الگـوی  مقابـل،  در  بـود. 
اسـت. بدیـن معنـا کـه دولـت به صـورت جزءبه جزء و در همه شـئون دخالـت نمی کند اّما 
بـا تعییـن متغیرهـای محـدود ولـی حیاتـی و کلیـدی ضمـن برداشـتن بـار سـنگین اجرایی 
از دوش خود، حداقل انتظارات خود را در رابطه آن دسـتگاه تأمین می کند. تجلی عینی 
کـه در فضـای  الگـوی خودتنظیمـی در حـوزه آمـوزش عالـی، اسـتقالل دانشـگاه ها اسـت 

کشـور موردتوجـه قـرار دارد. فکـری سیاسـت گذاری آمـوزش عالـی 
موضـوع  تشـریح  بـه  مشـابه  کم وبیـش  یفـی  تعار بـا  کارشناسـان  می سـازد  خاطرنشـان 
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گیـر، اسـتقالل دانشـگاه ها بـر سـه  اسـتقالل دانشـگاه ها پرداخته انـد. در یـک تعریـف فرا
رکـن اسـتوار اسـت1:

 استقالل نهادی. 1
استقالل مالی. 2
استقالل علمی. 3

در ادامه تالش می شود تا هر یک از این ارکان سه گانه توضیح داده شود.

استقالل نهادی

اسـتقالل نهـادی بـه ایـن معنـا اسـت  کـه خـوِد دانشـگاه ها مدیریـت امورشـان را بـر عهـده 
بگیرنـد و دخالت هـای بیرونـی - به ویـژه از جانـب دولـت- باعـث تغییـر در برنامه ریـزی 
کـه  آن هـا نگـردد2. بـه عبارتـی، زمانـی اسـتقالل نهـادی دانشـگاه ها محقـق خواهـد شـد 
برنامه ریزی، تعیین سیاسـت ها و راهبردها و اداره دانشـگاه  از سـوی دانشـگاهیان صورت 

گیرد3.

استقالل مالی

اسـتقالل مالـی در دو سـطح تعریـف می شـود. یـک سـطح ناظـر بـه مفهـوم اسـتقالل در 
دانشـگاه ها  به این ترتیـب  اسـت4.  دانشـگاه ها  از سـوی  مالـی  منابـع  مدیریـت هزینه کـرد 
بـدون مداخـالت بیرونـی بـرای مصـرف اعتباراتشـان تصمیم گیـری می کننـد5. در سـطح 

کشور درزمینه استقالل دانشگاهی  کز علمی  کر صالحی، غالمرضا و همکاران، 1389، بررسی دیدگاه مدیران مرا 1.  ذا
در ایران، فصلنامه انجمن آموزش عالی ایران، سال سوم، شماره 1، صفحه 35

تغییرات  بر  تمرکز  با  عالی  آموزش  توسعه  برنامه های  محتوای  تحلیل   ،1394 همکاران،  و  احمد  فتح اللهی،    .2
کارکردی استقالل نظام دانشگاهی، فصلنامه علمی - پژوهشی سیاست علم و فناوری، شماره 1، سال  ساختاری و 

هفتم، صفحه 27
کد مطلب: 2280 3.  باشگاه اندیشه، 

کشور درزمینه استقالل دانشگاهی  کز علمی  کر صالحی، غالمرضا و همکاران، 1389، بررسی دیدگاه مدیران مرا 4.  ذا
در ایران، فصلنامه انجمن آموزش عالی ایران، سال سوم، شماره 1، صفحه 35

کد مطلب: 723738 5.  روزنامه دنیای اقتصاد، 

http://www.bashgah.net/fa/content/print_version/2280
http://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B4%D9%87-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-23/723738-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%DB%8C%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7
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دیگـر اسـتقالل مالـی بـه معنـای آزادی عمـل دانشـگاه ها در جـذب منابـع مالـی تعریـف 
می شـود. در همیـن راسـتا دانشـگاه ها مجـاز خواهنـد بـود به منظـور تأمیـن بخشـی از منابع 
کننـد و به این ترتیـب بتواننـد منابـع مالـی خـود را تنـوع  مالـی خـود بـه تولیـد ثـروت اقـدام 

ببخشـند1و2.

 استقالل علمی

ارائـه  و  تصویـب  و  طراحـی  در  دانشـگاهیان  عمـِل  آزادی  علمـی،  اسـتقالل  از  منظـور 
از  تعـدادی  اسـت3.  جدیـد  رشـته های  تصویـب  و  دروس  سـرفصل  درسـی،  برنامه هـای 
کارشناسـان بـر ایـن باورنـد کـه اسـتقالل علمـی به شـرایطی اطالق می شـود کـه در آن عضو 
هیئت علمـی در امـر پژوهـش و تعلیـم، بـدون تـرس از مؤاخـذه یـا از دسـت دادن شـغل، 

باشـد4. آزادی عمـل داشـته 
کـه در شـکل های شـماره 1  هریـک از ارکان اسـتقالل دانشـگاه شـامل مؤلفه هایـی اسـت 

و 2 و 3 به آن ها اشاره شـده اسـت5.

کشور درزمینه استقالل دانشگاهی  کز علمی  کر صالحی، غالمرضا و همکاران، 1389، بررسی دیدگاه مدیران مرا 1.  ذا
در ایران، فصلنامه انجمن آموزش عالی ایران، سال سوم، شماره 1، صفحه 35

کنند خواهند توانست بدون  که دانشگاه ها به صورت مستقل بخشی از منابع مالی خود را تأمین  2.  درواقع زمانی 
دخالت ها بیرونی برای محل مصرف آن نیز تصمیم بگیرند.

کشور درزمینٔه استقالل دانشگاهی  کز علمی  کر صالحی، غالمرضا و همکاران، 1389، بررسی دیدگاه مدیران مرا 3.  ذا
در ایران، فصلنامه انجمن آموزش عالی ایران، سال سوم، شماره 1، صفحه 35

کد مطلب: 723738 4.  روزنامه دنیای اقتصاد، 
کشور درزمینٔه استقالل دانشگاهی  کز علمی  کر صالحی، غالمرضا و همکاران، 1389، بررسی دیدگاه مدیران مرا 5.  ذا

در ایران، فصلنامه انجمن آموزش عالی ایران، سال سوم، شماره 1، صفحه 35

http://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B4%D9%87-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-23/723738-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%DB%8C%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7
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شکل شماره 1: مؤلفه های استقالل نهادی دانشگاه1

استقالل  درزمینه ی  کشور  علمی  کز  مرا مدیران  دیدگاه  بررسی   ،1389 همکاران،  و  غالمرضا  صالحی،  کر  ذا   .1
دانشگاهی در ایران، فصلنامه انجمن آموزش عالی ایران، سال سوم، شماره 1، صفحه 35
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شکل شماره 2: مؤلفه های استقالل علمی دانشگاه1

شکل شماره 3: مؤلفه های استقالل مالی دانشگاه2
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2.  همان
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وضعیت فعلی استقالل دانشگاه ها در ایران
کارشناسـان و مسـئولین وزارت علـوم و وزارت بهداشـت، مسـتقل  بخـش عمـده ای از 
شـدن دانشـگاه ها و آزادی عمـل آن هـا در تصمیم گیری هـا را نقطـه عطفـی جهـت رشـد و 
کارشناسان  شکوفایی این نهاد مهم دانسته اند. البته در این راستا تفاوت نظرهایی بین 
و مسـئولین در رابطـه بـا امـکان و چگونگـی اسـتقالل دانشـگاه ها در نظـام آمـوزش عالـی 
بـر اسـتقالل دانشـگاه ها صحـه  ایـران وجـود دارد. در همیـن رابطـه نهادهـای قانون گـذار 
دانشـگاه ها  اسـتقالل  به منظـور  را  متعـددی  باالدسـتی  اسـناد  و  قوانیـن  و  گذاشـته اند 
تصویـب نموده انـد. در ادامـه، قوانیـن و اظهارنظرهـا و همچنیـن شـرح حالی از وضعیـت 
موجـود در رابطـه بـا اسـتقالل نهـادی، مالـی و علمـی دانشـگاه های ایـران بیـان می شـود.

استقالل نهادی

از سـال  برمی گـردد.  اسـالمی  انقـالب  از  قبـل  بـه  دانشـگاه ها  نهـادی  اسـتقالل  موضـوع 
کـه قانـون تأسـیس دانشـگاه تهـران تدویـن گشـت، اسـتقالل نهـادی دانشـگاه ها در   1313
بندهایـی از آن قانـون آورده شـد؛ از آن جملـه می تـوان بـه انتخاب رئیس دانشـگاه  از سـوی 
کـرد1. بعـدازآن در سـال 1339 در اسـاس نامه دانشـگاه ها  شـورایی از دانشـگاهیان اشـاره 

yon.ir/HKb6k :1.  وزارت علوم تحقیقات و فناوری، لینک دسترسی

https://moghararat.msrt.ir/file/download/regulation/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%AA%D8%A3%D8%B3%D9%8A%D8%B3%20%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%20%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86.pdf
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نیز به اسـتقالل نهادی توجه شـد و در این رابطه هیئت امنای دانشـگاه  به عنوان یک نهاد 
تصمیم گیـر و از ارکان اصلـی دانشـگاه  معرفـی شـد1. پـس از انقـالب اسـالمی و در سـال 
1357 بـر مبنـای الیحـه ای، هیئت امنـای دانشـگاه ها منحـل شـد و به این ترتیـب هیئـات  
گردید2. در سال 1367 قانون تشکیل  امنا به مدت 10 سال از ساختار دانشگاه ها حذف 
و  آمـوزش عالـی و پژوهشـی3 تصویـب شـد  امنـای دانشـگاه ها و مؤسسـات  هیئت هـای 
مجـددًا هیئت امنـای دانشـگاه ها احیـا شـدند. به موجـب ایـن قانـون، تصویـب آیین نامـه 
داخلـی دانشـگاه ها و تصویـب سـازمان اداری بـه عهـده ی هیئت امنـا قرار گرفـت4. متذکر 
می گـردد کـه حضـور هیئـت امنـاء، سـطحی از اسـتقالل نهـادی برای دانشـگاه ها به شـمار 

می رود.
بعدهـا و در سـال 1383 قانونـی تحـت عنـوان »اهـداف، وظایـف و تشـکیالت وزارت 
کـه بـر طبـق مـاده )10( از آن، دانشـگاه ها شـخصیت حقوقـی  علـوم« بـه تصویـب رسـید 
کـه بـه تصویـب  کردنـد و بـا توجـه بـه ضوابـط و آیین نامه هـای خـاص خـود  مسـتقل پیـدا 
هیئت امنـا می رسـد، اداره می شـوند5. بـر طبـق ایـن ماده قانونـی نیـز دانشـگاه ها اسـتقالل 
پیـروزی  از  پـس  دارد.  قـرار  آن هـا  بـر عهـده ی  دانشـگاه ها  امـور  و مدیریـت  دارنـد  نهـادی 
شـخصیت  دارای  را  دانشـگاه ها  کـه  اسـت  قانونـی  اولیـن  قانـون  ایـن  اسـالمی  انقـالب 
حقوقـی مسـتقل معرفـی می کنـد و ازاین جهـت می تـوان آن را به نحوی نقطـه عطف قوانین 
کشـور دانسـت. در سـال 1383  مربـوط بـه اسـتقالل دانشـگاه ها در نظـام آمـوزش عالـی 

yon.ir/HKb6k :1.  وزارت علوم تحقیقات و فناوری، لینک دسترسی
کد مطلب: 480 2.  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، 

3.  قانون تشکیل هیئت های امنای دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی در سال 1367 توسط شورای 
عالی انقالب فرهنگی تصویب شد.

4.  تعیین میزان پرداخت حق التحقیق، حق التدریس، حق الترجمه، حق التألیف و نظایر آن از اختیارات هیئت امنا 
کاری بود  برشمرده شد. بر طبق همین قانون پیشنهاد میزان فوق العاده های اعضای هیئت علمی و غیر هیئت علمی 
که هیئت امنا انجام می داد و در حال حاضر نیز در دانشگاه های مختلف میزان فوق العاده ها متفاوت اند و دلیل آن 
که هیئت امنای هر دانشگاه اتخاذ می کند. البته در این راستا باید هماهنگی هایی با سازمان امور  نظر متفاوتی است 

اداری و استخدامی انجام شود. نحوه ی وصول درآمدهای اختصاصی و مصرف آن جزو اختیارات هیئت امنا است.
کد مطلب: 480 5.  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، 

https://moghararat.msrt.ir/file/download/regulation/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%AA%D8%A3%D8%B3%D9%8A%D8%B3%20%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%20%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86.pdf
https://hohm.msrt.ir/fa/page/480/%D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%85%D9%86%D8%A7
https://hohm.msrt.ir/fa/page/480/%D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%85%D9%86%D8%A7
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قانـون برنامـه چهـارم توسـعه تصویـب شـد که بر طبق مـاده )49( از آن، دانشـگاه ها صرفًا بر 
کـه هیئت هـای امنـا آن را  تی خـاص  اسـاس آیین نامه هـای اداری، اسـتخدامی و تشـکیال
تصویـب می کننـد، اداره خواهنـد شـد1. بـر مبنـای ایـن قانـون، دانشـگاه ها ازلحـاظ نهادی 
مسـتقل هسـتند. در سـال 1389 قانون برنامه پنجم توسـعه به تصویب رسـید که بر مبنای 
بنـد ب از مـاده )20( آن -هماننـد مـاده )49( قانـون برنامـه چهـارم توسـعه- دانشـگاه ها 

ازلحـاظ نهـادی مسـتقل محسـوب شـده اند2.
در سـال 1393 پیرو نقشـه جامع علمی کشـور، سـتاد راهبری نقشـه سـندی تحت عنوان 
امنـای  هیئت هـای  اختیـارات  و  مسـئولیت ها  سـامان دهی  اجرایـی،  »سیاسـت های 
دانشـگاه ها و مؤسسـات آمـوزش عالـی« تصویـب نمـود3. برمبنـای ایـن مصوبـه، اسـتقالل 
نهادی دانشگاهیان و قدرت تصمیم گیری آن ها در امورشان به صورت محسوسی افزایش 
هیئت علمـی  اعضـای  انتخـاب  در  می تواننـد  دانشـگاه  اسـتادان  راسـتا  ایـن  در   یافـت؛ 
عضـو هیئت امنـا مشـارکت داشـته باشـند4. همچنیـن بر مبنـای این مصوبـه هیئت امنای 
دانشـگاه ها در انتخاب رئیس دانشـگاه نقش جدی تری پیدا کردند5. این سـند در صحن 

شـورای عالـی انقـالب فرهنگـی بـه تصویـب رسـید؛ اّمـا تـا کنـون ابالغ نشـده اسـت6.
بـه اعتقـاد دانشـجو، وزیـر علـوم وقـت دولـت دهـم، هیئت امنا، همه کاره دانشـگاه اسـت 
هیئت هـا  ایـن  در  اجـرا  بـرای  ابتـدا  فرهنگـی،  انقـالب  عالـی  شـورای  مصوبـات  حتـی  و 
موردبررسی قرار می گیرد7 و8. در همین رابطه و از  نظر غالمی، وزیر فعلی علوم، دانشگاه ها 

کد خبر: 94202 1.  مرکز پژوهش های مجلس، 
کد خبر: 790196 2.  مرکز پژوهش های مجلس، 

کد خبر: 2417195  3.  خبرگزاری مهر، 
کد خبر: 2417195 4.  خبرگزاری مهر، 
کد خبر: 2417195 5.  خبرگزاری مهر، 

کد خبر: 13940524000654 6.  خبرگزاری فارس، 
کد خبر: 2100993 7.  خبرگزاری مهر، 

که می توانند از آن ها برای  8.  این بیان از دکتر دانشجو نیز نشان دهنده وجود ظرفیت قانونی برای هیئت امنا است 
اداره نسبی دانشگاه ها بهره ببرند.

http://rc.majlis.ir/fa/law/show/94202
http://rc.majlis.ir/fa/law/show/790196
https://www.mehrnews.com/news/2417195/%D9%88%D8%B8%D8%A7%DB%8C%D9%81-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%87%DB%8C%D8%A3%D8%AA-%D8%A7%D9%85%D9%86%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AF-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%D9%87%D8%A7
https://www.mehrnews.com/news/2417195/%D9%88%D8%B8%D8%A7%DB%8C%D9%81-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%87%DB%8C%D8%A3%D8%AA-%D8%A7%D9%85%D9%86%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AF-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%D9%87%D8%A7
https://www.mehrnews.com/news/2417195/%D9%88%D8%B8%D8%A7%DB%8C%D9%81-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%87%DB%8C%D8%A3%D8%AA-%D8%A7%D9%85%D9%86%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AF-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%D9%87%D8%A7
https://www.mehrnews.com/news/2417195/%D9%88%D8%B8%D8%A7%DB%8C%D9%81-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%87%DB%8C%D8%A3%D8%AA-%D8%A7%D9%85%D9%86%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AF-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%D9%87%D8%A7
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13940524000654
https://www.mehrnews.com/news/2100993/%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%AD%D8%B3%D8%B1%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%A7%D9%81%D8%B3%D9%88%D8%B3%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88-%D8%A7%D9%88%D8%AC-%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%B7-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D8%AA
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دارای شـخصیت حقوقـی مسـتقل هسـتند و دیگـر دسـتگاه ها نمی تواننـد مداخلـه ای در 
کشـور  کارشناسـان نظـام آمـوزش عالـی  امـور دانشـگاه ها داشـته باشـند1. البتـه عـده ای از 
و  از آن جملـه فراسـتخواه، عضـو هیئت علمـی مؤسسـه پژوهـش  کـه  نظـر دیگـری دارنـد 
کشـور اجـازه  کـه برخـی از قوانیـن و سـاختارها در  برنامه ریـزی آمـوزش عالـی معتقـد اسـت 

کننـد2. نمی دهـد دانشـگاهیان، خودشـان ایـن نهـاد را اداره 
درصحنه عمل به نظر می رسد که مدیریت امور جزئی همچون تصویب آیین نامه داخلی 
و تصویب سـازمان اداری به دانشـگاه ها واسـپاری شده است. درصورتی که استقالل نهادی 
دانشـگاه ها، اقتضـا دارد دانشـگاهیان در عـزل و نصـب رئیـس دانشـگاه ها و جـذب و ارتقـاء 
اعضـای هیئت علمـی دخالـت بیشـتری داشـته باشـند کـه در حـال حاضـر وزارت خانه این 
گفته نماند که برای جلوگیری از انتصابات نابجا یا سیاسی و  امور را انجام می دهد. البته نا

متعاقبًا عملکرد نامناسـب، دانشـگاه باید در برابر دولت پاسخگو باشد.

استقالل مالی

یـک،  هـر  به موجـب  کـه  دارنـد  وجـود  قوانینـی  دانشـگاه ها،  مالـی  اسـتقالل  زمینـه  در 
اختیاراتـی بـه دانشـگاه ها داده شـده اسـت. بر مبنـای ماده )7( قانون تشـکیل هیئت های 
امنا دانشـگاه ها و مؤسسـات آموزش عالی و پژوهشـی )مصوب 1367(3، تصویب بودجه 
تفصیلـی دانشـگاه بـه هیئت امنـا واگذارشـده اسـت4. همچنین بـر مبنای قانـون اهداف، 

کد خبر: 82707637 1.  خبرگزاری جمهوری اسالمی ایران، 
کد مطلب: 197821 2.  روزنامه ایران، 

3.  قانون تشکیل هیئت های امنای دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی در سال 1367 توسط شورای 
عالی انقالب فرهنگی تصویب شد.

4.  تعیین میزان پرداخت حق التحقیق، حق التدریس، حق الترجمه، حق التألیف و نظایر آن از اختیارات هیئت امنا 
برشمرده شده است. بر طبق همین قانون پیشنهاد میزان فوق العاده های اعضای هیئت علمی و غیر هیئت علمی 
کاری است که هیئت امنا انجام می دهند و در حال حاضر نیز در دانشگاه های مختلف میزان فوق العاده ها متفاوت اند 
که هیئت امنای هر دانشگاه اتخاذ می کنند. البته در این راستا باید هماهنگی هایی  که دلیل آن نظر متفاوتی است 
با سازمان امور اداری و استخدامی انجام شود. نحوه ی وصول درآمدهای اختصاصی و مصرف آن جزء اختیارات 

هیئت امنا است.

http://www.irna.ir/fa/News/82707637
http://www.iran-newspaper.com/newspaper/BlockPrint/197821
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وظایـف و تشـکیالت وزارت علـوم، اداره دانشـگاه ها بـر اسـاس ضوابـط و آیین نامه هـای 
خـاص مالـی مصـوب هیئت امنـا، خواهـد بـود1. قانـون برنامـه چهـارم و پنجـم توسـعه نیـز 
صرفـًا  بایـد  دانشـگاه ها  به نحوی کـه  گذاشـته اند؛  صحـه  دانشـگاه ها  مالـی  اسـتقالل  بـر 
و3.  شـوند2  اداره  مربوطـه  هیئت امنـای  مصـوب  مالـی  مقـررات  و  آیین نامه هـا  اسـاس  بـر 
تـی دانشـگاه ها، نحـوه ی  همچنیـن در سـال 1391 و بـر اسـاس آیین نامـه مالـی و معامال

واگذارشـد4. رئیـس دانشـگاه  بـه  مصـرف درآمدهـای اختصاصـی 
مقـررات  و  آیین نامـه  حـق  دارنـد  دانشـگاه ها  کـه  می رسـد  نظـر  بـه  فـوق  قوانیـن  مطابـق 
کـم بـر دسـتگاه ها  کننـد و از قوانیـن عمومـی حا مالـی مصـوب هیئت امنـای خـود را اجـرا 
که 80 درصد بودجه ی دانشـگاه ها، صرف  دولتی معاف هسـتند5؛ اّما باید توجه داشـت 
حقـوق اسـاتید و کارکنـان می شـود و قابـل تأمـل آنکـه پرداخت  حقوق برمبنـای معیارهای 
تهیه شـده از جانـب دولـت صـورت می گیـرد؛ بنابرایـن درصحنـه عمـل، دانشـگاه ها تنهـا 
که بخشـی از آن 20 درصد  می توانند برای 20 درصد از اعتباراتشـان، تصمیم گیری نمایند 

نیـز ناچـارًا بـرای مخـارج رفاهـی و جـاری دانشـگاه ها صـرف خواهـد شـد.

استقالل علمی

قوانیـن و اسـناد باالدسـتی بـه اسـتقالل علمـی دانشـگاه ها صراحتـًا اشـاره ای نکرده انـد. 
سـطح  دانشـگاه های  تمـام  علـوم،  وزارت  آموزشـی  معـاون  نیاسـر،  شـریعتی  گفتـه ی  بـه 
بـه  درسـی  برنامه ریـزی  اختیـار  تفویـض  آیین نامـه  به موجـب   1395 سـال  از  کشـور  یـک 

1.  ماده 10
2.  قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران، ماده 49، بند الف

3.  قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسالمی ایران، ماده 20، بند ب
4.  همچنین در بند )1( ماده )6(، پرداخت های حق التحقیق و ... تابع آیین نامه های مصوب است و با تشخیص 
کثر معادل 50 درصد و در موارد استثنا تا 100 درصد عالوه بر مبلغ  کننده ی درآمد می توان حدا مسئول واحد تحصیل 

مقرر پرداخت نمود.
در  دانشگاه ها  امور  است  معتقد  بهداشت،  وزیر  هاشمی،  قاضی زاده  دانشگاه ها  مالی  استقالل  با  رابطه  در    .5

عرصه های مختلفی مانند تصمیم گیری در امور مالی به لحاظ قانونی به هیئت امناها سپرده شده است
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را  خـود  درسـی  برنامه هـای  کـه  داشـتند  را  اختیـار  ایـن  دو1  و  یـک  سـطح  دانشـگاه های 
کنـون )دی مـاه 96( 60 درصد  بازنگـری کننـد2. همچنیـن بـه گفتـه غالمـی، وزیـر علـوم، تا
اختیـارات آموزشـی و 90 درصـد اختیـارات پژوهشـی بـه دانشـگاه ها واگذارشـده اسـت3.

کد مطلب: 29758 1.  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، 
کد خبر: 4206478 2.  خبرگزاری مهر، 

کد خبر: 659802 3.  خبرگزاری دانشجو، 

https://www.msrt.ir/fa/news/29758/%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D8%B9%D8%AA%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA-%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AA%D9%81%D9%88%DB%8C%D8%B6-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%B7%D8%AD-%DB%8C%DA%A9-%D9%88-%D8%AF%D9%88-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF
https://www.mehrnews.com/news/4206478/%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D9%88%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%82%D8%AF%D9%85%D8%AA-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%DB%B5-%D8%B3%D8%A7%D9%84
http://snn.ir/fa/news/659802/%DB%B6%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D9%88%D8%A7%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
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کامل استقالل دانشگاه ها موانع تحقق 
اختیـارات  افزایـش  و  هیئت امنـا  بیشـتر  عمـل  آزادی  عالـی،  آمـوزش  نظـام  قوانیـن 
محقـق  مهـم  ایـن  عمـل  درصحنـه  اّمـا  می کنـد؛  بیـان  را  تصمیم گیری هـا  در  دانشـگاه ها 
کارشناسـان نسـبت بـه عـدم تحقـق اسـتقالل دانشـگاه ها  نشـده اسـت و دانشـگاهیان و 
کامـل دانشـگاه ها  کاوی دالیـل عـدم تحقـق اسـتقالل  انتقـاد دارنـد. در چنیـن حالتـی وا
گـزارش، محورهـای مهـم علـل محقـق  بسـیار مهـم می نمایـد. در همیـن رابطـه و در ادامـه 

می شـود1: بررسـی  دانشـگاه ها  اسـتقالل  نشـدن 

فقدان اراده سیاسی

 )20( مـاده  »ب«  بنـد  )ماننـد  دانشـگاه ها  اسـتقالل  راسـتای  در  تدوین شـده  قوانیـن   
وزارت علـوم(،  و تشـکیالت  اهـداف، وظایـف  قانـون  مـاده )10(  یـا  توسـعه  پنجـم  برنامـه 
بایـد  اّمـا  اسـت2و3؛  دانشـگاه ها  شـدن  مسـتقل  جهـت  قانون گـذار  عـزم  نشـان دهنده ی 
کـه دانشـگاه ها همـواره به عنـوان یکـی از پایگاه هـای  ایـن واقعیـت را نیـز در نظـر داشـت 

کد خبر :122629 کیهان،  1.  روزنامه 
کد مطلب: 790196 2.  مرکز پژوهش های مجلس، 

کد مطلب: 94172 3.  مرکز پژوهش های مجلس، 

http://kayhan.ir/fa/news/122629
http://rc.majlis.ir/fa/law/show/790196
http://rc.majlis.ir/fa/law/show/94172
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اجتماعـی بسـیار مهـم بـرای دولت هـا مطـرح هسـتند و دولت هـا تمایـل ندارنـد مدیریـت 
ایـن نهـاد مهـم را از دسـت بدهنـد1.

ضعف قوانین و خأل زیرساخت های حقوقی

کشـور، ضعـف  اسـتقالل دانشـگاه ها در  از دیگـر مسـائل مهـم در جهـت عـدم تحقـق 
قوانیـن موجـود اسـت. به رغـم تدویـن قوانیـن متعـدد در راسـتای اسـتقالل دانشـگاه ها، اّما 
کامـل اسـتقالل دانشـگاه ها بـه چشـم می خـورد2.  همچنـان ضعـف حقوقـی بـرای تحقـق 
توضیـح بیشـتر آنکـه علـت عـدم اجـرای بعضـی از قوانیـن موجـود، نبـوِد زیرسـاخت های 
حقوقـی الزم بـرای تحقـق ایـن موضـوع بوده اسـت و بدون وجود این زیرسـاخت ها، قوانین 
بـر اسـاس مطالعـات بین المللـی، در  نیـز بی اثـر شـده اند3.  بـا اسـتقالل دانشـگاه  مرتبـط 
کشـورهایی کـه دانشـگاه ها اسـتقالل پیـدا کردنـد، هم زمـان بـا ایجـاد قوانیـن مرتبـط بـا این 
موضـوع، زیرسـاخت های پاسـخگویی آن هـا نیـز فراهـم  شـد4. به عنـوان نمونـه مدل هـای 
منسـوخ  تخصیـص بودجـه دولتـی ماننـد الگو هـای افزایشـی و ردیفـی، جـای خـود را بـه 
الگوهـای فرمولـی مبتنـی بـر عملکـرد داد5. همچنین در بسـیاری از کشـورها بـا به کارگیری 
روش هـای مبتنی بـر تخصیـص منابـع به متقاضیـان و درگیری آن هـا در هزینه های آموزش 
عالـی )بـه روش هایـی چـون وام هـای مبتنـی بـر درآمد6 و بـورس تحصیلی(، امـکان نظارت 

عمومـی بـر عملکـرد دانشـگاه ها فراهـم  آمده اسـت7.
یابـی و تضمیـن کیفیـت برای سـنجش عملکرد دانشـگاه ها نیز یکی  وجـود نهادهـای ارز

کد مطلب:122629 کیهان،  1.  روزنامه 
کد مطلب: 122629 کیهان،  2.  روزنامه 

3.  همان
کد خبر: 234941 4.  پایگاه خبری، تحلیلی عیار آنالین، 
کد خبر: 263257 5.  پایگاه خبری، تحلیلی عیار آنالین، 

Income contingent loans ) ICL(  .6 یعنی هزینه تحصیل فرد در قالب یک وام بلندمدت توسط دولت تأمین 
کنون در  گرفت. هم ا غ التحصیلی و متناسب با درآمد شخص انجام خواهد  می شود و بازپرداخت آن پس از فار

کشورها مانند ایاالت متحده، انگلستان، استرالیا و... این روش در حال انجام است. بسیاری از 
کد خبر: 263257 7.  پایگاه خبری، تحلیلی عیار آنالین، 

http://kayhan.ir/fa/news/122629
http://kayhan.ir/fa/news/122629
http://ayaronline.ir/1396/02/234941.html
http://ayaronline.ir/1396/09/263257.html
http://ayaronline.ir/1396/09/263257.html
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کـه در ایران،  دیگـر از زیرسـاخت های ایـن کشـورها بـه شـمار مـی رود1. این در حالی اسـت 
پرداختـه  می شـود2.  دانشـگاه ها  اسـتقالل  ُبعـد  بـه  تنهـا  ایـن مالحظـات  بـه  توجـه  بـدون 
به عنـوان نمونـه بعـد از برنامـه چهـارم توسـعه هیئت امنـا اختیـار تعییـن بودجـه تفصیلـی 
دانشـگاه را پیـدا کـرد؛ درحالی کـه هیـچ زیرسـاختی بـرای پاسـخ گویی هیئت امنـا در قبـال 

ایـن اختیـار دیده نشـد3.

تلقی نادرست از استقالل دانشگاه ها

بیرونـی  دخالت هـای  از  نهـاد  ایـن  شـدن  مسـتقل  خواسـتار  پیوسـته  دانشـگاهیان 
دانشـگاهیان  می رسـد  نظـر  بـه  تمایـل  باوجودایـن  هسـتند4.  دولـت-  -مخصوصـًا 
بایسـته های اسـتقالل دانشـگاه  را به خوبـی درک ننموده انـد5. در ایـن رابطـه باید گفت، دو 
مشـکل عمـده در نـگاه برخـی از ایشـان وجـود دارد؛ نخسـت آنکـه گاهـی مفهـوم اسـتقالل 
نهـادی دانشـگاه ها بـه موضـوع آزادی سیاسـی تقلیـل داده می شـود؛ ایـن در حالـی  اسـت 
کـه شـئون اسـتقالل نهـادی6 دانشـگاه بسـیار فراتـر از این موضـوع اسـت7. دوم آنکه معمواًل 
کاهـش  کـه الزمـه اسـتقالل نهـادی دانشـگاه ها،  گرفتـه نمی شـود  ایـن نکتـه مهـم در نظـر 
کـه دانشـگاه از یـک سـو دولـت را  وابسـتگی مالـی دانشـگاه بـه دولـت اسـت8. حـال آن 
موظـف بـه تأمیـن مالـی دانشـگاه می دانـد و از سـویی دیگـر دخالـت دولـت در امـور خـود 
بعضـی  ازنظـر  به عبارت دیگـر  برمی شـمارد.  دانشـگاه  نهـادی  اسـتقالل  بـا  مغایـر  امـری  را 
یافـت بودجـه دولتـی آن هـم بـدون نظـارت،  کارشناسـان، بـه علـت تمایـل دانشـگاه بـه در

کد خبر: 238931 1.  پایگاه خبری، تحلیلی عیار آنالین، 
کد خبر: 13940618000524 2.  خبرگزاری فارس، 

کد خبر: 2417195  3.  خبرگزاری مهر، 
کد خبر: 122629 کیهان،  4.  روزنامه 

کد خبر: 13940618000524 5.  خبرگزاری فارس، 
6.  مهم ترین شأن استقالل نهادی برای دانشگاه ها استقالل در مدیریت این نهاد است، همچنین تعیین سیاست ها 

و راهبردها نیز از شئون بسیار مهم استقالل نهادی دانشگاه ها محسوب می شود.
کد خبر: 13940618000524 7.  خبرگزاری فارس، 

8.  همان

http://ayaronline.ir/1396/03/238931.html
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13940618000524
https://www.mehrnews.com/news/2417195/%D9%88%D8%B8%D8%A7%DB%8C%D9%81-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%87%DB%8C%D8%A3%D8%AA-%D8%A7%D9%85%D9%86%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AF-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%D9%87%D8%A7
http://kayhan.ir/fa/news/122629
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13940618000524
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13940618000524
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نـدارد1. اصـواًل دانشـگاه ایرانـی ظرفیـت مسـتقل شـدن را 

شکل 4: دالیل محقق نشدن استقالل دانشگاه ها

1.  همان

 

دالیل عدم 
تحقق کامل 
اهاستقالل دانشگ

فقدان اراده 
سیاسی

تلقی اشتباه از 
مستقل شدن 

دانشگاه ها

ضعف قوانین و 
خأل زیر ساخت 

های الزم
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جمع بندی
در ادبیـات سیاسـت گذاری آمـوزش عالـی دنیـا، مقولـه اسـتقالل دانشـگاه ها به عنـوان 
در  آن هـا  پاسـخگویی  افزایـش  و  دانشـگاه ها  عملکـرد  بهبـود  در  مؤثـر  عوامـل  از  یکـی 
اولیـن  تأسـیس  از  ایـن مقولـه  نیـز  کشـورمان  مقابـل دولـت و جامعـه مطـرح می شـود. در 
دانشـگاه موردتوجـه بـود و رّد پـای آن در متـن تعـدادی از قوانیـن و اسـناد باالدسـتی حـوزه 
آمـوزش عالـی دیـده می شـود؛ اّمـا باوجـود تصویـب قوانیـن مختلـف در رابطـه بـا اسـتقالل 
کامل به مرحله اجرا نرسـیده و از سـوی دیگر خأل  دانشـگاه ها، از سـویی این قوانین به طور 

اسـت. مشـهود  الزم،  حقوقـِی  زیرسـاخت هاِی 
کـه میـان ایشـان اتفاق نظـری  کارشناسـان نشـان می دهـد  بررسـی اظهـارات مسـئولین و 
کـه مسـئولین وزارت علـوم و  پیرامـون تحقـق اسـتقالل دانشـگاه وجـود نـدارد. به گونـه ای 
وزارت بهداشـت معتقدنـد در حـال حاضـر دانشـگاهیان اسـتقالل دارنـد و هیئت امنـای 
دانشـگاه ها در راسـتای سیاسـت گذاری ها، تصمیمـات مناسـبی می گیرنـد. در مقابل اّما 
کـه دانشـگاه های ایـران فاقـد قـدرت  کارشناسـان معتقدنـد  رؤسـای دانشـگاه ها و برخـی 

کافـی بـرای تصمیم گیـری هسـتند و بایـد اختیـارات دانشـگاه ها افزایـش یابـد.
کـه  کارشناسـان بـرای عـدم تحقـق اسـتقالل دانشـگاه ها دالیـل مختلفـی را ذکـر کرده انـد 
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ازجملـه ایـن دالیـل، می تـوان بـه نبـود اراده سیاسـی دولت هـا، تلقـی اشـتباه دانشـگاهیان 
از اسـتقالل دانشـگاه ها1، ضعـف در قوانیـن مرتبـط و نبـود زیرسـاخت به منظـور اجراشـدن 

اسـتقالل دانشـگاه ها اشـاره نمود.
کامـل  کارشناسـان، دانشـگاه های دولتـی ایـران بـه دلیـل وابسـتگی  بـه بـاور عـده ای از 
بـه منابـع مالـی دولتـی اصـواًل ظرفیـت مسـتقل شـدن را ندارنـد2. درواقـع اسـتقالل مالـی 
به عنـوان یکـی از پایه هـای اسـتقالل دانشـگاه ها مقدمـه ای بـرای اسـتقالل نهـادی و آزادی 
مالـی  رابطـه  الگـوی  کـه  معناسـت  ایـن  بـه  مالـی  اسـتقالل  می شـود.  محسـوب  علمـی 
دانشـگاه و دولت تغییر یابد و دولت ها به جای تأمین مسـتقیم بودجه دانشـگاه ها، رابطه 
کننـد. تحقـق ایـن شـرایط بـه معنـای  کار3 تأمیـن  خـود را در قالـب قراردادهـا و سـفارش 
یـک بـازی بـرد- بـرد بـرای دولت و دانشـگاه اسـت. به عبارتی بـار اجرایی دانشـگاه داری از 
دوش دولـت برداشـته می شـود و مطالبـات دولـت در قالـب قراردادهـای مشـخص انجـام 
می گیـرد و از سـمت دیگـر دانشـگاه بـا جـذب منابـع مالـی مختلف و کاهش وابسـتگی به 

دولـت در تعریـف فعالیت هـای خـود آزادی عمـل خواهـد داشـت.
دانشـگاه  و  دولـت  رابطـه  تصحیـح  دانشـگاه ها،  اسـتقالل  تحقـق  به منظـور  بنابرایـن 
گام در ایـن مسـیر طراحـی الگویـی جدیـد بـرای  ضـروری اسـت و بـه نظـر می رسـد اولیـن 
کـه در آن از طرفـی دانشـگاه در  تأمیـن مالـی دانشـگاه های دولتـی خواهـد بـود. الگویـی 
جهـت تأمیـن نیازهـای واقعـی جامعه و دولت ترغیب شـود و از طرف دیگر دسـت او برای 

بـاز باشـد. برنامه ریـزی مالـی و تصمیم گیری هـای داخلـی 
در پایـان جداولـی مشـتمل بر مؤلفه هـای اسـتقالل دانشـگاه ها و قوانیـن متناظـر بـا آن هـا 

1.  بعضی از دانشگاهیان تلقی اشتباه از استقالل دانشگاه ها دارند؛ درنظر ایشان استقالل دانشگاه ها بدین صورت 
اعتبارات  این  هزینه کرد  نحوه  درباره  دانشگاه  از  بی آنکه  بپردازد،  را  دانشگاه  اعتبارات  دولت  که  می شود  تفسیر 
پاسخ بخواهد. درنتیجه این برداشت ناصحیح از استقالل دانشگاه ها، شاهد دورشدن اجرای صحیح این امر مهم 

خواهیم بود.
کد خبر: 13940618000524 2.  خبرگزاری فارس، 

کار می تواند تربیت نیرو یا انجام پژوهش باشد. 3.  این سفارش 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13940618000524
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ارائـه می  شـود بـر ایـن اسـاس مشـخص می گـردد کـه طی سـال های اخیـر چـه مؤلفه هایی از 
اسـتقالل دانشـگاه ها درصحنـه عمـل عینیـت یافته انـد.

جدول 2: وضعیت تحقق مؤلفه های استقالل مالی دانشگاه ها

در عمل دانشگاه ها 
استقالل دارند؟

آیا به لحاظ قانونی، دانشگاه ها 
استقالل دارند؟

مؤلفه های استقالل مالی

بله قانونی در این زمینه وجود ندارد
1- استقالل در تأمین درآمدها و 

منابع مالی

بله طبق قانون، اختیار داده شده است
2- استقالل در مصرف و هزینه 

کردن منابع

جدول 3: وضعیت تحقق مؤلفه های استقالل نهادی دانشگاه ها

در عمل دانشگاه ها 
استقالل دارند؟

آیا به لحاظ قانونی، دانشگاه ها 
استقالل دارند؟

مؤلفه های استقالل نهادی

خیر
طبق قانون، اختیار داده نشده 

است

1- استقالل در استخدام و 
کارکنان و  ارتقا و امنیت شغلی 

اعضای هیئت علمی

بله طبق قانون، اختیار داده شده است
کار  2- استقالل تعیین شرایط 
کارکنان و اعضای هیئت علمی

خیر
طبق قانون، اختیار داده نشده 

است
کارکنان و  3- تعیین حقوق 

اعضای هیئت علمی
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بله طبق قانون، اختیار داده شده است
4- تعیین حق مسئولیت 
کارکنان و اعضای  و مزایای 

هیئت علمی

به صورت نسبی، بله 
)برای دانشجویان دکتری 

تا حدودی(
طبق قانون، اختیار داده شده است

5- آزادی عمل در تعیین 
گزینش  معیارهای جذب و 

دانشجو

به صورت نسبی، بله
طبق قانون، اختیار داده نشده 

است
6- استقالل در برنامه ریزی 

آموزشی

بله طبق قانون، اختیار داده شده است
7- آزادی عمل در توسعه یا 

کاهش تشکیالت و پست های 
سازمانی

بله طبق قانون، اختیار داده شده است
8- آزادی عمل در تدوین 

یابی برنامه ها معیارها و روش ارز

بله
طبق قانون، اختیار داده نشده 

است

9- استقالل در ارتباطات 
بین المللی و عضویت در مجامع 

بین المللی

بله طبق قانون، اختیار داده شده است
10- استقالل در تعریف اهداف 

و سیاست ها
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جدول 4: وضعیت تحقق مؤلفه های استقالل علمی دانشگاه ها

در عمل دانشگاه ها 
استقالل دارند؟

آیا به لحاظ قانونی، دانشگاه ها 
استقالل دارند؟

مؤلفه های استقالل علمی

خیر قانونی در این زمینه وجود ندارد
1- پژوهش بدون ممیزی و 

آزادی در انتشار نتایج آن

خیر
طبق قانون، اختیار داده نشده 

است

2- آزادی عمل در طراحی و 
تصویب و ارائه برنامه های درسی 

و سرفصل دروس

خیر
طبق قانون، اختیار داده نشده 

است
3- آزادی عمل در طراحی و 

تصویب رشته های جدید

به صورت نسبی، بله قانونی در این زمینه وجود ندارد 4- آزادی بیان در مقام تدریس

خیر
طبق قانون، اختیار داده نشده 

است

5- آزادی در تشکیل 
انجمن های حرفه ای و صنفی 

توسط استادان
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پیوست؛ قوانین متناظر با استقالل دانشگاه ها
بحث استقالل دانشگاه ها قبل از انقالب اسالمی برای دانشگاه ها مطرح بود، به نحوی که 
در اسـاس نامه اکثـر دانشـگاه ها همـواره حفـظ اسـتقالل دانشـگاه ها مدنظـر قـرار می گرفـت. 
کیـد دانشـگاهیان و کارشناسـان قرار  ایـن مسـئله بعـد از پیـروزی انقـالب اسـالمی نیـز مورد تأ
داشـت. قانـون هیئت امنـا )مصـوب سـال 1367 شـورای عالـی انقـالب فرهنگـی(، نقطـه 
عطفـی بـرای رسمیت بخشـی بـه اسـتقالل دانشـگاه ها محسـوب می شـود. در ایـن قانـون 
هیئت امنـا به عنـوان یـک مرجـع تصمیم گیـری بـرای دانشـگاه ها مطـرح  شـد کـه ایـن موضوع 
به مسـتقل شـدن دانشـگاه ها از دخالت های خارج از دانشـگاه کمک شـایانی نموده است. 
هم اکنـون نیـز باقـری، قائم مقـام وزارت علـوم، قانـون هیئت امنـا را یکـی از مترقی تریـن قوانیـن 

موجـود در کشـور می دانـد1.

قانون تأسیس دانشگاه تهران

قانون تأسـیس دانشـگاه تهران در سـال 1313 نگاشـته شـد. در این قانون انتخاب ریاسـت 
دانشـگاه بـر عهـده شـورایی از دانشـگاهیان و بـا موافقـت وزیـر معـارف وقـت بـود2. همچنیـن 
اختیار ورود محصلین به دانشـگاه و شـرایط گرفتن درجه و تصدیق نامه به شـورای دانشـگاه 
سـپرده شـد. دانشـگاه طبـق مـاده )7( ایـن قانـون، شـخصیت حقوقـی3 داشـت و رئیـس 

کد مطلب: 29790 1.  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، 
yon.ir/HKb6k :2.  وزارت علوم تحقیقات و فناوری، لینک دسترسی

3.  در علم  حقوق، شخصیت  حقوقی  به  معنی  توانایی  برای  دارا شدن  حقوق و تکالیف و نیز توانایی  اجرا آن هاست.

https://www.msrt.ir/fa/news/29790/%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D9%88-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D9%87%DB%8C%D8%A6%D8%AA-%D9%87%D8%A7%D9%89-%D8%A7%D9%85%D9%86%D8%A7-%D9%88-%D9%87%25
https://moghararat.msrt.ir/file/download/regulation/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%AA%D8%A3%D8%B3%D9%8A%D8%B3%20%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%20%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86.pdf


کشور 32 |  | پایش مسائل راهبردی 

دانشـگاه نماینـده آن محسـوب می شـد و ازلحـاظ اداری و مالـی، دانشـگاه مسـتقل و تحـت 
مسـئولیت مسـتقیم وزیـر معـارف بـود1.

اساس نامه دانشگاه شهید بهشتی )ملی سابق(

کـه مـوارد  اسـاس نامه دانشـگاه شـهید بهشـتی )ملـی سـابق( در سـال 1339 نگاشـته شـد 
متعـددی از آن بـه اسـتقالل دانشـگاه اشـاره می کـرد. بـر همین اسـاس و طبق مـاده ی )4( این 
اسـاس نامه، دانشـگاه سـه رکـن داشـت؛ اول هیئت امنـا، دوم رئیـس دانشـگاه و سـوم شـورای 
کلیـه امـور تعلیماتـی  اسـتادان دانشـگاه. همچنیـن در مـاده )7( ایـن اسـاس نامه، مسـئول 
و مالـی و اداره امـور دانشـگاه، ریاسـت دانشـگاه بـود و طبـق مـاده )16(، رئیـس دانشـگاه و 
خزانه دار هیئت امنا مسئولیت امور مالی دانشگاه ملی ایران را بر عهده داشتند که این بند 

از اسـاس نامه صراحتـًا بـه اسـتقالل مالـی ایـن دانشـگاه اشـاره داشـت2.

الیحه قانونی انحالل هیئت امنا

انحـالل  قانونـی  الیحـه  به موجـب  اسـالمی  انقـالب  پیـروزی  از  بعـد  و   1357 سـال  در 
هیئت امنـا، هیئت امنـای دانشـگاه ها و مؤسسـات آمـوزش عالـی و پژوهشـی منحـل شـدند؛ 
در ایـن دوره، اختیـارات هیئت امنـا بـر طبـق همیـن الیحـه قانونـی بـه به هیأتـی مرکـب از وزیـر 
علـوم و فرهنـگ و هنـر و وزرای مشـاور در سـازمان برنامـه و طرح هـای انقالب واگذار گشـت3.

قانون تشکیل هیئت  امنا

پـس از گذشـت حـدود 10 سـال از تصویـب الیحـه انحـالل قانـون هیئت امنـا، شـورای عالی 
انقـالب فرهنگـی هیئت  امنـای دانشـگاه ها را در سـال 1367 احیـا نمـود. قبـل از انقـالب 
اسـالمی، هـر دانشـگاه دارای هیئت امنـا بـود و مطابـق اسـاس نامه خـود رفتـار می کـرد؛ اّمـا 

yon.ir/HKb6k :1.  وزارت علوم تحقیقات و فناوری، لینک دسترسی
yon.ir/HKb6k :2.  وزارت علوم تحقیقات و فناوری، لینک دسترسی

کلیه دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی اعم از دولتی و غیر  3.  الیحه قانونی انحالل هیأت های امنای 
دولتی و خصوصی، ماده واحده

https://moghararat.msrt.ir/file/download/regulation/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%AA%D8%A3%D8%B3%D9%8A%D8%B3%20%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%20%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86.pdf
https://moghararat.msrt.ir/file/download/regulation/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%AA%D8%A3%D8%B3%D9%8A%D8%B3%20%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%20%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86.pdf
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بعـد از انقـالب اسـالمی هیئت هـای امنـا منحـل شـدند و پـس از گذشـت 10 سـال و در سـال 
1367 دوباره دانشگاه ها مطابق قانون جدید دارای هیئت امنا شدند. مطابق قانون تشکیل 
هیئت امنـا، اختیـارات نسـبتًا خوبـی در راسـتای اسـتقالل دانشـگاه ها بـه هیئت امنـا واگذار 
گردیـد. ازجملـه آن کـه طبق مـاده )7( از قانون مذکور، تصویب آیین نامه داخلی دانشـگاه ها، 

تصویـب بودجـه تفصیلـی، تصویـب سـازمان اداری بـه عهـده ی هیئت امنـا قـرار گرفـت1.

قانون اهداف، وظایف و تشکیالت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

بـه دنبـال مـاده ی )99( از قانـون برنامـه ی سـوم توسـعه2، قانونـی مجـزا تحـت عنـوان قانـون 
اهـداف، وظایـف و تشـکیالت وزارت علـوم، تحقیقـات و فنـاوری در سـال 1383 تدویـن 
گردید. طبق ماده ی از )10( این قانون، دانشگاه ها دارای شخصیت حقوقی مستقل هستند 
و برابر ضوابط و آیین نامه های خاص مالی، معامالتی، اداری، استخدامی و تشکیالتی که 

بـه تصویـب هیئت امنـای هـر دانشـگاه و تأییـد وزیـر می رسـد، اداره می شـوند.

آیین نامه جامع مدیریت دانشگاه ها

مدیریـت  جامـع  آیین نامـه  علـوم،  وزارت  تشـکیالت  و  وظایـف  اهـداف،  قانـون  پیـرو 
دانشـگاه ها نیز تدوین گردید3. در ماده )4( از این آیین نامه، اختیاراتی برای رئیس دانشـگاه 
دیده شـد که تا حدودی به اسـتقالل نهادی دانشـگاه اشـاره دارد4. بر طبق این ماده، تهیه ی 

از اختیارات هیئت امنا  1.  تعیین میزان پرداخت حق التحقیق، حق التدریس، حق الترجمه، حق التألیف و نظایر آن 
برشمرده شده است. بر طبق همین قانون پیشنهاد میزان فوق العاده های اعضای هیئت علمی و غیر هیئت علمی کاری 
است که هیئت امنا انجام می دهند و در حال حاضر نیز در دانشگاه های مختلف میزان فوق العاده ها متفاوت اند که دلیل 
آن نظر متفاوتی است که هیئت امنای هر دانشگاه اتخاذ می کند. البته در این راستا باید هماهنگی هایی با سازمان امور 

اداری و استخدامی انجام شود. نحوه ی وصول درآمدهای اختصاصی و مصرف آن جزء اختیارات هیئت امنا است.
2.  بر طبق ماده )99( قانون برنامه سوم توسعه، به منظور انسجام بخشیدن به امور اجرائی و سیاست گذاری نظام 
وظایف  و  یافت  نام  تغییر  فن آوری«  و  تحقیقات  علوم،  »وزارت  به  عالی«  آموزش  و  فرهنگ  »وزارت  کشور،  علمی 
برنامه ریزی، حمایت و پشتیبانی، ارزیابی و نظارت، بررسی و تدوین سیاست ها و اولویت های راهبردی در حوزه های 

تحقیقات و فن آوری به وظایف وزارتخانه مذکور افزوده شد.
کد مطلب: 354 3.  وزارت علوم، تحقیقان و فناوری، 

4.  همان

https://hohm.msrt.ir/fa/regulation/345/%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D9%85%D9%88%D8%B3%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C


کشور 34 |  | پایش مسائل راهبردی 

آیین نامه های مالی، معامالتی، اداری، استخدامی و تشکیالتی و... جزء اختیارات رئیس 
دانشـگاه محسـوب می شـود. همچنیـن تدویـن بودجـه تفصیلـی سـاالنه دانشـگاه برعهـده 

رئیـس دانشـگاه قـرار دارد1.

قانون برنامه چهارم توسعه

 در ادامـه بررسـی سـیر قوانیـن مربـوط بـه اسـتقالل دانشـگاه ها در سـال 1383 قانـون برنامـه 
بـر اسـاس  قانـون، دانشـگاه ها صرفـًا  ایـن  مـاده ی )49(  توسـعه تدویـن شـد. طبـق  چهـارم 
آیین نامه ها و مقررات اداری، مالی، اسـتخدامی و تشـکیالتی خاص مصوب هیئت امنای 
مربوط- که به تأیید وزیر علوم و وزیر بهداشـت حسـب مورد می رسـد- بدون الزام به رعایت 
کشـوری و سـایر قوانیـن و مقـررات عمومـی،  قانـون محاسـبات عمومـی، قانـون اسـتخدامی 
کـه در ایـن قانـون نیـز  اداری، مالـی و اسـتخدامی اداره خواهنـد شـد2. الزم اسـت ذکـر شـود 

مؤلفه هـای اسـتقالل مالـی و نهـادی دانشـگاه ها تصریـح  شـده اسـت.

قانون برنامه پنجم توسعه

قانـون برنامـه پنجـم توسـعه در سـال 1389 نگاشـته شـد. بـر طبـق بنـد ب از مـاده )20( ایـن 
کـم بـر دسـتگاه های  قانـون، دانشـگاه ها بـدون الـزام بـه رعایـت قوانیـن و مقـررات عمومـی حا
دولتـی به ویـژه قانـون محاسـبات عمومـی، فقـط در چارچـوب مصوبـات و آیین نامه هـای 
مالی، معامالتی، اداری، استخدامی و تشکیالتی مصوب هیئت امنا عمل می نمایند3. بر 
ایـن اسـاس و طبـق ایـن بنـد قانونـی، مؤلفه هـای اسـتقالل مالی و نهـادی برای دانشـگاه ها در 

نظـر گرفته شـده اسـت.

که تعیین خط مشی اجرایی مؤسسه بر اساس برنامه های راهبردی مصوب هیئت امنا  1.  در همین ماده تصریح شده 
اعضای  هیئت رئیسه،  اعضای  نصب های  و  عزل  همچنین  بود.  خواهد  مؤسسه  رئیس  اختیارات  و  وظایف  جزء 
و  وابسته  واحدهای  و  مؤسسات  آموزشکده ها،  پژوهشکده ها،  دانشکده ها،  رؤسای  مؤسسه،  شوراهای  حقیقی 

گروه های آموزشی و پژوهشی و مدیران ستادی مؤسسه نیز در زمره اختیارات رئیس محسوب می شود. مدیران 
کد خبر: 94202 2.  مرکز پژوهش های مجلس، 

کد خبر: 790196 3.  مرکز پژوهش های مجلس، 

http://rc.majlis.ir/fa/law/show/94202
http://rc.majlis.ir/fa/law/show/790196
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آیین نامه استخدامی اعضای هیئت علمی دانشگاه ها

آیین نامـه اسـتخدامی اعضـای هیئت علمـی دانشـگاه ها بـه اسـتناد مفـاد مـاده )10( قانـون 
اهـداف، وظایـف و تشـکیالت وزارت علـوم و مـاده )20( قانـون برنامـه پنجـم توسـعه در سـال 
1390 نگاشته شد. بر طبق ماده )109( این آیین نامه، هرگاه رئیس دانشگاه به نحوی از رکود 
علمـی هـر یـک از اعضـای دانشـگاه مطلـع گـردد، می توانـد بـه نحـوی همـکاری با آن عضـو را 
قطع نماید1. همچنین مطابق این آیین نامه دانشگاه ها می توانند افراد برجسته علمی فاقد 

رابطـه اسـتخدامی را به کارگیـری کنند2.

آیین نامه مالی و معامالتی دانشگاه ها

آیین نامـه مالـی و معامالتـی دانشـگاه ها بـه اسـتناد مـاده )7( از قانـون تشـکیل هیئت هـای 
امنا و ماده )10( از قانون اهداف، وظایف و تشکیالت وزارت علوم و ماده )20( از قانون برنامه 
پنجـم توسـعه در سـال 1391 بـه تصویـب رسـید. بر طبـق پیوسـت )1( و مـاده )6( آن، نحوه ی 
مصـرف درآمدهـای اختصاصـی بـه عهـده رئیـس دانشـگاه قـرار دارد3. همچنیـن بـر اسـاس 
ایـن آیین نامـه، رئیس دانشـگاه تصمیم گیـری در رابطه بـا اسـتفاده از درآمدهای اختصاصِی 

دانشـگاه را به عهـده دارد4.

که صالحیت رسیدگی را دارند تشکیل خواهد داد تا  گروهی از اعضای هیئت علمی  1.  در این رابطه رئیس مؤسسه 
تحقیق به عمل آورده شود. وی مراتب را جهت رسیدگی به هیئت ممیزه مؤسسه ارجاع می دهد. چنانچه این هیئت 
پس از رسیدگی، رکود علمی عضو را محرز دانست، در صورت داشتن 20 سال سابقه خدمت با حداقل 20 روز حقوق 
گروه آموزشی شخص به پژوهشی تغییر می کند. )ب( با انتقال  آن فرد بازنشسته می شود و در غیر این صورت: )الف( 
کار مشروط به ارائه موافقت مؤسسه مقصد توسط عضو است(.  عضو به سایر دانشگاه ها موافقت می شود )البته این 
)ج( سنوات خدمت قابل قبول عضو با پرداخت 10 الی 30 روز حقوق بازخرید می شود. )د( با استعفای عضو در صورت 

ارائه درخواست موافقت می شود.
کد خبر:204 2.  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، 

3.  همچنین در بند )1( ماده )6(، پرداخت های حق التحقیق و ... تابع آیین نامه های مصوب است و با تشخیص 
کثر معادل 50 درصد و در موارد استثنا تا 100 درصد عالوه بر مبلغ  مسئول واحد تحصیل کننده ی درآمد، می توان حدا

مقرر پرداخت نمود.
کد خبر:204 4.  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، 

https://hohm.msrt.ir/fa/regulation/204/%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%86%D8%B3%D8%AE%D9%87-%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D8%B9%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D9%87%DB%8C%D8%A3%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%B1-95-
https://hohm.msrt.ir/fa/regulation/204/%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%86%D8%B3%D8%AE%D9%87-%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D8%B9%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D9%87%DB%8C%D8%A3%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%B1-95-


کشور 36 |  | پایش مسائل راهبردی 

نقشه جامع علمی کشور

کشـور را در سـال 1389 بـه تصویـب  شـورای عالـی انقـالب فرهنگـی نقشـه جامـع علمـی 
رسـاند. بـر اسـاس اقـدام ملـی )2( از راهبـرد کالن )6( آن، اسـتقالل مؤسسـات آمـوزش عالی و 
پژوهشی در مدیریت امور اداری، منابع مالی، درآمدها و هزینه ها از طریق افزایش اختیارات 

و مسـئولیت پذیری هیئت امنـا، افزایـش می یابـد1.

امنـاء  هیئت هـای  اختیـارات  و  مسـئولیت ها  سـامان دهی  اجرایـی،  »سیاسـت های  مصوبـه 

عالـی« آمـوزش  مؤسسـات  و  دانشـگاه ها 

مصوبه »سیاسـت های اجرایی، سـامان دهی مسـئولیت ها و اختیارات هیئت های امناء 
کشـور  دانشـگاه ها و مؤسسـات آمـوزش عالـی« از سـوی سـتاد راهبـری نقشـه جامـع علمـی 
در سـال 1393 تصویـب شـد2. بـر طبـق مـواد 15 گانـه  ایـن مصوبـه، اختیـارات هیئت امنـا بـه 
طـرز مشـهودی بیشـتر شـده اسـت. ازجملـه ایـن مـواد می تـوان بـه سیاسـت اجرایـی شـماره 1 
کـه بـر اسـاس آن، عضویـت اعضـای هیئت امنـا بلندمـدت خواهـد بـود تـا  آن اشـاره نمـود 
بدین ترتیب با تغییر رؤسـای دانشـگاه، ترکیب اعضای هیئت امنا تغییرات زیادی نداشـته 
باشـد3. بـر اسـاس ایـن سیاسـت اجرایـی، برنامه های راهبردی دانشـگاه ها پیگیری می شـود 
تا برنامه ها به صورت نیمه تمام رها نشـوند4. همچنین بر اسـاس سیاسـت اجرایی شـماره 3 
از ایـن مصوبـه، انتخـاب اعضـای هیئت علمـی عضو هیئت امنا با مشـارکت اسـاتید همان 
کار سـبب مشـارکت هـر چـه بیشـتر اسـاتید در  کـه ایـن  دانشـگاه ها انتخـاب خواهنـد شـد 

تصمیم گیری هـای دانشـگاه می شـود5.
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