
 

 

 

 

 

 2دانشگاهی در ایران 1قانونی استقالل هایظرفیتمطالعۀ 
 

 3غالمرضا ذاکرصالحی
 

 33/80/1331 تاريخ دريافت:

  83/13/1333تاريخ پذيرش:
 

 چکیده:
دانشگاهی در محافل آکادمیک مطرح بوده و با تأسیی  نایاد    و خود مختاری استقاللمبحث  ديربازاز  

مییيريتی از نریر    یهیا یکاسیت حاضر اين است که عالوه بیر   العهمطاصلی  مسئلهدانشگاه همزاد است. 
ترسیم حقوقی دقیقیی از   تاکنونمواجه بوده است. اما  هايیچالشو  هاکاستیحقوقی نیز اين موضوع با 

 قانونی موجود نییز نانیناخته مانییه اسیت.     هایظرفیت حالدرعین صورت نگرفته است. هاکاستیاين 
قانونی موجود در ايیران   هایظرفیت کونییه است «تحلیل حقوقی یی از روشمنمطالعه حاضر با باره

هیا در بسیتر   دهی ايین ظرفییت  ها نشان میبرای ايیۀ استقالل دانشگاهی را بازنمايی و تحلیل کنی. يافته
است: نریا  نیورايی و    سر گذانتهدوره را پشت  فنون تاکنون هفتتاريخی خود از زمان تأسی  دارال

، انحیالل  امنیايی هیئیت محیود در دانشگاه تاران، اداره  خودمختاریمحیود، ناادينه نین  خودمختاری
دولتی، احیای قوانین قیيمی و آغاز فرآينی اعطای اختیارات و  تمرکزگرايیامنا و بازگشت به  هایهیئت

 تاکنون. 1303نتاب بخشی به آن از سال  درناايت

بیا معرفیی    درناايیت امیا   اسیت تعارضاتی در قیوانین موجیود    بیانگر وجود اباامات و چنینهمها يافته

وجیود موانیس سیاختاری از همیین      لیی بیه دل نیود کیه   گیری میجیيی قانونی چنین نتیجه هایظرفیت

 حیاقلی استفاده و باره الز  به عمل نیامیه است. هایظرفیت
 

  واژگان کلیدی:
 ايران امنا، هایهیئتقانونی،  هایظرفیتاستقالل دانشگاهی، 

                                                 
 در اين مقاله، دو واژه استقالل و خود مختاری معادل هم تلقی نیه است.. 1
 ه است.آزاد نويسنی یهاپژوهش ازاين مقاله برگرفته . 2

 Rsalehi514@gmail.comآموزش عالی  یزيرو برنامهسسه پژوهش ؤدانشیار م. 3
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 مسئلهوبیان  مقدمه

خاسیتگاه   هیا دانشیگاه گییری  پیشینۀ تاريخی طوالنی دارد و اسیا  نی ل   1استقالل دانشگاهی

دانته است. دانشگاه به دلیل خصیصۀ التزا  به حقیقت، نوآوری، نقادی و پرسشگری  یردولتیغ

 لیی بیه دل ست و و دولت ساز ا سازشهيانی، سازانساناست.  3مرجس ناادکيخود منبس قیرت و 

اش از استقالل عمیل در قلمروهیای علمیی برخیوردار اسیت.      ای و تخصصیحرفه یهایژگيو

استقالل آکادمیک در فرهنی  اسیال  و ايیران ظایور و بیروز رونینی دانیته اسیت. دانشیگاه          

المللی و مستقل بیوده اسیت. ايین مرکیز زمیانی کیه       در عای ساسانیان مرکزی بین ناپورجنیی

باسی به خیمت خلفا درآمی و پزن ان و میرسان حاذق آن به بغییاد فراخوانییه   توسط دربار ع

 ناپورجنیی. در حقیقت دربار عباسی فروپانیی تیريجبهنینی استقالل خود را از دست داد و 

به  ات ااسالمی مجیداً ام ان ظاور يافتنی و با  -را مصرف کرد. اما مراکز علمی در قلمرو ايرانی

بیه حییات    هیا ح ومتهای مالی ات ا به کمک و کاهش مردمی یهاکمکو وقف و وجوهات 

های خودگردان در اداره امور دانشجويان و ها و رويهخود استمرار بخشیینی. در اين مراکز نرا 

طالب وجود دانیته و دانشیجويان در انتخیاب محیل تحصییل و اسیتاد خیود از آزادی عمیل         

ه عالم و منزلت باالی اجتماعی علما و انیيشیمنیان نییز   انی. سنت رجوع جاهل ببرخوردار بوده

 نمود.استقالل مراکز علمی را مضاعف می

سیسیات مییرن آموزنیی در    هجری نمسی تأ 1338 با تأسی  میرسه عالی دارالفنون در سال

را  یت نولوژيک فضیای جیيیی   یمانیگعقبايران با هیايت مستقیم دولت و با روي رد جبران 

و  1313در اما بیا تأسیی  دانشیگاه تایران     ؛ آن استقالل علمی مفاو  چنیانی نیانتکه در رقم زد 

مح م و آکادمیک برای آن، استقالل هرچنی نسبی در اين مرکیز علمیی    قانون تأسی  بینیپیش

مورد توجه قرار گرفت. علی رغم آن جیال بر سر نحوه و حییود ايین اسیتقالل همیشیه بیین      

يان دانته است. رئی  وقت دانشگاه تاران بخشیی از ايین فیراز و    دانشگاهیان و دولتمردان جر

هییا و ايیین چییالش (1301 :161-151،سیاسییی بییه: بنگريیییفرودهییا را بازنمییايی کییرده اسییت  

هییا  قییوانین، سیاسییتاا و مصییوبات( و سییاختارها هییا در حقیقییت جیییال بییین مییتنکشییم ش

                                                 
 درنررگرفته نیه است. academic autonomyواژه  و معادلدانشگاهی مترادف هم  یو خودمختار. دراين مقاله استقالل 1

3. reference 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ih

ej
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

22
 ]

 

                             2 / 33

http://ihej.ir/article-1-585-fa.html


 35... / قانونی هایظرفیتمطالعۀ 

 

 

جیال بین اقتضائات محیط علمیی   ( است.... ساختارهای فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، اداری و 

 و تضاد بین آزادی علمی و تصلّب ساختار اداری است. کیبوروکراتهای و رويه

در خصیو  اسیتقالل    ایيافتیه توسیعه جاان صنعتی و غیرب نییز کیه قیوانین      در اين چالش

 است. مسئلهپیچییگی  دهنیۀنشانو  مشاود است وبیشکمدانشگاهی دارنی نیز 

های اثر کشورهای جاان با چالشی استقالل دانشگاهی در بستر تاريخی خود در فرآين اکنونهم

 مواجه است. متعید

به انجیا  رسیییه اسیت، خیرده      1301ايران که در سال  یفناوردر مطالعات طرح تحول علم و 

ارزيابی نیه اسیت. ايین بررسیی نشیان      لیفرا تحل صورتبهنرا  محیط حقوقی آموزش عالی 

: نیفاف  ازجملیه های متعید در استقالل دانشگاهی است. ها ناظر به ضعفمؤلفهدهی بیشتر می

نبودن حیطۀ پاسخگويی میيران آموزش عالی، متناسب نبودن قوانین و مقررات با مقتضییات و  

ء و عی  هماهنگی مصیوبات قیانونی   امناهیئتنرايط حاضر آموزش عالی، نیانتن اختیار کافی 

، نبود سیازوکار  هادانشگاهامناء، نمول مقررات استخیا  کشوری به  هایهیئتبا قانون تش یل 

 خییاداد  در مراجیس قضیايی و...    یعلمی ئیت یهحمايت از دانشجويان و اعضای قانونی الز  جات 

 (1301: 21-3هم اران حسینی و 

ذاکیر  است.   نیهيینناسادر پژوهشی ديگر چاارده مش ل در مسیر تحقق استقالل دانشگاهی 

 (153:1300 ،یصالح

، فرآينییهای قیانونی کسیب اسیتقالل دانشیگاهی در ايیران در       هیا چیالش وجود ايین   رغمیعل

 هاچالشبه بعی به مراحل خوبی رسییه است. نگارنیه  1303از سال  ژهيوبهاخیر  یهامارومو 

نانیی از رنیی و توسیعه( و طیی      مسیائل ای از رنیی   حول اين موضوع را نشانه یهاجیالو 

نیناخته و   یخوببهقانونی فراهم آمیه در اسناد جیيی  هایظرفیتدانی. چنانچه میلوغ مراحل ب

راهبیری نیونی، ام یان توسیعه اسیتقالل       یخیوب بیه  هیا چالشمیيريتی نیز  ازنرردرک نود و 

حاضر دو ن تیه   مطالعهاصلی  مسئلهدانشگاهی و رسیین آن به نقطه تعادل و ثبات وجود دارد. 

از منریر حقیوق آمیوزش عیالی، ثانییاً: معرفیی        هیا کاسیتی و  هیا چالشدقیق است: اوالً ترسیم 

 هیا آنکه در اين زمینه موجیود اسیت و ام یان بالفعیل نمیودن       یانانناختهقانونی  یهاتیظرف

هیف مقاله حاضر اين است تا با ترسیم مراحیل اسیتقالل دانشیگاهی در ايیران از     وجود دارد. 
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 نيی بیر ا و  نییه داده به دستقانونی موجود  هایظرفیتاز ی نرر حقوقی نناخت نسبتاً جامعم

 اسا  محیط حقوقی جیيی تحلیل نود.
 

 روش تحقیق

و مفایومی   دو سیط  تحلییل حقیوقی   اسیت.   1روش تحقیق در نونتار حاضر تحلیل حقیوقی  

بیا  نمول قیوانین   رهيدا و : میلولاوالًروش که نوعی تحقیق کیفی است  نيا در دارد. یمصیاق

 .نیود میی نرا  حقوقی جامعه بررسیی   و مبانیاصول  در چارچوب گذارقانون مقصود به توجه

يا تعیار  قیوانین بیه بحیث      هاآن و فقیانقوانین يا نقص  و اباا اجمال رصورت لزو  د-ایثان

 و نریرات حقیوقی   یهانيدکتر حقوقی، و ضوابط حقوقی به قواعی تحلیل در .نودمیگذانته 

بیا قیوانین میادر     موردمطالعیه قیوانین   سازگار بیودن  مسئله سويی از .نودمیحقوقیانان توجه 

 يیا خییر،   کنیی میی را حیل   مسیئله که آيیا آن قیانون   اين و هاآنبودن  راهگشا کامل و چنینهم

در اين مقاله کلیه قوانین و مقررات خودمختاری دانشگاهی در  موردعنايت محقق قرارمی گیرد.

هیا  . سپ  با تمرکز بر وضعیت فعلی محیط حقوقی، چیالش انینیهبنییدستهايران بازخوانی و 

 .انیگرديیهقانونی نانناخته معرفی  هایظرفیتو  نیهتحلیلهای موجود و کاستی

 های زير را طی نموده است:بیين منرور پژوهشگر گا  

جستجو و تما  نماری کلیه قوانین مصوب مجل  نورای اسالمی میرتبط بیا نحیوه اداره     -1

 تیاکنون نمسیی   1305عیی  تمرکیز( از تأسیی  مجلی  اول در سیال       – تمرکیز   هااهدانشگ

 ساير مقررات ضمیمهبه

و مصوبات وزارت علو  و وزارت بایانت درمیان   هانامهآئینجستجو و تما  نماری کلیه  -3

و اسیتخرا    هیا دانشگاهبا نحوۀ ادارۀ  مرتبطو آموزش پزن ی و نورای عالی انقالب فرهنگی 

 هادانشگاهمربوط به استقالل يا عی  استقالل مصوبات 

تحوالت تیاريخی مییيريت دانشیگاهی و سینخ      (context)مطالعه و بررسی متن و زمینه  -3

هیای تیاريخی در قالیب    دانشگاهی با توجه به زمینیه  خودمختاریمبحث  -typologyنناسی 

 معمیوالً ی است که دوره زمانی توسعه يا تحیيی خودمختاری دانشگاه مالک .هفت دورۀ زمانی

 توسط دولت اتفاق افتاده است.

                                                 
1. Legal analysis 
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از  با ديیگاه تفسیری هاآننناسی  و ظرفیت وعه قوانین و مقررات مرتبطمجم تحلیل کیفی -2

گیری از نررات حقوقییانان و خبرگیان آمیوزش عیالی و     و باره هاآن قرار دادن کنار همطريق 

 موجود یهاتیظرف هابیآس و نناخت استنباطنیل به  درناايت

 های نظریبر آموزهمروری 

 ابعیاد  اسیت.  1«مبحث جیيی حقوق آموزش عیالی  رمجموعهيزی دانشگاهی رمبحث خودمختا

در  آن هرچنی قیمتآزادی علمی است  موضوع و یمال ،اين موضوع نامل خودمختاری اداری

 ناخه حقوق آموزش عالی بیشتر است. گیریاز ن لعرصه عملی 

به دنبال توسعه آموزش عالی در کشورهای اروپايی و آمري ا میو    1318و  1368های در دهه

ابعاد تئوريک و  دربرگیرنیهجیيی مباحث مربوط به استقالل دانشگاهی به راه افتاد. اين مباحث 

هیا  که در نرايط مشابه آن دهیه  ایتوسعهدرحالکه امروز برای کشورهای  عملی فراوانی است

 است. زآمودر مفیی و  انیقرارگرفته

نود در فلسفۀ ( يادآور می3882:3اهمیت موضوع استقالل دانشگاهی به حیی است که وينچ  

يیک هییف آموزنیی و کیاربرد      ۀمنزلی بیه مام وجود دارد: گسترش استقالل  ۀمسئلآموزش دو 

 دهی که اين دو ارتباط نزدي ی باهم دارنی.قیرت تف ر انتقادی. وی سپ  توضی  می

اداری،  کیارايی تمرکززدايی در اداره مراکز آموزنی را بابیود آموزنیی،    اثرات ،(1336 فیسک 

 دانی.می یمالی، مشروعیت بخشی به دولت و گسترش دم راسی و برابر کارايی

-مباحث آموزش عالی و میير مرکز بین ۀنینناخته نررصاحب( Altbach؛1330:  آلتباخ

ي ی  یريپذتیمسئول  بین استقالل و المللی آموزش عالی دانشگاه بوستون معتقی است تعار

پايانی قرن بیستم بوده است. در همه موارد بیون استثنا  هایسالترين مباحث در از حسا 

نبوده و درخواست  بادوا استقالل محیود بوده است. در جاان سو  نیز سنّت استقالل 

 وده است.ب نيآفرمش لنود، که نامل عناصر سیاسی و اقتصادی می یريپذتیمسئول

دولیت بیر    ۀانی يجومیاخلیه نونی که در بريتانیا، نریارت  ( متذکر می3888 :383هیرش و وبر  

آموزش عالی در حال بازگشت است. به نریر او در  « ۀنیتيريمیبازار »تحت عنوان  هادانشگاه

. انیی و دولت، نیاموفق بیوده   هادانشگاهدر جات تعريف دوباره ارتباط  هاتالشاين کشور تما  

                                                 
1 .Higher education law 
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تر نین اداره دانشگاه نرا  سلسله مراتبیی مجییداً   معتقینی در نرايطی که به دلیل پیچییه هاآن

 (3888 :380و وبر  رشیه. ضروری است هادانشگاهگیری است، تغییر ساختار در حال ن ل

آمیوزش   انییرکاران دسیت در نار گلیون سوئی  بیا نیرکت    1330در سال  هنشست گلیون ک

وپای غربی و آمري ای نمالی برگزار نی توصیه کرد در ارتباط با مؤسسیات  عالی کشورهای ار

هیای ايین   ، زمینیه عالوهبهاعطا کرد.  هاآنآموزش عالی دولتی بايی استقالل گسترده و واقعی به 

گیذاری بايیی   های قیانون در قوانین عمومی بايی حفاظت نود بل ه در همۀ زمینه تناانهاستقالل 

 (3888 :16وبر،  گیرد قرار  مورداحترا 

را با مییيريت   توسعهدرحالگزارش بانک جاانی ضعف خودمختاری دانشگاهی در کشورهای 

تخیامی اصلی آموزنی، مالی و اسی  مسائلگیری در مورد ضعیف اين مؤسسات که توان تصمیم

 (3888:36ه است  بانک جاانی، دهی مرتبط دانسترا کاهش می

ولیت در عیین پیذيرش نریارت دولیت را توصییه کیرده اسیت         اين گزارش استقالل کافی از د

 (0 همان:

استقالل دانشگاهی کیه مجموعیاً تعريیف آن را     ۀگاننشالمعارف آموزش عالی ابعاد  رهيدادر 

 دهی به نرح زير آمیه است:تش یل می

 رهايی از میاخالت غیرعلمی در میيريت مؤسسه -الف

 دانی.مؤسسه مناسب می کهیحونبهآزادی عمل در تخصیص منابس مالی،  –ب 

 آزادی عمل در استخیا  و تعیین نرايط کار –  

 آزادی عمل در گزينش دانشجويان -د

 آزادی در طراحی و ارائۀ مواد درسی -هی 

 (18تايت،  آزادی در وضس معیارها و تعیین روش ارزيابی -و

ازمانی، کنترل مالی، تیأمین  توان ابعاد و قلمروهای موضوعی استقالل را میيريت سبنابراين می 

سانی، استقالل در انتخاب دانشجو و برنامۀ درسی و نحوۀ سنجش و ارزنیابی خالصه ننیروی ا

 کرد. ترکیب و وزن هر مؤلفه برای هر کشور متفاوت است.

 رابرت بردال انواع استقالل دانشگاهی را چنین برنمرده است: 

هیا و  ، راهبردهیا و سیاسیت  هاهیفالی در تعیین آموزش ع ناادکيتوانايی  استقالل محتوایی:

 (...های پژوهشی و های خود است  انتخاب استادان، برنامهبرنامه
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و ابزارهیای پیگییری    هیا روشو  هاراهتوانايی هر نااد آموزش عالی در تعیین  استقالل شکلی:

 (Berdahl, 1990:163-108های مصرف بودجۀ علمی  ماننی روش؛ اهیاف است

ای نیز يیادکرده  از استقالل محتوايی به استقالل بنیادی و از استقالل ن لی به استقالل رويهوی 

 (111-3است.  همان: 

 کرده است: یدهسازماني ی ديگر از محققان اقتیار علمی را در پنج سط  تعريف و 

نیش اسیتوار   . اين اقتیار صیرفاً بیر پايیه دا   هاشگاهيآزماها و ها و دپارتماندانش یه -سطح اول

است و در امر تیري ، انجا  تحقیقات، انتقاد، نیوآوری و کمیک نخصیی بیه پیشیرفت علیم       

جريان دارد. در اينجا نناسايی متقابل وجود دارد و اساتیی در حوزۀ تخصص خود از اسیتقالل  

 علمی برخوردارنی.

ای  دانشییگاه( اسییت. در ايیین سییط  بايییی بییین اقتیییار   يعنییی سییط  مؤسسییه -سطططح دو 

نود و اقتیار مبتنیی بیر وظیفیه يیا     که به امور روزمرۀ ساختار علمی مربوط می ینناخترفتمع

متوازنی برقرار بانی. بروکراسی اداری مؤسسات آموزش عالی درجیات   یهاتوافق کیبوروکرات

بسیتگی دارد.   ینناختمعرفتنسبی اقتیار وظیفه میار و اقتیار  یهاتیموقعمتفاوتی دارد که به 

 نونی:سط  مؤسسات به سه نوع تقسیم میدر اين 

معتمیی يیا    هیا آنکه در  يیهادانشگاهنونی. ثابت حمايت می ناادکيکه از طريق  يیهادانشگاه

و  جادنییه يا( 1663ناظر يا نائب وجود دارد کیه در پییروی از سینت انگلسیتان در هیاروارد       

-ونیی دايیر میی  رنا یهاوهگرخانوادگی يا  یهاگروهمؤسساتی که توسط انخا ،  درناايت

 نونی.

الفی و اجمیاع دانشیگاهی   تسط  اقتیار چنی دانشگاهی است که به طرح محیط ائ -سطح سو 

 نود.اطالق می

نیود و  دولت و ح ومت در حوزه آموزش عالی مربیوط میی   یگذاراستیسبه  -سطح چهار 

 طیور بیه ش عیالی  اعیم و آمیوز   طیور بهدر هر کشوری به روابط تاريخی میان دولت و آموزش 

يک خیمت عمومی، به نیأن   عنوانبهبه مفاو  آموزش  چنینهماخص بستگی دارد. اين سط  

 حمايت مالی از دانشگاه بستگی دارد. یهاروشقانونی يک استاد دانشگاه يا میير و 

المللی صورت گرفته درباره بین یهاتوافقفراملی که و  یالمللنیبسط  پیشرفته  –سطح پنجم 

 های جامعۀ اروپايی.نود ماننی برنامهزش عالی را نامل میآمو
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اجرايیی و  کیه  اعمال اقتیار علمی که دارای ثبات است و اقتیار دولتی  یهاروشدر هر سط   

کیه بیا   رسیی هیر نریا  حقیوقی     ( به نرر می35-188کابال:  ورمتنوع است  بوراست دستوری 

به اين پینج سیط  و الزامیات هريیک توجیه      ايی بنود طراحی می هادانشگاهعنايت به استقالل 

 ای معطوف دارد.ويژه

نود که دانشگاه نبايی از هیچ اصولی پییروی کنیی   دهی که گفته میاين محقق سپ  توضی  می

آکادمیک در تعار  است اما انسیجا  داخلیی دانشیگاه معطیوف بیه       یهایآزادزيرا اين امر با 

اکادمییک و اصیول    یهیا یآزاداهبردی است... بايی بین ای از اصول راهنما و قوانین رمجموعه

پیشناادی برای اداره کردن دانشیگاه تیوازن خاصیی برقیرار بانیی. بییون چنیین راهبردهیايی،         

کنیی  حرکیت میی   دارسی ان  یهیا هیو   بر اسا دانشگاه مثل قايق سرگردانی خواهی بود که 

 (185 همان: 

عمل  یآزاد نامل مواردی است چون:شگاهی دان یخودمختار ( ابعاد1333رونن   در مطالعه

 نییتع ،گیری و اجرای موارد مربوط به انتخاب نوع ح مرانی و روش اداره اموردر تصمیم

ین گیری و اجرای موارد مربوط به تعیمیتصم ،هایزيربرنامهها و ، سیاستهاتيمأموراهیاف، 

 ...درآمیها و و توزيس نیتأم و موارد مربوط به نیروی انسانی و رهيمیئتیهمیير و 

منرور از  (1333  فينررمحمینر. به انیکرده ییتأکمیيريتی  بر بعیبرخی محققان فقط 

 قياز طربايی  هادانشگاههاست به اين معنا که استقالل در میيريت دانشگاه هادانشگاهاستقالل 

 .است نیهینیبشیپقانون اساسی ما هم  182در اصل  مسئلهنااد نوراها میيريت نونی. اين 

استقالل -1است: را برنمردهابعاد استقالل دانشگاهی  از ( چاار بعی1333ضیايی بیگیلی  

 استقالل مالی -2آموزنی -استقالل علمی -3استقالل میيريتی -3سازمانی 

نقش  یعلمئتیهاعضای  نیهانجا پیمايش  با روش ( که1338هم اران   کريمیان و در مطالعه

محیوديت اختیارات  ازآنو پ عی  استقالل مالی واداری  نخست .انیتر دانستهاممرا  دو عامل

 کارکنان. میيران و و دانشجو و گزينش استاد دانشگاه در

انیی: عیی    ( انواع عی  تمرکز آموزنی را در سه قلمرو بررسی کیرده 1306:31گويا و قیکساز  

امه درسیی. آنیان از قیول هنسیون عیی       تمرکز مالی، عی  تمرکز میيريتی و عی  تمرکز در برن

انیی. در  تقسییم کیرده   3و تغیییر نیوع تمرکیز    1، نماينییگی 1تمرکز را در سه نوع تفويض اختیار

                                                 
1. devolution 
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 بیاز پی   گییری  ، حیق تصیمیم  واگذارکننیهمم ن است در صورت صالحیيی واحی  ینیگينما

گییری  ق تصیمیم نیود و حی  فقط انجا  دادن کارها واگذار می" تغییر نوع تمرکز درگرفته نود. 

 ."نوداما در تفويض اختیار قیرت توزيس می؛ برای دولت مرکزی محفوظ است

و تفیويض اختییار بیه     رانيی در ا ريیزی درسیی  در مورد سیاست کاهش تمرکز از فرآينی برنامه

( معتقی است گرچه اين سیاست به معنیای دسیت کشییین    1301:11، مار محمیی  هادانشگاه

 ۀکننیی نیتضیم مترقیی،   یهیا اسیت یسیمومیتی است اما صرف وضیس  وزارت علو  از سیاست ق

آن  میوازات بیه وقوع اتفاقاتی که موجب ترقی و تعالی آموزش عالی کشور نود نیست و بايیی  

 درصید تیارک لواز  اين امر خطیر نیز بود.

به نرر ساير پژوهشگران، فرآينی تغییر به سمت تمرکززدايی در نگیاهی نیو، تحیولی تییريجی     

و نه خطی و يک فرآينی است نه يک اتفاق. به اين سبب آن ار اسیت کیه اصیالحات از     است

 يیهیا تيمحییود نوع آزادسازی، تمرکززدايی و ايجاد انعطاف نامحییود نیسیت و بیا موانیس و     

 (1306:23روبروست  سلسبیلی 

ه ريیزی درسیی بی   ، مقیررات تفیويض اختییار برنامیه    لیی فرا تحلای ديگر که با روش در مطالعه

کیه   اسیت  1.0است مشخص نی که میانگین وزنی تمرکززدايی معیادل   نیهیبررس هادانشگاه

(. ايین  1300:15 یاحمییآباد کنی  نیلی واگذاری اختیارات را در حی نزديک متوسط برآورد می

بیود،   نییه داده 1313مصیوب سیال    نامیه نيیآنرايط در حالی است که اختیاراتی که از طريق 

 تر آمیه است.و وضعیت از متوسط پايین نیهگرفته باز پ  32تا  02 هایسالدر طی  تیريجبه
 

 استقالل در قبال قوۀ مجریه

آن در انقییاد الاییات مسییحی و     هیای دانشیگاه های آموزش عالی اروپايی که نخسیتین  در نرا 

تحقیق  کلیساها قرار دانت ابتیا مسیر استقالل از کلیسا طی نی. سپ  ايیه اسیتقالل از دولیت   

 يافت و اکنون پیيیۀ استقالل از بازار و عی  ادغا  در نرا  بازار مطرح است.

پ  از عبور از چالش با دولت استقالل در تقابل بین  هادانشگاهاين  مسائلاز  ی ينياعالوه بر 

بنابراين تا حیود زيیادی در   Harrison, 1983)57:(است  1يیگراهياتحادو  3ای گرايیحرفه

                                                                                                                   
1. delegation 

3. DE concentration 

3. professionalism 
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اسیتقالل   ۀمسیئل دارنی  یاجاافتادههای آموزش عالی قیيمی و بزرگ صنعتی که نرا کشورهای 

است. نانیی از   مانیهیباقاست. آن بخش از موضوع که الينحل  نیهحلاز قوۀ مجريه  دولت( 
میاخلۀ دولت در امور دانشگاه از طريق اعطای يارانه و کمیک اسیت. دولیت اغلیب در مقابیل      

؛ پردازدمی يیهانین يارانهچزش دانشگاه به مشروط سازی نرايط اعطای اعطای يارانه برای آمو

پیشیگیری از میاخلیه    منروربهجويی. ها و نگردهای مختلفی سود میبرای اين کار از روش و

در قیانون   هیا دانشگاههای اقتیارگرا در افريقای جنوبی حمايت صري  از استقالل افراطی دولت
در قانون اساسیی، امنیتیی    هادانشگاهست. گرچه حفاظت از آزادی ا نیهدر اساسی اين کشور 

سازد اما نقض و رعايت ن ردن آن از جانب دولیت را دنیوار   مافوق تصور برای آن فراهم نمی
 (Dlamini, 1997:2)سازد می

خصوصیی در کشیورهای عمییتًا غربیی کیه از اسیتقالل عمیل بیااليی          هایدانشگاه یاستثنابه
تقسیم کرد. ايین   (Type  خنتوان به دو سان استقالل در قبال قوۀ مجريه را میبرخوردارنی میز

از: الگوی کنترل  انیعبارتنونی مشاهیه می قارهنبهخ که عمیتاً در کشورهای آسیايی و ندو س

خ اول ندر سیی( 1308:10، یو نصییرآباد  رحمییانی میانیییهیدولییت و الگییوی نرییارت دولییت. 

نیود.  خ دو  محصوالت و خروجی ارزيابی میی نس نونی و درمی فرآينیهای دانشگاهی کنترل
 کنی.دورنمای کلی اين تیپولوژی را بازنمايی می( 1 جیول نماره 

 

 قارهشبهتیپولوژی استقالل دانشگاهی در آسیا و  (1) شماره جدول
 نمونه معایب مزایا الگو

کنترل 

 دولت

ريیزی،  انسجا ، ثبیات، ام انیات برنامیه   

 گیریتصمیم کوتاهی رونی

کیم،   کارايیفقیان خالقیت، 

آمییوزش ت ییراری، مقییررات 

اداری دست و پاگیر، افزايش 

ناپیذيری،  هیا، انعطیاف  هزينه

نفس، نبود عالقگی افراد ذیبی

 گرايش به نوآوری

 توسط دولت هادانشگاهبودجه  %18تأمین  - سنگاپور

 میيريت ملی از باال -

آموزنی و تحقیقاتی به کار میيريت بر عایه میيران و امور 

 است واگذارنیهدانشگاهیان 

 دولتی یساالروانيدرنجش دانشگاهیان از  -

ها و ها و ناريهخصوصی است اما دولت هزينه هادانشگاه %05 - فیلیپین

 کنی.مواد و موضوعات درسی را تعیین می

 دولتی کمتر است هایدانشگاهکنترل دولت بر  -

 نظارت

 دولت

پیذيری، اسیتقبال از   نعطافافزايش ا

پیذيری، افیزايش   نوآوری، مسئولیت

درونییی و بیرونییی، تعیییین   کییارايی

کلیی توسیط واحییهای     یهاهیف

تیر، تییوين   های پیايین علمی و رده

های کالن و هماهنگی کلیی  سیاست

 های دولتیتوسط سازمان

 هاگاهدانشعی  دخالت قوه مجريه در امور  - هنیوستان کاهش ي پارچگی و انسجا 

 حرکت در چارچوب قوانین و مقررات -

طرف ات ا به بودجه دولتی اما اعطای آن از سوی ناادی بی -

 (هادانشگاه کمیسیون اعطای کمک به 

 پ  از اصالحات اقتصادی ی متمرکزتغییر الگو - چین

در گزينش دانشجو، میيريت مالی و ايجاد  هادانشگاهاستقالل  -

 المللیو مبادالت بین یعلمئتیهنان، گسترش درآمی، میيريت کارک

                                                                                                                   
1 .unionism 
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 استقالل در قبال قوۀ قضائیه

مطیرح بیوده    هیا دانشیگاه در مقابل میاخالت نرا  قضايی همواره در  هادانشگاهاستقالل  مسئله

 است. اين موضوع اختصا  به کشورهای جاان سو  نیارد.

گییری دانشیگاهی در   ی تصیمیم خیود را بیه مبحیث نفیوذ قیانون در فرآينی       نامهانيپادي نسون 

در  یازحیی شیبنفوذ  ،کانادا اختصا  داده است. وی نتیجه گرفته است که: قانون هایدانشگاه

ی قانون اداری، قوه قضائیه خودمختاری و استقالل زيادی امور دانشگاه نیارد. در بافت و زمینه

اغلیب   هادانشگاه، رواقسدجات حل مش الت و اختالفات دانشگاهی داده است.  هادانشگاهبه 

از  هیا دادگیاه های پیچییه و قانونی فراتر از حی نیاز هستنی. از اين گذنته، دارای قوانین و رويه

بايیی قیانون    چراکیه ورزنیی  ی کاری خود به مسیائل دانشیگاهی خیودداری میی    گسترش حوزه

 درواقیس اربرد اسیت.  فاقیی کی   هیا دانشیگاه حقوق کانادا را به کار بگیرنی که در مورد  و هایآزاد

بر تصمیمات دانشگاه به حفظ خودمختاری و استقالل  هادادگاهای محیود و سنتی نرارت رويه

و عادالنیه دارد.   تحمیل قابیل نییاز بیه فرآينییهای     چراکیه کنیی  خییمت میی   هیا دانشگاهاصلی 
(Dickinson, 2005:2) 

منطبیق  « حیت قیانونی عی  صال»مترادف  يیهاعبارتقضات از  معموالًهای آمري ايی در دادگاه

دانش و تخصص جات بیان و ادای احترا  تاريخی قضايی نسبت به  1بر نرريۀ انصراف و امتناع

دانشیگاهیان امیور خیود را بییون      کیه یمیادام معتقینی  هاآنکننی. می ويژۀ مقامات دانشگاهی استفاده

قضیاوت   حیق بیه قوۀ قضیائیه   هنیقیرت انجا  د از سوءاستفادهيا  رمجازیغاعتقاد نادرست، تبعیض 

 .(Leas, 1989:322)را  خواهی گذانت احت هاآننخصی و تخصصی خا  

ضايی نیاهی افیزايش نیمار    یدهنیی کیه در رويیۀ قی    یار میی یبرخیی محققیان هشی    حالنیدرع

و دانشجويان در مورد نقض مفاد قوانین  یعلمئتیهاز جانب اعضای  نیهارائههای دادخواست

-اين موارد اثر مامی بر میيريت دانشگاه و سیاسیت  در هستیم. اح ا  قضايی اساسی و قانونی

توان به تبعیض نژادی، قومی، مذهبی، جنسیی،  های معمول میپرونیه ازجملهگذاری آن دارنی. 

 ، آزادی دانشگاهی، استخیا  و حتی دادن رتبه و میرک انیاره کیرد  یآزار جنسمعلولیت، سن، 

 Jenkins, 2003.) 

                                                 
1 .abstention 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ih

ej
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

22
 ]

 

                            11 / 33

http://ihej.ir/article-1-585-fa.html


 1333پايیز   نماره چاار  سال پنجم  فصلنامه انجمن آموزش عالی ايران / 32

علمیی، اعتبارهیا،    درجیات هیا  نیز عمیتاً نسبت به رتبه هادانشگاه ايت دانشجويان از موارد ن

 لیی وتحلهيی تجزکیه میورد    اسیت کفیايتی علمیی   اخرا  از دانشگاه به دلیل بی مسئلهمیارک و 

بیا رفتیار منطقیی و عادالنیه      هیا دانشیگاه است تیا در درون   نیههیتوصو  قرارگرفتهحقوقیانان 

 (Stoll. N. C, 1980:163)نونی.  وفصلحل

پروفسیور،   کهیهنگامنیز مورد مناقشه بوده است.  هادانشگاهواردی چون آزادی بیان در سط  م

ماي ل لوين و پروفسور لئونارد جفريز اعضای رسیمی کیالج سییتی نیويیورک اقییا  بیه ايیراد        

و  آورر نی سخنان و نونتن مطالبی کردنی که از جانب افرادی در داخیل و خیار  ايین کیالج     

کالج نیز دست به اقیا  زد و بیه حمايیت از آزادی بییان مصیرح در قیانون       ،نادرست تلقی نی

دفاع به قانون اساسی متوسل نی. کالج ضیمن تأکییی بیر ي پیارچگی زنییگی       منروربهاساسی 

فیرال، قضیات و قیوانین    یهادادگاهبه  هادانشگاهدانت که آزادی بیان در دانشگاهی اعال  می

 (Glazar,1995:14)کنی باط پییا نمیارت

توانی موجب بیروز  حل اختالفات دانشگاهی از طريق اقامۀ دعوی میمحقق ديگر معتقی است: 

وی قانون و حقوق عرفی دانشگاهی  آنچه بر اسا مشی الت جییی نود. جامعه دانشیگاهی 

کنیی.  لی عمیل میی  و نانونتۀ حاکم بر آموزش عا نیهیکیبنی یهاو سنتنامی يعنی اصول می

کننی و با آن هماهنی   نمی را درکهمواره اين اصول  منصفهئتیهمتأسفانه قضات و يا اعضای 

گیرد. البته وی های دانشگاهی را ناديیه میارزش هاآنگاهی اوقات تصمیمات  جهیدرنتنیستنی. 

هیای  انجیا  ارزيیابی  را وادار بیه   هادانشگاهتواننی نود که اح ا  قانونی میاز سويی يادآور می

در « فیی تباکاپیا  »گونیه کیه   نويسی تحت هر نرايطی همیان تر و مؤثر کننی. در پايان میمنصفانه

هیای آمیوزش آزاد و   سیاخته، ارزش  خاطرنشیان  3881جلسۀ انجمن استادان آمري ا در ژوئین  

 همچنین استقالل و خودمختاری و آزادی ف ری حرفه و مشاغل دانشگاهی بايی حفیظ نیونی.  

 Schrecker, 2001:3) 

های کنترلیی بیه   دانشگاهی از نرا  یناهی تغییر الگوهای میيريتی و حقوق اکنونهم هرحالبه 

دانشیگاه  »نیونی کیه عصیر    هستیم. محققان يادآور میی  کننیهلیتساوظیفه محور و يا  یهانرا 

م قلعیۀ حیوانیات   الگو، زنییگی دانشیگاهی ماننیی فییل     ايناست. در  نیهیسپر «والیين مثابهبه

 ۀنیی  يتصیر دانت. اين الگوی قانونی و حقوقی قیرت نامحیود يا حییاقل   ینرامنبهحالت 

 1318و اوايیل دهیه    1368هیای  آنگاه در دهیه  کنی.به دانشگاهیان را ترسیم می دانشگاه نسبت
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سیريس اختییارات دانشیگاه، آزادی     یفروپانی سیقوط و   ۀجی یدرنتنیی.   هیا دانشیگاه قانون وارد 

بر اختیارات و کنترل دانشگاه غلبه يافت. دانشگاه ديگیر خیار  از قلمیرو و حیطیۀ     نشجويان دا

آمري یا نیروع بیه اسیتماع      یهیا دادگاه 1308ه در دهۀ هفتاد تا اواسط ده ...قانون قرار نیانت

های حقوقی مینی دانشجويان از جانب دانشجويان کردنی... تمرکز بر پرونیه نیهمطرحدعاوی 

 کنترل مستبیانۀ دانشگاه بود. یوبنییقاز  نت آزادی دانشجوياجنبۀ مثب

 مثابیه بیه دانشیگاه  »دهنی و نیا  آن را تصیوير   سوّمی ارائه می دورهتصوير درناايت. نويسنیگان مقاله 

یار و کنترل دانشگاه و آزادی دانشگاهیان يک توازن و تعیادل  تگذارنی تا بتوان بین اقمی« کننیهلیتسا

 (Bickel& Lake, 1998:2).برقرار کرد

 مراحل تحول قوانین خودمختاری دانشگاهی در ایران

 : کرد یدهسازمان زيردوره  در هفت می تواناين مراحل را 

 نظا  شورایی و خودمختاری محدود -الف

نمسی( نرا  دولتی متمرکز حاکم بود اما با تأسی  دارالمعلمیین   1338در دارالفنون  تأسی   

رهای جامعه علمی به تقلیی از نرا  آموزنیی فرانسیه و بلژيیک روا  يافیت.     هنجا کمکمعالی 

آن مصیوب چایل و    نامیه نریا  بیين ترتیب در دارالمعلمین نرا  نورايی حیاکم نیی. مطیابق    

( اداره اين مرکیز علمیی از طريیق سیه هیئیت زيیر       1383پنجمین جلسۀ نورای عالی معارف  

 گرفت:صورت می

 امور اداری هیئت اداری برای هماهنگی .1

 هیئت تعلیمیه مرکب از معلمین دورۀ عالی و دورۀ تایه .3

مسئول حقیقی تما  اساسیات و کلیات امور دارالمعلمین و  0هیئت نوروی که طبق مادۀ  .3

 (2:1361عالی، آموزش وزارت فرهن  حافظ مصال  و منافس آن بود. 

نامیه، تفتییش  بازرسیی( آن    را حفظ استقالل بیشتر اين مرکز در مادۀ نام ن منروربهچنین هم 

بايست توسط نماينییۀ نیورای عیالی معیارف و رئیی  معیارف و رئیی  تفتییش و         صرفاً می

مفتشینی که دارای رتبۀ معلمی در میار  عالییه بانینی. صیورت گییرد. پی  از دارالمعلمیین       

ترين مرکز آموزش عیالی کشیور میرسیۀ عیالی حقیوق و علیو  سیاسیی و        ترين و مامقیيمی

 رسه طب است.ار  عالی مشابه ماننی میرسه فالحت و میمی
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 "نیورای معلمیین  "( 1381حقوق و علو  سیاسیی  مصیوب    اساسنامۀ میرسه عالی 6ماده در  

اسیت.   نییه ینی یبشیپاساسنامه  ليوتعیجرحها و پیشرفت امور میرسه و تنریم برنامه منروربه

 (1361:68عالی، آموزش وزارت فرهن  

اسیتمرار دانیته اسیت.     ازآنپی  ايی مراکز علمی تا تأسی  دانشیگاه تایران و   سنت ادارۀ نور

تیوان  نود میی گیری بین اعضای مختلف توزيس میدر نرا  نورايی، اختیارات تصمیم ازآنجاکه

منی از ايیۀ استقالل دانشیگاهی دانسیت. ناگفتیه    اين نرا  را نرامی مشارکتی و تا حیودی باره

-نیورايی اداره نمیی   صیورت بیه از ناادهای دولتی  کيچیهپالوی اول نمانی در دورۀ قاجار و 

ای مترقیانه همراه با حسن اعتماد نسیبت بیه   نینی و در آن مقطس زمانی اين تحول حقوقی ايیه

 نیه است.  مراکز علمی تلقی می

 قوانین دانشگاه تهران و نهادینه شدن خودمختاری محدود -ب

اجازه تأسی  دانشگاه تاران بیه تصیويب مجلی  نیورای      قانون 1313در تاريخ هشتم خرداد 

ماده تنریم نیه است. نرا  نورايی نه تنایا اسیتمرار يافتیه     31ملی رسیی. در اين قانون که در 

نورای دانشگاه برای هر دانش یه نییز نیورايی در نریر گرفتیه نیی       ینیبشیپبل ه عالوه بر است. 

 (6-5-2 مادۀ 

بانیی و  دانشیگاه دارای نخصییت حقیوقی میی    »است که :  نیه يتصرچنین در مادۀ هفتم هم

اداری و مالی دانشگاه مسیتقل و تحیت مسیئولیت     ازلحاظنماينیگی آن به عایۀ رئی  است و 

 «.مستقیم وزير معارف خواهی بود

جیاگانیه واريیز و    حسیاب بیه که درآمیها و عايییات دانشیگاه    نیهینیبشیپدر مادۀ هشتم نیز 

آوری و با تصويب وزيیر معیارف بیه مصیارفی کیه در نیورای       دانشگاه جمستحت نرر رئی  

نود خواهی رسیی. با عنايت به اين ه در آن مقطس تاريخی، نریا  سیاسیی و   دانشگاه پیشنااد می

 ادنییه يمتمرکز و دولتی بوده است اعطای استقالل نسبی اداری در موارد  نیتبهاداری کشور 

نجش خاطر دولتمردان نیه اسیت.  نگیاه کنییی بیه: سیاسیی،      بسیار مام تلقی نیه و موجب ر

161-151) 

های استقالل دانشگاهی در اين قانون انتخاب رئی  دانشگاه به پیشینااد نیورای   از ديگر جلوه

 .  استبودن خیمت او  به میت سه سال(  دارمیتوزير معارف و دانشگاه و موافقت 
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 محاکمیه  ر اين قانون  مطابق ماده هفییهم( ترتییب  دانشگاه د اداریچنین از مراهر استقالل هم

-می اداری اعضای دانشگاه بر اسا  نرا  نامۀ خاصی است که از طرف نورای دانشگاه تنریم

رسی. اين موضوع به معنای استثناء نین از برخی مفاد قیانون  وزرا می هیئتنود و به تصويب 

 (لوح قانون ،میمجل  نورای اسال یهاپژوهش مرکز استخیا  کشوری است. 

دانشییگاه تاییران در مسیییر ت ییاملی و تیییريجی نیییل بییه خودمختییاری موفییق نییی در تییاريخ  

 را به تصويب مجل  سنا برسانی.  « قانون راجس به امور دانشگاه تاران»  16/11/1330

 مرکب از رئی   یمالمالی دانشگاه در کمیسیون  هاینرارتاين قانون  13و  11ماده  بر اسا 

يا معاون او که نماينیگی وزير فرهن  را هم خواهی دانت و معاون وزارت دارايیی و   دانشگاه

و يک نفر از استادان دانش یۀ پزن ی و رئی  حسیابیاری   هاآنها يا معاونین رؤسای دانش یه

توانیی احتیاجیات   نی. دانشیگاه میی   یدهسازماندانشگاه و رئی  دانش یه پزن ی( متمرکز و 

 و نرارت اين کمیسیون به مصرف توسعه و ت میل دانشگاه برسانی. خود را با تصويب 

نیز مشمول مقررات مالی منریور   هانارستان هایدانشگاهاين قانون تصري  نی که  15در ماده 

 کیاهش و  هیا دانشیگاه در اين قانون خواهنی بود. بیين ترتیب راه برای کسیب اسیتقالل میالی    

 (مأخذ همان رديی. نرارت مستقیم وزارت دارايی هموار گ

مالی ايین اسیتقالل بیه     مسائلدهی در قلمرو تاريخ نشان می نيازاپ مالحره برخی مصوبات 

 1323 میاه یدقانون محاسبات عمومی مصیوب   63 مادهبود. برای مثال در  نیهنناختهرسمیت 

در کمیک   عنیوان بیه مؤسسات دولتی که تما  يیا قسیمتی از اعتبیار بودجیه آن     » بود:  مقررنیه

دارای مقیررات قیانونی خیا  بیرای مصیرف       کیه یدرصورتنود، کل کشور منرور می بودجه

( مفایو   1303اعتبارات خود نباننی، مشمول مقررات اين قانون خواهنی بود  نقل از: باباخانی، 

انیی ماننیی   توانستهمی هادانشگاهبیانگر اين است که  1326اين عبارت با توجه به قانون مصوب 

ها مؤسسات دارای مقررات خا  تلقی نونی و مشیمول قیانون محاسیبات عمیومی     نارداری

 نباننی. 
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 امناییهیئتادارۀ  -ج

در آمري ا و به میزان کمتری در برخی از ديگر  3کننیهاداره هایهیئتيا  1امنا هایهیئت

لستان و دهنی. در انگيا میار  عالی را تش یل می هادانشگاهکشورها، مال ان حقوقی  رسمی( 

 رمتخصصیغیگان یضای آن را نماينیر اعیکه اکث کننیهاداره هیئت، المنافسمشترککشورهای 

نناخته  5کننیگاناداره هیئتيا  2، نورای عالی دانشگاه3به نا  نورا معموالًدهنی تش یل می

وزش و ادارۀ مؤسسۀ آم هااستیسوضس  ۀنیدرزميا مفاد قانون  6ازنامهیامت بر اسا نود و می

 نود.عالی در برابر دولت مسئول نناخته می

ای از رود در پارهاصطالحی است که در آمري ا به کار می نيترمتیاول امنائتیه باآن ه

ساير دهنی. مزبور را تش یل می هیئت 1ح مرانان گروه کالیفرنیا(،  ماننی دانشگاه هادانشگاه

 ويرجینیا( مؤسسات  ماننی مؤسسات دولتی در

 را 18يا سرپرستان 3ديگری ماننی میيران اصطالحات یمعیود دارنی. 0مرکب از بازرسانتی هیا

 (1338:636-1 ،برنی  گییبه کار می

 بر عایهابر آن را ردر ب 13و سپر محافرتی تربزرگبا جامعه  11دو نقش پل ارتباطی امنائتیه

، حمايت انتصاب ،ؤسسهکردن رسالت م رونن از: انیعبارت هائتیهدارد. وظايف اصلی اين 

 (1338:181 -111 گیی،  .درازمیتريزی برنامه نیتضم ،و ارزنیابی رئی 

                                                 
1. Boards of trustees 

3 .Governing board 

3. Concil 

2. senate 

5 .Board of governors 

6. Charter 

1. regents 

0. visitors 

3. managers 

18. Curators 

11. Bridge 

13. Buffer 
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در آن پیاده نی دانشگاه ملی ايران  نایی باشتی  امنايیهیئتاولین دانشگاه ايرانی که نرا  

اين دانشگاه اين تعبیر به کار رفت و تیوين وظايف آن  1333فعلی( بود. در اساسنامه مصوب 

 مستقلی موکول گرديی. نامهنيیآ به

ء دانشگاه تاران است امناهیئتترين سنی در اين مورد قانون تش یل و اختیارات در ايران کامل 

ملیی رسییی.    يازده ماده و نش تبصره به تصويب مجل  نیورای  در 11/2/1326که در تاريخ 

یی در قلمیرو  هیای بلنی  قیانون حیاوی ايییه    نيی ( اقیانون  لیوح  مجلی ،  یهیا پیژوهش  مرکز 

 خودمختاری دانشگاهی است که تا قبل از آن سابقه نیانته است.

، وزيیر  ريی وزنخستت است از: ردانشگاه تاران عبا یامنائتیهاين قانون ترکیب  3مطابق ماده 

نرکت ملی نفت ايران، رئیی  دانشیگاه    رعامليمی، وزير دارايی، وپرورشآموزش وزيردربار، 

 یهاتینخصنفر از  3تا  1برنامه، دبیر کل سازمان امور استخیامی و  تاران، میيرعامل سازمان

دولیت. رياسیت    هیئتو تصويب  وپرورشآموزشوزير ه پیشنااد بفرهنگی و اقتصادی کشور 

از: پیشینااد انتصیاب رئیی  و     انیعبارت اختصاربهبوده و وظايف آن  ريوزنخستبا  امنائتیه

هیا، تصیويب سیازمان اداری و علمیی و فنیی دانشیگاه و       معاونان دانشگاه و رؤسای دانشی یه 

نسیبت بیه تلفییق     اظایارنرر مقررات استخیامی آن، رسیییگی و تصیويب بودجیه دانشیگاه و     

 های عمرانی کشور.نیروی انسانی و برنامه یهایازمنییندانشگاهی با  یهاتیفعال

قانون محاسیبات عمیومی    اين قانون معامالت دانشگاه مشمول معامالت دولتی و 2مطابق مادۀ 

بودجه دانشگاه  5مادۀ  بر اسا رسی. می امنائتیهاست که به تصويب  یانامهنيیآنبوده و طبق 

 رازیی غبهبنابراين دانشگاه ؛ کمک در بودجه کل کشور منرور خواهی نی عنوانبه سالههمهتاران 

 خوردار نی.مالی از استقالل خوبی بر یهایریگمیتصم نهیدرزمحسابی حضور ذی

نیز مقیرر گرديیی دولیت بتوانیی در صیورت اقتضیاء ايین قیانون را بیه سیاير            3ماده  بر اسا 

کیه   هیا نارستان هایدانشگاهکشور تعمیم دهی. به دنبال اين دستاورد قانونی ساير  هایدانشگاه

امناء اقیا  نمودنی. بیين ترتیب در عصیر   هایهیئتعمیتاً تازه تأسی  بودنی نسبت به تأسی  

دولتی، مراکز علمی کشور از استقالل نسبی و محییود   اریعتما حاکمیت بروکراسی ي پارچه و 

 برخوردار نینی.
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 دولتی تمرکزگراییامناء و بازگشت به  هایهیئتانحالل  -د

را  یاواحییه همیاد  13/13/1351پ  از پیروزی انقیالب اسیالمی، نیورای انقیالب در تیاريخ       

دولتیی و خصوصیی منحیل و     هیای دانشگاهامنای کلیه  هایهیئتآن  موجببهتصويب کرد که 

آن موقتاً به هیأتی مرکب از وزير علو  و فرهنی    کل ریدبو  هادانشگاهوظايف نورای مرکزی 

بعییها بیه    هیئیت و هنر و وزرای مشاور در سازمان برنامه و نورای انقالب واگذار نیی. ايین   

 هیا دانشیگاه معروف و مشاور نی و در کلییۀ امیور مییيريتی     امنائتیهجانشین  ینفرسه هیئت

 دوره تمرکزگرای دولتی آغاز گرديی.

مرکیزی   ناادکي -نورای عالی انقالب فرهنگی اوالً ازآنپ با تش یل ستاد انقالب فرهنگی و 

ايین نایاد عیالی     –ثانییاً   با اختیارات وسیس به وضس مقررات در قلمرو آموزش عالی پرداخیت. 

 :ازجملیه . بیه انجیا  رسیانی    هیا دانشیگاه اقیامات مامی را در جات سلب استقالل و اختیارات 

و درسی  در کتب یو بازنگرهیات مرکزی گزينش دانشجو  ريزی وبرنامه یعال ینورا  یتأس

 .هادانشگاهروسای  انتخاب

عیالوه   هیا آنرا رسییه است که همگی به تصويب اين نو 63-61در مقطس زمانی  ها مصوبهده

نوعی کنترل دولتی از بیاال بیه پیايین را     هادانشگاهاستقالل آموزنی و علمی و اداری  کاهشبر 

کرد. ي ی از مصوباتی که نرا  آموزش عالی کشور را با چالش مواجه کیرده  اعمال و تجويز می

ات آمیوزش عیالی بیه    د اعطیای مجیوز تأسیی  مؤسسی    ربی  سیؤال و فلسفه وجودی آن را زير 

(. اين مصیوبه هیم طییف جیيییی از نریا       2/2/1362رايی دولتی بود  مصوب جا یهادستگاه

قیيمی را کاهش داد زيرا  هایدانشگاهآموزش عالی دولتی را خلق نمود و هم اعتبار و استقالل 

نییاز  از ناادهای مسیتقل دانشیگاهی بیی    تیريجبهرا  هادانشگاهمشتريان اصلی خیمات آموزنی 

 کرد.

کیه متشی ل از    هادانشگاهنود تا قبل از پیروزی انقالب اسالمی نااد نورای مرکزی يادآور می

در تعمیق خودمختاری دانشگاهی  یاکننیهنییتعفعال بود. اين نااد نقش  هاستدانشگاهرؤسای 

 نورای انقالب فعالیت اين نااد متوقف نی. 51در ايران دانت که پیرو مصوبه سال 

بیا سیپری نیین     اکنیون هیم لبته تعلیق فعالیت اين نورا به معنی غیرقانونی نین آن نیسیت و  ا

 اوايل پیروزی انقالب، ام ان تجیيی حیات اين نااد وجود دارد. هایسالنرايط انقالبی 
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 احیای قوانین قدیمی و آغاز فرآیند اعطای اختیارات -ه

امنیا و بازگشیت تییريجی اختییارات      یهیا هیئیت تاکنون فرآينی احییای مجیید    1361از سال 

و ترديییهای   زهیا یوخافیت است. اين فرآينی بیا   آغازنیهو مؤسسات آموزش عالی  هادانشگاه

متمرکز دولتی مواجه بوده است. در ايین دوره بیا دو    یساالروانيدمختلف و مقاومت از سوی 

تییارات و اسیتقالل عمیل    در جات اعطای اخ هاآنای از . دستهمیمواجاگونه قوانین و مقررات 

تمرکز و کنترل مسیتقیم دولیت هسیتنی.     ۀاستمراردهنیای ديگر ستهدبوده و  هادانشگاهبیشتر به 

محتوای اين دو گونه مقررات در موارد متعیدی با تعار  و اجمیال همیراه بیوده و منبعیث از     

به میراث مانیه اسیت  از اين دوره  آنچهو ساليق میيران در هر دورۀ میيريتی هستنی.  هایگاهيد

های حقوقی را ايجاد نموده و بعضاً میيران دانشگاهی را با سرگردانی نانیی از عیی    پیچییگی

 تنقی  يا تیاخل قوانین مواجه ساخته است.

و  هادانشگاهامنای  هایهیئتنخستین اقیا  در جات احیای استقالل دانشگاهی مصوبه تش یل 

نیورای عیالی انقیالب فرهنگیی      33/13/1361و  3 مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی میورخ 

 است.

هر مؤسسه عبارت است از: وزيیر مربوطیه، رئیی  مؤسسیه،      یامنائتیهترکیب  در اين مصوبه

های علمی و فرهنگیی و يیا   نش تن از نخصیت چاارتاو  وبودجهبرنامهوزير يا نماينیه وزير 

 هیا دانشیگاه  یعلمی ئیت یهز اعضیای  بايیی ا  هیا آناجتماعی محلی و کشوری  حیاقل دو نفر از 

 باننی(

وزير فرهن  و آموزش عالی يا بایانت، درمان و  ۀبر عاینیز برحسب مورد  امنائتیهرياست 

 یاگونیه بیه ییب جیيیی   ترک 1326بنابراين برخالف قانون مصوب ؛ آموزش پزن ی خواهی بود

 نود.میتش یل  منصبانصاحباعضای آن از دولتمردان و  نفوذیذاست که بخش 

از جین  میالی و    هیا ئیت یه( اکثر وظايف ايین  0ماده   بر اسا که  حالنیدرعدر اين مصوبه 

 قانون محاسبات عمومی حفظ نیه است. 31حسابی موضوع مادۀ اداری است اما کماکان ذی

معامالت دولتی و ساير قیوانین مربیوط بیه     نامهنيیآاز  هادانشگاهاين مصوبه  3در ماده  هرچنی

منصیوب   حسیاب یذو از طريیق   فتیاد یننینی اما در عمل ايین اتفیاق    مستثناات دولتی مؤسس

 و مقرراتاداره کل قوانین . نیکنترل می هادانشگاهوزارت اقتصاد و دارايی، کلیۀ عملیات مالی 

 (333اول، جلی کشور،
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طی مصوبه  انییاکردهیپامنا جنبه تشريفاتی  هایهیئتمشاهیه نی که  1312در سال  ازآن هپ 

امنا فعال نی. جالب اين ه طبق تبصرۀ اين مصیوبه رئیی     هایهیئتکمیسیون دائمی  15/1/12

تشی یل ايین   امیا  ؛ نیود اين کمیسیون نیز توسط وزير فرهن  و آمیوزش عیالی منصیوب میی    

امنیا   هیای هیئتزيرا ؛ کمیسیون نیز نتوانست مش الت ساختاری و رفتاری موجود را حل نمايی

نیی و  مقییور میی   بیار کيی راد پرمشغله بودنی که تش یل جلسیات آن تنایا سیالی    مرکب از اف

کنیی. نایادی کیه در عمیل     ور کار تایه مییست ساالنه دستیکمیسیون دائمی نیز برای همین نش

گذاری و يا نرارت و هیايت مؤسسه فعالییت میؤثری انجیا  دهیی.     توانی در حوزۀ سیاستنمی

تیا   1318 هایسالدرطی  امنا هایهیئت جلساتصورت که (1306آراسته  و مطالعه آذرگشب 

ارتبیاط   در هیا آندرصی مصیوبات   تناا چاارده دهییمنشان  انیکرده لیو تحل یرا بررس 1305

 بوده است. یگذار استیباس

امنا توسط وزير فرهن   هایهیئتتش یل نورای هماهنگی  نامهنيیآبا تصويب  1311در سال 

قبیل از   هیا آنامناء سراسر کشور و بررسیی مصیوبات    هایهیئتیت کلیه و آموزش عالی، فعال

حقیوق  نگاه کنییی بیه:   امناء قرار گرفت.   هایهیئتدفتر  رکليمیابالغ در اختیار وزير علو  و 

 امنا دانشگاهی مضاعف نی. هایهیئت( بیين ترتیب ماهیت تشريفاتی 181پژوهش، 

اختییارات محییودی نییز بیه      انییک انییک  هیا شیگاه دانبه دلیل فشارها و تقاضیای   حالنیدرع

تیوان نیا    وزير علو  را می 15/0/1308دستورالعمل مصوب  ازجملهنی. تفويض می هادانشگاه

ممییزه   هیئیت فاقی  هایدانشگاهتوسط  یعلمئتیههای اعضای آن اعطای پايه بر اسا برد که 

 میسر گرديی.

ريزی درسی و آموزنیی و ارتقیای   برنامه ۀنیدرزماختیارات ديگری  1303در اين مقطس تا سال 

 هیای دانشیگاه تفیويض نیی. جالیب اينجاسیت کیه برخیی        هیا دانشگاهبه  یعلمئتیهاعضای 

کرده بودنی نسبت به اعطیای ايین    عادتکه به سیستم متمرکز دولتی  هانارستان توسعهدرحال

ادان و دانشجويان خود پاسخگو تواننی در مقابل استاختیارات معتر  بودنی و معتقی بودنی نمی

همۀ مصوبات از مرکز دي ته نود و چنانچه اعترا  يا ن ايتی صورت گییرد   انیليماباننی و 

 ستاد وزارت علو  خود پاسخگو بانی.
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 1141-48 هایسالدر  هادانشگاهخودمختاری  تحوالت -و

ی ماننیی مصیوبه تشی یل    عالوه بر نافذ و مجری بودن بخشی از قوانین و مقررات قبل اکنونهم

صیري  و   یقانونماده( دو 1318 مصوب  هادانشگاهمیيريت  نامهنيیآ( و 1361امنا   هایهیئت

بیشتری نسبت به مصوبات قبلی دارنیی. ايین دو    کارايیت و حکه صرا ميارداریاختدرخشان در 

 کنیم.مصوبه را عیناً در  می

 :وزارت علو ، تحقیقات و فناوریقانون اهیاف، وظايف و تش یالت  18ماده  -ي م

و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی دارای نخصیت حقوقی مسیتقل هسیتنی و    هادانشگاه* 

خیا  میالی، معیامالتی، اداری، اسیتخیامی و تشی یالتی کیه بیه         یهانامهنيیآبرابر ضوابط و 

و  هیا دانشیگاه امور نونی. اختیارات وزارت در رسی اداره میو تأيیی وزير می امنائتیهتصويب 

، ارزيیابی،  هیا آنهای عمیومی ادارۀ  مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی و حیود تعیین سیاست

صیالح  در چیارچوب ايین قیانون و مصیوبات مراجیس ذی      هیا آننرارت و حمايت و پشتیبانی 

 خواهی بود.

وهشیی  های اجرايی بخش آمیوزش عیالی و پژ  تحقق تمرکززدايی در فعالیت منروربه *تبصره:

و مؤسسات آمیوزش   هادانشگاه، نوراهای علمی و میيريت اجرايی امنائتیهافزايش اختیارات 

و  هیا دانشیگاه های ستادی وزارتخانیه در امیور   عالی و تحقیقاتی، تنریم حیود اختیارات حوزه

هیای امنیا، تعريیف و تعییین     مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی، تقويت ترکیب اعضای هیئت

و مؤسسیات   هیا دانشگاههای امنا و نحوۀ نرارت بر فعالیت ای متقابل دولت و هیئتهمسئولیت

های الز  توسیط وزارت  و اصالحیه هانامهنيیآ، هانامهبيتصوآموزش عالی و پژوهشی، لواي ، 

صیالح ارائیه خواهیی    علو ، تحقیقات و فناوری تنریم و برای طی مراحل قانونی به مراجس ذی

 نی.

و  هیا دانشیگاه دو ن ته مثبت دارد. نخست پذيرش نخصییت حقیوقی مسیتقل     ینونقامادهاين 

اما ن ته ضعف اين مصیوبه طیرح اختییارات    ؛ يیتمرکززداسپ  م لف نمودن وزارت علو  به 

ايین اختییارات را    حییودوثغور در نرايطی است که ماهیت و  هادانشگاهوزارت علو  در امور 

 مس وت گذانته است.مبام و کامالً 

 بنی انعارمی دارد: نيا .قانون برنامه چاار  توسعه 23بنی الف ماده  –دو 
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تخصصیی   یهیا فرهنگستانو مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی دولتی و همچنین  هادانشگاه»

های علو ، تحقیقات و فناوری و که دارای مجوز از نورای گسترش آموزش عالی و وزارتخانه

 بیر اسیا   بانینی، صیرفاً   ربط میساير مراجس قانونی ذیبایانت، درمان و آموزش پزن ی و 

هیای امنیای   و مقررات اداری، مالی، استخیامی و تش یالتی خا ، مصیوب هیئیت   هانامهنيیآ

مربوط که به تأيیی وزرای علو ، تحقیقات و فنیاوری و بایانیت، درمیان و آمیوزش پزنی ی      

عمومی، قانون استخیا  کشیوری و   رسی، بیون الزا  به رعايت قانون محاسباتحسب مورد می

ساير قوانین و مقررات عمومی اداری و مالی و استخیامی اداره خواهنیی نیی و تیا زمیانی کیه      

نرسییه است طبق مقررات سابق عمل خواهی  امنائتیهبه تصويب  ازیموردنو مقررات  نامهنيیآ

 (1313 قانون برنامه چاار  توسعه، «.نی

را از نیمول قیوانین رايیج اداری و     هیا دانشگاه صراحتبهاست که ن ته قوت اين مصوبه اين  

اسیت. از سیويی کمیک تلقیی کیردن بودجیه        بردهنا را  هاآنهايی از کرده و نمونه مستثنامالی 

بال موضوع نیود   هادانشگاهفرآينیی در امور مالی  هاینرارتنود انواع موجب می هادانشگاه

معناست. ن ته نود نرارت بر نحوۀ هزينه کرد آن بیمنرور می زيرا وقتی بودجه به هزينۀ قطعی

نرارتی چون ديیوان محاسیبات    یهادستگاهضعف اين مصوبه مبام باقی گذانتن نحوۀ نرارت 

 بیر اسیا   و سازمان بازرسی کل کشور و ستاد وزارت علو  است. برای مثال ديوان محاسبات 

که به نییحوی   يیهادستگاهکرد بودجه کلیه  قانون اساسی م لف است بر نیحوه هزينه 55اصل 

ايین نریارت    ادنییه يکننی نرارت کنی. حال با توجه به مصوبه های دولتی استفاده میاز بودجه

 چگونه و با چه سازوکاری بايی انجا  نود؟

 (1141-1131) ریاختحوالت چهار سال -ز

 :میکنیمبررسی  اين تحوالت را به ترتیب زمانی مطرح و 
 

 هادانشگاه و استقاللشوری مدیریت خدمات ک قانون

 یهایتصیاوالً آموزش عالی را در زمره  0/1/1306قانون میيريت خیمات کشوری مصوب 

اين قانون مقرر دانته که  13اجتماعی، فرهنگی و خیماتی تلقی نموده است. سپ  در ماده 

خصوصی و ناادها و بايی از طريق واگذاری و توسعه بخش تعاونی و  هایتصی گونهنيا

بنابراين پی ره آموزش  عمومی غیردولتی و با نرارت و حمايت دولت به انجا  رسنی. مؤسسات

بگیرد. از سويی در فصل پانزدهم همین  از حالت دولتی محض فاصله تیريجبه ستيبایمعالی 
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اين استثناء . انینیه مستثنااز نمول مقررات اين قانون  یعلمئتیهاعضای  111 مادهقانون در 

محرو   لیبه دلاما  نودمیاستقالل اداری و استخیامی يک دستاورد محسوب  ازنررهرچنی 

 در صورتاست  نیهدر از برخی امتیازات خوبی که در اين قانون  یعلمئتیهنین اعضای 

رسییه بانی،  هادانشگاهخود  یامنائتیهفقیان يک قانون جامس و روزآمی مشابه که به تصويب 

 .انیقانون مواجه ضرر نیه يا با سردرگمی و نقصمت هانهیزمبرخی  در
 

 منع مداخله دیوان عدالت اداری در امور آموزشی و پژوهشی

 هادانشگاهدر دهه اخیر موضوع میاخله ديوان عیالت اداری مورد کشم ش بین قوه قضائیه و  

نورای عالی  درناايت. میکنیمبوده است که جات اختصار از ذکر مصاديق آن خودداری 

معاونت حقوقی  13/5/01، بنا به پیشنااد مورخ 13/6/01مورخ  638انقالب فرهنگی در جلسه 

خرو  تصمیمات صادره از » واحیهمادهو توسعه قضايی قوه قضايیه و ديوان عیالت اداری، 

موزش تخصصی وزارتین علو ، تحقیقات و فناوری و بایانت، درمان و آ یهاتهیکمو  هائتیه

پزن ی و ساير مراکز آموزنی و پژوهشی در امور و نئون علمی، آموزنی و پژوهشی از 

 را به نرح ذيل تصويب نمود:« قضايی نمول صالحیت ديوان اداری و ساير مراجس

 یهاتهیکمو  هائتیهآن دسته از تصمیمات و آراء ناايی و قطعی صادره در  – واحیهماده

علو ، تحقیقات و فناوری و بایانت، درمان و آمورش  یاهوزارتخانهتخصصی فعال در 

 یهائتیه: تصمیمات و آراء ناائی ازجملهپزن ی و ساير مراکز آموزنی و پژوهشی مصوب 

و همچنین تصمیمات و آراء ناايی  دانشجويان یانضباطامنا، ممیزه و انترامی اساتیی و کمیته 

علمی، بور  دانشجويان و فرصت  در خصو  بازنشستگی، ارتقاء، ارزيابی و پذيرش

 صادرنیهدر رابطه با امور و نئون تخصصی علمی، آموزنی و پژوهشی  صرفاًمطالعاتی که 

 ی نخواهی بود.يبانی، قابل ن ايت و رسییگی در ديوان عیالت اداری و ساير مراجس قضا

ش و آموز و فناوری و بایانت، درمان علو ، تحقیقات یهاوزارتخانهدر هر يک از  –تبصره 

پزن ی هیاتی به عنوان مرجس ناايی يه منرور تجیيی نرر و رسییگی به ن ايات اساتیی و 

و کمیته های مذکور در ماده واحیه فوق که در امور و  هاهیئتدانشجويان از آراء و تصمیمات 

نئون علمی، آموزنی و پژوهشی صادر نیه و همچنین به منرور نرارت بر نحوه رسییگی در 
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موضوع  هیئت. ترکیب اعضاء و وظايف و اختیارات نودمیها و کمیته ها تش یل  یئتهاين 

 .اين تبصره، به تصويب نورای عالی انقالب فرهنگی خواهی رسیی

ناايت در  پ  از تصويب اين ماده واحیه ديوان عیالت اداری به اين مصوبه اعترا  نمود.

گی و قوه قضائیه راه حل میانه و توافق نی جمعی از اعضای نورای عالی انقالب فرهن

و در نوبت  نیههیتا اکنونهم حلراهبرای اجرای اين مصوبه پییا کننی. اين  نیالطرفیمرض

در صحن نورا مطرح نشیه  تا زمان نگارش اين مقالهتصويب در نورای عالی قرار دارد و 

 است.

وظايف ذاتی و قانونی  ضد که ناقتفسیر يا اجرا نو یاگونهبهبه نرر نگارنیه اين مصوبه نبايی 

قانون اساسی  استثناء بردار نیست مگر اين ه اثبات نود  113ديوان عیالت اداری بانی. اصل 

علمی و صنفی و  صرفاً يیهامجموعههستنی و  هاوزارتخانهتخصصی جیای از  یهاتهیکماين 

کوتاه نود، دانشجويان  اهعرصه. از سويی چنانچه دست ديوان از نرارت در اين انییردولتیغ

و  ینرريتجیبايی ام ان درخواست  رنییگیميا تبعیض قرار  اجحافو استادانی که در معر  

نود. در جامعه ايران که يک جامعه  ینیبشیپ هاآنبرای  طرفیبدادخواهی در مراجس باالتر و 

در اين  نفوذاعمالآن روابط دوستی و خويشاونیی حاکم است ام ان  و درگر  تلقی نیه 

وجود دارد. در اين صورت تماییات قانونی رونن و مستح می بايی برای حمايت از  هاتهیکم

نرارت ديوان  نيگزيتا جاباننی  بخشنانیاطم یاگونهبهافراد متضرر وجود دانته بانی که 

 عیالت باننی.
 

 1131-38خودمختاری دانشگاهی در قانون برنامه پنجم توسعه 

است بنی الف و ب  نیهبيتصو 1338-32برای اجرا در دوره  1303که در سال  در اين قانون

 لهیوسنيبیقانون برنامه چاار  توسعه با افزودن کلمات و عباراتی مجیداً ت رار نی و  23ماده 

از قانون میيريت  هادانشگاهنین  مستثنا: هاآن ازجملهبرخی از اباامات قبلی برطرف گرديی. 

قانون برگزاری مناقصات، همچنین نمول اين مصوبه بر اعضای خیمات کشوری و 

 (38.  بنی ب ماده استحوزه ستادی وزارت علو  و وزارت بایانت  یعلمئتیه

بوده است يعنی  نحوه نرارت ديوان  زیبرانگچالشاباا  اصلی موجود که بسیار  متأسفانه

همچنان  هادانشگاهر امور عیالت اداری و سازمان بازرسی کل و ساير ناادهای نرارتی ب
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در چارچوب  هانرارت گونهنيابا ذکر اين عبارت که  توانستیماست. مقنن  افتهيتیاو 

 امنا صورت خواهی گرفت تا حیودی به حل اين اباا  کمک نمايی.. هایهیئتمصوبات 
 

 تحلیل حقوقی

 –وزارتخانه است.  احصا کردهقانون میيريت خیمات کشوری پنج نوع سازمان را ذکر و 

 دستگاه اجرايی. –نرکت دولتی  –مؤسسه يا نااد عمومی غیردولتی  –مؤسسه دولتی 

 درگذنته. قراردادتوان نمی هاگروهاز اين  کيچیهدولتی را ذيل  هایدانشگاهدر نرايط فعلی 

توانستیم مؤسسه دولتی محسوب دولتی را می هایدانشگاه 1350 – 1361در مقطس  ژهيوبه

به بعی با عطف توجه به استقالل اعطايی در قوانین جیيی اين  1303از سال  ژهيوبهاما کنیم 

را  هاآنتوان نمی وجودنيبااانی مراکز به مؤسسه يا نااد عمومی غیردولتی نزديک نیه

 از محلبودجه ساالنه خود را  %58انی بیش از غیردولتی تلقی کرد زيرا اين مراکز هنوز نتوانسته

 هاآنذيل اين تعريف تصويب تأسی   قرارگرفتهغیردولتی تأمین کننی. از سويی نرط منابس 

به  با توجهقانون میيريت خیمات کشوری(  3توسط مجل  نورای اسالمی است.  ماده 

توان مؤسسه عمومی مستقل نامیی. در را می هادانشگاهادبیات حقوق اداری در نرايط فعلی 

ارائه نشیه است.  رونن با ذکر مصاديق ی مستقل  دولتی( تعريفیقوانین ايران از مؤسسه عموم

آن مؤسسه عمومی غیردولتی  3 مادهقانون خیمات کشوری مؤسسه دولتی و در  3اما در ماده 

 است. نیهفيتعر

از نگاه حقوق اداری، ناخص مؤسسه عمومی در وجود نخصیت حقوقی جیا از نخصیت 

کننی زيرا فقط که آن مؤسسه مستقل را تأسی  میحقوقی دولت و يا نوراهای محلی است 

سازمانی و اداری و مالی  ازلحاظنناسايی نخصیت حقوقی برای مؤسسه، موجب استقالل 

ای و محاسباتی، نوعی استقالل مالی و گاهی مم ن است با ت نی اای بودجه نيباوجودااست. 

( 135 طباطبايی مؤتمنی،  محاسباتی برای مؤسسه فراهم آورد و آن را عمالً مستقل ساخت

با تعريف طباطبايی موتمنی از مؤسسه عمومی مستقل  هادانشگاهوضعیت حقوقی  اکنونهم

 تطابق و سازگاری دارد.

و  نیهخار ها مؤسسات عمومی مستقل واحیهايی هستنی که از تابعیت مستقیم وزارتخانه

. مؤسسات مزبور، امور انیهیاکردیپنخصیت حقوقی مجزا و متمايز از نخصیت حقوقی دولت 

کننی و از اين حیث دارای اموال، اداری و مالی خود را مستقالً بیون دخالت دولت اداره می
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تواننی برای دفاع از حقوق و منافس خود علیه بودجه و حقوق و ت الیف مشخص هستنی و می

اع کننی. دعوی و يا از دعاوی مطروحه دف اقامهانخا ، حتی خود دولت در دادگستری 

 (366 طباطبائی مؤتمنی،

توان اين استقالل را بیان کرد. نخص حقوقی وقتی مستقل است که به تعبیری ديگر نیز می

ماننی دولت، سنیي ا و نرکت که ؛ را تعیین کنی هاآنخود بتوانی ارکان خود و حیود اختیارات 

نود، اما انخا  ن معین میقانون اساسی و يا اساسنامه از طرف مؤسسی موجببه هاآنارگان 

تحمیل  هاآنتعیین و به  گذارقانونهستنی که سازمانشان از طرف  يیهاآنحقوقی غیرمستقل 

 (368 همان: ...نود ماننی نارداری، مؤسسات مستقل وابسته به دولت و 

امه قانون برن 38قانون برنامه چاار  توسعه و بنی ب ماده  23بنی الف ماده  موجببه ازآنجاکه

اداری و مالی و استخیامی استقالل دارنی مشمول صیر اين  ازنرر هادانشگاهپنجم توسعه 

 یامنائتیهرا  هاآنبه اين ه ارگان دانشگاه و حیود اختیارات  با توجهتعريف هستنی. از سويی 

نونی و نخصیت حقوقی کنی اين مراکز مشمول تعريف دو  میهر دانشگاه رأساً تعیین می

 دارنی.مستقل 

نیز تلقی « دارای مقررات خا  یهاسازمان»را از سويی  هادانشگاهتوان ناگفته نمانی که می

از طرف ديگر با است.  جمسقابلکرد که اين عنوان با مؤسسه عمومی مستقل منافات نیارد و 

 مشمول مقررات خا  ترديیی یهاسازمانبا  هادانشگاه، در تطابق يیامنائتیهتقويت اداره 

 نیست.

های اصلی و قبل از پیروزی انقالب اسالمی غالباً اهر  مشمول مقررات خا  یهاسازمان

حسا  و استراتژيک اقتصادی کشور را در دست دانتنی اما پ  از انقالب اسالمی  مواضس

تحت کنترل قرار گرفت و امتیازات مالی، پرسنلی، اجرايی و  هاسازمانکلیه اختیارات ويژه اين 

سازمانی و  ازنررهای مختلف متوقف و يا تعیيل گرديی و طی مقررات و مصوبه هانآ... 

لغو و يا  هابخشکارکنان دولت در ديگر  یهاگروهو  هاسازمانبا ساير  هاآن فاصلهاستخیامی 

 (135به حیاقل رسیی  فخیمی، 

 یآموزش عالسال گذنته در قلمرو  3-2در مورد کاهش اختیارات اعطايی در  ادنیهيرونی  

های بودجه ساالنه و ساير مصوبات دولت برخورد ي سانی با است. در تبصره نیهتجربهنیز 
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دانشگاهیان نسبت به لغو  نگرانی برخیاجرايی نیه است که  یهادستگاهو ساير  هادانشگاه

 قبلی را به دنبال دانته است. اعطانیهتیريجی اختیارات 

هستنی  هادانشگاهاداری برای رهبری و میيريت  دارتیحصالامنا مقا   یهائتیه اکنونهم

 نرايط آن ه در همان حیطه صالحیت خود مقررات وضس کننی و در صیور تصمیمات، نرطبه

نیز در ح م قانون  هاآنمصوب  یهانامهرعايت کننی. آيین و مقررات قانونی کشور را کامالً

د و تمامی افرادی که در نرايط و وضس مشابه نامه جنبه آمريت و کلیت داراست. زيرا آيین

کنی و االجرا وضس میکلی و الز  قاعیۀ نامه نیز ماننی قانون،نونی. آيینباننی مشمول آن می

مصوبات  نيبنابرا آن قوه مجريه است نه مقننه. منشأتناا تفاوت آن با قانون در اين است که 

از اين  هادانشگاهنايسته است  رونيازا .راستدانشگاه دارای ضمانت اج امور در هائتیهاين 

خالهای نانی از خرو  از نمول قانون میيريت خیمات  و ظرفیت قانونی باره الز  را برده

 قوانین ديگر را پرکننی. کشوری و
 

 گیرینتیجه

 دهی:نشان می زير را حاضر ن اتمروری بر نونته 

دانته است و بجای  بیپرفرازونشیچییه و خودمختاری دانشگاهی در ايران رونیی پ مسئله -1

 صیورت بیه بنابراين قوانین و مقیررات آن  ؛ همراه بوده است زیوخافتيک سیر منرم ت املی با 

 اخذنییه ای در هر مقطس زمانی به فراخیور نییاز مصیوبه    .است نشیهنيتیومنسجم و سیستمی 

و مراکز علمی کشیور بیوده    هادانشگاهاست که يا در جات گسترش يا محیود کردن اختیارات 

 اين خصیصه است. بیانگر مطالعه ترسیم نی نيدر انشیبی که  و هفت دوره فرازاست. 

خودمختاری دانشگاهی در ايران در قبال قیوه مجريیه اسیت و در     مسائلبیشتر مش الت و  -3

کمتیری نییز    تکمتری وجود دانته است. در مورد اخییر مقیررا   مسائلمورد میاخالت قضايی 

 .میمواجاآرای قضايی مام  کمتر بادوره يادنیه  در هفتاست.  نیهسوض

خودمختاری اداری  ٔ  نهیدرزمموجود  و مقرراتقوانین نشان داد که عمیه قوانین  تحول ریس-3

...( درسیی و  در برنامیه  اسیتقالل  ،آزادی علمیی   يیمحتیوا اسیتقالل   ٔ  نیه یو درزممالی است  و

( 1301  یمارمحمیی  یهیا هیو توصی  هیا افتیرهافته با ي نيا است. نیهوضسکمتری  یاتیتما

 ( همسوست.1333  یگیلیب يیایض ( و1306  یلیسلسب ( و1300  یاحمیآباد یلیون
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تصلب ساختارهای اداری و مالی از همین اختیارات و قوانین و مقیررات موجیود و    لیبه دل -3

 مورد قانون اساسی در 182 اصل از استفاده ماننی قانونی باره الز  برده نشیه است. هایظرفیت

بنیی ب   چایار  و  برنامیه  23میاده   از باتر ( استفاده1333نريف،ها  اداره نورايی کلیه سازمان

اسیتقالل   گانیه نیه  ابعیاد گسیترده  بیه   ( توجیه 1300،یذاکر صیالح توسعه  پنجم  برنامه 38ماده 

 ابعاد گستردهتوجه به  نی( همچن1333 تايت،آن   گانهابعاد نش ايو ( 1333رونن،  یدانشگاه

 مؤسسات حاکم بر یقواعی حقوقبه  توجه ( و3888وبر،خا    نیو قوانعمومی  نیدر قوانآن 

بخشی از مش الت به محیط اجرای قوانین مربوط اسیت.   (1300،یذاکر صالحمستقل  عمومی 

جارهای آن نو ناادها و ه هاارزشکه ساختارهای مستقل علمی را خواهانیم بايی  گونههمانلذا 

هیا  قیوانین و   طیوالنی جنی  بیین میتن     یهامیّترا نیز ايجاد کنیم. در غیر اين صورت برای 

 سینیگان ياز نو یرا برخی موضوع  و ظرافتپیچییگی مقررات( و ساختارها ادامه خواهی يافت. 

 (.3888( وآلتباخ  3888ووبر   رشیه :ماننی .انیکردهاناره در مقالهمورداناره 

در  افتیه يتحقیق های حقوقی استقالل دانشگاه، نتايج ضیروری آن و اسیتقالل   يشهبايی بین ر -1

نونی. نرم حقوقی جیيیی  ها به واقعیت نزديک میآلعمل تمايز قائل نی. در اين صورت ايیه

 بايی به خوبی درک نود. هادانشگاهدر مورد 

هی در ايیران  مروری که نگارنیه در نونتار حاضر بر رونیی تیاريخی خودمختیاری دانشیگا     -3

 یادانت نشان داد در اين مورد هم دانش مفاومی ضعیفی موجیود اسیت و هیم دانیش رويیه     

 هم در سط  تئوريک مفاهیم بیومی تولییی نشییه وهیم     .الز  وجود نیارد  ابزاری و کاربردی(

 یبیرا  .انیی نشیهنيتیواجرايی نفافی است که  یهانامهنيیو آ هاهيرو ازمنیین نیاز قوانبسیاری 

سیاسیی   استقاللمعنای  به 23 نی مادهتصورمی  و کارنناسانبرخی میيران  یاز سومثال ابتیا 

تا  یاهيروضعف دانش  لیبه دل سويی از فقیان دانش مفاومی(.. است از دولتکامل  يیو جیا

و معیامالتی جیيیی   -میالی  نامیه و آيیین اسیتخیامی   نامهنيیآعی  تیوين  لیبه دل دو سال میت

 معوق مانی. در عملای آن اجر منسجم

بايست عالوه بر ت یه به قوانین و مقرراتیی کیه دولیت    برای غنی کردن اين عرصۀ حقوقی می 

ای و کنی به ساير منابس حقوق آموزش عالی نییز مراجعیه کیرد ماننیی مقیررات حرفیه      وضس می

لیی در میورد   الملهای قضايی و قوانین بیین صنفی دانشگاهیان، عادات و رسو  دانشگاهی، رويه

 در اين صورت مبانی و مباحث اين حوزه غنی و فربه خواهی نی. .دانشگاهی امور
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به مطالبی که بیان  با توجهدهنی اما امنا رکن خودمختاری دانشگاهی را تش یل می هایهیئت-6

دولتیی   1هماهنگی هایهیئتحالت  ترينبینانهخوشنیستنی بل ه در  امناهیئت، هاهیئتنی اين 

نیونی و در برخیی   میی  بینیی پیش دولتینبهدولتی يا  هاینرارتتنی که برای اعمال برخی هس

کیرد اعتبیارات    نونی تا بر نحیوه هزينیه  تش یل می امناهیئتکشورهای پیشرفته گاهی در کنار 

 کنیی میی  امنیا ئیت یه تيی مأمور عرصه ( از1338  ییگاين وضعیت با آنچه  دولتی نرارت کننی.

 است. پرتعار 

زيرا ؛ را نیارد و اثربخشی الز  کارايیامور دانشگاهی  وفصلحلقوانین متمرکز دولتی برای  -1

ديگیر   اًیی ثان -کنیی میی ان و پژوهشگران را طلیب  اوالً فعالیت آکادمیک آزادی عمل نسبی استاد

 صنعتی و یهابنگاهو  ، دانشجويانهاخانوادهو ساامیار دانشگاه نیست. بل ه  نفسیذدولت تناا 

بنابراين بیه نریر   ؛ اصلی خیمات علمی و آموزنی هستنی نفعانیذخیماتی نیز از ساامیاران و 

قوانین و مقیررات برخاسیته از حاکمییت     یسوبه ستيبایمماهیت مقررات دانشگاهی  رسییم

 همیه منیافس   حاکمییت نیرکتی   سوق پییا کنی. در قوانینعمومی مستقل  مؤسساتيا  3نرکتی

و رحمیانی   ( و3888  یجایان بانیک   مطالعیه  رسی مطیابق نررمی  به نود.یساامیاران تلفیق م

 آنچیه  الگوی نرارت دولتی حرکت کرد. یسوبهالگوی کنترل دولتی  از یي( با1308  ینصرآباد

 نراماای کنترلی به نراماای وظیفه محیور  از الگو تغییر Bickel & Lake(1998) در مطالعه

 يادنیه است. تسایل کننیه و

 در قوانین و مقررات موجود وجود دارد که بايی مرتفس نود. از جمله: اتیاباام -3
  بیا پاسیخگويی وزيیر در برابیر مجلی  نیورای        هیا دانشگاهتعار  بین خودمختاری

 اسالمی

  و پاسخگويی در قبال وزيیر و   امناهیئتتعار  بین پاسخگويی رئی  دانشگاه در قبال
 نگیساير مراجس ماننی نورای عالی انقالب فره

  ب  بنیی  قیانون برنامیه چایار  و    23ماده قانون اساسی و بنی الف  55تعار  بین اصل
 قانون برنامه پنجم 38ماده 

                                                 
1. Coordinating board 

3. Corporate governance 
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 و نحیوۀ   هیا دانشیگاه های نریارتی کشیور بیر امیور     رونن نبودن نحوۀ نرارت سازمان
ي پارچه و سنتی ناادهايی چیون سیازمان    هاینرارتسازگار نمودن خودمختاری دانشگاهی با 

ازرسی کل کشور، ديیوان محاسیبات، کمیسییون نریارت و ارزيیابی، نیورای عیالی انقیالب         ب
، تحقیقیات  رت علو فرهنگی، کمیسیون آموزش و تحقیقات مجل  نورای اسالمی و ستاد وزا

 و فناوری و وزارت بایانت، درمان و آموزش پزن ی.

  در  ژهيی وهبی  تعار  بین مصوبات مربوط به خودمختاری دانشگاهی و مصوبات بعییی
 نياز ا یبخش که با آن منافات دارد و عی  تنقی  قوانین و مقررات موجود. قوانین بودجه ساالنه

تاکییی   میورد  زیی ( ن1301خییاداد حسیینی،    یفنیاور و تحول علیم   در طرحاباامات  نواقص و
 قرارگرفته است.

ع و به تصویب مجلط   ای مرتفابهامات یاد شده در قالب ماده واحدهرسد شایسته است به نظر می

ون برنامه پنجم توسعه این شائبه را ایجطاد  طرسد. رفع این ابهامات در قالب قانطورای اسالمی بطش

کند که اعتبار زمانی آن پنج سال است اما مادۀ واحده این محدودیت زمانی را نیز از میطان بطر   می

 خواهد داشت.
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 منابع:فهرست 

 ،دولتی  هایدانشگاهامنای  هایهیئت یکارکردها .(1306  یرضایحم ،و آراستهاهلل  اذن آذرگشب
 26نماره  آموزش عالی، یزيرو برنامهپژوهش  فصلنامه ،1305تا  1318 یهاسالدرطی 

  ،جلی اول و انقالب فرهنگی یعال ینورامجموعه مصوبات اداره کل قوانین و مقررات کشور ،

 1313و  1313 -دو 

   فصلنامه مطالعات ، : تایيی يا فرصتهادانشگاهاعطايی به استقالل ( 1303باباجانی، جعفر

 03حسابیاری دانشگاهی عالمه طباطبايی، زمستان 

  ترجمه فاطمه باقريان و  : بیم و امیی،توسعهدرحالبانک جاانی، آموزش عالی در کشورهای

 1301عصمت فاضلی، دانشگاه نایی باشتی، 

   ترجمه غال  عبا  توسلی و رضا  -ی امروزيندانشگاه سازمان( 1335بورروکابال، آلفونسو

 1301علم، فاضلی، نشر 

     .المعارف  رهيدا، ترجمه قاسم جابری پور، گزيیه مقاالت استقالل سازمانی( 1333تايت

 1316ريزی آموزش عالی، آموزش عالی جلی اول، مؤسسه پژوهش و برنامه

  :مرکز تحقیقات سیاست 1300  مجموعه قوانین و مقررات پژوهشی کشورحقوق پژوهش )

 علمی کشور

   بخش بررسی وضس موجود یآورفنطرح تحول نرا  علم و ( 1301خیاداد حسینی و هم اران :
 وری ايران، مرکز مطالعات میيريت و بارهآموزش عالی کشور

   در ايران  هادانشگاهبررسی ابعاد حقوقی و میيريتی استقالل ( 1300ذاکر صالحی، غالمرضا
ريزی در آموزش عالی، ، فصلنامه پژوهش و برنامهقانون برنامه چاار  توسعه( 23دۀ  موضوع ما

 نماره سو  -سال پانزدهم -53نماره 

   استقالل دانشگاه در آينیه، ( 1308رحمانی میانیهی، غالمرضا و نصرآبادی لواسانی، زهرا

 دو  ، سال هفتم، نمارۀ38ريزی آموزش عالی، نماره فصلنامه پژوهش و برنامه

 ،نماره اقتصاد، یایدن ،هادانشگاهمالی يا استقالل سازمانی  ( استقالل1333  احمیرضا رونن 

3330 

  قانون برنامه چاار  توسعه( 1303کشور   یزيرو برنامهسازمان میيريت 

   ريزی درسی ايران به سمت عی  تمرکز در طراحی و گذار نرا  برنامه( 1306سلسبیلی، نادر
 06، فصلنامه مطالعات برنامه درسی، باار رسیتیوين برنامۀ د

  ،اخترانگزارش يک زنیگی (1301  اکبریعلسیاسی ، 
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 ،0/33/ 36اعتماد، با روزنامه مصاحبه نااد دانشگاه، استقالل ،محمی نريف 

 ،استقالل  نشست ،توسعه کشور سرفصلاستقالل دانشگاه؛ ( 1333محمیرضا   ضیايی بیگیلی

 یباشت ییناحقوق دانشگاه  دانش یه جماوری اسالمی ايران، یاسیسدانشگاهی در نرا  حقوقی 

  1302دهم، چاپ ، سمت،حقوق اداری، منوچار، یمؤتمنطباطبايی 

  ،انتشارات فرهنگی تا امروز تیاز مشروطدولتی ايران  یهاسازمانتحوالت فخیمی، فرزاد ،

 1313زنی،

   ترجمه مجیی سلیمی دانشگر،  ،وپرورشآموزشتمرکززدايی در ( 1336فیسک، ادوارد. بی

 1302دانشگاه اما  حسین  ع( 

 ،در ، مجله ايرانی آموزش میيريت دانشگاهی و پاسخگويی( 1338هم اران  و  زهرا کريمیان

 (0 11، 1338اسفنی پزن ی،  علو 

   تبیین جیيیی برای تمرکز و عی  تمرکز در 1306گويا، زهرا و قیکساز خسروناهی، لیال )
 06باار ، 2مطالعات برنامه درسی، نماره  فصلنامه ايران،

 المعارف آموزش عالی،  رهيدا، ترجمه عبیالحسین نفیسی، در امنا هایهیئت (1338. گیی. ا . ال

 1316ريزی آموزش عالی، جلی اول مؤسسه پژوهش و برنامه

  قانون برنامه پنجم توسعه1303راهبردی   یزيربرنامهمعاونت ) 

   ريزی درسی در آموزش تحلیلی بر سیاست کاهش تمرکز از برنامه (1301مارمحمیی، محمود
 01، مجله آموزش عالی ايران، سال اول، نماره سو ، زمستان هاها و فرصتعالی ايران: ضرورت

  مجل  نورای اسالمی یهامرکز پژوهش( 1306  لوح قانون ال ترونی ینسخه 

  ،تمرکززدايی در دو وزارت خانه علو  و تحلیلی بر سیاست ( 1300، محمیرضا  یاحمیآبادنیلی
های درسی به تفويض اختیار برنامه نامهآيینبایانت، درمان و آموزش پزن ی با تأکیی بر 

 3 ۀنمار، 3 ۀدورمجله راهبردهای آموزش،  ،هادانشگاه

 ريزی دفتر مطالعات و برنامه ،هاارزشو  هارسالتدانشگاه،  (3888هم اران   وبر، لوک. ای و

 1308نگی و اجتماعی وزارت علو ، فره

   آموزش عالی در ايران مؤسساتتحول تاريخی  ریس( 1361عالی   و آموزشوزارت فرهن 

   ترجمه افشار امیری، پژوهش یه ( استقالل، آموزش، تف ر انتقادی3886وينچ، کريستوفر ،

 1306مطالعات فرهنگی و اجتماعی، 

   ترجمه رضا يوسفیان، عالی در هزارۀ سو  فراروی آموزش یهاچالش( 3888هیرش و وبر ،

 1301دانشگاه اما  حسین  ع( 
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