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 مقدمه

بيان  165بت ثبه شماره  «غيرانتفاعي هایدانشگاه ممنوعيت و منافع تعارض با مبارزه طرح»مقدمه توجيهي 

عي شده های غيرانتفاسبب ازدياد تأسيس دانشگاه ها،دولتكند كه رانت مديريتي و پست دولتي در برخي مي

انشگاه ت از ددر راستای حماي رسد طرح مزبورظر ميذكر شده است به ن در متن طرحمطابق آنچه  است. لذا،

كز علمي، دهي درست مراو سامان غيرانتفاعيهای در دانشگاه پيام نور، جلوگيری از رانت و حل تعارض منافع

رورت ض به اذعاناين گزارش ضمن است. را ارائه كرده « های غيرانتفاعيممنوعيت دانشگاه» پيشنهاد

 و اهداف تن،م در ابهام ازجمله ایعمده ايرادات حاویرا  مذكور طرح، كشور علمي مراكز مناسب دهيسامان

و  فناوری و علم كلي هایسياست با مغايرت نگارش، در ضعف متقن، توجيهي ليدال وجود عدم طرح، پيشنهاد

فته است يا سيساوهفتم قانون او پنجاه مدر تعارض با اصول يكصدوده نيز و نظام قانونگذاریهای كلي سياست

  گيرد.مورد بررسي قرار مي بيشتر ادامهدر كه 

 

 پیشنهادی طرح ارزیابی

 اين از كه دارد وجود كشور در عالي آموزش مؤسسه يا دانشگاه ۲56۹ حدود 1موجود، اطالعات آخرين بنابر

 پيام مركز  ۴66 ای،حرفهوفني مركز 1۷۰ غيرانتفاعي، سسهؤم  ۳۰۹ آزاد، دانشگاه سهم واحد 5۳۰ تعداد ميان

 كشور استان ۳1 در (فناوری و تحقيقات علوم، وزارت) دولتي دانشگاه 1۴1 و كاربردی ـ علمي واحد ۹5۳ نور،

 كه است موضوع اين دهندهنشان كشور در موجود دانشجويان و هادانشگاه آمار كلي بررسي .است شده ثبت

 جامعه معضالت حل و علمي رشد به كمكي تنها نه اخير هایسال طي عالي آموزش مراكز رويهبي گسترش

  خالي هایصندلي پديده دهيشكل نظير جديدی معضالت ايجاد موجب خود بلكه ،است نكرده اشتغال ويژهبه

 التحصيالن،فارغ توقع سطح رفتن باال بيكار، التحصيالنفارغ تعداد افزايش آموزش، كيفيت افت دانشگاهي،

حان طرح مزبور، جهت الذا، دغدغه طر .است شده قبيل اين از معضالتي و كشور جهبود از هنگفتي مبلغ اتالف

های مبارزه با تعارض منافع و ممنوعيت دانشگاه طرح»بخشي اين موضوع قابل توجه است، لكن سامان

پيشين  هایهای غيرانتفاعي را ناشي از رانت مديران دولتي در دولت، ايجاد تعداد زياد دانشگاه«غيرانتفاعي

 رسد اين طرح نظر ميبه اند.ها كردهدانسته است كه برای تأمين منافع خود اقدام به تأسيس اين نوع از دانشگاه
  

                                                                                       

 ، تحقیقات و فناوریریزی آموزش عالی وزارت علومسسه پژوهش و برنامهؤگزارش م .1
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 هك است دانسته منافع ضتعار و اشكال محل نور پيام دانشگاه مانند دولتي هایدانشگاه وجود با را غيرانتفاعي هایدانشگاهوجود 

 گيرد. رار ميقبا اين حال در ادامه كليت و مفاد طرح مذكور مورد بررسي  شود.مي علم شأن كاهش و یسازتجاری به منجر

 راستای در نيست مشخص و بوده مبهم و ناقص «غيرانتفاعي هایدانشگاه ممنوعيت و منافع تعارض با مبارزه طرح» متن. 1

 ممنوعيت وريتيف دو طرح» رجوع به عبارت اما شود. تصويب دباي چيزی چه ، دقيقاًطرحمقدمه توجيهي  متن در مذكور موارد

 هایدانشگاه برای ممنوعيتي ايجاد خواستار طرحرسد نظر ميبه ،«نماييم تصويب و گذاشته یأر به را غيرانتفاعي هایدانشگاه

 اين از مختلفي معاني توانمي طرح متن به توجه با بنابراين است. نشده بيان صراحتبه ممنوعيت اين كه است شده غيرانتفاعي

 هستند: ذيل موارد شامل كه نمود برداشت ممنوعيت

 دارند. دولتي پست كه كساني ساير و دولتي مديران توسط غيرانتفاعي هایدانشگاه ايجاد ممنوعيت. 1

 .آن با انيپوشهم و نور پيام دانشگاه وجود به توجه با جديد غيرانتفاعي هایدانشگاه ايجاد ممنوعيت. ۲

  .غيرانتفاعي هایدانشگاه فعاليت ادامه از ممانعت. ۳

 .جودمو غيرانتفاعي هایدانشگاه فعاليت ادامه از ممانعت و جديد غيرانتفاعي دانشگاه ايجاد ممنوعيت. ۴

 و علم مودنن اریتج و تران از جلوگيری ،ارزان آموزش با آنان دسترسي و پذيرآسيب اقشار از حمايت طرح اين همچنين،

 اما است. برشمرده ودخ اهداف از را )ادعايي( منافع تعارض حل و علمي مراكز بهتر دهيسامان علم، شأن بردن باال ،علمي مراكز

 و یتحما طرح ایناین طرح یکی از اهداف  دانشگاه پیام نور در مقدمه توجیهیبا توجه به اشاره  رسدمی نظربه

 شده رهاشا نیز طرح عنوان در منافع تعارض مبحث به مبهم کامالً شکلی به هرچند بوده رنو پیام دانشگاه تقویت

  است.

 به ورود جتماعيا تقاضای به پاسخ دليلبه شده، سيسأت غيرانتفاعي دانشگاه زيادی تعداد گذشته هایدهه در اينكه .۲

 و ـ ندارد وجود عالي شآموز برای نيز تقاضا از حجم آن وناكن البته كه ـ بودهو اقتضائات روز  زماني بازه آن در عالي آموزش

 سيسأت نامهيينآ كليات است. پذيرفته صورت فرهنگي انقالب عاليشورای مصوبه براساس نيز غيرانتفاعي هایدانشگاه سيسأت

 ذكر لذا و است رسيده يفرهنگ انقالب عاليشورای تصويب به ۲۳/۷/1۳6۴ تاريخ در غيرانتفاعي غيردولتي عاليآموزش سساتؤم

 كه طوریبه است. ملأت قابل مذكور، طرح در رانت، از استفاده با و ایعده توسط غيرانتفاعي دانشگاه زيادی تعداد تأسيس ادعای

 تركيب و سسؤمهيئت  اعضای عمومي شرايط سس،ؤمهيئت  اعضای تركيب به ترتيببه كه فوق نامهآيين (5) و (۴) ،(۲) مواد

 ممنوعيتي سسه،ؤم رئيس عنوانبه يا شده ياد هایجايگاه در افراد اين حضور ممنوعيت دربارهو  دارد اشاره امنا تئيه اعضای

 است. نشده قائل

 چراكه دانست، وارد را ايرادی تواننمي نور پيام هایدانشگاه با هادانشگاه از دسته اين پوشانيهم درباره رسدمي نظربه .۳

 تاريخ به كه نور پيام دانشگاه تشكيل اساسنامه( 1) ماده در است. متفاوت يكديگر با دانشگاه نوع دو اين تشكيلاف و اهد اساس

 سطح در آموزشي هایبرنامه اجرای منظوربه است: آمده گونهاين رسيده، فرهنگي انقالب عاليشورای تصويب به 8/۹/1۳6۷

 مفاد از كه گونههمان شود.مي سيسأت «نور پيام دانشگاه» نام به دانشگاهي دور، اهر از و حضورینيمه آموزش طريق از دانشگاه

 سال سه غيرانتفاعي دانشگاه اما شده، سيسأت دور راه از و حضورینيمه آموزش منظوربه دانشگاه اين است مشخص ماده اين

 فعاليت برای مناسب زمينه ايجاد» آن اهداف از يكي شده، تصويب فرهنگي انقالب عاليشورای توسط آن اساسنامه ترقبل
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 را غيرانتفاعي دانشگاه باالتر هزينه تواننمي بنابراين است. بوده «كشور پژوهش و دانش اعتالی و گسترش امر در مردم جانبههمه

 بايد است. متفاوت زني دانشگاه دو اين خدمات ارائهو چگونگي  كيفيت چراكه ،كرد قلمداد آن فعاليت ممنوعيت يا حذف بر دليل

 آنكه ويژهبه ،ندارد نور پيام دانشگاه در محروم اقشار تحصيل برای ممانعتي و مزاحمت غيرانتفاعي دانشگاه وجود كه نمود توجه

  است. دانشجويان از شهريه اخذ به معطوف غيرانتفاعي غيردولتي هایدانشگاه مانند نور پيام دانشگاه در تحصيل اجازه

 دهيسامان طرح» اجرای بهتر مسير باكيفيت، عاليآموزش سساتؤم حمايت و تقويتو  علمي مراكز بهتر دهيسامان منظوربه .۴

 راستا همين در ت.اس پيگيری قابل مجلس نظارتي ابزار طريق از كه است، عاليآموزش آمايش سند راستای در «عاليآموزش سساتؤم

 طرح هر در كه است مهمي اصل منطقه هر ملزومات و نيازها با هارشته تناسب بررسي و هاشگاهدان مأموريت به توجه رسدمي نظربه

 نيازها مسائل، بررسي هب بايد ابتدا است، علمي مراكز درست دهيسامان فوق طرح از هدف اگر ترتيب بدين است. نياز مورد دهيسامان

 و آزاد دانشگاه مراكز لشام غيرانتفاعي، هایدانشگاه بر عالوه كه دكر تدوين جامع طرحي سپس و نمود اقدام منطقه هر هایلويتوا و

عنوان سياست وزارت به «عاليآموزش سساتؤم دهيسامان» طرح در كه موضوعاتي از يكي ديگر ازسوی باشد. نيز نور پيام هایدانشگاه

 اعالم طرح طراحان هدف رسدمي نظربه كه است دانشگاهي مراكز كمي ادغام و تجميع بحث است، مطرح تحقيقات و فناوریعلوم، 

 .بخشدمي تحقق را «علمي مراكز به درست دهيسامان» يعني شده وصول

 تنهاييبه هادولت كه است شده باعث زمينه اين در بيشتر هایگذاریسرمايه به نياز و فناوری و علم جريان گستردگي .5

 در خصوصي و غيردولتي بخش مشاركت به نياز برهه اين در لذا باشند، نداشته را ستردهگ زمينه اين در گذاریسرمايه توان

 و علم حوزه در غيردولتي هایبخش مشاركت نقش افزايش همچنين، است. زماني هر از بيش فناوری و علم عالي، آموزش

 گرفته قرار توجه مورد رهبری معظم قامم ابالغي 1«۷-5» بند فناوری و علم كلي هایسياست در كه است موضوعاتي از فناوری

 عمومي پرورش و آموزش نظام سازیخصوصي از كشور قانونگذاری و سياستگذاری نظام رويكرد رسدمي نظربه راستا اين در است.

  .يابد تغيير هادانشگاه و عاليآموزش در غيردولتي بخش مشاركت افزايش به بايستمي كشور مدارس و

 هزار 1۲ حدود و هستند تحصيل به مشغول غيرانتفاعي عاليآموزش سساتؤم در دانشجو هزار ۳۰۰ ودحد اكنونهم .6

 فعاليت مشغول عاليآموزش مراكز اين در كارمند زيادی بسيار تعداد و التدريسحق مدرس هزار ۳8 و وقتتمام علمي تئهي

 انساني يروهاین عظيم خيل دهيسامان برای مناسب هكاررا بينيپيش عدم و سساتؤم اين قانوني فعاليت از جلوگيری هستند.

 باشد. داشته همراهبه كشور سياسي و اداری نظام برای تبعاتي تواندمي مذكور

 رانت از استفاده اب لزوماً غيرانتفاعي سساتؤم همه سيسأت اوالً چراكه .نيست اعتنا قابل چندان طرح اين مفروضات. ۷

  است. نشده ارائه خصوص اين در اتيمستند حداقل يا نگرفته صورت

 طرح از حيث حقوقي نيز دارای اشكاالتي به شرح ذيل است:الذكر؛ عالوه بر موارد فوق

ساختار  شكل و طرح فاقد .ندارد مشخصي یامعن غيرانتفاعي هایدانشگاه ممنوعيت و است نامفهوم طرحو متن  عنوان .1

پيشنهادی در  صرهلحاظ مواد، بندهای ذيل مواد و يا تببندی بهگونه تقسيمه هيچای كگونهبه ،يک قانون و تخصيص مواد است

تعيين م عدضمن  طرح اين همچنين،است.  استحكام در ادبياتشود. بنابراين فاقد مالحظات نگارشي و آن مشاهده نمي

« 15»و « 9»ی دهابن مغایر بنابراین، .است روشن و شفافو تكاليف قانوني  پيشنهاد)های( فاقد ،های قانونگذاریاولويت

  است. قانونگذاری نظام کلی هایسیاست

                                                                                       

 حوزه.هاي غیردولتي در حوزه علم و فناوري و ارتقاء سهم وقف و امور خیريه در اين افزايش نقش و مشاركت بخش .1
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 حوزه در غيردولتي هایبخش مشاركت و نقش افزايش برمبني فناوری و علم كلي هایسياست «۷-5» بند با طرح مفاد .۲

 است. تعارض در اساسی قانونیکصدودهم  اصلبا  بنابراین دارد. مغايريت فناوری و علم

 فرهنگي انقالب عاليشورای مصوب «غيرانتفاعي غيردولتي عالي آموزش سساتؤم تأسيس نامهآيين» اينكه به عنايت با .۳

 اصل با ضدر تعاربه شرح مندرج در طرح اعالم وصول شده،  غيرانتفاعي هایدانشگاهمسئله  به قانونگذار ورود است،

    .شودتشخیص داده می اساسی قانونوهفتم پنجاه

 نامه داخلي مجلس نيز واجد اشكال است. ( آيين1۲۷. طرح از حيث رعايت مفاد ماده )۴

عالي  زشت آموسساؤفعاليت كليه م ،موجب تصويب اين طرحطرح از اين حيث واجد ابهام است كه مشخص نكرده آيا به .5

 ممنوع خواهد بود.فاعي عالي غيرانت شود يا صرفاً تأسيس واحدهای جديد آموزشغيرانتفاعي ممنوع مي

 

 پیشنهاد و بندیجمع

 ممنوعيت است. شنرو اهداف و پيشنهاد فاقد و مبهم «غيرانتفاعي هایدانشگاه ممنوعيت و منافع تعارض با مبارزه طرح» متن

 رحط اين رد شده مطرح اهداف با مغاير )استمرار فعاليت يا تأسيس جديد( غيرانتفاعي هایدانشگاه درخصوص شده مطرح

 لزوم ح،طر موضوع درخصوص كافي توجيهي ليدال وجود عدم دليلبه همچنين، است. علمي مراكز بهتر دهيسامان خصوصبه

 طرح اين افزود بايد .است جدی ترديد محل غيرانتفاعي هایدانشگاه كار ادامه يا و تشكيل در ممنوعيت هرگونه برای قانونگذاری

 و علم حوزه در غیردولتی هایبخش مشارکت و نقش افزایش برمبنی فناوری و علم کلی هایسیاست با مغایر

دودهم یکص اصل مغایراست که از این حیث  قانونگذاری نظام کلی هایسیاست با مغایر متعددی موارد در و فناوری

 عاليشورای رد رانتفاعيغي غيردولتي عالي آموزش سساتؤم تأسيس مقررات تصويب به نظر عالوه،به .باشدمی اساسی قانون

 مورد اساسی قانونوهفتم پنجاه اصل با تعارضدر  شده وصول اعالم طرح حاكم، حقوقي رويه بنابر فرهنگي انقالب

 محترم طراحان دغدغه شودپيشنهاد مي طرح مذكور از حيث كارشناسي قابل دفاع نبوده و اينكهانتها در  .شودمی واقع استناد

 د.بيني و پيگيری شوپيش ،۰۳/۰۴/1۳۹۹ تاريخاعالم وصولي  5۷ ثبت شماره به« منافع عارضت مديريت طرح» در

 


