
 
 

 بررسی مبانی و مفاهیم حقوق آموزش عالی
 و تدوین اساسی ترین مسایل آن در ایران

 
 غالمرضا ذاكر صالحی

 16فصلنامه پژوهش وبرنامه ریزی آموزش عالی شماره 
 چکیده

حقوق آموزش عالی شاخه ای ازحقوق آموزش تلقی می شوودددر ایون شواخه دو مبحود عموده 
 مبحد نخست زیربنوای نروریاستد  2عالی موزشودیگری حقوق آ 1عالی نخست حق آموزش

  ازآن به حقوق بنیوادین آمووزش نیوز تربیور موی شوودد و حقوق آموزش عالی راتشکیل می دهد
دوم یرنی حقوق آموزش عالی مسئله اصلی تنریم مناسبات درونی آمووزش عوالی هوم  درمبحد

ازمان های دیگر مطور  چنین تنریم روابط وحقوق متقابل آموزش عالی با دولت ,شهروندان وس
پژوهش حاضر در بخش نرری ومفهومی خود تالش موی كنود ایون دو حووزه را مررفوی  استد

ومفاهیم اساسی آنها را تبیین نمایددگام دوم این پژوهش مسئله شناسی حقوق آموزش عوالی در 
 4یافتوه مبتنی بر مصاحبه نیمه سواختار 3 یایران استددر این گام با اتکا به روش مطالره اكتشاف
  ومشکالت موجود بازشناسی شده استد بامدیران وخبرگان آشنا با موضوع,اساسی ترین مسائل

در پایان مجموعه ای از پیشنهادات برای تاسیس و توسره حقوق آموزش عالی در ایران وارتقای 
 كارآیی وانسجام آن تدوین وارائه شده استد

 ن آموزش عالی،حقوق بشر،ایرانواژگان كلیدی:حق آموزش،حقوق آموزش عالی،قوانی
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تر حقوق آموزش استد ایون قلمورو بزرگتور نوه تنهوا وسیع حقوق آموزش عالی بخشی از قلمرو
تر را قوانین مربوط به تحصیالت عالی و پیش دانشگاهی بلکه قوانین مربوط به تحصیالت پایین

و پس از آن در قوانین اساسوی  در اعالمیه جهانی حقوق بشر« حق آموزش»شودد نیز شامل می
ای از ایون مبحود اكثر كشورها ظهور و بروز داشته استد حقوق آموزش عالی به عنووان شواخه

متأسفانه از سطح مباحد محدود )عمدتاً نرری( فراتر نرفتوه و از توسوره و بلووز  زم برخووردار 
 كندده مینیستد از این رو انجام یک مطالره تجربی و تطبیقی را با مشکل مواج

 انددبندی از حقوق آموزش عالی ارائه داده( چند نوع تقسیم7002كاپلین ولی )
 حقوق آموزش عالی عمومی و خصوصی -6
 حقوق مراكز آموزش عالی سکو ر و مذهبی -7
 حقوق داخلی و حقوق مربوط به ارتباط با جهان خارج از دانشگاه -3

ز بر مدیریت، جهت مطالره قوانین آموزش عالی شوند كه تمركاین دو پژوهشگر سپس متذكر می
یل مهم است زیرا فرآیندها و ساختارهای مدیریت، محیط و ساختار قانونی و مدیریتی، ظهور مسا

چارچوبی جهت یافتن راه حل مشوکالت و اختالفوات را گریزناپوذیر  و اختالفات، ضرورت ایجاد
 كرده استد

یت آموزش عالی تفاوت بارزی با سواختارهای آمووزش به نرر آنان، ساختارها و فرآیندهای مدیر
 (د Kaplin & Lee,  2007ابتدایی و دبیرستان دارند)

رسد مباحد مهم و اساسی چون حق دسترسی به آموزش عوالی، تحصویالت رایگوان به نرر می
های حق دایر كردن آموزشگاه، استقالل دانشگاهها، حقوق استاد و دانشجو، آموزش عالی اقلیت،
بندی جنسیتی، هبی و قومی، آموزش عالی گروههای ویژه چون استردادهای درخشان، سهمیهمذ

« حقوق آمووزش عوالی»حقوق مالکیت فکری دانشگاه و بسیاری مسایل دیگر در قلمرو مبحد 
 گیرندد جای می

توان اذعان نمود كه هیچ اثر مکتوب فارسی كه مستقیماً حقوق آموزش عالی در وهله نخست می
شود ای یافت میمورد تجزیه و تحلیل علمی قرار داده باشد در دسترس نیستد اما آثار پراكندهرا 

 توان به سه دسته تقسیم نمود:كه به نوعی متضمن ابراد و آثار حقوقی هستندد این آثار را می
 اند:آثار و متون حقوقی كه مشتمل بر دو دسته -6

در ایون زمینوه آثوار مکتووب چنودانی در دسوت  الفد تحلیل قوانین و مقوررات آمووزش عوالی:
بینوی شوده آموزش عالی دو واحد درسی به این عنوان پیش مطالرات در دوره دكتری تنهانیستد
 داست 

مجموعوه  توان به كتابآوری و تبویب قوانین و مقررات آموزش عالی: در این زمینه میبد جمع
الودین شوریرت دكتور بها  ی شده توسطضوابط ومقررات استخدامی اعضای هیات علمی گردآور

قووانین آمووزش عوالی ( و6327)احمد داوری های مجموعه قوانین آموزش عالیو كتاب(6331)
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( تحوت 6330اشاره كردد همچنین اثر سوید كیوانوش كالنتور ) (6321دكتر بهروز گلپایگانی )
ت دانشجویی اسوت ها و مقررانامهكه گردآوری آیین« تدوین راهنمای حقوق دانشجویی»عنوان 

و اخیراً كتاب حقوق پژوهش كه گردآوری مصوبات این حووزه اسوت و توسوط مركوز تحقیقوات 
منتشر شده استد این آثار جنبه خدمات حقوقی دارند و اثر علمی  6333سیاست علمی در سال 
موظف بوه گوردآوری و بوه  ل حقوقی وزارت علومشوندد ضمن آنکه اداره كو پژوهشی تلقی نمی

 ددباشسانی این قوانین و مقررات میروزر
 حقوقی دارندد –ریزی آثار و متونی كه ماهیت برنامه -7

های توسره و تودوین اسوناد ملوی توان به تدوین بخش آموزش عالی برنامهاز جمله این آثار می
مراونت پژوهشوی وزارت ( و سند پژوهش و فناوری )6333ذاكرصالحی نخبگان ) ملیچون سند

، 6330های وزارت علووم )( و یا مطالرات تدوین  یحه اهداف، وظایف و مأموریت6331علوم،
مصطفی ایمانی و همکاران( اشاره كردد همچنین پژوهش مهرمحمدی و جواودانی و فراسوتخواه 

باشدد هر چند خروجی ( پیرامون افزایش دسترسی به آموزش عالی دارای این ماهیت می6337)
های حقوقی ایون در قالب اسناد حقوقی است )بجز مورد اخیر( اما جنبهنهایی بیشتر این مطالرات 

مطالرات پنهان مانده و كمتر بر آن تأكید شده استد ابراد حقوقی مسأله كالبدشکافی و برجسوته 
نشده استد شاید به همین علت اجرای این اسناد با ترارضات گوناگون بوا سوایر قووانین جواری 

 شده استد  ل مفاد آنها در عمل با مشکلكام كشور مواجه شده و تحقق
حقوقی دارند و به نحوۀ اداره بهتر مراكز علموی و حول  –آثار و مطالراتی كه جنبه مدیریتی  -3

ها و ابراد حقوقی قضیه پرداختوه گرددد در این آثار نیز كمتر به جنبهمسایل و مشکالت آنها برمی
 شده است از قبیل: های مدیریتی مسأله برجسته شده و عمدتاً جنبه

( در خصوص مشواركت زنوان در آمووزش 6330( و ذاكرصالحی )6331مطالره مریم حسینی )
( در خصوص نحوه شناسایی و پرورش اسوتردادهای درخشوان، 6323عالی، مطالره فراستخواه )

( در خصوص لزوم تأسیس و تریین جایگاه شورای مركزی دانشگاهها و 6321مطالره تسلیمی )
( در خصووص اعطوای اختیوارات اجرایوی موالی و اسوتخدامی و 6321انشگاه تهران )مطالره د

  های مشابه دیگردآموزشی به دانشگاهها و طرحها و پژوهش
 

در خصوص مبانی و مفاهیم حقوق آموزش « مطالره پایه»همانگونه كه مالحره شد تاكنون یک 
صورت یکپارچه بررسوی كنودد  عالی انجام نشده است كه كل سیستم حقوقی آموزش عالی را به
ایون شواخه از حقووق در اختیوار   زمه این مهم این است كه ابتدا مبانی نرری و مفاهیم اصلی

یابی و كشوف منود قورار گیوردد گوام دوم نیوز مسوألهمدیران، كارشناسان و پژوهشوگران عالقه
ه را ركن پوژوهش ترین مسایل و مشکالت در این زمینه استد مطالره حاضر این دو مسألكلیدی

خود قرار خواهد دادد انجام یک مطالره تطبیقی در حقووق سوایر كشوورها نیوز هور چنود گوامی 



 4 

های محقق( انجام آن ضروری است اما به دلیل نوپا بودن و جدید بودن این مبحد )پیرو بررسی
 میسر نیستد 

 ق اهداف یاد شده گام برخواهد داشت:ین پژوهش در دو بخش مستقل در تحقا
مورد تدقیق و تفسیر قورار موی گیورد و  1الف: بخش نرری: در این بخش مبانی حق بر آموزش

بدون وارد  2آموزش عالی  اسناد بین المللی بررسی می شودد همچنین ابراد و ساختار كلی حقوق
شدن به جزئیات قوانین )در سطح كالن( بررسی می شوندد بویژه رابطه مدیریت آموزش عالی با 

ش عالی، سطو  حقوق آموزش عالی، و مررفی قلمروها و مباحد اصلی آن در سوطح حقوق آموز
 آموزش عالی جهاند

در  كشف كلیدی ترین مسایل حقووق آمووزش عوالیدر جهت مطالره اكتشافی  سپس در فرآیند
 تالش می كنیمد ایران

 روش تحقیق
وسوپس  وزش عالی بوط به حقوق آممبانی و مباحد نرری و عملی مر تبیینهدف این مطالره ،

 بندی آنها ستدترین مسایل حقوق آموزش عالی در ایران و دستهكشف اساسی

 :حاضرپاسخگویی به سئوا ت زیر را مورد توجه قرارداده است:  تحقیق
 ها و مفاهیم عمده در حق بر آموزش و حقوق آموزش عالی چیست؟نرریه (أ

 دارد؟چه جایگاهی « حق بر آموزش»الملل در اسناد حقوق بین (ب
 قلمرو مباحد حقوق آموزش عالی در سطح نرری شامل چه ابراد و مباحثی است؟پ ( 

حقوق آموزش عالی شامل چه سطوحی است و روابط نرام مدیریت آموزش عوالی بوا  (ت
حقوق آموزش عالی چیست؟ ذی نفران اصلی نرام حقوق آموزش عالی چوه كسوانی 

 هستند؟

 اند؟زش عالی در ایران كدامترین مسایل حقوق آموترین و كلیدیاصلی (ث

چه راهکارهایی برای اشراف و آگاهی مدیران و سیاستگذاران و برنامه ریزان آمووزش  (ج
 شود؟عالی نسبت به حقوق آموزش عالی پیشنهاد می

 استد 3نوع تحقیق كیفی و اكتشافی
 خواهد بودد 4برای پاسخ به سئوا ت اول تا چهارم روش تحقیق نرری و اسنادی د6
ی پاسخ به سئوا ت پنجم و ششم از طریق یک مطالره اكتشافی مبتنی بر محقق برا د7

ها نمودد متن مصاحبهاسان ذیربط  اقدام با مدیران و كارشن 5ساختار یافتهمصاحبه نیمه

                                                 
1 Education right 
2 Higher Education Law 
3 -Exploratory 
4 documentel method 
5 semi-structured interview 
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ذاری، هایی مشوخص تبودیل و پوس از كدگوسازی و تلخیص بوه گویوهپس از پیاده
  بندی ودر نهایت تحلیل شددطبقه

 تحقیق نیز به قرار زیر است: حجم نمونهجامره آماری و 
بورداری در بخش نرری و اسنادی، كلیه مقا ت، گزارشات و كتب در دسوترس مطالروه و فیش

ها یک نمونه هدفمند و غیور احتموالی بوا توافوق نواظر علموی و كارفرموا شدد در بخش مصاحبه
آموزش عالی آشنا بوده و یا  شد زیرا در ایران ترداد افرادی كه با مبحد حقوق)مؤسسه( انتخاب 

 با این مقوله درگیر هستند بسیار اندک استد 
 ها را سامان دهد:محقق تالش نمود در سه حوزه مصاحبه

مدیران آموزش عالی كه به نحوی با حقوق آموزش عالی بیشتر از سوایر مودیران درگیور  –الف 
به اعطای مجوزهای گوناگون  هستندد برای مثال مدیركل حقوقی و یا مدیران مراكزی كه نسبت

 كنند و مسئولین شورای عالی انقالب فرهنگی اقدام می
 حقوقدانان و استادان حقوق آشنا با مباحد حقوق آموزش عالی –ب 
صاحب نرران برجسته دانشگاهی و مدیران و وزاری سابق وزارت علوم و وزارت بهداشوت   –ج 

ها نفور از گروههوای یادشوده پرسوش 30رای بدین منرور پس از مشورت با ناظر علمی طر  ب
نفر از این مجموعه آمادگی خوود  70های مکرر مصاحبه ارسال شدد در نهایت و پس از پیگیری

 ها انجام، پیاده سازی، و ویرایش و كد گذاری گردیدد را برای مصاحبه اعالم نمودند، كه مصاحبه
 نفر 2  گروه ج      -  نفر 1 گروه ب   -  نفر 1گروه الف  

 
 موزه های نرریآادبیات تحقیق و

 
آید و هر حقی حوداقل در نسل حقوق صحبت به میان می سهنوع حق یا به عبارتی  سهامروزه از

 گانه حقوق بشر مرروف هستنددهای سهها قابل ترریف است كه به نسلیکی از این نسل
 ها:نسل اول حق

هایی مانند آزادی مدنی هستندد حق -سیاسی هایاول عمدتاً همان حقوق و آزادیهای نسلحق
 انتخاب محل اقامت و آزادی مذهبی در زمره حقوق نسل اول قرار دارندد بیان، 

 ها:نسل دوم حق
هایی همچون آموزش، كندد حقنسل دوم حقوق بشر در حوزه اجتماعی و اقتصادی خودنمایی می

 آینددز حقوق نسل دوم به شمار میمسکن، مراقبت بهداشتی، اشتغال و سطح مناسب زندگی ا
ترین وجه اشتراک این دو نسل، تأكید هر دو آنها بر فرد انسانی یا به عبارت دیگر، صاحب مهم

 حق بودن فرد است كه این خصیصه در نسل سوم حقوق بشر موجود نیستد
 ها:نسل سوم حق
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و به گسترش انسانی، ها مولود نیازهای جدید بشری بودد روند ربه وجود آمدن نسل سوم حق
های های نسلالملل و حقوق بشر و نیز كاستیالمللی، اجتماعی و اخالقی شدن حقوق بینبین

اول و دوم موجب ظهور نسل سوم حقوق بشر شدد حقوق نسل سوم یا حقوق همبستگی از فرد 
 اینبنابر  (Iranmehr, 2008) گوید؛ بلکه بر شهروند جهانی تأكید دارددانسانی سخن نمی

 از نرربنیادی بودن در نسل اول واز نرر وظایف دولتها مسائل مربوط به حق آموزش
 در نسل دوم حقوق بشر مورد بحد قرار می گیرددوابراداجتماعی آن 
 چیست؟   حقوق آموزش عالی

وموسسوات هوا دانشوگاه"های بریتانیوائی و دولوت  نوشوت: ، بِردال در  دانشگاه6111در سال 
ارچوب مرجع قانونی و باید در یک چجامره   هر شخصیتِ حقوقیِ دیگری در نندماآموزش عالی 

 حقووقد  "آنان غیرممکن خواهود بوود تشکیالتی حركت كنند كه بدون آن حیات مرتب ومنرم
درموورد كوه   قوانین حقووقیخاصِ  بدنههم  برای  ،ارچوب قانونی مرجع راآموزش عالی، این چ

و هوم بورای آن  -اعضوا، كاركنوان، و دانشجویانشوان   -د روموسسات آموزش عالی بکوار موی
دهود، فوراهم شان را تحت تأثیر قرار میها و زندگی روزمرهعناصری از قانون عمومی كه فرالیت

دد  امروزه موضوع حقوق آموزش عالی از موضوعی خاص و خصوصی به موضوعی عوام و آورمی
 یر، و اسوتادی می كه درباره آنها هور رئویس، مودمسائل مه ،اینوجود تبدیل شده اما باترمرمولی

باید یک درک كلی واجمالی داشته باشد بسط پیدا كرده است مانند: حراست از مالکیت مرنوی و 
 شایسوته خطای مدنی )شبه جرم(، اصول مدیریت اطالعات شخصی، استخدام متناسب، و قانون

آموزش عوالی مرموو ً وظیفوه دولوت  مالی ، و حل وفصل اختالفاتد درحالیکه تأمینبر دانشگاه
كننود به كسانی كه وجوه را تأمین میدهی شود تأمین منابری كه با وظیفه جواب پسدانسته می
افزایش آموزش عالی خصوصی و تمایل عمومی به انتقال بارِ تأمین موالی  هم چنینمالزم باشد،
جدیودی را در حقووق  هوایهوا و گورایشازمتوسطه به مصرف كننودگانش، چوالشآموزشِ پس
 ,Farrington& Palfreyman) ه اسوتدآوردالی، از عمومی به خصوصی، بوجوود آموزش ع

 (د2006
دانشوگاه از دو "گفوت:  6713سینیبالدو دو فیشی )كه بردها پاپ مرصوم چهارم شود( در سوال 

عنصر تشکیل شده است یکی بیرونی یکی درونی: برسمیت شناسوی توسوط مقاموات قوانونی، و 
-انسجام و شکل رسمی موی« تشکیل شده -خود»راده عمومی ومشترک اعضائی كه به جامرۀ ا

، مسوتقیم از خانودان ی مودرکهوا اختیوار خوود را بورای اعطوادانشگاه،ی قدیمدراروپاد  "بخشد
ندد  درحالیکه گهگاه درطی قرون، اصوالحاتی می كرد سلطنتی برنوان جانشین دربار پاپ دریافت

بود كه اراده  6133آمد فقط در سال تر برمل میهای قدیمیدرمورد دانشگاهتوسط وضع قوانین 
، كه بطور جدی خودمختاریِ تقریباً مطلق موسسات را در استفاده از بودجه همگانی كافیسیاسی 

هرچنود نرور ایون دو (دFarrington& Palfreyman, 2006به چالش بکشود، پیودا شودد  )
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نشگاه مدرن اروپایی ازكلیسا جدا شده بود اما تاریخ رواج آزادی نویسنده از منرر تاریخی است ودا
بور موی  حتی پیش از آن یرنی الگوی دانشگاه هومبولتی 6133علمی وخودمختاری به قبل از 

 گرددد

 درپی هوم چنویناز تغییر سریع وپیجهانیِ آموزش عالی در شرایطی های سیستماز نرر حقوقی ،
سوازی قانونگوذاری آمووزش عوالی اسوت توا شورها به سادهتوسره هستند كه گرایش عمومی ك

سازندد  افزایش خودمختاری درونی  پاسخگوترهانسبت به چالش تر و سیستمهای ملی را منرطف
 یفیت و انتخواب ، تضومین نحووه مودیریتموسسات، تدابیر عمومی طراحی شده برای ارتقای ك
ت در بازار تر كردن موسسا، رقابتیگاهیدانش كارآمد و پاسخگو، حفاظت از اعضای ضریف جامره

از مداخالت سیاسی در كار آكادمیک موسسات با اهمیت بسویار بیشوتر  جهانی، و تضمین رهایی
ریزی اسوتراتژیک و موالی، قورین قایل شدن به مدیریت كارامد شامل بهبود منابع انسانی، برنامه

 گردیده استد

موسسات منرطف و پاسوخگو اسوت، )یوا بایود  هدف قواعد حقوقی در آموزش عالی، تسهیل كار
 پركردن و ارزیابی مستمرد  با این وجوود ، فرمگرفتار كردن در منجالب دیوان سا ری باشد(، نه

شواید تووجهی بیشوتر از  –ما بر اهمیت بذل توجه  زم روسا و مدیران موسسات آموزش عوالی 
د حقوقی در اخوذ تصومیمات قوانونی به كاربرد صحیح قواع –آنچه در سالهای اخیر مرمول بوده 

 (د  Farrington& Palfreyman, 2006كنیم )تأكید می

 حق آموزش )حق بر آموزش(
توان به دو بخش تقسیم نمود: نخست حق بر آموزش كه در شمار حقوق حقوق آموزش را می  

یم و بنیادین بشر است و دوم حقوق آموزش كه مناسبات نهاد آموزش و جامره و دولت را تنر
 را مد نرر قرار می دهیمد "حق بر آموزش"حراست می كندد در این بخش مبحد 

( و 6113مفهوم حق آموزش هم در نسل اول حقوق بشر )اعالمیه جهانی حقوق بشر مصوب   
المللی قرار گرفته است هم در نسل دوم حقوق بشر با تفصیل بیشتر مورد نرر و تأكید جامرۀ بین

 مضاعف یافته استدو از این حید اهمیت 
المللی حقوق بشر داردد و هم عرفی است و جایگاه رفیری در اسناد بین آموزش هم حقی طبیری  

كشور ما اعالمیه جهانی حقوق بشر را بدون هیچ حق شرط و تحفظّ پذیرفته استد از سویی در 
قتصادی المللی حقوق مدنی و حقوق سیاسی، ادر مجلس شورای ملی دو میثاق بین 6311سال 

 1و اجتماعی به تصویب رسید و بدین ترتیب حکم قواعد آمره را پیدا كردد زیرا بر اساس مادۀ 
همانند قوانین داخلی ی اسالمی قانون مدنی قوانین بین المللی در صورت تأیید مجلس شورا 

این دو شوندد  از این با تر، به لحاظ فراملی بودن اعالمیه جهانی حقوق بشر و  زم ا جرا می
زیرا هم ضمانت میثاق بر تمامی مصوبات داخلی اعم از قانون اساسی و قانون مدنی برتری داردد

فرل اوفوا  "اوفوا بالرقود"از لحاظ شرعی نیز با توجه به آیۀ  اجرای داخلی دارند هم بین المللید
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كس قرارداد  به صورت امر آمده استد بدین مرنی كه خداوند دستور فرموده است مسلمانان با هر
 داشته باشند نسبت به اجرای آن ملتزم باشندد

اند ای را در خصوص حق بر آموزش خلق كردهالمللی به همراه خود ادبیات ویژهاین اسناد بین  
های آموزشی، كه برخی مفاهیم آن عبارتند از: آزادی آموزشی، استقالل آموزشی، برابری فرصت

 عدالت آموزشی و ددد
ده سوند یواز ،منرور آشنایی خوانندگان با اسناد مهم بین المللی در زمینۀ حوق آمووزشبه  در اینجا

شود برخوی از ایون اسوناد صورفاً می كنیمد یادآور می بین المللی در این زمینه را ذكر مهم و مرتبر
 جنبه توصیه یا اعالمیه دارند و برای ما الزام آور نیستند اما بخشی از میراث جهانی حق آموزش به

 )برای مشاهده تفصیلی به گزارش تحقیق مراجره شود(روند و مرور آنها مفید استد شمار می
 د اعالمیه جهانی حقوق بشر 6
 قاهره –د اعالمیه اسالمی حقوق بشر 7
 6110مصوب -د كنوانسیون مبارزه با تبریض در امر ترلیمات3
 های جوانان در خصوص تحصیلد یونسکو و حقوق و مسئولیت1

 6110مصوب انسیون حذف كلیه اشکال تبریض علیه زنانكنو-1
دسوامبر  61 مصووب –میثاق بین المللی حقوق  اقتصادی  اجتماعی و فرهنگی ملل متحد   -1

6111  

 )حق آموزش و پرورش(كنوانسیون حقوق كودک  73ماده د 2

تامبر سوپ 6اوت توا  73المللی یونسوکو در خصووص جوانان)گرنوبول، فرانسوه، د كنفرانس بین3
6111) 

 6117 -د بیانیۀ نشست وزرای مسئول جوانان كشورهای مشترک المنافع 1
توا  6110پورا   -د پیش نویس  یحوه آزادی دانشوگاهی و حقووق جواموع دانشوگاهی60
6117  
 6110: تایلند 1د اعالمیه جهانی آموزش برای همه66

امون جنبه های مختلف حق عالوه بر موارد یادشده در قوانین اساسی كشورها نکات مهمی پیر
 آموزش

این موارد مشتمل بر ایده هایی است درج شده كه خالصه ای از آنها در جدول یک آمده استد
 كه به صورت مستقیم به حق آموزش اشاره داردد

 
 كشور 70 حق آموزش در قوانین اساسی--6جدول 

 تأكید اصلی متن اصل/اصول مربوطه كشور ردیف

                                                 
1 - Education for All (EFA) 
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 تأكید اصلی متن اصل/اصول مربوطه كشور ردیف

 71اصل  ژاپن 6
  مساوریآموزش 

 آموزش اجباری رایگان 

 36اصل  كره جنوبی 7

 آموزش مساوی 

 آموزش اجباری رایگان 

 بیطرفی سیاسی در آموزش 

 استقالل داخلی مؤسسات آموزش عالی 

 آموزش دائمی شهروندان 

 13اصل  كانادا 3

 ای و عدم خدشه به حقوق و امتیازات مدارس فرقه
 هامدارس گروههای خاص و اقلیت

 از نرام مدارس خصوصی و  حفاظت قانونی
 مدارس اقلیتها

1 
 سویس
 

 اصل بیست و هفتم
مکرر  –اصل بیست و هفتم 

 1و 3
 

 آموزش ابتدایی رایگان و اجباری 

 و عقیده در مدارس دولتی آزادی مذهب 

 كمک مالی به آموزش و پرورش 

 استقالل ایالتها در امر آموزش و پرورش 

 تشویق به انجام تحقیقات علمی 

 اسپانیا 1
 11اصل 

 

 الزام دولت به توسره آموزش 

  الزام دولت به هدایت آموزش و تحقیقات به سوی
 منافع عمومی

 ایتالیا 1

 1اصل 
 33اصل 
 31اصل 
 

  كمک دولت به توسره امور فرهنگی و تحقیقات
 علمی

 آزادی علم و آموزش 

 تأسیس مدارس دولتی توسط دولت 

  آزادی كامل مدارس خصوصی و برابری آنها با
 رس دولتیمدا

  آزادی تشکیالت مستقل در دانشگاهها و
 فرهنگستانها

 آزادی تحصیالت آموزش ابتدایی رایگان و اجباری 

 كمک دولت به تحصیل افراد شایسته و با استرداد 

 76اصل  رومانی 2
 آموزش عمومی اجباری 

  آموزش رایگان در تمام سطو 

 60اصل  لبنان 3
 آزادی آموزش 

  مختلفآزادی مدارس خاص جوامع 

 آموزش رایگان در كلیه سطو   72اصل  عراق 1
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 تأكید اصلی متن اصل/اصول مربوطه كشور ردیف

 73اصل 
 71اصل 
 

 آموزش ابتدایی اجباری 

 ای در روستاهاگسترش آموزش فنی حرفه 

 گسترش آموزش شبانه 

 تضمین آزادی تحقیقات علمی 

 تشویق ابتکارات علمی 

 اعتال و گسترش سطح آموزش عمومی 

 ترویج تفکر علمی و روحیه تحقیقاتی 

 تمهید شرایط استفاده از موفقیت ترهد دولت به-

 های علمی جهان

 32و 71و 77و 76اصل  سوریه 60
 مایت دولت از دانش و تحقیقات 

 آموزش رایگان و اجباری 

 10و63ماده  كویت 66
 حمایت دولت از آموزش 

 آموزش ابتدایی رایگان و اجباری 

67 
 بلژیک
 

 71اصل 

 آزادی آموزش 

 بیطرفی در آموزش 

 های فکری عقیدتی و مذهبی در احترام به دیدگاه
 آموزش

 آموزش اجباری و رایگان 

  برابری همه دانش آموزان و دانشجویان و والدین
 در برابر قوانین

  قانونی بودن سازماندهی، به رسمیت شناختن یا
 تأمین مالی آموزش

 عربستان 63
 63ماده 

 30ماده 
 مبتنی بودن آموزش بر اعتقاد اسالمی 

 سوادیمبارزه با بی آموزش عمومی رایگان و 

 13اصل  الجزایر 61

 آموزش رایگان 

 آموزش ابتدایی اجباری 

 آموزش مساوی 

 اینرارت دولت بر آموزش حرفه 

 سازماندهی آموزش توسط دولت 

61 

 
 اندونزی

 36اصل 
 37اصل 

 كنترل دولت بر آموزش 

 اداره مدارس مذهبی توسط وزارت امور دینی 

 آموزش ابتدایی اجباری 

  از حق آموزشبرخورداری 

 الزام دولت به تأمین آموزش همگانی 



 66 

 تأكید اصلی متن اصل/اصول مربوطه كشور ردیف

 آموزش مساوی  63اصل  مراكش 61

62 

 
جمهوری 
 نیجر

 61و 66اصل 
 حق آموزش 

 حمایت دولت از آموزش 

 امریکا 63
در مورد حق آموزش مطلب خاصی 

 وجود ندارد
 

 فرانسه 61
در مورد حق آموزش مطلب خاصی 

 وجود ندارد
 

 ایران 70

 د3اصل 
  61اصل 
 61اصل 
 30اصل 
 13اصل 

 آموزش رایگان تا پایان متوسطه 

 تسهیل و ترمیم آموزش عالی 

 تقویت رو  بررسی و تتبع و ابتکار 

 های محلی و قومیآزادی تدریس زبان 

 تدریس زبان عربی 

 تربیت افراد ماهر به نسبت احتیاج كشور 

 منابع :
 

Madani S. J (2009)   Maddex Robert L. (1996)  ,Negahe Bayyeneh 

institute(2008) 

 

 چند نکتۀ مهم پیرامون حق آموزش
كمیته تفسیر عمومی میثاق حقوق اقتصادی در نرریات تفسیری خود نکات مهمی را توضیح 
داده كه ذكر آنها ضروری استد از جمله آنها وجود چهار ویژگی مهم در حق دریافت آموزش 

 است:
های آموزشی كاركردی باید به ترداد  زم در محدود نهادها و برنامه – الف( در اختیار بودن

ها به عوامل مترددی صالحیت دولت عضو در اختیار باشدد كاركرد  زم این نهادها و برنامه
ها كنند، مثالً همه نهادها و برنامهای كه در آن عمل میبستگی دارد، از جمله بافت توسره

حمایتی، تسهیالت بهداشتی و نرافتی برای هر دو ها، دیگر عناصر احتما ً نیازمند ساختمان
كنند، جنس، آب آشامیدنی سالم، مرلمان آموزش دیده كه حقوق رقابتی داخلی دریافت می

مطالب آموزشی و غیره؛ در عین حال برخی به امکاناتی نیز كتابخانه، لوازم كامپیوتری و فناوری 
 اطالعات هم نیاز خواهند داشتد

های آموزشی باید برای همه، بدون تبریض در داخل نهادها و برنامه – ب( قابلیت دسترسی
پذیری دارای سه جنبه متداخل و همپوش صالحیت كشور عضو قابل دسترسی باشدد دسترسی

 است:
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پذیرتر، هم به لحاظ آموزش باید برای همه، به ویژه برای گروههای آسیب –عدم تبریض    
 مبتنی بر د ئل ممنوعه قابل دسترسی باشد؛بدون تبریض قانونی و هم در عمل،

آموزش باید به طور سالم و ایمن در محدوده دسترسی فیزیکی  –قابلیت دسترسی فیزیکی    
باشد، خواه با حضور در محل جغرافیایی كه به صورت مرقول مناسب و راحت است )مثل 

 ؛«(آموزش از راه دور» ای در محل( یا از طریق فناوری نوین )مثل دسترسی به برنامهمدرسه
آموزش باید به لحاظ هزینه برای همه قابل تحمل باشدد این بُرد  –قابلیت دسترسی اقتصادی    

در ارتباط با آموزش ابتدایی، متوسطه و  63ماده  7پذیری با عبارات متفاوتی در بند از دسترس
اختیار همه باشد، كشورهای در « رایگان»عالی بیان شده است: در حالی كه آموزش ابتدایی باید 

 عضو ملزم هستند به تدریج آموزش متوسطه و عالی مجانی را ارائه دهندد
های های درسی و شیوهشکل و محتوای آموزش، از جمله برنامه –قابل پذیرش بودن ج(    

آموزان و در مواردی مقتضی برای والدین قابل قبول و پذیرش )مثالً تدریس باید برای دانش
بط، مناسب از نرر فرهنگی و دارای كیفیت خوب( باشد؛ این امر مقید به اهداف آموزشی رذی

( و 7) 63، ماده ط آموزشی مورد تأیید دولت است )رک به:( و حداقل ضواب6) 67مقرر در ماده 
 (؛1)

پذیر باشد كه بتواند با نیازهای جوامع و ای انرطافآموزش باید به گونه –پذیری د( انطباق
آموزان در شرایط متنوع اجتماعی و فرهنگی های متحول سازگار باشد و به نیازهای دانشیتجمر

 آنان پاسخ دهدد
 این كمیته نرریه خود را در مورد رایگان بودن آموزش چنین بیان داشته است:

ها باید اولویت را به تأمین به این مرناست كه گرچه دولت« ایجاد تدریجی آموزش رایگان»
ابتدایی رایگان بدهند ولی این ترهد را هم دارند كه اقداماتی ملموس در جهت نیل به  آموزش

 آموزش متوسطه 
 (Mitusi, 2008 وعالی رایگان اتخاذ كنندد)

 : مبحد حق آموزش بندیجمع
آموزش دیگر مانند گذشته كا یی تجملی و لوكس نیستد برخالف دنیای قدیم، خانواده به 

زشهای  زم برای حضور در زندگی اجتماعی را به فرزندان منتقل كندد تنهایی قادر نیست آمو
طلبد كه انتقال آنها به فرزندان از زندگی در جهان امروز، داشتن آگاهیها و مهارتهایی را می

-توانایی خانواده خارج استد واضح است كه ضرورت آموزش برای ایفای نقشهای موفق و حرفه

 دددهای بیشتر خود را نشان می
آزادی فرد نرر داشته باشند  –توانند به آموزش تنها به عنوان حق جوامع امروزی دیگر نمی   

زیرا فرد آموزش ندیده نه تنها برای خود دردسرساز است كه برای جامره نیز هزینه آفرین استد 
ادعای  –پس آموزش از یک سو حق افراد است و از سوی دیگر حق جامرهد از یک سو حق 
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ادعای جامره است و  –است بر جامره و جامره مکلف به تأمین آن و از سوی دیگر حق افراد 
مراصر، حق بر آموزش هم  آن، بنابراین در چارچوب حقوق بشرفرد مسئول و موظف در مقابل 

از یک سو حق حمایتی است و از سوی دیگر یک   است و هم یک حق مثبت 1یک حق منفی
 Ghari Seyedfatemi,2009) آزادی انتخاب

عالی به همان نسبت كه از آموزش ابتدایی به سمت متوسطه و  عالی و در مورد حق آموزش   
)دستکم می توان گفت در برخی كنیم حق ادعایی و ترهدات دولت ای حركت میحرفه

دهد گرایش رو به المللی نشان میشودد اما دقت نرر بیشتر در اسناد بینتر میكم رنگكشورها(
 شوددبه سوی ترهد به نتیجه درمراحل بردی آموزش نیز مشاهده می تزایدی

ددربرخی كشورها آموزش در مورد آموزش اجباری انحصار آن به آموزش ابتدایی شفاف است    
اما در مورد آموزش رایگان این ترهد به تالش برای ترمیم و تسهیل و پایه را نیزشامل می شودد

 شود و اصل مسأله محدود به مقطع ابتدایی نیستددسترسی به آموزش عالی تفسیر می
مذهبی  –آزادی تأسیس آموزشگاه و آزادی انتخاب آموزشگاه برای فرزندان )اعم از سکو ر    

 خاص ددد یا ددد( به راحتی به آموزش عالی قابل ترمیم استد
مناسب از ربط بودن، شرایط كیفی آموزشها )مانند حس كرامت و رشد شخصیت انسانی و یا ذی

نرر فرهنگ و دارای كیفیت خوب( هم چنین ویژگیهای دیگری چون در اختیار بودن، قابلیت 
پذیری كامالً به سطو  دسترسی فیزیکی و اقتصادی، قابل پذیرش بودن و قابلیت انطباق

 المللی وجود ندارددكند و هیچگونه حصری در اسناد بینعالی نیز د لت میآموزش
ای كه برای بت به یکدیگر وضریت مکمل و مفسر هم بودن را دارندد به گونهاین اسناد نس   

تحقق هر بنداز حق آموزش باید بند مرتبط در سند دیگر نیز تحقق پیدا كندد كمیته تفسیر میثاق 
حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی بر این امر صحه گذاشته و این نگاه سیستمی و جامع را 

 3خواستار تحقق ماده  63تفسیر عمومی ماده  31و  33مثال در بند توصیه كرده استد برای 
كنوانسیون حقوق كودک شده  7( و ماده 6110كنوانسیون یونسکو علیه تبریض در آموزش )

 جامۀ عمل پوشاندد 63است تا بتوان به اهداف ماده 
موزش آنها را هایی كه بخشهای مربوط به حق آكشور ما تمامی اسناد و قوانین و كنوانسیون   

همان چند  –مرور كردیم را امضا نکرده استد )مانند كنوانسیون منع تبریض علیه زنان( اما او ً 
موردی كه كشور ایران به آنها پیوسته است مانند كنوانسیون حقوق كودک، آموزش برای همه، 

بر ترهدات  اعالمیه جهانی حقوق بشر، میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و ددد مشتمل
به وجهه و اعتبار  ونادیده انگاشتن حقوق افراد گرانسنگ و مختلفی است كه عدم تأمین آنها

                                                 
جنبه سلبی یک حق را درنظر دارد.حق حیات یک حق منفی  (Negative Rightحق منفی )-6

 است.یعنی حق این است که دیگری را نکشیم
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هایی كه بدانها اسناد و كنوانسیون –ثانیاً  –كند المللی جمهوری اسالمی صدمه وارد میبین
 ونددشالمللی رسیده باشند نیز  زم ا تباع میایم چنانچه به مرحله عرف بیننپیوسته

نگرانی كه وجود داشته و دارد، مربوط به ضمانت اجرای حق آموزش استد در بخش مربوط به    
قانون اساسی رئیس جمهوری به عنوان مجری قانون اساسی مسئول حسن اجرای آن بوده و در 
مقابل مجلس شورای اسالمی و قوه قضائیه پاسخگوستد مطالبات مدنی نیز بخش دیگری از 

شودد برخی از اسناد و ت اجراست كه مرمو ً توسط نهادهای غیردولتی دنبال میپشتوانه ضمان
ها مانند میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیز دارای پروتکل الحاقی هستند كنوانسیون

دهد در صورت تضییع حق، مسأله را پیگیری و احقاق حق نمایندد امید است كه به فرد اجازه می
می به این پروتکل بپیوندد و بدین ترتیب راه برای ارتقای چشمگیر ضمانت كه جمهوری اسال

 اجرایی این میثاق در ایران فراهم شودد
 های قانون مدنی ایران نیز راه دیگری برای تقویت میزان تحقق اسناد و كنوانسیون 1ماده    
 سازددالمللی است كه پیگیری مفاد آنها را در داخل كشور میسر میبین
در ارتباط با حق آموزش آنچه بسیار اهمیت دارد و دركشورهای جهان سوم از اهمیت مضاعف    

هاستد خوشبختانه كمیته تفسیر میثاق حقوق اقتصادی برخوردار است، رویکرد و تالش دولت
عالی، وزارت علوم را به عنوان ای به این امر داشته استد اگر در مبحد حقوق آموزشتوجه ویژه
عالی در واژگان به كار رفته در تفسیر توجه و تأمل مدیران آموزش سئول تلقی كنیم،نهاد م

 دهیم:عمومی این كمیته بسیار راهگشاستد برای نمونه موارد زیر را مورد تأكید قرار می
 د اقدامات دولتها باید سنجیده، ملموس و هدفمند در پی تحقق كامل حق بر آموزش باشدد6
« اتخاذ اقدامات»لتها اثر فوری دارند مانند تضمین عدم تبریض و ترهد به د برخی ترهدات دو7

 د63در جهت تحقق كامل مادۀ 
د كشورهای عضو ترهدی خاص و مستمر دارند تا با نهایت شتاب و كارآیی ممکن در جهت 3

 حركت كنندد 63محقق كامل ماده 
 یرمجاز استدد هر گونه اقدام قهقرایی در رابطه با حق آموزش در میثاق غ1
د دولتها ملزم به داشتن راهبرد ملی آموزش مشتمل بر شاخصها و مریارهای مربوط به حق 1

 تفسیر عمومی میثاق( 17باشند)بند برآموزش می
گونه كه در بررسی قوانین اساسی كشورها المللی همانها و كنوانسیونهای بینعالوه بر میثاق   

در بندهای مرتبط با حق آموزش كه به عنوان یک حق  مالحره شد مرمو ً چند نکته اساسی
آموزش  –آموزش اجباری  –بنیادین مورد تأكید و توجه بوده است وجود دارد: آموزش رایگان 

 آزادی تأسیس آموزشگاهد –آزادی انتخاب آموزشگاه  –دار به سوی رشد شخصیت انسانی جهت
جز مبحد آموزش اجباری بقیه موارد به سطو  همان گونه كه پیشتر گفتیم، از موارد یاد شده ب   

 عالی قابل ترمیم استد
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 حقوق آموزش عالی
اكنون پس ازفراغت از مبحد حق آموزش كه ركن اصلی موضوع مطالره است ،به بررسی ابرواد 

 حقوق آموزش عالی می پردازیمد
 قلمرو حقوق آموزش عالی

نوه تنهوا  عالی استد این قلموروتر تحصیالت یعوس قوانین تحصیالت عالی بخشی از قلمرو
گیرد بلکه قوانین مربوط بوه دانشگاهی دیگر را دربر میقوانین مربوط به تحصیالت عالی و پیش

شود كه این تحصیالت شامل تحصیالت ابتدایی، راهنمایی و تر را نیز شامل میتحصیالت پایین
های تحصیالت عموومی و بخشتوانند به تر میهای عالی و پاییندبستانی استد این بخشپیش

نشان داده شده به منرور تولید یوک جهوان چهوار وجهوی، 7جدول طور كه در خصوصی، همان
تر عمومی و خصوصی، تقسویم شووندد در تحصیالت عالی عمومی و خصوصی، تحصیالت پایین

تواند به تحصیالت خصوصی كه بوه وسویله مؤسسوات آخر، چهارگوش تحصیالت خصوصی می
 د هر بخشی كه در این جودولتقسیم شود شود،ی( و مؤسسات مذهبی فراهم مییردینسکو ر )غ

 های دیگر متمایز شده استدنشان داده شده به طور قانونی از بخش
 قوانین آموزشیقلمرو -7جدول 

 دولتی آموزش آموزش خصوصی
 

  سکو ر غیر سکو ر

های ها و كالجدانشگاه
 مذهبی خصوصی

های ها و كالجدانشگاه
 سکو ر خصوصی

 آموزش عالی دولتی های ها و كالجدانشگاه

مدارس ابتدایی و راهنمایی 
مذهبی خصوصی و مدارس 

 دبستانیآمادگی و پیش

مدارس ابتدایی و راهنمایی 
سکو ر خصوصی و مدارس 

 دبستانیآمادگی و پیش

مدارس ابتدایی و راهنمایی دولتی و 
 دبستانیمدارس آمادگی و پیش

ش آموز
سطو  
 ترپایین

 kaplin & lee (1997)منبع :

باید این پرسش را مطر  كرد: این مسأله یا موورد بوه  ر یک دوره و رشته آموزش عالی د  د
آموزش عالی دولتی ارتباط دارد یا خصوصی؟  اگر این مسأله به آموزش عالی خصوصوی ارتبواط 

موورد بوه آمووزش عوالی سوکو ر یوا داشته باشد، آنگاه پرسش بردی چنین است: این مسأله یا 
)همانطور كه می دانید هنوز هم در كشورهای اروپایی مدارس ودانشگاههای مذهبی ارتباط دارد؟

دواتیکان نیز چندین دانشگاه فرال داردددر گذشته نیز دانشوگاههایی وابسته به كلیسا فرالیت دارند
تووان سترش درک این موضووع، میبه منرور گ (چون آكسفورد وكمبریج به كلیسا وابسته بودند

این پرسش را مطر  ساخت كه اگر این مسأله یوا موورد بویش از آنکوه دولتوی باشود بوه حووزه 
خصوصی ارتباط دارد )و بالرکس( و یا به آموزش عالی مذهبی بیش از سکو ر و بالرکس ارتباط 

مورد آن استد ل كرد؟ ای متفاوت به حل آن پرداخت یا در توان به شیوهداشته باشد، چگونه می
توان این پرسش را مطر  ساخت كوه اگور ایون انداز میترین دورنما و چشمسرانجام، در گسترده
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تر ارتبواط داشوته باشود مسأله به جای ارتباط داشتن با آموزش عالی به آموزش در سوطح پوایین
 & Kaplin) ای متفاوت در مورد آن استد ل كورد یوا بوه حول آن پرداخوتدتوان به شیوهمی

Lee, 2007تقسیم بندی  یادشده از این حید كه در قانون اساسوی برخوی كشوورها آمووزش (د
همچنین  تنها  پایه می بایست سکو ر وغیر دینی باشد شمول  زم را نداشته واستثنا بردار استد

سکو ر نیز با واقریت های تاریخی و كنونی سوازگاری تقسیم بخش خصوصی به سکو ر و غیر
داردد زیرا در مواردی نهادهای آموزشی بخش عمومی دینی هم وجود داشته استد نکتوه دیگور ن

اینکه با توجه به روند روز افزون استقالل دانشگاهها بویژه در غرب دیگر نمی توان دانشگاهها را 
استفاده می كننود را بودجه های دولتی  از دولتی تصور كردد هرچند می توان دانشگاههایی را كه

 مترلق به بخش عمومی دانستد زیرا نحوه مدیرت و اداره آنها دولتی نیستد
 روابط قانونی نهادهای آموزش عالی

سوت ایون ی برعهوده هیوأت امنایک نهاد آموزش عالی  به طور كلی و عمووم مدیریت ورهبری
هیأت به عنوان نهادی كه دارای اختیارات قانونی  زم است دارای روابوط قوانونی و حقووقی بوا 
مسئو ن مدیران و اعضای آن نهاد، اعضای هیأت علمی دانشگاه و دانشجویان استد ایون سوه 

اندد هور یوک از ایون روابوط حواوی نشوان داده شوده 6در شکل « روابط پایه»رابطه به عنوان 
و حقووق )مرموو ً حقووق ( رات )مرمو ً اختیوارات هیوات امنواها و مسائلی پیرامون اختیاپرسش

مسئو ن، مدیران و كاركنان، اعضای هیأت علمی دانشگاه یا دانشجویان( استد روابط قوانونی و 
حقوقی بین مسئو ن، مدیران و كاركنان نهاد، اعضای هیأت علموی دانشوگاه و دانشوجویان آن 

د اعضای هیأت علموی همچنوین بوا دیگور  سه رابطه ثانویه نیز در شکل وجود دارد برقرار استد
اساتید دارای روابط قانونی و حقوقی هستند، همانگونه كوه دانشوجویان بوا دانشوجویان دیگور و 

 مسئو ن، مدیران و كاركنان با دیگر مسئو ن، مدیران و كاركنان روابط قانونی دارندد 

 هایی در مورد اختیارات و حقوق هستندد ی پرسشروابط ثانویه نیز حاو 
 

: روابط 1و  1و  1     : روابط پایه 6و  7و  3
 ثانویه

 
 
 
 
 

 
 

 هیأت امنا 

اعضای هیأت 
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 روابط حقوقی و قانونی در نهادهای آموزش عالی -6شکل
 

   :kaplin & Lee, 2007 منبع

 
ن آموزش عالی ، نقطه تمركز اصلی قوانی6سه رابطه پایه و اصلی قانونی مشخص شده در شکل 

هستندد یرنی در بخش داخلی هیأت امنا  با دانشوجویان، اسوتادان و مودیران و كاركنوان رابطوۀ 
 قانونی داردد

 از دانشوگاه وموسسوه عالوه بر این، این نهاد دارای روابط قانونی و حقوقی با جهوان خوارج
های خوود جام نقشاست؛ و مسئو ن، مدیران، كاركنان، اعضای هیأت علمی و دانشجویان در ان
به طور مستقیم   6ممکن است گاهی اوقات دارای روابط خارجی مشابه باشندد اگر چه در شکل 

به روابط خارجی پرداخته نشده است، ولی آنها اغلب با یکدیگر ارتباط داشته و به ترریف روابطی 
لمی در مقابول كنندد حقوق مورد نرر اعضای هیأت عاند، كمک میكه به طور مستقیم بیان شده

اند؛ های مدیرۀ نهادها، مثالً حقوق عدم تبریض در استخدام در قوانین فودرال مطور  شودههیأت
الزام دولت فدرال به اجرای این قانون خارجی موجب خلق یک رابطه قانونی بین دولت فودرال و 

موزش عوالی شودد این نکته اهمیت دارد كه به منرور مطالره قوانین آنهادهای آموزش عالی می
بندی كوردد در باید روابط قانونی مختلف را جستجو كرد و آنها را به بهترین طریق ممکن دسوته

نتیجه، هنگام تجزیه و تحلیل یک نرر قضایی یا پرداختن به یک مشکل قانونی و حقوقی مفیود 
مشوخص گیرد، خواهد بود كه نه تنها آن بخشی از دنیای قوانین آموزشی كه تحت تأثیر قرار می

شود و همچنین فرآیند یا ساختار مدیریتی مدنرر و منابع كاربردی قوانین متموایز گردنود، بلکوه 
نقدی (دKaplin & Lee, 2007همچنین نوع رابطه )روابط( قانونی موجود نیز مشخص گردند)

كه بر مدل ذكرشده وارد است این است كه روابط در دوره جهانی شدن علوم عمودتا بوه سووی 
در هرچنود دن به پیش می رود وروابوط عموودی وافقوی را در هوم نوردیوده اسوتدشبکه ای ش

كشورهای جهان سوم عمدتا هنوز روابط عمودی پابرجاستد ناگفته نماند الگوهای دیگری نیز در 
 برخی كشورها وجود دارد كه این دومحقق به آن اشاره نکرده اندد

 تمایز قانون/ سیاست
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ی و سوکو ر/ موذهبی، مودیریت داخلوی/ خوارجی، منوابع عالوه بر تمایزات دولتی/ خصوص
داخلی و خارجی قوانین و تمایز بین روابط اصلی و ثانویه، تمایز جامع دیگری بین مسائل قانونی 
و سیاستی وجود دارد كه دانشجویان در هنگام مطالره قوانین آموزش عالی باید در نرور بگیرنودد 

هنجارهوای پذیرفتوه شوده  ،ه از مریارها و اصول حقوقیبا استفادعمدتا مسائل قانونی و حقوقی 
وضومانت اجورای حقووقی گیرندبیان شده و مورد تجزیوه و تحلیول قورار می ودكترینهای علمی

با اسوتفاده در فرآیند مشاركت ذی نفران هر موضوع ، در حالی كه مسائل سیاستی وكیفری دارند
شووند و های مورتبط بیوان میو دیگر حوزه ، علوم اجتماعی طبیریاز هنجارها و اصول مدیریت 

سیاست به مرنی مشی)راه رفتن(به راه وروشوی اشواره دارد كوه یوک  گردنددتجزیه و تحلیل می
ملت برای مسائل خود در پیش می گیرد وجنبه فرهنگی وتاریخی هم داردد سیاست ممکن است 

 نا نوشته باشدددر حالی كه قانون این چنین نیستد
 

 در اروپا حقوق آموزش عالیتحول تاریخی 
 مراحل اولیه: -الف

-از قانون گذاری گسترده در حریم آموزش عالی خودداری می های اروپاییدولتدر این دوره 

كردندد مراكز مدیریتی و قانون گذاران الزامات قانونی اندكی بر مؤسسات آمووزش عوالی تحمیول 
قوانونی بوه های آنها به طور طریق آنها فرالیتاندكی فراهم آورند كه از  های رسمیكردند و كانال

   شدد نررات قانونی موجود به طور عمومی در دادگاهها متمركز بوددچالش كشیده می
كردد دادگاهها در مسوائل نسبت به آموزش عالی با احترام رفتار می ی قضائیه درانگلستان قوه

ی كه برگرفته از حقوق عرفی اولیوه« دینی والدانشگاه به مثابه»مرتبط با دانشجویان به دكترین 
شدندد این دكترین با قراردادن نهادهای آموزشی در جایگواه والودین بوه انگلیس است، متوسل می

دهد كوه تقریبواً كنتورل نامحودودی بور زنودگی دانشوجویان داشوته باشوند: این نهادها اجازه می
 آموزش عالی مطر  سازند توانند ادعایی در مورد حقوق اساسی محیط دانشجویان نمی

ی دانشگاه با اعضای هیأت علموی دانشوگاه غالوب بوودد  مالحرات قضایی مشابهی در رابطه
(Kaplin & Lee, 2007) 

 مرحلۀ توسره حقوق آموزش عالی: –ب 
ی منجر به بروز انقالبوی در رابطوه دراروپااز اواسط قرن بیستم، رویدادها وشرایط متغیر موجود

ی هوای حووزههای فدرال و ایالتی به میزان زیادی درگیور فرالیوتقانون شدد دولتبین دانشگاه و 
های قانونی به وجوود آوردنودد آموزش عالی شده و پیش نیازها و مجامع قانونی جدید برای چالش

دانشجویان، اعضای هیأت علمی و دیگر كاركنان و افراد خارجی تمایول و تووان بیشوتری جهوت 
علیه مؤسسات آموزش عالی و مقامات آنها داشتندد دادگاهها تمایل بیشتری  ی دعویطر  و اقامه
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جهت رسیدگی به این دعاوی و صدور حکم در مورد برضی اقدامات خاص مؤسسات آموزش عالی 
 داشتندد 

تواكنون  در اروپوا ترین تغییور روی داده از هنگوام جنوگ جهوانی دومآشکارترین و شاید مهم
ی آشکار كه و تنوع مراكز آموزش عالی بوده استد اما فراتر از این نکته افزایش شدید شمار، حجم

پردازند، واقریت حساس و حیاتی ماهیت تغییر شمار بیشتری از افراد و مؤسسات به اقامه دعوی می
 (Kaplin & Lee, 2007یافتنی افراد دانشگاهی استد )

 
 مسائل حقوق آموزش عالی در  انگلستان

عالی نوشتۀ فارینگتون و پالفریمن در این مورد یک منبع منحصر به فرد كتاب حقوق آموزش 
هوای انگلسوتان بایود بوه انبووهی از ها و كالجاند كه: دانشگاهاستد آنها در این كتاب توضیح داده

سوازمان، حقووق وظوایف مسائل قانونی بپردازند؛ برضی از آنها خاص و ویژه استد همچون قانون 
شجویان و كاركنان دانشگاه، قراردادهوای تحقیقواتی، خودمات اطوالع رسوانی و اعضا، روابط با دان

هوا و تر هسوتند از جملوه اشوتغال، دارایویهای دانشجویید برضی مسائل قانونی دیگر كلیاتحادیه
-ها از نرر فنی، مؤسسات خودگردان خصوصی محسوب میمدیریت ریسکد در حالی كه دانشگاه

كنندد عوالوه بور آن دارای ب رژیم قانونی و بودجه عمومی فرالیت میشوند ولی در واقع در چارچو
دارای  و مالکان  هستندد شماری از این دانشگاهها های قانونی و حقوقی كارفرمایانتمام مسئولیت

كوچوک بووده و بوه حجم انبوهی از دانشجو و پرسنل هستند به طوری كوه بزرگتور از شوهرهای 
رر رقابت برای پذیرش بهتورین دانشوجویان و پردازند و از نمیعمومی و خصوصی  مدیریت منابع
ای وارد های تحقیقاتی و قراردادهوا در داخول و خوارج از كشوور بوه طوور فزاینودهكاركنان، بودجه

-تر هستند ولی دارای دامنهها ضمن آن كه به طور كلی كوچکكالجامااندد ی تجارت شدهعرصوه

هووا دارد هووای دانشووگاهباهت بسوویار زیووادی بووه مسووئولیتهووایی هسووتند كووه شووای از مسووئولیت
(Farrington, et al, 2006) 

 مسائل حقوق آموزش عالی در  كانادا

 ( است:6111ترین اثر در این زمینه پایان نامۀ دكتری دیوید هانا )شاخص
ی ماهیت روابط قانونی و حقوقی بین مؤسسوات آمووزش هدف این تحقیق اكتشاف و مطالره

ی موجود در این موضوع و انادا و دانشجویان آنها از طریق تحلیل جامع منابع اولیه و ثانویهعالی ك
حقوقی اسوتفاده شوده اسوتد  -حوزه بودد در این پایان نامه از روش شناسی سنتی تحقیق تاریخی

تمام تصمیمات قضایی گزارش شده و گزارش نشوده از جملوه اختالفوات موجوود بوین مؤسسوات 
 6111دسوامبر  36توا  6137ژانویوه  6ی حقوق عرفوی از و دانشجویان در حوزهآموزش عالی 

بنودی شود: حقووق اساسوی ی اصلی طبقهسازی، تحلیل و در ادامه به پنج حوزهمشخص، خالصه
ها(، حقوق اداری و مودیریت، حقووق كیفوری، حقووق قراردادهوا و حقووق )منشور حقوق و آزادی
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ی قضایی هریک از این پنج محور مورور شوده و بوا قه و رویهمسئولیت مدنید در این پژوهش ساب
منابع دست دوم تركیب و مطابقت داده شده استد سرانجام آن كه جهت یافتن الگوهوا و رونودها، 

 ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته استد ی پروندهكل پیکره
ها  به كوار انشگاهها در داین تحقیق مشخص ساخت كه به طور كلی منشور حقوق و آزادی  

رودد بنابراین در پنج گروه و حوزۀ یواد شوده ها به كار میشود، اما حداقل در برضی كالجگرفته نمی
 (Hannah, 1996مروضل اصلی در آموزش كانادا در قلمرو حقووق اسواسی و آزادیوهاستد )

 عالیمنابع حقوق آموزش
ئل ی مشوکالت و مسوااههوا دربوارهعالی صرفاً محصول آنچوه كوه دادگحقوق مدرن آموزش

از مراكز آموزشی و برضوی « خارج»نیستد حقوق مدرن از منابع مختلف، برضی  گویندآموزش می
شوندد قانون داخلی، در مركز یا قلب عملیات مركوز آمووزش عوالی قورار گرفته می« داخلی»دیگر 

مودیریت مركوز تنرویم  داردد قانون داخلی، قانونی است كه مركز آموزش عوالی خوود بوه منروور
شوندد قانون خوارجی تدوین و اجرا می علمیكندد قانون خارجی، توسط مراكزی خارجی از مركزمی

قانون داخلی  های مركز در تدوینمحدودسازی گزینه موجب محدودسازی قانون داخلی و در نتیجه
( كه متکوی بور 6112شودد اكنون این دو گروه از منابع را براساس مطالب كتاب كاپلین ولی )می

 كنیمدنرام حقوقی امریکاست مررفی و بازگو می
 عبارتند از:خارجی حقوق آموزش عالی  منابع

 قوانین اساسی ایالتی و فدرال -6
 مقررات -7

 مقررات و قوانین اداری و مدیریتی -3

   حقوق عرفی ایالتی -1
 المللیقانون خارجی و بین  -1

 منابع داخلی  آن نیز شامل این موارد است:
 دانشگاهین و مقررات نهادقوان -6

 دانشگاهقراردادهای نهاد -7

 رسم و عادت دانشگاهی -3

 های قضاییدسابقه و رویه -1
به نررمی رسد فهرست منابع داخلی برای همه كشورها صادق استداما فهرست منابع 

 خارجی فقط برای كشورهای دارای نرام فدرال صدق می كندد
 

 ی تحقیق:یافته ها خالصه
 عالی ایرانوانین و مقررات اصلی آموزششناسی ق گونه-الف
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مورد از قوانین ومقررات اصلی ارائه می شوددمنرور  11یافته های بررسی  در این بخش خالصه 
از واژه اصلی قوانین ومقرراتی است كه اجرای آن كل مجموعه آموزش عالی را تحت تاثیر 

قالب فرهنگی وكتاب حقوق این قوانین ازكتاب مجموعه مصوبات شورای عالی انقرارمی دهدد
( ومجموعه های 6321(ومجموعه قوانین آموزش عالی تدوین بهروز گلپایگانی)6333پژوهش)
واژه مقررات د لت بر تنریماتی دارد كه مقام صالحیتدار درحوزه  استخراج شددمشابه 

ع ازآنجا كه وض مسئولیتهایش به منرور اجرایی كردن قوانین تدوین،تصویب واجرا می كندد
قانون تنها درصالحیت مجلس شورای اسالمی است بر اساس ترریف یادشده مصوبات سایر 

تلقی می شونددناگفته نماند كه در ایران  "مقررات"مراجع مانند شورایرالی انقالب فرهنگی 
برخی از این مقررات دامنه تاثیری  به مراتب بیشتر ازبرخی قوانین دارند)مانند مصوبه تشکیل 

 نا  در شورای عالی انقالب فرهنگی(هیاتهای ام
 

 دهد:نکات جالبی را بدست می عالی نین و مقررات اصلی آموزششناسی قواگونه دقت نرر در

  مورد آن شورای عالی انقالب  77، مرجع تصویب انین و مقررات یادشده مورد قو 11از
ن سایر مورد آ 3مورد مجلس شورای اسالمی )یا مجلس شورای ملی( و  61فرهنگی، 
 انددمراجع بوده

  مورد قوانین و مقررات تصویب شده برد از پیروزی انقالب اسالمی مرجع تصویب  33از
 درصد آنها شورای عالی انقالب فرهنگی )یا ستاد انقالب فرهنگی( بوده استد 12

  درصد آنها مربوط به توسره ساختاری و تشکیالتی  1/73مورد مرادل  61از نرر موضوعی
 دبوده است

 63  درصد مربوط به قوانین و مقررات مدیریتی و اداری و مالی استد 1/71مورد مرادل 

 3  درصد مربوط به قوانین دانشجویی، گزینشی و انضباطی استد 3/61مورد مرادل 

 2  درصد مربوط به قوانین آموزشی و فرآیندهای علمی استد 7/61مورد مرادل 

 1  یادین )حق آموزش( استددرصد مربوط به حقوق بن 6/3مورد مرادل 

 3  درصد مربوط به تحقیقات استد 6/1مورد مرادل 

 عالی ایران در درصد مصوبات و قوانین اصلی آموزش 11دهد دورنمای یاد شده نشان می
های علمی و آكادمیک در كانون های تشکیالتی و ساختاری و اداری و مالی است و جنبهحوزه

درصد این مجموعه را قوانین آموزشی و فرآیندهای  7/61تنها ای كه توجه نبوده استد به گونه
 )برای مطالره تفصیلی به گزارش تحقیق مراجره شود(دهددعلمی تشکیل می

 منابع حقوق آموزش عالی در ایران:-ب

 دولبه شمشیر یک مانند تنوع میران این استد پیچیده و متنوع ایران در عالی آموزش حقوق منابع  

 مقررات و قوانین تشتت و پذیریآسیب موجب هم و بوده بیشتر غنابخشی و فرصت نوعی هم بوده
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 شورای مجلس از غیر مراجری در كه است مصوباتی مقررات از منرور استد شده عالی آموزش

 استد رسیده تصویب به اسالمی
 نمود: تقسیم مختلف هایدسته به توانمی را منابع این

 جهانی اعالمیه مانند استد پیوسته آنها به ایران كه لیالملبین كنوانسیونهای و اسناد د6

 فرهنگی و سیاسی اقتصادی حقوق المللیبین میثاق و بشر حقوق

 (13-30-61-61-3 )اصول ایران اسالمی جمهوری اساسی قانون د7

 ددد و تجارت قانون اسالمی، مجازات قانون مدنی، قانون مانند كشور عادی قوانین د3

 و علوم وزارت وظایف و اهداف قانون مانند مقننه قوه بمصو عالی آموزش قوانین د1
  توسره ساله پنج هایبرنامه قوانین

 فرهنگی انقالب عالی شورای و ستاد مصوبات د1

 عالی شورای پزشکی، آموزش و درمان بهداشت وزارت علوم، وزارت در مصوب مقررات د1

 فناوری و تحقیقات علوم

 امنا  هیأتهای مصوبات د2

 ریزیبرنامه عالی شورای و عالی آموزش شگستر شورای مصوبات د3

 سطح هر حقوقی ومسائل ایران در عالی آموزش نرام های یه و سطو -ج
 نهایت ودر  وعالی ،میانی اجرایی  یه سه به عالی آموزش نرام های و یه سطو  مطالره این در

 مسئله نوع تریین 1استد مواجه خود حقوقی  خاص مسائل با بخش هر كه شده تقسیم بخش شش

 راهبردحقوقی یک مبنای تواند ومی است شده تریین ها مصاحبه مطالب به اتکا با  یه هر در اصلی

 چنین كنددهم توجه عطف  یه سه هر به همزمان صورت به  قانونگذاری نرام است شایستهباشدد

 منرور تاس مطلوب سطح هر در اصلی مساله بر تمركزتالشها3شماره آخرجدول ردیف به توجه با

 وجوددهد می نشان جدول كه همانگونه ایران موجود وضع استددر اختیارات تمركز میزان  یه از

 كه غربی كشورهای در است ممکن دالبتهاست مشهود اختیارات تنوع به توجه با  یه سه این
 كندد تغییر ای شبکه نرام به كم كم ها  یه برخوردارنداین با یی عمل استقالل از دانشگاهها

 
 ایران در عالی آموزش نرام های یه و سطو -3 دولج

 عالی سطح )ستادی( میانی سطح اجرایی سطح سطح

                                                 
 سه تقسیم این سازمان وطراحی تئوری بدرکتا مدیریت علم بزرگان از ریچارد.ال.دفت 1

 سطح سه این از مدیریت نوین علم پدر مینتزبرگ است.هنری کرده مطرح را گانه

 گفته به تقسیم است.این کرده تعبیر عملیاتی هسته-میانی خط-راهبردی بنام:راس

 است. عمودی تفکیک معیار اساس بر رابینز استیفن
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 نوع

 دولتی دانشگاههای - دولتی
 به وابسته دانشگاههای -

 دستگاهها

 نور پیام واحدهای -

 – علمی مراكز و واحدها -

 كاربردی

 دولتی پژوهشی مؤسسات -

 و تحقیقات علوم، وزارت -
 فناوری

 و درمان بهداشت، وزارت -
 پزشکی آموزش

 مركزی نور پیام دانشگاه -

 – علمی جامع دانشگاه -

 كاربردی

 فناوری و تحقیقات علوم، عالی شورای -

 فرهنگی انقالب عالی شورای -

 نرام مصلحت تشخیص مجمع -

 ریاست فناوری و علمی مراونت -

 جمهوری

 مجلس تحقیقات و آموزش كمیسیون -

 ریاست راهبردی ریزیبرنامه مراونت -

 آزاد دانشگاه واحدهای - غیردولتی جمهوری

 اسالمی

 غیرانتفاعی دانشگاههای -

 خصوصی پژوهشی مؤسسات -

 تفکر هایكانون -

 دانشگاه مركزی دفتر - -

 اسالمی آزاد

 و دانشگاهها اتحادیه -
 – غیردولتی مؤسسات

 غیرانتفاعی

 مسأله

 اصلی

 حقوقی

 و استقالل درخواست -
 بیشتر خودمختاری

 لزوم و تصدیگری مشکل -

 گذاریسیاست بر تمركز

 نرارت و هماهنگی و اجرایی

  كاری موازی -

 ملی كار تقسیم فقدان -

  
 مسائل  كلیدی حقوق آموزش عالی-د

دراین بخش پاسخگویان به د است فته های مصاحبه با مدیران وخبرگان مبتنی بریا این نتایج
نمونه د(یق مراجره شودبه اصل تحقفصیل پاسخ داده اند )برای مطالره تفصیلی پرسش به ت 76

 به اختصار در ستون دوم مستخرج از مصاحبه ها حقوق آموزش عالی در ایرانكلیدی  مسائل
 جدول آتی آمده استدد

 نمونه مسائل حقوقی آموزش عالی-1جدول 
 نمونه مسایل حقوقی آموزش عالی در ایران نمونه مسائل حقوقی در نرامهای آموزشی عالی پیشرفته

 كمکهای دولتی  به دانشگاهها مسائل حقوقی-
  بین المللی سازی آموزش عالیمسائل حقوقی -
 مسایل حقوقی یادگیری دائمی و مادام الرمر-
افزایش دانشجویان جالشهای حقوقی ناشی از-

ونحوه  دختر،بزرگسال،نیمه وقت،پاره وقت،سیاه پوست و خارجی
 ومسئله برابری حمایت از آنان

 ت حقوقی آنوزیرساخ آموزش های مجازی-
 دخالت قوه قضاییه در مسائل آموزشی و دانشگاهی-
 برابری جنسیتی در كالس درس-
 مسائل جذب و استخدام-
 مسائل اعطا  رتبه و مدرک-

چالش های حقوقی استقالل اداری و مالی -
 )ترارض قوانین(دانشگاه

تراكمد ترارض،نقص و فقدان قوانین  وجودهمزمان-
 و مقررات

آموزش عالی  تنقیح قوانین و مقررات فقدان-
 وسردرگمی مدیران

 تردد مراجع قانون گذاری و مقررات گذاری-
 قوانین و مقرراتمانت اجرای مسأله ضرف ض-
ترامل بین نهادهای قانون گذار،سیاست گذار  ضرف-

 و مجری
چگونگی بازرسی و نرارت بر نهادهای ابهام در -
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 آزمونهای استاندارد-
فرصت برابر آموزشی بدون توجه به -

 نژاد،جنسیت،ملیت،مذهب،سن،رنگ و ددد
 مسائل شركت های دانشگاهی-
 شجوییاتحادیه های دان-
 آموزش در خارج از دانشگاه)مانند پایگاههای نرامی(-
امنیت دانشگاه و میزان مسؤلیت دانشگاه در حفاظت از -

 دانشجویان
 مسایل حقوقی مسابقات ورزشی)استفاده از برند و ددد(-
حوادث و سوانح و جنایات در محیط دانشگاه یا سفرهای -

 دانشجویی
 دارایی های دانشگاه-
 ی خدمات اطالع رسانیمسائل حقوق -
 حقوق اعضای هیأت علمی-
 روابط با دانشجویان و كاركنان-
 مسائل انضباطی دانشجویان-
 آزار جنسی-
 ادامه تحصیل زنان شاغل در ارتش-
 حقوق پژوهش:-

 حقوق بیمار و آزمودنی
 حقوق مالکیت فکری و حق مؤلف

 قراردادهای تحقیقاتی
 حیوانات آزمایشگاهی
 نو تکنولوژی و بیوتکنولوژیچالش های حقوقی نا

 علمی 
 مسائل مربوط به كاركرد و ساختار دفاتر حقوقی-
حقوق،مالکیت فکری دانشگاه و ضرف بنیانهای -

 دانشگاهیان
 ویژه دیوان عدالت مسأله دخالت قوه قضاییه به-

 مثل نتایج آزمونها دانشگاهیاداری در فرآیندهای 
ی و ص مربوط به آموزش عالی غیر انتفاعنواق-

 خصوصی
 مسائل مربوط به حق آموزش:

 سهمیه بندی جنسیتی و بومی گزینیابهامات در-
 آموزش زبان های قومی-
درموردمحرومیت  احکام كمیته های انضباطیبرخی -

 دائم از تحصیل
 ن پناهنده )افغانی و ددد(دانشجویامشکالت -
در برخی  دسترسی به آموزش عالی با كیفیت-

 دانشگاهها
 

 . & (Schrecker, 2001) &(Brevitz, 2003) &     یک: ستون منابع

(Bickel,1998)    &  (Jenkins, 2003) (Tim Birtwistle, 2008) 
 مصاحبه های یافته  : دوم ستون منبع

 عالی هو: آسیب شناسی قوانین آموزش
 آموزش قوانین  شناسی آسیب پیرامون را خود نرر كه شد خواسته پاسخگویان از دیگر درپرسشی

 آسیب مصادیق همه مرتقدند آنها درصد 10 از بیش دهد می نشان پاسخها كننددخالصه بیان عالی

 استد مشهود قوانین این در همزمان صورت به زا
 
 

 به صورت اختصار به قرار زیر است:بندی پاسخهای داده شده به این پرسش جمع
 ترداد پاسخگویان پاسخ ردیف
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 1 همه موارد 6

 3 قوانین تراكم 7

 6 قوانین نقص 3

 7 وتداخل كم و ترارضاتر 1

 6 های مختلف متفاوت استدر حوزه 3

 1 سایر 1

 70 جمع 

 
 و: تقویت اركان قانون گذاری

در آموزش عالی است دبه این پرسش پاسخهای  پرسش دیگر مربوط به تقویت اركان قانونگذاری
گذاری خال  و متنوعی داده شده استد هدف پرسشگر این بود كه چنانچه در ركن قانون

 شود چگونگی آن روشن شوددكمبودی مشاهده  می
 بندی كرد:توان این گونه دستهمجموعه پاسخهای ارائه شده را به صورت خالصه می

 انترداد پاسخگوی پاسخ ردیف 

 2 شودد مشکل ساختاری نیستگذاری احساس نمینیازی به تقویت ركن قانون 6

 6 كمیسیون آموزش و تحقیقات باید تقویت شود 7

 3 كمیسیون خاص آموزش عالی در مجلس شورای اسالمی تأسیس شود 3

شورای عالی انقالب فرهنگی در این زمینه فرال شود )به شرط تغییر ساختار  1
 آن(

6 

 6 ورای مركزی دانشگاهها در این زمینه احیا  شودش 1

نفران و با مصوبه مجلس كمیسیونی مستقل از همۀ اینها با مشاركت همۀ ذی 1
 تأسیس شود )خارج از مجلس شورای اسالمی(

6 

نهادها و سا زوكارهای پیش از تصویب در مجلس )ورودی قوانین( تقویت  2
 شوندد

3 

 3 بدون پاسخ 3

 70 جمع 

 
 ز: ترامل بین قوه قضائیه و دانشگاهها

اما در مورد وضریت نحوه ترامل بین قوه قضائیه ودانشگاهها،پاسخگویان بر وجود مشکل  
 اند:انگشت نهادندد آنها برای رفع این مشکل چهار راه حل متفاوت ارائه كرده

لفات د تفکیک: بررسی جرائم عمومی كه در صالحیت محاكم است در قوه قضائیه و تخ6
 انضباطی در دانشگاهها

 د عدم دخالت: حل و فصل همه مسایل در داخل دانشگاهها7
 های تركیبید تركیب: تشکیل هیأت3
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 د ترامل : حل مسایل از طریق ترامل با قوه قضائیه1
 

  : مشکالت حقوقی دانشگاههای خصوصی و غیرانتفاعی
غیرانتفاعی بوده استد نرر پرسش دیگردر ارتباط بامشکالت حقوقی دانشگاههای خصوصی و

عالی خصوصی در ایران نوپاست مشکالت قانونی پاسخگویان بر این است كه چون آموزش
 ها مشهود است:بندی كلی این نواقص در این حوزهمترددی وجود داردد براساس یک جمع

ا ایجاد های مختلفی ربندد و محدودیتد قوانین بازدارنده كه راه را بر توسرۀ این مراكز می6
 كرده استد

 د كمبود قوانین برای نرارت و ارزشیابی كیفی آنها7
 د یک طرفه بودن مقررات به نفع دستگاههای دولتی3
د وجود مشکالت اساسی در اساسنامه این مراكز بویژه تریین مالکیت اموال آنها پس از انحالل 1

 و ضرورت وجود یک روحانی در تركیب هیأت مؤسس
 هاداتنتیجه گیری وپیشن

مسائل حقوق آموزش عالی در ایران  هم جنبه ذهنی وعلمی و مفهومی دارند و هم از جنبه های 
عینی برخوردارندد به مرنای دیگر دانش حقوق آموزش عالی در ایران صرفا مجموعه ای از 

)ابزاری و  1است كه فاقد جنبه های دانش مفهومی وهم چنین دانش رویه ای  مقررات  پراكنده
وتجربی( استداز آنجا كه هدف اصلی پژوهش حاضر مسئله یابی است با مرور نتایج عملی 

 حاصله نکات مهم زیر قابل توجه است:
وزش عالی در ایران درمقایه با مسائل مطر  شده در منابع مکتوب مسائل حقوق آم ترداد-6

موزش عالی ددلیل آن ممکن است عدم بلوز وتفصیلی نشدن حقوق آاست  اروپاوامریکامحدودتر
مطالرات تفصیلی نگارنده هم چنین  یافته های در ایران یا ساختار متمركز ودولتی آن باشدد

خرد مسائل كه در اروپا و امریکا سطح  نشان می دهد 1جدول  مالحره ستون اولمصاحبه ها و
 تخصصی است)دمانند حقوق حیوانات آزمایشگاهی وددددددد(و
ربط نشانه ضرف سیستم حقوقی نیست بلکه می تواند زیاد بودن وپیچیدگی مسایل ذی -7

نشانه توسره یافتگی باشددمثال در كشورهای پیشرفته مسایل مترددی در زمینه حقوق پژوهش 
-)مانند : برابری جنسیتی در كالس درسدارندكه در ایران هنوز به صورت حاد مطر  نیستند د

داشتن مسئله انات آزمایشگاهی وددددد(حیو-حقوق آزمودنیها در پژوهش-اتحادیه های دانشجویی
 شده استد در سطح تخصصی در زمینه متردد باعد توسره حقوق آموزش عالی در این كشورها

                                                 
1. procedural knowledge 
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بر خالف پیش بینی محقق وعلی رغم توسره كمی آموزش  عالی در سالهای اخیرهنوز -3
د از مصادیق موردین آموزش وجود دارددپاسخگویان به چندمسائل مترددی در حوزه حقوق بنیا

تیمی از حقوقدانان متخصص در (1)بخش دوم از ستون دوم جدولگوناگون آن اشاره كرده اندد
زمینه حق آموزش و متخصصان آموزش عالی به صورت مشترک می توانند پیشنهاداتی برای 

 بهبود متغیرهای حق آموزش در ایران تدوین كنندد
اه آموزش عالی در ایران مرتبط و همبسته مسئله حقوق آموزش عالی با مسئله هویت وجایگ-1

بوده استدهدف این الگو "الگوی ناپلئونی"وهم سرنوشت استدالگوی توسره آموزش عالی ایران 
 ,Zakersalehi)صرفا تربیت كارمندان اداری وتزریق آنها به بدنه دیوانسا ری دولتی است

زامات تغییر كرد اما قوانین و ددر طول سالهای پس از انقالب اسالمی محیط و فضا و ال(2004
مقرراتی كه بر اساس این الگو تصویب شده بود باقی مانده استد بنابر این بین ساختار اداری و 
حقوقی وكاركرد مورد انترار از دانشگاهها شکاف ایجاد شده استددبرای نمونه از دانشگاهها توقع 

مقررات مورد نیاز را فراهم نکرده  داریم در زمینه فناوری فرال باشند در حالی كه قوانین و
                                                                         پاسخگویان در مصاحبه ها به فقدان قوانین درحوزه فناوری اشاره داشتنددایمد
 حقوق آموزش عالی در دو سطح مطر  است:-1
 تنریم روابط در درون دانشگاه-الف
 ددددددد(-صنرت -ابط دانشگاه و آموزش عالی با محیط بیرون)جامرهتنریم رو-ب

 در كشور ما در هر دو سطح دارای مشکل ومسئله هستیمد
در بخش ادبیات نرری به مطالبی در خصوص تمایز بین قانون وسیاست در نرام آموزش -1

ایران این  در یافته های مصاحبه با خبرگان نشان دادعالی كشورهای پیشرفته اشاره كردیمد
خطوط تمایز روشن نیستداز این رو نهادهای مختلف به بهانه سیاستگذاری  وارد قلمرو 
قانونگذاری برای آموزش عالی شده وبه فضای تشتت موجود دامن زده انددبرای نمونه دبیرخانه 

هم زمان دمجمع تشخیص مصلحت نرام سیاستهای كالن علم وفناوری را ابالز می كندد
د آیین نامه  ریاست جمهوری سیاست مراكز تحقیقاتی را تدوین و ابالز می كند مراونت علمی

آیین نامه ارتقای اساتید را زرای عالی انقالب فرهنگی نیشووپرداخت پژوهانه  تصویب می كند 
ابالز می كندداما مجلس شورای اسالمی كه تنها نهاد رسمی قانونگذاری است چندان عالقه ای 

درصد  33مورد مرادل  61مصوبه اصلی تنها 11د)ازبین دانشگاهها نداردبه ورود به مسائل 
 مصوبه مجلس است(

قوانین ومقررات  وین وپیشنهادنهادهایی كه به فضای آموزش عالی نزدیکترند در قلمرو تد -2
شورای مركزی دانشگاهها)كه باید احیا شود( وشورای عالی  ,دمانند هیات های امنافرال نیستندد
ددر عین حال شورای عالی انقالب فرهنگی بیشترین مقررات را وضع یقات و فناوریعلوم تحق
 كرده استد
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مروری بر مبحد منابع حقوق آموزش عالی نشان می دهد در ایران به بخشی از این منابع -3
قانون مدنی قراردادها و  1ارزشمند بی توجه بوده ایمددر بخش منابع خارجی بر اساس ماده 

ی بین المللی كه به آنها پیوسته ایم هم چون قوانین داخلی  زم ا جراستداین كنوانسیون ها
میراث جهانی اگر با نگرش مثبت مسئو ن همراه شود به غنا و بالندگی حقوق آموزش عالی 
كمک شایان توجهی خواهد كردددر بخش منابع داخلی چنانچه سنت ها و رسوم دانشگاهی در 

لب و بومی و كارآمدی برای توسره حقوقی  هستندداز سویی گرد ایران تدوین شوند  منبع جا
آوری رویه های قضایی و احکام دادگاهها نیز منبع ارزشمند دیگری است كه می تواند در فرآیند 

 سره حقوق آموزش عالی بکارآیدددتو
نفر دانشجو وپنجاه هزاراستاد  با توجه به توسره كمی دانشگاههاووجود سه ونیم میلیون-1
سائل حرفه ای این قشر مهم است كه می باست مورد توجه ویژه قرار گیرد اعم از حق آموزش م

 مسائل انضباطی جذب وگزینش و حقوق مالکیت فکری
 

عالوه بر موارد یاد شده پیشنهادات زیر نیز می تواندبرای آشنایی بیشتر دانشگاهیان با این حوزه 
 دنبال شود:

برای مثال انتشار یک مجله مرتبر در زمینه حقوق آموزش فرهنگسازی و اشاعه اطالعاتدد-6
 عالی یا استفاده از امکانات صدا و سیما

شروع حركت غنی سازی حقوق آموزش عالیدبه نرر نگارنده این حركت ابتدا باید از تدوین -7
قوانین موجود آغاز شودد سپس این قوانین تنقیح شوندددر مرحله برد تفسیر گردنددداین سه گام 

حركت از دبنابر این لزومازمینه را برای گام عمیق تر بردی یرنی نرریه پردازی فراهم می كند
پس از طی  .نرریه سازی شروع نمی شوددزیرا این مهم بدون انباشت تجربی كاری عبد است

این گامها می بایست با رویکردی سیستمی مجددا كلیه قوانین آموزش عالی با مدلی بومی 
 یم شوندداین یک حركت مستمر و پویاست نه یک فرآیند ایستا و یک بارهدبازشناسی و ترم

از توان استادان  ان برای دیگر دستگاهها هستندكه خود تربیت كننده حقوقد دانشگاهها-3
دددر فرآیند تحقیق حاضر برخی نبرجسته خود برای شکل دهی به گامهای پیش گفته استفاده كن

 برای همکاری اعالم نمودندداز این استادان آمادگی خود را 
نرم افزار هوشمند قوانین و مقررات آموزش عالی و بسته های مورد نیاز دیگر تهیه و در --1

دسترس مدیران قرار گیردد در این مجموعه ها می بایست ناسخ ومنسوخ قوانین مرلوم باشد تا 
 خواننده دچار سر در گمی نشودد

کرر و موازی كه برای آموزش عالی با تفکیک وظایف یا ادغام نهادهای م-1
ی جدید سیاستگذاری)بخوانید مقررات گذاری(می كنند سردرگمی موجود خاتمه یابددنگاشت نهاد

 دایی و حمایتی داشته باشددت زالزوما باید رویکرد مقرر
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واحد درسی مرتبط در  1-7برای آشنایی دانشگاهیان و متخصصان با حقوق آموزش عالی -1
مدیریت –سیاستگذاری علم -برنامه ریزی آموزشی–انند مدیریت آموزشی برخی رشته ها م

 حقوق مالکیت فکری  وددددد ارائه و تدریس شودد-حقوق بشر-تکنولوژی
دوره های كوتاه مدت آموزش حقوق آموزش عالی برای مدیران این حوزه برگزار  و طی این -2

 دوره های به عنوان شرط احراز شغل  در نرر گرفته شودد
دوره كارشناسی ارشد حقوق آموزش عالی به منرور تربیت نیروی انسانی  مورد نیاز دفاتر  -3

 حقوقی و سایر بخشها تدوین و اجرا شودد
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