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در این شاخه دو مبحث   . شودحقوق آموزش تلقی می ای ازحقوق آموزش عالی شاخه

و دیگری حقوق آمثوزش ( Higher Education Rightعمده نخست حق آموزش عالی )

 مبح  نخست زیربنای تئوریک حقوق آمثوزش. ( استHigher Education Lawعالی )

در مبح   . شوددهد و از آن به حقوق بنیادین آموزش نیز تعبیر میعالی را تشکیل می

دوم یعنی حقوق آموزش عالی مسئله اصلی تنظیم مناسبات درونی آموزش عثالی هثم 

ی هاچنین تنظیم روابط و حقوق متقابل آموزش عالی با دولثت  شثوروندان و سثازمان

 . دیگر مطرح است

کنثد ایثن دو حثوزه را معروثی و خود تالش میمفوومی این پژوهش در بخش نظری و

شناسی حقوق آمثوزش گام دوم این پژوهش مسئله. را تبیین نمایدمفاهیم اساسی آنوا 

  . عالی در ایران است

 . نوع تحقیق کیفی و اکتشاوی است

 . برای پاسخ به سئواالت مفوومی روش تحقیق نظری و اسنادی است . 1

برای پاسخ به سئواالت دیگر از طریق یک مطالعثه اکتشثاوی مبتنثی بثر مهثاحبه  . 2

ها پس متن مهاحبه . یاوته با مدیران و کارشناسان ذیربط اقدام شده استساختار نیمه

بنثدی هایی مشخص تبدیل و پس از کدگثااری  طبقهسازی و تلخیص به گویهاز پیاده

  . های کیفی تویه و تدوین گردیدشده و در نوایت تحلیل و گزارش مبتنی بر این داده

 این مطالعه نشان داد:

آموزش عالی در ایران کالن و ساختاری است در حالی کثه در  سطح مسائل حقوق -1

توانثد متمرکثز و دولتثی بثودن دلیل آن می. اروپا و امریکا سطح خرد و تخههی است

 . ساختار آموزش عالی در ایران یا بلوغ نیاوتگی حقوق آموزش عالی باشد



بلکثه ربط نشانه ضعف سیسثتم حقثوقی نیسثت زیاد بودن و پیچیدگی مسایل ذی -2

مثال در کشثورهای پیشثروته مسثایل متعثددی در . یاوتگی باشدتواند نشانه توسعهمی

داشثتن . زمینه حقوق پژوهش دارند که در ایران هنوز به صورت حثاد مطثرح نیسثتند

مسئله در سطح تخههی در زمینه متعدد باع  توسعه حقثوق آمثوزش عثالی در ایثن 

 . کشورها شده است

های اخیثر آموزش  عالی در سثا رغم توسعه کمیقق و علیبینی محبر خالف پیش-3

پاسثخگویان بثه . هنوز مسائل متعددی در حوزه حقثوق بنیثادین آمثوزش و ثود دارد

از حقوقثدانان متخهثص در زمینثه تیمی. اندمورد از مهادیق گوناگون آن اشاره کرده9

داتی بثرای توانند پیشنواحق آموزش و متخههان آموزش عالی به صورت مشترک می

 . بوبود متغیرهای حق آموزش در ایران تدوین کنند

مسئله حقوق آموزش عالی با مسئله هویت و  ایگاه آموزش عالی در ایران مرتبط و  -4

بوده  »الگوی ناپلئونی«الگوی توسعه آموزش عالی ایران  . همبسته وهم سرنوشت است

تزریق آنوثا بثه بدنثه دیوانسثاالری هدف این الگو صرواً تربیت کارمندان اداری و . است

های پس از انقالب اسالمی محیط و وضا و الزامات تغییر کرد در طو  سا . دولتی است

بنابراین  . باقی مانده است  اما قوانین و مقرراتی که بر اساس این الگو تهویب شده بود

 . یجاد شده استشکاف ا هادانشگاهبین ساختار اداری و حقوقی و کارکرد مورد انتظار از 

توقع داریم در زمینه وناوری وعا  باشند در حالی که قوانین و  هادانشگاهبرای نمونه از 

                                                                         . ایممقررات مورد نیاز را وراهم نکرده

 حقوق آموزش عالی در دو سطح مطرح است: -5

 م روابط در درون دانشگاهتنظی -الف

 (. . . . . . . -صنعت -) امعه تنظیم روابط دانشگاه و آموزش عالی با محیط بیرون -ب

 . در کشور ما در هر دو سطح دارای مشکل و مسئله هستیم

گااری در در بخش ادبیات نظری به مطالبی در خهوص تمایز بین قانون و سیاست -6

در ایران این خطوط تمایز روشثن . ته اشاره کردیمنظام آموزش عالی کشورهای پیشرو

از این رو نوادهای مختلف به بوانه سیاستگااری وارد قلمثرو قانونگثااری بثرای . نیست

برای نمونه دبیرخانه مجمثع  . اندآموزش عالی شده و به وضای تشتت مو ود دامن زده

زمثان هم . نثدکهای کالن علم و ونثاوری را ابثالغ میتشخیص مهلحت نظام سیاست



 . کنثدمعاونت علمی ریاست  مووری سیاست مراکثز تحقیقثاتی را تثدوین و ابثالغ می

امثا مجلثس . کنثدنامه ارتقای اساتید را ابالغ میشورای عالی انقالب ورهنگی نیز آیین

ای به ورود به مسائل شورای اسالمی که تنوا نواد رسمی قانونگااری است چندان عالقه

 . ردندا هادانشگاه

شایسته است نوادهایی که به وضای آموزش عالی نزدیکترند در قلمرو  پیشثنواد و  -7

 هادانشثگاههای امنا  شورای مرکزی مانند هیات. تر شوندتدوین قوانین و مقررات وعا 

 )که باید احیا شود( و شورای عالی علوم تحقیقات و وناوری

دهد در ایران به بخشی از ایثن می مروری بر مبح  منابع حقوق آموزش عالی نشان-8

قانون مثدنی  9در بخش منابع خار ی بر اساس ماده . ایمتو ه بودهمنابع ارزشمند بی

ایم هم چثون قثوانین داخلثی المللی که به آنوا پیوستههای بینقراردادها و کنوانسیون

این میراث  وانی اگر با نگرش مثبت مسئوالن همراه شثود بثه غنثا و  . اال راستالزم

در بخش منثابع داخلثی . بالندگی حقوق آموزش عالی کمک شایان تو وی خواهد کرد

و رسثوم دانشثگاهی در ایثران تثدوین شثوند منبثع  الثب و بثومی و  هاچنانچه سنت

قضثایی و احکثام  هایاز سویی گثردآوری رویثه. کارآمدی برای توسعه حقوقی هستند

تواند در ورآیند توسعه حقوق آمثوزش ها نیز منبع ارزشمند دیگری است که میدادگاه

تواند در تحقیقات بعدی مورد تو ثه محققثان قثرار ین سه پیشنواد می. اعالی بکار آید

 . گیرد

نفثر دانشثجو و پنجثاه  و و ود سه و نیم میلیون هادانشگاهبا تو ه به توسعه کمی  -9

بایسثت مثورد تو ثه ویثژه قثرار ای این قشر موم است که میاستاد مسائل حروه هزار

اعم از حق آموزش  مسایل دانشجویی  روابثط بثا دانشثگاه   ثاب و گثزینش و  .گیرد

 حقوق مالکیت وکری

  .بندی شده استپیشنوادات مفهل این پژوهش در چوارده گروه اصلی تقسیم

 کالناصالح قوانین و مقررات در سطح  -1

 روع خالءهای قانونی براساس تقسیم ابعاد آموزش عالی  2

 گااریتقویت نواد قانون -3

 حفظ انسجام قوانین و مقررات آموزش عالی -4

 ارتقای ضمانت ا را -5



 آشنایی مدیران آموزش عالی با حقوق آموزش عالی -6

 توسعه تعامل بین نوادهای قانون گاار  سیاست گاار و مجری -7

ه تعامل بین نوادهای نظارتی و آموزش عالی و نحثو  نظثارت آنوثا بثر مراکثز توسع -8

 علمی

 های امناءتقویت هیأت -9

 تقویت دواتر حقوقی -11

 هادانشگاهتوسعه و نوادینه سازی حقوق مالکیت وکری در  -11

 هادانشگاهتقویت سازوکارهای داخلی و انضباطی  -12

 مربوط به آموزش عالی غیردولتیاصالح و تقویت قوانین و مقررات  -13

 عالیتوسعه و تعمیق حق بنیادین آموزش -14
  


