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 :مقدمه
را مّدنظر « دانشعععگاهها یخودمختار »كشعععور موضعععوع مه    هبرنامه چهارم توسعععع 94 هماد بند الف  ینیبشیقانونگذار در پ

 .یكشور در نها  یو كشعدار ده  ذذتته در درون جامع  دانشگاه یس از مباحثات طوالنن موضعوع كه  یقرار داده اسع.  ا

ن یدر ا یسععاز فرهنگ یو حت یو فن ین حقوقیتیر یمد یهارسععاخ.ید ز یازمند تمهیمنجر تععدن ن ین مادة قانونیب ایبه تصععو 

ه مبّدل سعععاخت« دیفرصععع. و تهد»از  یازهین فرصععع. را به آمیداتن ایازها و تمهینشین پینظر كردن از انه اسععع.  صعععر یزم

و رفع  یسعععاز كپارچهیگاه دانشعععگاههان یف و جایكرد دول. به كاركردها و وظایر رو ییده مسعععت زم ت ین ایاسععع.  تحقق م اد ا

الل دة اسععععععتقین و مقررات منعاسععععععب با ایقوان ینیبشین و پیتعدو  یبرا یازسععععععنجیعن و مقررات ذعذتععععععتعهن نیتععار  در قوان

قات و یارات متمركز دول. و وزارت ع ومن تحقیو اخت یو سععععععازمان یارات مح یعطع  اختینمودن ح دانشععععععگعاههعا و مشععععععخ 

 یمتمركز و ناكارآمد ادار  یساالر وانیاز د یسازمان مراكز ع م ییتوان ضمن رهایاس. كه م ین صورتیاسع.  در چن یفّناور 

 ف نمود یتعر  یار ذذاس.یو س یابید وزارت را در ق مرو نظارتن ارز یجد ین نقشهایو مال

 یمهر مركز ع  یبرا« یدول. مح »ك یس ید را به مثابه تهسععیكارتععناسععان تحول جد  یاسعع. كه برخ ی. مسععهله به حد یاهم

  یتار خودمخاز  یمنحصععععععر به فرد كه حاك یو مال ین اسععععععتخدامیبا قوان یتیر یك واحد مدیس یتهسعععععع یعنیاندن ر نمودهیتعب

(Autonomy) شععععععتر از یهرچه ب یمند ط حاضععععععر چنانشه دانشععععععگاهها با بهرهی. اسعععععع.  در تععععععرایفعال یهانهیدر اكثر زم

د بموقع ین و مقررات جدیب قوانینتوانند نسعععب. به وضعععع و تصعععو  یدائم یهاونیسعععی. كمیامناء و تقو  یهتهایارات هیاخت

 یو مؤسععسععات پ وهشععدانشععگاهها  یكه تداوم آن برا  یتیبه سععر خواهند برد  وضععع« یخالء قانون». یاقدام كنند در وضععع

 بار خواهد بود خسارت

 94اصعع ی ترین مسععایم و مشعع الت در مسععیر تحقق اسععتقالل اداری و مالی دانشععگاهها )م اد ماده در این پ وهش تالش تععد 

 قانون برنامه چهارم توسعه( کشف و راه ارهای پیشنهادی  اسخگویان متناظر با هر مش م تدوین تود 

 هد  تحقیق
ق حاضععر عبارتند از: تععناسععایی عمده ترین مسععایم و مشعع الت پیش رو در جه. تحقق کامم م اد مادۀ اهدا  عمدۀ تحقی

قعانون برنامه چهارم توسعععععععه )با تهکید بر بند الف و ش آن(نکشععععععف و دسععععععته بندی راه ارهای اجرایی متناظر برای حم  94

ن در نهای.  94ی دیگر در جه. تحقق م اد ماده مش الت موجود ن ایجاد عرصه ای برای انتقال تجارش عم ی دانشگاهها به 

 کمک ف ری برای توانمندسازی دانشگاهها برای غ به بر مسایم و مش الت موجود 

 روش تحقیق:
 زمینه یاش از نوع کی ی اس.  اکتشافی مطالعۀاین تحقیق یک   



د کشععععععور را در زمینععۀ اسععععععتقالل اسععععععنععادی  بهره ذرفتی  و در کنععار آن تجربععه چنعع مطععالعععۀاز روش  نظریدر بخش ادبیععات 

 دانشگاهی بررسی و مرور کردی  

( از روش مصععاحبه با ذروههای 94در بخش دیگر به منظور مسععهله یابی )کشععف عمده ترین مسععایم و مشعع الت تحقق ماده  

 کانونی بهره جستی   

 نتیجه ذیری

 ده و روی ردهای ذوناذون مدیریتی بعنوان اص یدانشگاهی در ایران روندی پر فراز و نشیب بو  ذردانیروند استقالل و خود 

ترین عامم همواره نگاهی با دیدۀ تردید به آن داتععععته اند  در تحقیق حاضععععر  نش دورۀ مشععععخ  زمانی در رابطه با این روند 

ای ن  دورة تصویب قانون تش یم هیهت ه9331ل ای.  9331ن دورۀ 9331تا  9334ن  دورة 9334تشعری  تعد: دورۀ قبم از سال 

 قانون برنامه چهارم توسعه تا کنون  94امنان و در نهای. از تصویب ماده 

بعا عنعایع. بعه داده های کی ی تحقیق حاضععععععر باید اذعان کرد که نوع و ماهی. خود مختاری و اسععععععتقالل دانشععععععگاهی  اوال : 

ل از دول. )استقالل سیاسی( هیشگاه به معنای استقال Autonomyاسعتقالل تام نیسع. ب  ه نسعبی اسع.  اانیا : منظور از 

 نیس.  

قانون  94بسعععععیار هموار خواهد تعععععد  نگاهی به متن ماده  94اذر این سعععععوء ت اه  مرت ع تعععععودن راه برای نهادینه کردن مادۀ 

در آن وجود ندارد   ابهامیبرنامه چهارم توسعه نشان می دهد این مادۀ قانونی هر چند در حد ک یات باقی مانده اس.  اما 

 به موانع اجرایی بر می ذردد و کمتر ارزش تئوریک دارند   ریشه این ابهامات در این اس. که:  -ابهامات بیشتر ب  ه

در بطن اسعتقالل نهادی مرتبه ای از اسعتقالل از حوزه سعیاسی ه  نه ته اس. ولی اصم ت  یک نهادی لزوما  به اقتدار  -الف

 وکارهای فرآیندی خود مختاری دارد دول. صدمه نمی زند  این بستگی به روتها و ساز 

خود مختعاری دانشععععععگعاهی در ایران بعا توجه به پیشیدذیهای محیط اجتماعی و سععععععیاسععععععی ایران کار دتععععععوارن عظی  و   -ش 

 94بیشتر ریشه در این دتواریها دارد نه در ذات و عبارات حقوقی ماده  94پرمشقتی اس.  مبه  ج وه دادن ماده 

ارتی که ریشعععععه در دیوان سعععععاالری دولتی دارند حتی زمانی که حذ  یا تعدیم می تعععععوند میم به نظام های سعععععنتی نظ  -ج 

 تمایم تشدید ه  می تود بازذش. دارند  درصورت خالء سیست  های نظارتی جدید و جایگزین این 

همراه  ها و مشعععع التینظام اداری در ایران ی پارچه اسعععع. و مرح ه ذذار از سععععیسععععت  متمرکز به غیر متمرکز با پیشیدذی –د 

ندارد ب  ه بیشععععتر مربو  به محیط ت ییر اسعععع. نه برنامۀ ت ییر   برنامۀ  94این پیشیدذی ها ه  ربطی به روح ماده  اسعععع.

 ت ییر روتن اس.: رهایی دانشگاه از قید و بند بوروکراسی متص ب و غیر منعطف !

ی نظام ع   و فنآوری کشعععور اسععع. که جامعه ع می کشعععور یک فرصععع. طالیی برا 94با ات ا به داده های این پ وهشن ماده 

خواهان است ادۀ حداکثری از ظرفی. های قانونی نه ته در آن اس.  البته این تمایم در دانشگاههای قدیمی و توسعه یافته 

برای  ول.بیشععتر اسعع.  دانشععگاههای در حال توسعععه برابر داده های موجود اسععتقالل را ن ی ن رده اند ب  ه خواهان کمک د

توانمند سععازی و آمادذی برای خودذردانی هسععتند  بنابراین در راه ارهای آتی یک بسععتۀ توانمندسععاز مشععتمم بر مشععاوره و 

آموزش و م انیزم تبادل اطالعات و تجارش پیشععنهاد ذردید تا این دسععته از دانشععگاهها نیز بتوانند با آسععیب کمتری دوران 

 دم تمرکز را طی کنند ذذار از الگوی متمرکز به الگوی ع



برمبنای داد های کی ی موجود کاهش نقش تصععدیگرانه و عم یاتی و اجرایی سععتاد وزارت و ارتقاء نقش سععیاسعع. ذذاری ن   

ادغام  94قانون اساسی و ماده  99قطعی و ضعروری اسع.  باتوجه به تباه. م اد سیاستهای ک ی اصم  نظارتو  هماهنگی

تالش کند می تواند مطرح تود  باتوجه  94تحععولی که بععایععد در راستعای نهادینه سازی مادهو ستاد  99کمیته پیگیری اصم 

به ابعاد وسعععیع این برنامۀ ت ییرن یا می بایسععع. سعععتاد تحول با اختیارات وسعععیع در سعععط  وزارت خانه تهسعععیس تعععود یا دایرۀ 

جام  عمم  99و اصععم  94تواند اهدا  مه  ماده اختیارات سععتاد تحول اداری موجود توسعععه و از نظر اعقععا تقوی. تععود تا ب

 بپوتدن نظام های جدید مدیریتی را تدوین و اجرا و برای مقاوم. در برابر ت ییر برنامه داتته باتد  

  پیشنهادات
  مطرح تده اس. مش مراه ارهای اجرایی و خرد متناسب و متناظر با هر  در بخش نخس.

پیشعنهاد تعده اسع.  )به اصم ذزارش تحقیق  در قالب دوازه برنامه مسعتقم برنامه های پیشعنهادی که در بخش دوم

 عناوین این برنامه ها عبارت اس. از: :مراجعه تود(

 )استقالل و خودذردانی دانشگاهها( 94دائمی کردن م اد ماده   9

 تنقی  و ی پارچه سازی قوانین و مقررات آموزش عالی با مشارک. حقوقدانان خبره  2

 دازی بانک اطالعات قوانین و مقررات آموزش عالی و مصوبات هیهت های امناءتهسیس و راه ان  3

 ت ا  سازی نحوۀ نظارت دیوان محاسبات بر دانشگاهها  9

 نوسازی دیدذاههای مدیران عالی و میانی مرتبط با نظام ع می کشور در خصوص خودمختاری دانشگاهی  3

عالی )در مرح   ذذار و فقدان قوانین و رسععععیدذی به فوری. های حقوقی دانشععععگاهها و مؤسععععسععععات آموزش   3

مقرات جدید و درذیر تعدن با نظارت های سعنتی دستگاههای نظارتی که کماکان استمرار داردن دانشگاهها 

 نیازمند مشاوره های فوری و حمای. وزارت ع وم هستند( 

  94اده قانون اساسی و م 99تقوی. ستاد تحول اداری وزارت در راستای اجرای سیاس. های اصم   1

دانشگاهها و مؤسسات  یمال یهابخش یكارآمد   یو كارآمد و ارتقا یقو  یران مالینن جذش و آموزش مدیتهم  1

  كشور  یو پ وهش یآموزش عال

دانشعععععگاه   یهت امنایرخانه هیهت های  امنا و هیهت ممیزة مرکزی  و دبید سعععععاختار دفتر هیتوسععععععه و تجد  4

 ی جدید و توجه به تقوی. نیروی انسانی این بخشمؤسسه با توجه به مهموریتها و کارکردها

 تدوین آیین نامه اداری و استخدامی تیپ و جامع مبتنی بر ایده های جدید و قاب ی. انعطا   91

 تدوین سیست  جدید ارزیابی عم  رد مالی دانشگاهها  99

 تش یم کارذاههای  آموزتی برای مدیران وزارت ع ومن دانشگاهها و موسسات پ وهشی  92

 


