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 چكيده

« عالي كشور ها و مراكز آموزش( قانون سنجش و پذيرش دانشجو در دانشگاه5ماده ) «2»اصالح تبصره »طرح 

دارد: ان مينفر از نمايندگان مجلس شوراي اسالمي در قالب يك تبصره تقديم شده است و بي 96با امضاي 

ر الي دها و مراكز آموزش علبان در دانشگاهوليت سنجش و پذيرش داوطئسازمان سنجش آموزش كشور مس»

د اي و دانشگاه آزاوحرفهكاربردي، فنيـ  ها شامل دولتي، غيرانتفاعي، پيام نور، جامع علميتمامي زيرنظام

يند پذيرش ار فرد 1397اين طرح درصدد است تا از تكرار بروز مشكالتي كه در سال  .«عهده دارداسالمي را به

وجود آمد، هاي آن در دانشگاه آزاد اسالمي بهرشته معدود پزشكي و تعدادي از زيرگروه دانشجو در چند

كور رح مذطقانوني درخصوص هدف  عمل آورد. با توجه به عدم جامعيت طرح فوق، عدم وجود خألهجلوگيري ب

 شود. اي داليل ديگر كه در اين گزارش آمده است، تصويب اين طرح پيشنهاد نميو پاره

 

 مقدمه

پذيرش  نجش وعنوان يك نهاد غيردولتي داراي يك مركز سبا توجه به اينكه تنها دانشگاه آزاد اسالمي به

 ز صراحتاًرح نيطبراين مقدمه توجيهي مستقل است، منظور و تأثيرات اين طرح متوجه اين دانشگاه است؛ عالوه

 ست. اليل ارائه اين طرح عنوان كرده آمده در پذيرش دانشگاه آزاد اسالمي را دبرخي مشكالت پيش

كننده عيينت ييند سنجش و پذيرش نقشابايد توجه داشت دو عامل كليدي عدالت و كيفيت همواره در فر

توان اين ، نميهاي عمده آموزش عالي كشور استدارند. از آنجايي كه دانشگاه آزاد اسالمي ازجمله زيرنظام

ا هدف بول ئي مسهادهاندانست. بنابراين نظارت بر اين دانشگاه توسط  اه مستثندانشگاه را از رعايت اين دو مقول

ون ك آزمناپذير است. بنابراين برگزاري يهاي كيفي آموزش عالي امري ضروري و اجتنابتبعيت از شاخص

نشگاه له داهاي كشور ازجمطرف با هدف غربالگري علمي داوطلبان ورود به دانشگاهسنجش توسط يك نهاد بي

در اين رسد؛ اما نظر ميهبسيار مفيد بد كنهاي داوطلبان را تضمين آزاد اسالمي كه حداقل دانش و توانايي

جويان يرش دانشاز امكان مشاركت در پذازجمله دانشگاه آزاد اسالمي ها درستي محروم نمودن دانشگاهگزارش 

 .گيردميرزيابي قرار مورد نظر خود در قالب  طرح ارائه شده، مورد بررسي و ا

ها و مراكز ( قانون سنجش و پذيرش دانشجو در دانشگاه5ماده ) «2»اصالح تبصره »ارزيابي طرح  ـ

 «آموزش عالي كشور

 توجه به موارد ذيل ضروري است: ،فوقارزيابي طرح درخصوص 
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شگاه آزاد ف به دانط معطوقوطلبان دانشگاهي و فاز آنجايي كه طرح فوق ناظر به تعدادي رشته معدود و تعداد اندكي از جامعه دا .1

 . باشد تواند رافع ديگر اشكاالت موجود در نظام سنجش و پذيرش دانشجو در كشوراسالمي است عموميت ندارد و نمي

هاي رشته رود بهوهاي علمي و دانشي و تغيير در رفتار داوطلبان سنجش و پذيرش دانشجو با توجه به تحوالت مداوم حوزه .2

وع ه اين موضمي باالصول از جنس مسائل اجرايي و غيرتقنيني است و به اين لحاظ ورود مجلس شوراي اسالمختلف دانشگاهي علي

صويب تنون و يا الح قاو به تبع آن اص ايي است بينجامديتواند به تصلب در اجراي شيوه سنجش و پذيرش كه بالذات نيازمند پومي

س اين اسا رست. بكه تعدد قوانين مربوط به سنجش و پذيرش در يك دهه گذشته شاهدي بر اين مدعا قانون جديد را ايجاب كند

اي جزئي و موردي است ( قانون سنجش و پذيرش دانشجو، كه مسئله5ماده )« 2»پرداختن مجلس شوراي اسالمي به اصالح تبصره 

 ه باشد. نبال داشتدا به رتواند وهن قانون و قانونگذار ني است، ميآمدنياز از تصويب قانون فراهمدهندگان نيز بيو تحقق هدف طرح

سراسر كشور اجرا  در تمام واحدهاي خود دررا سنجش و پذيرش دانشجو  ،1362دانشگاه آزاد اسالمي از بدو تشكيل در سال  .3

نجش آموزش سرعهده سازمان ليت سنجش بئوعمالً مس 1392اما با تصويب قانون سنجش و پذيرش دانشجو در سال  ،كرده است

متد تجارب مه بتوجه  بابنابراين عهده داشته است. ليت پذيرش دانشجويان خود را بهئوكشور گذاشته شده و دانشگاه آزاد فقط مس

الزم براي  و كارايي انايياي مشكالت موردي اين دانشگاه را فاقد توتوان به دليل پارهدانشگاه آزاد اسالمي در پذيرش دانشجو نمي

 پذيرش دانشجو دانست. 

دهد اكثر يكند. تجربيات جهاني نشان ماين طرح به تمركزگرايي غيرضروري در نظام پذيرش دانشجو در كشور كمك مي .4

ند. وردار هستمل برخدارند يا اينكه از استقالل عمل كاهاي دنيا در كشورهاي پيشرفته در امر پذيرش دانشجو مشاركت دانشگاه

ويه رهاي اخير تغيير كردند در سالحتي برخي كشورها مانند ژاپن كه در گذشته از يك نظام سنجش و پذيرش متمركز استفاده مي

دف اين هاند. بنابراين راهم ساختهدر امر پذيرش دانشجو فرا ها و مؤسسات آموزش عالي اند و امكان مشاركت و دخالت دانشگاهداده

 و هاگاهبيشـتر دانش اسـتقالل بـه شيوه متمركـز بيش از حد و دخالت از حالت تغيير هاي موجود جهاني است كهطرح برخالف رويه

 اند.  عملكرد را برگزيده بررسي و نظارت ترمناسب هايشيوه بر تكيه

 و هماهنگي رراتمق تصويب ريزي،برنامه« كشور عالي آموزش مراكز و هادانشگاه در دانشجو پذيرش و سنجش قانون»براساس  .5

 پذيرش و سنجش يشورا»برعهده  كشور عالي آموزش مراكز و هادانشگاه كليه براي دانشجو پذيرش و علمي سنجش نحوه بر نظارت

يند ار فرظارت بنرات سنجش و پذيرش و ديگري است. بنابراين قانون قبالً در دو مقوله بسيار مهم يكي تصويب مقر «دانشجو

  خأل ين خصوصاگذاشته است. بنابراين در  «شوراي سنجش و پذيرش»سنجش و پذيرش، تكليف را مشخص كرده و آن را  برعهده 

 شود و نيازي به تغيير و يا اصالح قانون نيست.قانوني مشاهده نمي

ش ها و مراكز آموزشگاههاي توسعه كشور براي دانقانون احكام دائمي برنامه (1)برخي قوانين حوزه آموزش عالي ازجمله ماده  .6

ي ، استخدامي، اداريازجمله مقررات مالون ئشبسياري از  ها را درعالي كشور شخصيت حقوقي مستقل درنظر گرفته است و دانشگاه

وسويي است كه متسدهنده حركت كشور به قانون نشاناست؛ بنابراين، اين ده كرهاي امناي خود و تشكيالتي تابع مصوبات هيئت

يرش دانشجو در ( قانون سنجش و پذ5ماده ) «2»اصالح تبصره »رسد طرح نظر ميهبه استقالل نهاد دانشگاه كمك كند. اما ب

ه اي اخير كشور در حوزهها و قوانين سالكند كه خالف برنامهمسيري متضاد را طي مي« ها و مراكز آموزش عالي كشوردانشگاه

 آموزش عالي است. 
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 گيري و پيشنهادنتيجه

 عالي آموزش مراكز و هادانشگاه در دانشجو پذيرش و سنجش قانون( 5) ماده «2» تبصره اصالح»گفته طرح با عنايت به موارد پيش

شود. قلمداد ميبسيار جزئي و بخشي ين بنابرا ؛ها و داوطلبان دانشگاه آزاد اسالمي استرشتهمعدودي از فقط معطوف به  «كشور

 به نياز وضوحبه تحقيقات از شود. از طرف ديگر با توجه به اينكه بسياريقانوني مشاهده نمي در موضوع اين طرح خألبر اين، عالوه

ع منافع آموزش عالي كشور دهند، تصويب اين طرح به نفمي نشان را ايـران هايدانشـگاه نهادي استقالل و اختيارات ميزان در تغيير

 ،هاي نظارتي قوي كه در اختيار داردشود مجلس شوراي اسالمي ضمن رد طرح فوق با تكيه به اهرمشود. لذا پيشنهاد ميبرآورد نمي

 يند سنجش و پذيرش دانشجو داشته باشد. انظارت بيشتر و مؤثرتري بر فر

 

 

 

 
 


