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 : اعضای پنل

برنامه  و  پژوهش  موسسه  )رئیس  نورشاهی  نسرین  عالی(،  دکتر  آموزش  رضا ریزی  دکتر 

ون ریزی آموزش عالی(، خانم معصومه قارون )معامنیعی)معاون پژوهشی موسسه پژوهش و برنامه 

منابع(، دکتر عباس   و  توسعه مدیریت  تربیتی  محترم  علوم  و  روانشناسی  دانشکده  )استاد  بازرگان 

و   مدیریت  دانشکده  علمی  هیئت  محترم  )عضو  ندوشن  غیاثی  سعید  دکتر  تهران(،  دانشگاه 

تربیت  برنامه  دانشگاه  علمی  هیات  )عضو  مینایی  سعید  دکتر  طباطبایی(،  عالمه  دانشگاه  ریزی 

انجمن ترویج علم ایران(، دکتر احمد     انم دکتر اکرم قدیمی )رئیس محترم هیات مدیرهمدرس(، خ

فرمیهنی فراهانی )عضو هیات علمی پژوهشگاه صنعت نفت(، دکتر غالمرضا ذاکرصالحی )عضو  

برنامه و  پژوهش  موسسه  علمی  هیات هیات  )عضو  مرجائی  هادی  دکتر   ،) عالی  آموزش  ریزی 

لرگانی )عضو هیات   ریزی آموزش عالی(، دکتر سیده مریم حسینیامهعلمی موسسه پژوهش و برن

برنامه  و  پژوهش  موسسه  پژوهشی  علمی  امور  ابراهیمی)مدیر  یزدان  دکتر  عالی(،  آموزش  ریزی 

ریزی آموزش عالی(، دکتر محمدجواد صالحی )عضو هیات علمی گروه موسسه پژوهش و برنامه 

هیات    ریزی آموزش عالی(، دکتر داوود حاتمی )عضومه اقتصاد آموزش عالی موسسه پژوهش و برنا

ریزی آموزش عالی(، دکتر احمدرضا روشن)عضو هیأت علمی گروه  علمی موسسه پژوهش و برنامه 

برنامه  و  پژوهش  موسسه  علمی  هیات  )عضو  بوذری  سیما  دکتر  عالی(.  آموزش  ریزی مدیریت 

موسسه   علمی  هیات  )عضو  رشیدی  زهرا  دکتر  عالی(،  برنامه آموزش  و  آموزش  پژوهش  ریزی 

ریزی آموزش عالی(، خانم زمانی )عضو هیات علمی موسسه پژوهش و برنامه   عالی(، دکتر اصغر

برنامه  و  پژوهش  موسسه  علمی  هیات  )عضو  پورآتشی  مهتاب  دکتر  دکتر  عالی(،  آموزش  ریزی 

دکتر مقصود فراستخواه )دبیر علمی میز محترم کرسی شورای یونسکو(،    ونسرین اصغرزاده )عض

 پژوهی آموزش عالی( آینده

 :  پژوهیکارشناس میز آینده

 فاتح مرادی نیاز

 تحریر مباحثات: 

 ادی نیازفاتح مر
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 دکتر نسرین نورشاهی  :مقدمه

همت و به ابتکار استاد عزیز  و احترام و صبح بخیر خدمت سروران ارجمند، همکاران گرامی، خوشحال هستم که بار دیگر به    و ادب  عرض سالم 

توانم بگویم  حتی میود آمد که دور هم جمع شویم و در خصوص یک موضوع بسیار بسیار مهم و جوجناب دکتر فراستخواه، فرصت و ظرفیتی به 

پژوهی،  میز آینده  وگویی داشته باشیم. خوب عزیزان حتما استحضار دارند که بستر گفتگویی حیاتی، برای نظام آموزش عالی کشور با هم گفت 

ر کشور  عالی  آموزش  نظام  چالشی  و  مهم  مسائل  سایه  ا مرتباً  می   یدر  قرار  خود  حوزهگفتگوهای  در  عزیزان  و  مختلف،دهد  سطوح    های  در 

فکار و  گذار، مدیر و غیره. در این بستر گفتگویی با هم به طوافی اهای فعالیت مختلف اعم از متخصص، پژوهشگر، سیاست مختلف و در حیطه

می  با  گفتگو  استاد،  با تالش علمی جناب  را  آن  و حاصل  بسیار شگفت لیل حتپردازند  گزارشات کههای  این  انتهای  در  اوقات  گاهی  که    انگیز 

 های دانشی تبدیل و به جامعه وسیع آموزش عالی کشور تقدیمشوم. به بسته برم و از این همه خالقیت و ابتکار متحیر می خوانم، لذت می می

 شود. می

نشینیم. یک سابقه کوتاهی را  م به بحث میایمورد آن گرد هم جمع شده   ردامروز ما به همت جناب استاد     خوب، در خصوص موضوع خاصی که 

هر   به  حتما مستحضر هستند، خوب  عزیزان  هر چند همه 

دانشگاه استقالل  بحث  هیئت  حال  تقویت  بحث  و  ها 

شود  ادبیات، تالش علمی آن می   ها، سابقه امناهای دانشگاه

با در   یهمت عزیزانی هم در حوزه ستاد  گفت در موسسه 

شکل گرفت و دنبال شد و در بحث تغییر ساختار و   83سال 

وظایف و شرح وظایف وزارت علوم که البته میراثی جدید از  

و باز    60های قبلی، قبل از انقالب و در ابتدای دهه  تالش 

سال   در  که  امناها مطرح شد  هیئت  بحث  یک    83مجددا 

قرار    اد و این موضوع بیشتر در محورنقطه عطفی اتفاق افت

تغی بحث  حول،  در  و  حیطه گرفت  و  وظایف  شرح  ی یر 

های وزارت علوم و تغییر عنوان این وزارتخانه، در  مسئولیت

واقع این موضوع را بیشتر برجسته کرد و از آن سال مرتبا  

یارات ی پای خود بایستند و از اختو رها که بتوانند  ات به دانشگاهها در واقع موضوع تفویض اختیارموضوع هیئت امناها، موضوع استقالل دانشگاه

و مسئولیت ببرند  بهره  دانشگاهبیشتری  قرار گرفت. در حول پذیری  بیشتر مدنظر  معنا  به یک  نشیب ها  و  فراز  با  البته  این موضوع  های  وحوش 

  بینم ولی این موضوع آن نمی  حرق افتاد که حاال و نیازی به طهای که اتفاو غصب  به بعد شاهد آن بودیم و غرض  84مختلف که  ما در سال  

مندان آموزش عالی کشور بوده، هست، و محوری و این ایده و این آرزو در یک مواردی که شاید بتوانیم آرزو بگوییم،همیشه گوشه ذهن دغدغه

 کنم خواهد بود.من فکر می 

آل یا در فضای  ن است که حاال در فضای ایدهیاشود و آن هم  ی و مهم مطرح میی محوری، یک بحث بسیار بسیار تخصصاین ایده  پیرامون

اداره دانشگاه، موضوع مدیریت دانشگاه و موضوع رهبری موسسات آموزش  واقعی و در حرکت بین شرایط واقعی و ایده آل ما چگونه موضوع 

در همین    کنم، برسانیم. ونه عنوان می گنیک سرانجام آبرومند، که من ایتوانیم به  توانیم در واقع مورد بحث قرار دهیم و می عالی کشور را می 

شود و انتخاب رؤسای که در عین حال که  ها خیلی خیلی دارای اهمیت می ی مهم، بحث مهم انتخاب روسای دانشگاه چالش و در همین دغدغه 

واقعیت آنها چندبا  از  عالی کشور یکی  آموزش  نظام  و در  و رهبری، چندگانگی ادگانگی سیاستگذاری، چندگانگی ههای موجود در جامعه  یت 

آموزش عالی، حضور غیر حرفهتولی نظام  آموزشها در مدیریت حرفهایگری  بیرونی ای موسسات  تاثیرگذاری  آموزشعالی،  نظام  یا های  عالی 

این دنیای    رددانید. این روسا  از بنده می  های دیگر که همه شما بهترها و محدودیتغیرمتخصصان در حوزه تخصصی رهبری علمی دانشگاه
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عین   در  و  ایدهواقعی  به سمت  مسیر حرکت  در  یا  فضا  در  آرمانآلحال  و  آرزوها  به سمت  عالی کشور  ها،  آموزش  که کنشگران حوزه  هایی 

. سال دنکنند و چگونه باید انتخاب شو   کنند که چگونه باید عمل و ایفای نقش پردازی میکنند، ایدهزنند، فکر می هاست که برای آن قدم میدهه

تالش    1386-1385 اینجا  مییک  در  و من  گرفت  موسسه شکل  در  موسسه کوچکی  معماریانی  جواد  آقای  اسبق  رئیس  از  کنم  یاد  خواهم 

ها را به  مند روسای دانشگاهکردند و بحث انتخاب سیستماتیک یا انتخاب سامانای را مطرح  پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی آن موقع ایده

های آن زمان بهتر از بنده ان شیوهموضوع پژوهشی در موسسه مطرح کردند. خوب، همان موقع در همان فضا که حاال همه دوست  کعنوان ی

انتخاب روسای دانشگاه  ایده مطرح شد که فرایند  این  نقد مهمی که در آن ای و تخصصی و علمیفرآیند حرفه  ها یکیادشان هست.  ست و 

خاب این مدیران یا این رهبران  د که متاسفانه تا امروز هم ادامه پیدا کرده است، این بود که ویژگی سیاسی شدن انتوبشرایط به این فرآیند وارد  

برای دانشگاه انتخاب رؤسای دانشگاهمیساز است و موانعی بر سر راه به وجود  ها مسئلهبسیار بسیار  ها آورد. دخالت سیاست و سیاسی شدن، 

بود کههمیشه دغدغه اقداگوشه   ای  آن  بوده و هست.  عالی کشور  آموزش  اندیشمندان حوزه  و  پردازان  نظریه  مات یک تالش علمی ی ذهن 

ی عطف جدیدی در نیم و امروز ما درباره نقطه ای شد که ما مرتباً در موسسه نسبت به این موضوع حساس باشیم و فکر کمختصری بود، پایه

 یزان هستیم.زعحول این موضوع مهم مجدداً در خدمت شما 

 1385-1386مجددا موضوع در صدر یا در روی میز مدیران آموزش عالی کشور قرار گرفته است؛ حاال ممکن است دالیل آن با دالیل سال  

از سمت قا این موضوع  باشد ولی به هر حال  به عنوان یک موضوع چالشی، موضوعی که وزارت علوم و وزرای  متفاوت  ئم مقام محترم وزیر 

پردازی شود و  راجع به آن تحقیق و برایش ایده  خواهند به آن فکر و کنند روی میزشان هست و میوم مرتباً با آن دست و پنجه نرم می لعمحترم  

 برای دستورالعمل و یک راهکار عملیاتی منجر شود.ی سیاستی اجرایی  در نهایت در صورت امکان به سیاست، بسته 

پژوهش و برنامه ریزی قرار گرفته است. جناب استاد چندین ماه    از سال گذشته روی میز کار موسسه  هاخواین مهم به همت آقای دکتر فراست

ه ویژه در شرایط خاص،که حاال خود ایشان  ها باند، انتخاب روسای دانشگاهای و تخصصی حول این موضوع شدهاست که درگیر مطالعات زمینه

کنم، نمی  گوییاین نوع انتخاب یا این انتخاب خدمت شما خواهند داد. من بیشتر از این زیاده  صااگر الزم باشد توضیحاتی را در مورد شرایط خ

را درد نمی  ارزشمند همهآورم، سپاسگزاری میسر عزیزان  از حضور مفید و  اسامی  ی سرورانی که دعوتکنم  را پذیرفتند، االن  شان را من ما 

کنم و رض می ع  ایند به ما خواهند پیوست. جناب آقای دکتر بازرگان، استاد فرزانه خدمتشان سالمرفبینم و عزیزانی که که احتماال در ادامه  می

ایشان هم سالم عرض اشتباه نکنم خدمت  اگر  ارادت دارم، جناب آقای دکتر سعید غیاثی ندوشن  ارادت دارم و سایر  می   عرض  کنم و عرض 

ای خودشان به این تالش علمی  های مفید و ارزشمند و حرفه و انشاهلل با طرح ایده  دنهمکاران عزیزم در موسسه که مثل همیشه کنار ما هست

فکر در کنار جناب استاد در  کنم که به عنوان یک نیروی پرتالش و خوشتما غنا خواهند بخشید. خانم دکتر اصغرزاده را هم سپاسگزاری می ح

 نتایج بسیار خوب و ارزشمندی منجر خواهد شد.   هدهند و انشاهلل باین طرح تالش علمی خودشان را انجام می

تر و با تعیین ابعاد موضوع  کنم که برای طرح مسئله به شکل مشخصجناب آقای دکتر فراستخواه من عذرخواهی می کنم و از  شما خواهش می 

 طلبم.خدمت شما عزیزان هستم. پوزش می رگذارم و دکه جنابعالی در پنل به دنبال آن هستید، من میکروفون را در اختیار شما میو سواالتی 
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 دکتر مقصود فراستخواه : دبیر علمی میز طرح بحث

خود موسسه، متخصصین عزیز و استادان عزیزی که ما در موسسه در خدمت  ی اعضای محترم این پنل، از سالم مجدد خدمت حضرتعالی و همه

کنیم که در این پنل  سایر مراکز و نهادهای علمی زحمت کشیدند و ما واقعا احساس می  ها وگیریم و از بیرون دانشگاهآنان هستیم و یاد می

این برنامه و جناب حامد عزیز آقای شوقی و همینطور از خانم دکتر   یکنم به خاطر ارائه عزیز تشکر میاز جناب فاتح    بیشتر خواهیم آموخت. 

خواهم برسیم. حاال ما برای اینکه از اعضای محترم پنل بیشتر استفاده کنیم اجازه می  توانستم به اینجااصغرزاده که بدون کمک ایشان من نمی

 نند.که اسالید به اسالید مرا همراهی ککه سریع از آقای فاتح خواهش بکنم  

متامالنه  به شناخت  میل  پنل،  این  روند هدف  به  نسبت  انتخاب تر  موجود  های 

دانشگاه آموزشرؤسای  موسسات  و  و  ها  بحث  عالی  و  شناسایی   پژوهشی  و 

 المللی پیشرو و معطوف به آینده است. تحوالت در محیط جهانی و تجربیات بین

آیندمی به  معطوف  تحوالت   چه  دنیا  در  بدانیم  حوزه هخواهیم  در  و  است  ی 

های کار و هایی بتوانیم بگیریم برای بهبود شیوه موضوع بحث این پنل و درس

ر ایران، به امید حق و با توکل به خدای متعال که های اجرایی داصالح سیاست 

 آمیز به آینده. تواند ما را کمک کند برای عزیمت موفقیتمی

گفت  ساختار  این  محترم  وگودر  اعضای  فوکس     پنلیی  شیوه  بحث   1گروپبا 

له رهبری دانشگاه. فرایند این جلسه به  های عملیاتی حرکت به آینده در جهت مسئبه بخش   داشتکنند و بدین معنا که ما متمرکز خواهیم  می

فرمایند، ضمن  ای داریم که جناب فاتح به همه عزیزان ارسال میپرسشنامهو بعد ما خواهشی که داریم یک این است که    ،تخاب رئیسویژه ان

آوری توسط  رج کنند و برای جمعد  رگشان را هم اگر مقدور بود در کاربتکمیلی های تاکیدی و  فرمایند بخشی از دیدگاهاینکه اینجا بحث می 

 
1 Focus Group 
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گیری نهایی کنند، بتوانیم متمم کنیم و در آن نتیجه میعی بزرگوار ایشان دنبال میهمکار ارجمند فاتح عزیز که تمام این مسائل را بعد از جناب س

 هایتان در پنل استفاده کنیم.پنل، از بحث 

گیرم، تحوالتی که ن یاد میکنم، شما استادان بنده هستید و از خدمتتاعرض می   نای، من درک دانش آموزیم را خدمت شما عزیزاسالید بعد 

کنم؛ تحوالتی در دنیا وجود دارد که این تحوالت ما آموزی خودم را در این جمله بیان میکند، من تمام حس دانشینده پرتاب میجهان ما را به آ

است و نه تغییرات پیوسته. تغییرات از ما گسسته    گسستی  ناک است و نوعا همآشوب  کند و این تحوالت پیچیده است،را به آینده پرتاب می

ها در این محیط هستند تی پارادایمی، اجتماعی، اقتصادی، تکنولوژیک، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و زیست بومی دارد. دانشگاه است، یعنی گسس

به معنای آیندهکه کالن  را مرتب به سمت آینده  ی تپژوهی کلمه و شگفروندهای، زیاد  آنها  نوپدید  نوایند و  امور  سازهای بسیار غافلگیرکننده و 

های بسیار دارد. سوکانداری این کشتی، در این سفر طوفانی با این گرداب احیاناً از میل به آینده و محافظت از آینده خودشان باز می   راند و یامی

بر عهده رئیس دانشگاه است.  بر عهده کیست؟  بدانیم رهبران آتی    بد  اندیشی در آموزش عالی خیلی مهم است که  برای به آینده  خوب پس 

 کنیم ،چگونه انتخاب خواهند شد؟یران چگونه انتخاب خواهند شد؟ که ما فعالً در مورد کارشان صحبت نمیهای ادانشگاه

چقدر کمکشان موثر بود. کاری که در دنیا صورت گرفته    هکنم کهای خانم دکتر اصغرزاده صمیمانه تشکر میخوب اسالید بعدی، ما از کمک

اینکه  2موزش عالیماننده آینده رهبری آ بکنیم، چه مسائلی به  چه راه   3پریزیدنسیاصال یونیورسیتی    و  باید طی  برویم، چه مسیری  باید  هایی 

است که در نقش سیاست دانشگاه اساساً تحول،    یدسوی آینده دارد و اینکه مختصر عرض کنم که ببینید یک چیزی اتفاق افتاده است یک رون

نقش یعنی مسئله نقش رهبری د4ی »تغییر  از  انتظاراتی که  و  نقش  اساساً  یعنی  است. مثال در قرن  «  تحول    19انشگاه هست مرتب در حال 

دانشگاه داشته باشد. نیمه نخست    یبود یعنی رئیسی که نفوذ معنوی و اقتدار باالی شخصی و اداره   5گویند این که نقش کاریزمامحققان می 

ارد، همانطور که خانوم دکتر نورشاهی فرمودند در پسا  ای و توانایی مدیریت اجرایی و دشد، رئیس دانشگاه که هویتی حرفه   6گرایحرفه   20سده  

مسائل کردم یعنی گسترش دهنده    زاشد؛ به تعبیری که من دارم از استفهامی که    7دهنده توسعه   ۷0تا دهه    40یجنگ جهانی یعنی بعد از دهه

گو شوند، درهای دانشگاه را باز کنند برای کسانی که  ها پاسخین که بیاید به تقاضاهای اجتماعی رشدیابنده برای تحصیل در دانشگاهشد، یعنی ا

سده بیست تا اوایل سده    80-۷0ده    ز اها را درست کنند.  ها را توسعه دهند، ساختمان بسازند، زیر ساخت خواهند وارد دانشگاه شوند، تدریسمی

داری چینی برایش شد یک نوع نقش نقش بنگاهلی زمینهشناسی که خیها مخصوصاً در اقتصاد نوعدار شد، بسیاری از تفکرها و گرایش بنگاه   21

جامعه معنای  به  باشید  داشته  توجه  داشتند.  انتظار  دانشگاه  رئیس  میاز  که من صحبت  است  این طرح  انتخاب  کشناختی  که  نقش چیزی  نم، 

ظار درست باشد یا نادرست، اینکه بیاید درآمد های مرجع است، یعنی کسانی که انتظار دارند که رئیس دانشگاه این چنین باشد، چه این انتگروه

ی ، دهه21بعد در ادامه در سده    وکاری کند، پیمانکار خوبی باشد، حسابداری با هوش مالی باال باشد؛  برای دانشگاه ایجاد کند، دانشگاه مقاطعه

خواهد واسط  و همه جانبه و همه فن حریف است. می  8دسیپلینر اهد هستیم که یک مقدار مالتینقش جدیدی را شدوم آن ما به اصطالح یک  

نوع با انتظاراتی  ینفعان متذ  مهاجتماعی به ه  9اش را متوجه باشد و پاسخگویی و اکاونتبیلیتیبین درون و بیرون دانشگاه باشد، مسئولیت اجتماعی

متفاوت  که کامالً گوناگون و شاید هم انتظاراتی است که با هم تزاحم دارند. رئیس دانشگاه چطور بتواند که به این همه انتظارات متنوع و گاهی  

به معنای، مسیر    عنی کنترل ی  د،ه را کنترل کنو گاهی مخالف، پاسخگویی صحیح علمی آکادمیک داشته باشد و در شرایط عدم اطمینان دانشگا

هایست که در ادامه هم این بحث ادامه دارد و  ها در واقع سکانداری کند و این چیزهحرکت دانشگاه را در جهت این دریای طوفانی، این گرداب 

 
2 The Future of Higher Education Leadership 
3 University Presidency 
4 Role Change 
5 Charisma 
6 Professional 
7 Expander  
8 Multidisciplinary 
9 Accountibility 
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غییر است. حاال ممکن  ییر نکند، تغتکه مانده که    خواهم وقت جلسه را بگیرم، دیگر هیچ چیز نمانده که گویا تغییر نکند، گویا تنها چیزیمن نمی

 است فردا بالیی سر آن هم بیاید. به هر حال این وضعیتی است که دانشگاه در آن قرار دارد. 

 

در حال دانند، فزایندگی و پیچیدگی  ی اساتید در اینجا بهتر از من می در این وضعیت اولین اتفاقی که ما در مطالعات با آن مواجه هستیم، همه

پیچیده،    10های یستگی اشتزاید   و  آشوبناک  خیلی  به شکل  آینده  به سوی  متحول  محیط  یک  در  چون  است،  دانشگاه الزم  رهبری  برای  که 

بلد باشد، خیلی مهم است مثال سخنرانی نیست که    11ای، اجرایی، عملیاتی است ،خیلی باید اوپریشنال اینجاست که مثال شرایط تجربی، حرفه

اینجا می  من  کانجام  کند  هدهم  اجرا  اجراییباید  صالحیت،  حال  عین  در  شود.  گشاینده، سازی  افق  و  نوآور  آفرین،  تحول  انتقادی،  های 

 ها.ی داستان ها، استراتژیک، تدبیر کننده، ارتباطی، تعاملی، تاثیرگر و بقیه کننده تعارضمدیریت

های بسیار متنوع در این شرایط در خاب رئیس، تجربه انتخاب و انت  دن. اینجا در فرایخواهم وقت جلسه را بگیرماین مباحث خیلی زیاد است نمی 

دارد، در برخی  جهان شکل می  قرار  دانشگاه  و  امنا  ندارد، در رأس هیئت  نوعاً دولت دخالتی  انگلستان  و  آمریکا، کانادا  گیرد، کشور هایی مثل 

به صور اگر دولت هم ورودی دارد  به نحوی با ساز و کارهای مختلفی و در طول دانش   تی است دو مرحله کشورهای توسعه یافته  گاه است، 

تجربه دولت سعی می ما   بگیرد.  قرار  دانشگاه  در طول  را حتی میکند که  به  های جالبی  را  پیشنهادهایی  بینیم مثالً در مراکش هیئت علمی 

می  دانشگاه  منع شورای  وزیر  به  که  است  دانشگاه  شورای  تصمیم  و  پادشادهد  توسط  و  می   هکس  دانشگاه   شود. ابالغ  ترکیه  از در  دولتی  های 

رود و در آنجا هم به نحوی رئیس جمهور و حزب عدالت  شود ولی در ادامه امر متاسفانه به وزارتخانه می نظرخواهی میاعضای هیئت علمی  

نوع   دارد، یک  در خصوصیتوسعه هژمون  که  است  ایدئولوژی حاکم  نوعی  به  و  دارد  سیاسی  و هژمون  منتفی ا  لیها  زیادی  تا حد  مسئله  ین 

پیمی و  امنا  هیئت  کار  پایه  منعکس می شود.  و  نهایی  علوم  وزارت  در  امنا  هیئت  بقیه شنهاد  در  دارد.  وجود  آنجا مشکالتی  در  باز  ولی  ی شود 

داده شده است، در اینجا    اهشگت بین دولت و هیئت امنا بوده ولی اخیراً توسعه بیشتری به خود دانکشورها، مثال در مالزی سنت غالب، مشور

خواهد برود و در عین حال  به هیئت امنا می  12شود و پیشنهادهایی  توسط کمیته جستجوها فعال میلهای جستجو طی این سااش کمیتهنمونه 

 
10 Competency 
11 Operational 
12 Search Committee 
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بدنه دانشگاه نهادینه نشده اهم کشورهای در خور توجهی هستند که به علل م انتخاب رئیس در خود  ، متن اختیارات تسختلف همان فرایند 

کنند  نفعان اصلی دانشگاه نیستند که در انتخاب رئیس مداخله می نفعان درونی دانشگاه، ذیالدانشگاه در آن استادان، اعضای هیئت علمی و ذی

گاه هستند ولی  شنمارات متحد عربی، وزیر علوم از خانواده سلطنتی است، ایشان رئیس دا های خاصی هست، مثالً در اکه در هر کدام یک ویژگی 

است پولی وجود دارد و پول ستارالعیوب است و ارتباطاتی که با دنیا دارند و به دنیا وصل  در هر کشوری یک ویژگی خاصی وجود دارد، در آنجا سی

ای دیگر وجود ندارد هها و نه مزیت شود، ولی در ایران نه آن پولاز این عیوب پوشیده می  اند، یک ترمینال اقتصادی شدند از وقتی بسیاریشده

جهت خود را خود و بی دهنده هم نیست و به جای آن دولت بیی دانشگاه کارایی ندارد، توسعه فقط یک تمرکز ناکارآمد و تمرکزی که اصال برا

شود، انتخاب  طوالنی می  شود، فرایندهاو از این طریق کلی بروکراسی ناکارآمد ذایل ایجاد میدرگیر اختیارات دانشگاه کرده است. به گمان بنده  

کند و زند و نارضایتی ایجاد میات و مناقشات است که به کیفیت دانشگاه و هویت آن ضربه میها، مشاجرکشد، محل انواع بحثرئیس طول می 

براساس مصوبه سال    ، دانید که داستانش چگونه استکند. نحوه انتخاب روسا در ایران را می یک ناکارآمدی را بر آموزش عالی ما را تحمیل می 

 دهم. دانید که شرایط چگونه است من دیگر توضیح نمی افتد، می شورای عالی فرهنگی اتفاق می  ۷8

 

کند، تعداد ها ایجاد شد که از طرف شورای انتخاب فرهنگی کمیته منتخب عمل میهم کمیته انتخاب روسای دانشگاه  94در نهایت در سال  

ب آنها  اعضا دارد و  این حال خالصه همچنان یک وضعیتی  امحدودی  اقسام مشکالت، و در  انواع و  نه تنها مثالً وزارت علوم  تشکیل  ست که 

تواند استیضاح شود، نسبت به قانون پاسخگو باشد، حتی  داشته باشد بلکه بیشتر از وزارت علوم فراتر از دولت به معنای اخص کلمه که می دخالت  

 سیر توضیح بدهم. خواهم که اسالیدهای بعدی را به تفرآیند انتخاب رئیس وجود دارد و در این زمینه من نمی ف و بیشتر از آن سیطره بر دانشگاه

پنل در  بحث ما  قبلی خودمان  بحث های  آن   در  داشتیم  پنلی  گذشته  زمستان  مثل  داشتیم،  را  این وضعیت  درباره  خوبی  بود،  های  خوبی  های 

 کنیم. شان استفاده میرضا روشن که از محققان و متخصصین خوب موسسه که ما همچنان از بحث د  حمای از بحث جناب آقای دکتر انمونه 

های انتخاب رئیس مزایا و معایبی دارد، مثالً در انتخاب هیئت امنا در اسالید  در آن پنل بحث کردید که چطور هر یک از این روش   برای نمونه 

های خاصی از های اعضای هیئت علمی یا مرتبه ید بعدی، توسط اعضای هیات علمی مرتبه سالا  بعدی، در انتخابات از طریق شورای دانشگاه
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پور، آقای دکتر غفرانی، یک به یک عزیزانی که  ی هیئت علمی یا توسط وزیر ، آنها را برای امسال آقای دکتر روشن، آقای دکتر سهراب اعضا

کردیم پرسشی که ما از اعضا داریم در  این پنل، این است که برای انتخاب رئیس کدام    هدهایی دارند که ما از آنها استفابرم بحث من اسم نمی 

خواهیم از خدمت شما این توانند نامزده ریاست دانشگاه شوند؟ ما در اینجا میتشکیل شود. پرسش این باشد که بررسی کنند چه کسانی مینهاد  

از داریم که بحث شود. پرسش بعدی این است که این کمیته جستجو معلوم شد که زیر نظر  ینها را بحث و استفاده کنیم ما در اینجا  پرسش نامه 

کا خبرهکجا  آن  ترکیب  در  مثالً   شوند؟  انتخاب  کسانی  چه  توسط  باشد؟  چگونه  ترکیبش  کند،  هیئت ر  از  نمایندگانی  مدیران،  ها،  علمی، 

ها الزم است و کدام حاال ها؟ چقدر؟ چه کسانی در ترکیب آن باشند؟ کدامن، کداماعالنفامنا و دیگر ذیآموختگان، دانشجویان، دولت، هیئتدانش 

خواهیم ببینیم ترکیب کمیته که چطور باشد؟ و چگونه انتخاب شوند؟ سوال بعدی که داریم  بندی بشوند ما در اینجا می؟ باید اولویت الزم نیست

برای کمیته جستجو که بیاید و این کارها را انجام بدهند وقتی معلوم شد زیر نظر کدام    هالنفعان دانشگاه برای ریاست دانشگااین است که از ذی

النفعان، یا چه  باشد و چه ترکیبی داشته باشد و چگونه باید نظرخواهی شود یا این کار را کدام کمیته انجام بدهد؟، یا یک نفرات دیگر از ذی  نهاد

: فالن  های خاصی از هیئت علمی، مثالً شگاه باشند تا بررسی شود. مثالً آیا از هیئت علمی یا مرتبه نادی رئیستوانند نامزدهای اولیهکسانی می

آموختگان نظرخواهی شود؟ چطور و با چه سازمانی، از  مرتبه را داشته باشند یا از مدیران دانشگاه، در چه سطحی از مدیران دانشگاه، آیا از دانش 

دانش  بهسازمان  یک  یا  دانش   آموختگان  دوره یک  از  دانشجآموختگان،  نهادهای  چه  همینطور،  نیز  دانشجویان  شود،  انجام  خاصی  و های  ویی 

خواهم کند؟ یعنی مثالً آیا استانداردها درست و سر جای خودش است؟ امروز نمیها را بررسی  فرهنگی، و پرسش بعدی کمیته چگونه صالحیت 

ها را  تکند، صالحیدیگر نمیرسم، ولی به هرحال قبل از اینکه استانداردها چگونه در کمیته کار می   یاهزیاد به استانداردها بپردازم چون به بحث

کنند، برگ اسنادی  گیرید، با آنها مصاحبه می گیرد، از آنها پروپوزال می فرستد، از آنها رزومه می ها فیلم میکنند، آیا به نامزدچگونه بررسی می 

و تفحص انجام    دهند یا بررسی و تحقیقهای میدانی را انجام میکند، یا پرسشیا رزومه آنها را بررسی می   یدهای عملکرکند یا گزارشمی

اند و چیزهای دیگر. مثالً در پرسش دیگر در این اند، دانش و تجربیات آنها، چگونه، چرا و کجا کار کردهدهند که چگونه کار و مدیریت کردهمی

ی نیمه نهایی، ولی به  رمانه یا در معرض اطالع همه باشد؟ در دنیا هر چند که بیشتر محرمانه است حداقل تا مرحلهحمها محرمانه، نیمه  فرایند

راکز  هر حال این استانداردسازی هم در کجا انجام بگیرد، این هم سوال است که ما در این پنل داریم و آیا در هیئت امنا در وزارت علوم، در م

 فرهنگی.   دیگر مثل شورای علمی

است، یک روابطی برای رئیس دانشگاه در نظر گرفته شده است که نوعا سیاسی، مذهبی،    60مثالً همین حاال قانونی که ما داریم مربوط به دهه  

  دیگر که   ر اها و استاندای، تجربی و دانشی و مسائل مربوط به نمایندگی از طرف دانشگاه بودن و سایر ویژگی ایدئولوژیک و کمترین ویژگی حرفه 

ها یک  دهند؟ به هیئت امنا، کمیته یا دانشگاه؟ در دانشگاهدهند؟ به چه کسانی ارائه می های خود را ارائه میدر دنیا وجود دارد، آیا نامزدها برنامه

پردازیم.  آن می ل ما به  نپهایی است که در این  دهند. اینها پرسشهایشان ارائه می کنند و برنامه آیند طراحی می دوره مخصوص نیمه نهایی می 

های ما را در خدمت همکاران قرار خواهد داد، اعضای محترم پنل اساتید لطف کنند ضمن اینکه کنند این پرسشنامهآقای فاتح عزیز لطف می

هایی که ما اینجا  کنار بحث   کنند بتوانیم بیشترین استفاده را درها که پر می کنند، اگر فرصت کردند انشاهلل ما از این پرسشنامهاینجا بحث می 

 کنم و  عذرخواهی که طول کشید.آموزی تشکر می دهیم داشته باشیم. و در نهایت از اعضای پنل برای توجه به گزارش دانش انجام می 

 خانم دکتر نسرین نورشاهی

جام خیلی  همیشه  مثل  فراستخواه  دکتر  آقای  عالی  بسیار  خالخوب،  و  فرمودید  مسئله  طرح  کامل  و  مطالعاتاصهع  از  امروزی  به  تا  را    شان 

کنم و خیر مقدم عرض  های ارزشمند جنابعالی سپاسگزاری میایی بسیار کوچک از آن را با ما به اشتراک گذاشتید به سهم خودم از زحمتگوشه 

ر مینایی، خدمت سروران عزیز  کتد  می، جناب آقای دکتر بازرگان، آقایکنم خدمت مهمانان جدیدی که به جمع ما پیوستند. خانم دکتر قدیمی

 گویم، انشاهلل جلسه خوبی در خدمت همه عزیزان باشیم.  وش آمد میخ
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 دکتر عباس بازرگان

ی ه از دبیرخانه دانم که بعد از چهاردهمین همایش که به همت موسسه برگزار شد صمیمانسالم خدمت اساتید و همکاران گرانقدر. اوالً الزم می 

آموزش  دائم کنفرانس ساال و تضمین کیفیت  ارزیابی  استاد عزیز  نه  فراستخواه  آقای دکتر  گرامی جناب  برادر  واقعا صمیمانه تشکر کنم،  عالی 

نی فیس تو خواستیم حضوری یعشناسی و غیره حضور نداشتم ولی ردپای ایشان بود. واقعاً سمیناری بود که قطعاً اگر میآموزش عالی، جامعه

از چهار نفر مهمان خارجی به خصوص از معاون سابق اینسکو واکنش دریافت کردم، بسیار تعریف  شد. من ن خوبی نمی برگزار کنیم به ای 13فیس

چهارده    -گویم و امیدوارم که این بذر کوچکی که سیزدهکرده بودند و خالصه بگویم که هیچ انتظاری نداشتم، بنابراین به همه شما آفرین می

ک قبل  یواش  سال  یواش  شد  باشته  برسد.  بالندگی  نابراین  به 

بقیه  و  فراستخواه  دکتر  و جناب  شما  از  دیدم  دوستان ی  الزم 

 تشکر کنم. 

در آموزش عالی هستم، حاال خودتان ببینید  1349ببینید من از 

می سال  شاهد چند  نزدیک  و  دور  از  را  فراوانی  رؤسای  شود. 

دانشگاه و  تهران  دانشگاه  با  و  آنبودم  با  که  دیگری    ا ه های 

ب ه خصوص دانشگاه بوعلی که ادعای نوآوری سروکار داشتم، 

حرف این  از  میو  و  ها  انقالب  از  بعد  و  انقالب  از  قبل  کرد. 

کنم سوال با توجه به بستر آموزش عالی  جاهای دیگر، فکر می 

ایران و عوامل بیرونی و درونی که در آموزش عالی ایران موثر  

قابل   نی خیلی این نکتهور د عوامل بیرونی و دهستند؛ توجه کنی

بعداً من توضیح می  این کانتکس توجه است،  به  با توجه  اینکه کمیته من عضو کوچک آموزش عالی کشور، فکر می  14دهم،  کنم شاید سوال 

مثال میزنم،    د ری باشد، چرا؟ من چنهایست که دارای اولویتی کمتجستجو زیر نظر کدام نهاد باشد ترکیب کمیته چه چیزی باشد، شاید این سوال

نمی دانشگ اسم  تهران  میاه  اشاره  فقط  کار برم  را  ایشان  آمدن،  و چگونه  آمدند  تهران  دانشگاه  به  ایشان  است،  پیش  وقت  چند  برای  که  کنم 

به سر ایشان آمد  دوم یا هفته اول چه  تواند در دانشگاه تهران اجرا کند، در روز اول وکردند که هر چیزی را که در ذهن دارد مینداریم، تصور می

گویم که چه چیزی گفتند، فرایند اجرایی جلسات هیئت ممیزی را باید ببینید  کنم، در جلسه اولی که هیئت تشکیل شد باز چیزی نمی اره نمی اش

دش در  وخشت را کنار گذاشت و  که چه شد، چون خود من عضو هیئت بودم، باالخره ایشان تسلیم دانشگاهیان شدند، آنچه را که در ذهن دا 

گذارم، و به خط هیئت علمی دانشگاه گویید، و واقعا گفتند که من به نظر شورا احترام می گویید و چگونه می ت هیئت گفت چه می یکی از جلسا

بعد هم اعضای هیئت ممیزی که همه آن  از آن موقع به  انتخابی دانشگاه تهران،  آمد و  نمایندگان  بودند  2۷ها  ا  نفر  آنها  رام  تحهم به نظرات 

کردم که شما یک چیز خاصی در ذهن دارید و هر آنچه را که در ذهن دارید آن را جلسه اذعان کرد که من تا به حاال تصور می گذاشت و در یک

 ه اما طول کشید، من چ  خواهیدکنید. بعداً این تصور در من شکل گرفت که ما جز واقعیت، حقیقت و خوبی دانشگاه چیز دیگری را نمیاجرا می

خواهم این را به از این مطالبم بگیرم؛ بستر آموزش عالی ایران مهم است، باید قبول کنیم بستر و زمینه این است، من می   خواهمای مینتیجه 

بسیار طوالنی است،    خواهیم بدانیم که بستر چیست؟ انتخاب اعضای هیئت علمی دانشگاه االن یک فرایندی دارد کهشما بگویم برای اینکه می 

خواهد بیاید  شود در این فراخوان گفته است که  هر کس می بگویم مثال در فراخوان بهمن سال گذشته که یک سال می یتان خواهم بران را می یا

شود یا نه، ببینید هیچ کسی  داند استخدام میکرده است هنوز نمی عضو هیئت علمی شود، االن ده ماه گذشته است هرکسی فراخوان با شرکت  

 از هر کسی هم بپرسید در جریان نیست.  و ستهم نی

 
13 Face to face 
14 Context 
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کنم کمیسیون افتد. من از شما سوال میکند که ببیند چه اتفاقی میکند؟ بیچاره رئیس دانشگاه فقط سکوت میخواهد کار میرئیس دانشگاه می 

اید واقعیت به اصطالح عوامل  است، ب  سال من  50ر من که اصالً اینها به نظر من مطرح نیست، یعنی این تجربه  چگونه نهادی باشد؟ به نظ

تاثیرگذار در آموزش عالی را شناخت و سعی کرد با آن جلو رفت که یک قدم به جلو باشد، چگونه؟ ببینید وقتی که این رئیس محترم آموزش  

دیگر یادگیری از طریق    ت هوش و درایطی که داشت، درک کرد که بهترین راه چه هست، یعنی به عبار  عالی که به دانشگاه تهران آمد با آن 

از  ای، کارگاه آموزشی وجانجام عمل. کسی، کمیته اینجا دانشگاه تهران است، بیش  نداشت که به این رئیس، روسا بگوید، که  از    ۷0ود  سال 

ند، پس بنابراین بیاییم تشاند، هم بهتر از ایشان توان دا به اندازه رئیس دانشگاه هم درک داشته اند که همه  هایی بودهگذرد اینجا آدمعمرش می 

شان بگویید که با توجه به این امر چکار باید کرد، تصور من بر این است سوال درست این است که  یک کم بیشتر نگاه کنیم، هیچ کس نبود به ای

ی بدانند دانشگاه نیاز نعرد که اینها با مهارت و دانش مدیریت دانشگاهی آشنا شوند؟ یعنی چه؟ یتوان روسای منصوب شده را کمک کچگونه می 

تواند  ساله و غیره بگذارد و نسبت به آن متعهد شود و بعد ببیند چگونه می  5. یک برنامه یک ساله،  گذاری و سازماندهی داردریزی هدفبه برنامه 

تواند داشته باشد و آنان از این  یموهای همکارش چه کسانی هستند چه توانایی دارند، از اینان چه انتظاری  دانشگاه را سازماندهی کند، یعنی نیر

ها نکات بسیار مهمی است، هیچ ربطی به این ندارد که کمیته جستجوی چکار کرد، هیچ ربطی به این ندارد که  آقا چه انتظاری داشته باشند. این

فالن نیست، به    چیتخم مرغ و سس چی   ن است بداند کار دانشگاه را رهبری و هدایت کند، دانشگاه اداره تولیدترکیب کمیته چه بوده، مهمتر ای

های تولید کاال و خدمات که در آن از باال رئیس یک بخش نامه و دستور صادر گوید برخالف سازمان میقول این علمای علم و مدیریت که  

می بالقوه خودشان یک رئیس لع دهند، دانشگاه هر کدام از اعضای هیئت  تا در اتاق آقای رئیس گوش می  کند که از دم در آن نهاد یا نظاممی

اید بداند و مهمتر از این نقش نظارت و ارزیابی، این وزارت نظارت و ارزیابی چکار کند؟ پیشنهاد من  دانشگاه هستند. خوب، هدایت و رهبری را ب

ق دوره آموزشی، کارگاه ی رتوانیم روسای منصوب شده را از طرح باشد، سوال این باشد که چگونه می این است که به جای آن سواالت که مط

 های یک به یک یا غیره آموزش داد.آموزشی، تعامل چهره به چهره ،از طریق تعامل

،دکتر توفیقی، دکتر سهراب پور، اینان دانا  هایی مثل دکتر علی اکبر صیادی، خداوند به ایشان سالمتی بدهد، دکتر فرجیکنم آدممن تصور می

شان فقط  ه مدیریت در آموزش عالی های مربوط بن بسیار ارزشمند خواهد بود و همه این آقایان آن تجربه اشکسانی  هستند که تجربه مدیریت

های ها را در دانشگاه ین آموزششود که مثالً از طریق یک تاریخ شفاهی این تجربیات مستند و مجموعه ا در ذهن خودشان مانده است، چه می 

 شوم. باشم و ساکت می ه ما ارائه کنند. من زیاد پرچانگی نکرد

 خانم دکتر نسرین نورشاهی  

های شما گوهر بود هم از علم و هم تجربه برخاسته است. من به  جناب استاد بسیار عالی، بسیار استفاده کردیم ، بسیار ارزشمند بود، واقعاً صحبت

 . جناب آقای دکتر روشن بفرمایید ماند  ما در خدمت ایشان هستیسهم خودم سپاسگزارم. جناب آقای دکتر روشن وقت گرفته 

 

 

 

 شن کتر احمدرضا رود

 با تقدیم سالم و احترام  خدمت دوستان و بزرگواران حاضر در جلسه. 

های استاد عزیز جناب دکتر بازرگان به نظر من این بحث را باید در دو سطح پیش برد: یکی از آنچه که هست و یکی آنچه که باید باشد. صحبت 

ن مواجه هستیم یعنی اینکه ما در بررسی موضوع بایستی  وضعیت  آن چه که هست یا واقعیت هایی که در حال حاضر با آح  ناظر بود بر سط
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البته سخن درستی است. منتهی من می  بگیریم، که  را  در نظر  بافتاری که در آن قرار داریم  انتخاب رؤسای کانتکس یا  خواهم درباره مسئله 

که یکی از نشریات معتبر بین المللی است، یک آگهی    15اکونومیست ، اشاره کنم. ببینید چند سال پیش در مجله  باشد  یدها به آنچه که بادانشگاه  

لندن اقتصادی  علوم  مدرسه  بود  آمده  آن  در  که  خواهد می  16دیدم 

عالی با اعتبار جهانی، رئیس انتخاب کند و  برای این مؤسسه آموزش 

که   کسانی  بود  گفته  آگهی  این  هوطدادر  بدهند.  لب  رزومه  ستند 

اعالم   یک  دانشگاه  رئیس  انتخاب  برای  که  بود  جالب  من  برای 

آنتونی   ، دیدم  کردم  پیگیری  بعدها  که  وقتی  بود.  شده  عمومی 

برگزیده شده.   17گیدنز عالی  این  مؤسسه آموزش  رئیس  به عنوان 

می را  ایشان  شما  جهانی  همه  عمومی  اعالم  یک  واقع  در  شناسید، 

بود میبین    ازو    شده  کردند.  انتخاب  را  گیدنز  آنتونی  خواهم آنها 

که   است  این  مثل  اما  باشد،  عجیب  ما  برای  این  شاید  که  بگویم 

دانشگاه  رئیس  و  مدیر  یک  خودش  برای  بخواهد  تهران  دانشگاه 

شرایط   واجد  که  کسانی  از  و  کند  عمومی  اعالن  و  کند  انتخاب 

تا رزومه بدهند و این موضو این  زنامه در رور  ع دهستند بخواهد  اسامی داوطلبان، همین  های کثیراالنتشار چاپ شود. پس، یک روش دریافت 

است که نوعی  رقابت و گزینش در سطح ملی و یا حتی در سطح جهانی برای انتخاب رئیس یک مؤسسه آموزش عالی انجام می گیرد. این 

 تواند در ایران هم به کار رود و عملیاتی شود. روش می

خواهم به آن اشاره کنم که بسیار مهم است اما  کمتر در مباحث مربوط به انتخاب رئیس دانشگاه به آن  ای که میاین مورد، نکته ه از  شتگذ  اما 

ویژگی و  فردی  که شخصیت  است  این  شده  روحی  اشاره  در    –های  ما  گیرد.  قرار  توجه  مورد  باید  دانشگاه  ریاست  داوطلب  رفتاری  و  روانی 

یران و مقاماتی داشته ایم که شاهد گفتارها و رفتارهای عجیب و غریب از آنها بوده ایم و گفتار و کردار آنها با نُرم های ن، مدالسئوکشورمان، م

گونه بوده اند. این خیلی مهم است که رفتار افراد، قابل معمول ارتباطی فاصله داشته است. روسای مؤسسات آموزش عالی داشته ایم که همین

ل باشد و رفتارهای عجیب و غریبی از آنها نبینیم. به همین خاطر پیشنهاد من این است که عالوه بر در نظر گرفتن معیارهایی نُرماو  نی  بیپیش

شان در چه سطحی  بگیریم. ببینیم هوش  19و ای کیو  18مثل رشته تحصیلی، تخصص و سوابق اجرایی، از داوطلب ریاست دانشگاه تست آی کیو 

تواند یکی از  معیارهای  فردی در چه سطحی است. این نوع آزمون های شخصیت سنجی میاد روابط سالم بیندر ایج  هادی آناست و توانمن

آن   چه حد  تا  که  است  این  شود  بررسی  باید  من  نظر  به  که  دیگر  معیار  باشد. یک  عالی  آموزش  مؤسسه  یا یک  دانشگاه  رئیس  انتخاب یک 

است. چرا این مهم است؟ چون در دانشگاه،    20تا چه حد دارای اقتدار و رهبری کاریزماتیک   د. یعنیاریک  دداوطلب و کاندید ویژگی کاریزمات

و هدایت می  برد  به جلو می  را  دانشگاه  است که یک  ویژگی رهبری  و آن  از مدیریت است  ویژگی مدیریت. رؤسای رهبری مهمتر  نه  و  کند 

یکی از ویژگی های رهبر بودن)در ک دانشگاه عملکرد بهتری از خود نشان دهند.  ارکنان یک  نند کهدانشگاه که کاریزما دارند می توانند کاری ک

 
15 Economics   
16 London school of economics (LSE) 
17 Anthony Giddens 

18 IQ (Intelligent Quality) 

19 EQ (Emotional Quality)  
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به  مقایسه با مدیر بودن( این است که رهبر قادر است با ایجاد شور و شوق و انگیزه در افراد، عملکرد فردی را که در سطح متوسط قرار دارد  

شود فهمید که یک داوطلب ریاست دانشگاه ویژگی  اما چگونه می   عالی تغییر دهد.ه  سطح خوب قرار دارد را بخوب و عملکرد شخصی که در  

وی و  نیز در جلسه مصاحبه حضوری هیئت ژوری انتخاب رئیس   رهبری کاریزماتیک دارد؟  پاسخ این است که با بررسی سوابق مدیریتی قبلی

 نشگاه. دا

حکمرانی خوب دارد.    هایاوطلب ریاست دانشگاه، باور و التزام عملی به  شاخصد  یک ویژگی مهم دیگر، بررسی این موضوع است که چقدر این

  تر خواهد شد. اماگیرد و در آینده هم مهمما االن می بینیم که حکمرانی خوب در سطح جهان در حال گسترش است و خیلی مورد توجه قرار می 

توان در یک شخص تشخ بر اساس بررسی تجارب قبلی مدیریتی وی و اینکه    یصالتزام عملی به حکمرانی خوب را چگونه می  داد؟ باز هم 

اجرای اصول عدالت، شفافیت، پاسخگویی، مسئولیت ببی تا چه حد در  است.  نیم در گذشته مدیریتی خود  و مشارکت، موفق عمل کرده  پذیری 

هایی در سابقه مدیریتی خود  ه رفتارها و چه ویژگیچ  شناسید کهفیقی کاندیدای ریاست دانشگاه شود، شما ایشان را می فرض کنید اگر دکتر تو

شوند. برای اینکه نظرات سایر عزیزان را هم شان بررسی می   واقع افراد داوطلب ریاست دانشگاه، از روی تجارب قبلی مدیریتی  داشته است، در 

 تان عرض خواهم کرد. نوبت بعدی خدمت  درهایم را به پایان می رسانم و نکات دیگری را هم دارم که صحبتبشنویم، من در اینجا 

 دکتر نسرین نورشاهی 

اجازه می  فراستخواه  استاد  آقای دکتر روشن. جناب  ارزشمندتان جناب  فرمایشات  از  نکته سپاسگزارم  فرمایشات دهید که من  با  رابطه  را در  ای 

جناب دکتر بازرگان عزیز چون من مسئولیت دارم در طرح    م.بازرگان مطرح کنم و یک مقدار ابعاد دیگر مسئله را هم باز کن  جناب استاد دکتر

های موسسه ریشه داشته است ولی االن با یک سفارش مشخص از وزارت کنم که این پروژه ضمن اینکه در فعالیتدیگر ذکر می  مسئله بار

شد بحث انتخاب روسای دانشگاه برای  مطرح می جاسه قرار گرفته است و اتفاقاً آقای دکتر بازرگان سوالی که اینعلوم روی میز پژوهشگران موس

فرمایید، مشکل حتی در فرآیند انتصاب و اینکه این انتصاب چگونه اتفاق بیفتد هم برای وزارت علوم ت، همان که شما میآنها زیاد مطرح نیس

وب شود بدون اینکه در فرایند انتخاب  نصخواهد مپیشکش.  ولی بحث این است که حتی در جایی که فردی می  االن مسئله است، حاال انتخاب

دیدیم، خواندیم یا هر چیز دیگر، بحث این است که در  های مختلف رهای پیشرفته در ادبیات، مباحث نظری، و تجربهبه آن معنایی که ما در کشو

است. آقای دکتر بازرگان در این حوزه،  ت  های نظام آموزش عالی کشور شرایط با دانشگاه تهران خیلی متفاوبسیاری دیگر از مناطق یا در حوزه 

با مشکالتی رو  اینها دچار مشکل می به وزارت علوم  اولیه  انتصاب در آن گام  این که شما می رو است که حتی در بحث  بنابراین  فرمایید  شوند، 

نتصاب آن فرد االن دچار مشکل  ا   م و هر فردی که منصوب شده است. مشکل اینجاست که اصالً چگونگیبگذارید بعد از انتصاب ما وارد شوی

ید موکد کرده باشم که کمک کننده جناب آقای دکتر فراستخواه در باز شدن صورت مسئله، البته به ذهن  خواستم این را تاکاست، من فقط می 

به   ولی  باشم  کرده  پیچیده  را  مسئله  شاید  مایلخودم   اگر  عزیزان هستیم  در خدمت  باشم.  کرده  خواستم کمک  جا  ه  هر حال  این  در  ستند 

 شان را آغاز کنندتوانند پیام بگذارند وصحبتمی

 دکتر عباس بازرگان

های آقای دکتر روشن دوست عزیز و قدیمی بنده، که سی سالی هست که ما با هم تعامل داریم ما یک وضعیت مطلوب و  در رابطه با صحبت  

ما فعالً برای دسترسی یک مقدار دور است. دوستان گرامی، ببینید  ب  یک وضعیت موجود و یک وضعیت ممکن، فراموش نکنیم وضعیت مطلو

آید و من  اید، از دور همه چیز قشنگ است، آدم به هیجان می ربه دارید و در این تجربیات با چه چیزهایی سروکار داشته دانم چند سال تجنمی

 .کنم افتم با یک حرارت شروع به صحبت می وقتی به فکر این ناکجا آباد می

گیرم، در آن وقت است که آن  وکار دارند با آنها تماس میکنم که حد ندارد، یعنی وقتی که مدیرانی که با من سریعنی با حرارتی شروع به کار می 

اریم به  د  خواهم بگویم، در آمار یک مفهومیشود، این را می آید و می گوید آقا آن ممکن را فراموش نکنید. حرارتم تعدیل میناکجا آباد پیش می 
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چه چیزی است    21دانید که منظور از درجه آزادی اید میداشته  نام درجه آزادی که در حیطه آزادی این خیلی زیبا است، اغلب شما که درس آمار

هد واخکند. خانم دکتر فرمایش شما درست است، وزارتخانه از شما خواسته است اما من خیلی چیزها دلم می ی آزادی را مشخص می این درجه

به صد  20 ,30, 40, 50 'گویمخواهد انجام بدهد، اما میزان درجه آزادی شما چه اندازه است، از صد میمی که انجام بدهم، خیلی چیزها آدم دلش

ید و  د  خوب توجه کنید. پس شما وضعیت ممکن را تعریف کنید، ببینید با وضعیت مطلوب چقدر فاصله دارد، حاال چه باید کرد، باید مثبت  '10یا  

ی چهار  ظر من این است که باید ببینیم در رابطه با انتصاب مدیران دانشگاهی در کجا هستیم. فقط تجربه به طرف جلو قدم برداشت. ببینید ن

 طور آرمانی با واقعیت ملموس که پیش روی ما است.  سال گذشته مدیریت در آموزش عالی ایران را مد نظر قرار بدهیم، به طور جدی نه به 

روید؟ آیا پرسیم به کجا می ها را باید درست کرد، بله قبول دارم، پس کجا هستید؟ و بعد مییدهگویند که ااست، آقای دکتر روشن می   ستدر

خواهم وضعیت موجود را بهتر کنم و این وضعیت موجود بهتر کردن یعنی چه؟ و آن را جواب بدهم و  آنچه دکتر روشن می گویند یا اینکه نه می

ام یا نه. خانم دکتر طرحی  دارم برسم و سرانجام ارزیابی من برای اینکه ببینم به آنجا رسیده  خواهم به آن وضعیت ممکن که در ذهنمی   نه چگو

اند به نظر من بسیار قشنگ است. یک طرف آن را به آقای روشن بدهیم و بگوییم آقای روشن به جلو بروید هر چه در  که به شما محول کرده

شان به چند نکته اشاره کردند. ایشان دومین  بود در سخنرانی   23که معاون یونسکو  22ی جان داریل را انجام دهید اشکالی ندارد، این آقا  یدنظر دار

بوده به خانم دکتر مشایخی داده است میاند، در صحبترئیس دانشگاه آزاد لندن  نامه  بعد در جریان دیگری که جواب  گوید که من شان که 

 ن برایم: نددانشگاه ل

● Open to access,  

● open to Idea,  

● open to method,   

● open to any place, 

 است. حاال شما آقای دکتر روشن حرفی دارید بنویسید، یکی را هم بعد از آن بخواهید که روی پیشنهاد بنده کار کنند، اگر کسی دیگر هم یک 

 رسید، با تشکر.  سناریو داشت اینها را کنار هم بگذارید ببینیم به چه نتایجی می 

 تر نسرین نورشاهیدک

کنندگان پنل از میهمانان خارجی، همکاران خوبم در  یم. خوب، عزیزان ما منتظر هستیم که سایر شرکت سپاس بیکران استاد بسیار استفاده کرد

 نیم.  موسسه، در خدمت عزیزان برای اظهار نظرات ارزشمندشان هستیم. آقای دکتر فراستخواه در اینجا اگر نظری دارید بفرمایید یا نه منتظر بما

 دکتر سعید مینایی 

فرمایند همه درست است  دمت شما و همکاران گرامی. از حضورتان استفاده کردیم، نظرات اساتید گرامی و مواردی که می کنم خسالم عرض می 

یش رو داریم، بحث ای که پرسد این پروژهما باید فقط تفکیک کنیم. اینها چند پروژه مختلف است و باید به همه اینها  پرداخته شود. به نظر می 

فراین و  بررسی  یا  نحوه  انتخاب  نحوه  ما یک  باید  کنیم،  استفاده  سیستماتیک  نگاه  از یک  بخواهیم  اگر  است،  عالی  دانشگاه  روسای  انتخاب  د 

مان را انتصاب رئیس دانشگاه در کشورهایی که مثل ما هستند را بررسی کنیم، کشورهای پیشرفته را هم نگاه نکنیم، کشورهای در سطح خود

دهند و یک الگوی را که به نظر ما مناسب  پروژه عزیزانی که متولی این پروژه هستند و این کار را انجام می   بررسی کنیم، خوب حتماً در این

ر های مطلوب دها و ویژگیهایی که شده است که الگوی فرایند انتخاب رئیس دانشگاه باشد، شاخصآید تدوین کنیم، بر اساس آن بررسی می

اهی و تعامل این را نهایی کنیم و بعد به در مراجع مورد نظر برده و آن را در وزارتخانه و شورای انقالب  رئیس دانشگاه را جدا کنیم با نظرخو

ی که  آید اما اگر یک الگوی خوبی را در بیاید حتی اگر مراجع مختلففرهنگی تصویب کنیم، که البته این نکاتی که من گفتم به نظرم بدیهی می

 
21 Degrees of Freedom 
22 John Darrel 
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شود. بنابراین الزم است که این  کنند، این قصد را داشته باشند، نادیده گرفتند این الگو مشکل میها دخالت میمعموال در انتخاب رئیس دانشگاه 

باید انجام شود، برای اینکه این الگو وجود داشته باشد و اگر در مراجع مورد نظر تصویب شده باشد، مجبور می حدی به آن  شوند تا  کار حتما 

ها یک فرایندی داشته باشیم، به قول آقای دکتر بازرگان بشود آنها را آموزش داد، یک انتخاب روسای دانشگاهبرای    پایبند باشند. مرحله بعدی،

هایی را یاد بگیرند که اگر  روشن فرمودند باید این افراد یک حداقلهایی را خواست که مدیریت و حکمرانی خوب همانطور که آقای دکتر  حداقل

 دانشگاه پیاده کنند، حتماً خیلی مهم است که آنها تجربه مدیریتی قبلی داشته باشند. متشکرم. دانند، بتوانند درنمی

 دکتر مقصود فراستخواه 

بپرسم، اعضای محترمخواهم میمن معذرت می مینایی صحبت  که حتما صحبت می  توانم یک سوال خیلی سریع  فرمایند، چون جناب دکتر 

کنم اگر امکان دارد و اگر االن فرصت باشد و امکان داشته باشد، در ارتباط با تجربه دانشگاهی که  ش می فرمودند و خیلی استفاده کردم خواه 

های که در آن حضور دارند هم حرف زد بسیار خوب دانشگاهاند اگر بشود بر اساس تجربه  اند و هستند و خیلی موثر هم بودهها بودهآنجا سال

دکتمی آقای  مثالً  برای  ایشان هم می شود. شاید  دانشگاه عالمه،  از  دارند  تشریف  اینجا  در  که  عزیز  غیاثی  بگویند.  ر  دانشگاه عالمه  از  توانند 

می دلم  خیلی  من  مجموع  در  هستند،  موسسه  حوزه  از  که  متخصصین  عزیزم  به  خواسدوستان  باشند،  داشته  تکمله  مینایی  دکتر  آقای  که  ت 

توانیم فرصت جاد شد جناب دکتر مینایی و جناب دکتر بازرگان مسئله این است ما با سیاست میهایی که ایهایی که در سالمختصری به فرصت

ایجاد    25با پالسی   24ایم، حوزه ممکنات،  گرفته   ها و حیطه ممکنات و حیطه امکانات را که ما از شما یادتوانیم حیطه ممکنایجاد کنیم یعنی می

ساز باشد و آن نکات بسیار با ارزشی را که شما فرمودید و آقای ساز و مسئلهاند برای دانشگاه امکان توشود، یعنی پالیسی که با یک مداخله می می

دانشگاهی که در آن حور   درباره  اگر الزم دیدند  را  این  توانند  مینایی هم می  بقیه عزیزان هم همینطور عذرخواهی دکتر  و  بزنند  دارند حرف 

 کنم. می

 دکتر سعید مینایی 

  دهید خیلی کوتاه در حد چند دقیقه؛ دو یا سه تجربه را عرض کنم نه لزوماً در مورد فرآیند. در تایید فرمایشات آقای دکتر فراستخواه مااگر اجازه ب

شود نه اینکه نشود در این کشور همه کار در آن خدشه وارد کردن یک مقدار دشوار می  مشی و سیاست را تعیین و مصوب کنیم،اگر این خط

کنیم. ضمناً تجربه من در دانشگاه تربیت مدرس نشان داده است که روسای دانشگاهی که از خود  ولی یک مقدار مسیر را هموار می   شدنی است 

اند. حاال البته این دیدگاه هم ممکن است به نظر بیاید که یک مقداری محدود  بیرون آمده  اند تا آنانی که ازتر بوده اند همیشه موفق دانشگاه بوده

توان عمل  اند بهتر می دهد که با روسایی که از خود دانشگاه بودهام نشان میسالی که من در دانشگاه بوده  30ی این  ده است، ولی تجربه کنن

فی ها و مراحلش مشخص باشد، مثالً اگر پنج نفر را انتخاب کنیم و این پنج نفر یک طینیم و شاخصکنند. دوم، اینکه اگر این فرایند را نهادینه ک

های سیاسی را داشته باشند، ما به هر حال ناگزیر هستیم که آنها را در نظر بگیریم ولی اگر همه آنها برای دانشگاه ها، سالیق و گرایش از ویژگی 

اولویت نهایتاً  باشند  از فرآیند خارج شوم و مصداق خیلی عینی را می ی بندی ممطلوب  ببخشید من  این مشود کرد.  از  گویم  که شاید در  رحله 

های مختلف معرفی کنیم که همه اینها با خواهم عینی صحبت کنم. مثال اگر پنج یا شش نفر را با گرایش صحبت چندان مرتبط نباشد ولی می 

ازگرایش باشند، باالخره  اینکه ما دو نفر    های مختلف مطلوب  بود تا  افراد هر کدام که انتخاب شوند برای دانشگاه مطلوب خواهد  این  را  بین 

اگر    معرفی کنیم که هر دوی آنها گرایش خاصی داشته باشند و بعد هر دوی آنها رد کنند و بخواهند کس دیگری را جایگزین آنها کنند. بنابراین، 

نتخاب  کنیم، بیاییم در شرایط موجود آن را ا های آقای دکتر بازرگان، ما در این شرایط زندگی می بت بخواهیم سیستماتیک باشیم با توجه به صح

مان نشد، اعمال نظرهایی که از خارج  های مطلوب ما را داشته باشند و اگر اولویت دوم ها و ویژگی کنیم؛ یک مجموعه چند نفره و اینها شاخص
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هم حداقل  شود. این اولویت هم باید بر اساس آن فرآیندی که متفکرانه چیده بودیم، باالخره اولویت سوممان شاید بشود اولویت سوم دانشگاه می

 های مورد نظر را خواهد داشت .متشکرم.ویژگی

 دکتر هادی مرجائی 

های آمریکایی را ای از دانشگاهعرض سالم دارم خدمت همکاران بزرگوارم و ممنونم از فرصتی که به بنده داده شد. من دوست دارم یک تجربه 

ابع برای درک موضوع و  بزرگواران به اشتراک بگذارم که شاید  به ما کمک کند. هماناد که یک مقدار عملیاتیخدمت  طور که آقای دکتر تر 

خواهند درگیر انتخاب باشند  های اصلی پنل هم هست که ذینفعانی که میکردند و پرسشهایشان تقریبا اشاره می واه بزرگوارم در صحبت فراستخ

فاده خواهیم کرد و به کانتکس هم توجه کنیم. من امسال موفق شدم  های مبنایی آقای دکتر و خبرگان بزرگوار است چه کسانی باشند و از صحبت 

کنند، یک نکته خیلی  های آمریکایی به دست بیاورم که اینان در فرایند انتخاب رئیس دانشگاه چطور عمل می ای از یکی از دانشگاه یک تجربه 

حتی ظرفیت بین المللی، یعنی همان مقام را  با دیگران به اشتراک    کنند،شان واگذار می جالب این بود که اینها انتخاب رئیس را به ظرفیت ملی 

آورند. در این اینجا  خواهند در اختیار بگیرند، از همه جای آمریکا و خارج کشور به دست می توانند متصدی را که می ند و کسانی که می گذارمی

کنیم، بیشتر ما  رویم یعنی ما برای دانشگاه مدیر انتخاب نمیی پیش مییک نکته خیلی ظریف نهفته است که ما این پیچ را در ایران غیرمدیریت

های  کنند ،با آیتمکننده، رفیق و کسی که آنجا را اداره کند یعنی در کل بتواند امور را سر هم کند. دانشگاه امریکایی مدیر انتخاب می هنگهما

می  اشتراک  به  را  موضوع  الزاماً  مدیریت  آن  به خاطر  و  درصد  چشمگذارند  ما صد  تقریباً  باشید  کرده  دقت  اگر  نیست.  داخل مجموعه  به  شان 

ایم که انگار حتماً باید در مجموعه و باید از داخل  مان از خود دانشگاه است، در واقع این یک قسم نامقدس است که خوردهیران دانشگاهی مد

 انتخاب شود.  

عالم و علم معکوس   این اولین چرخشی است که ما در عالم شایسته ساالری

سته شاید در داخل رویم و در بعضی جاها آدم شایسته و مدیر شایاشتباه می

ی مجموعه نیست. در مرحله بعد، هر کسی که انتخاب شد رزومه داد و کمیته

انتخاب  را  اینها  آمد  می   26بزرگ  که  را  افرادی  و  لیست کرد  توانند، 

می  27مختصری  اینجا  در  شما  که  کنند  شده   بینیدتهیه  انتخاب  نفر  اند چهار 

از   گروه  یک  شوند.  رئیس  که  دانشگاه  این  به  برای  بعدی  شش  ذینفعان 

بینید با تمامی چهار نفر رودررو شوند و مصاحبه صورت همین جدولی که می

کمک  بازرگان  دکتر  آقای  احتماال  دانشگاه،  هیئت  از  تیم  یک  ابتدا  کنند. 

که   باشند،  باید  رئیسه  هیئت  کرد  من خواهند  دانشگاه،  برتر  دانشجویان  بعد 

 28دانشگاه بودند، یعنی دانشمند فعال بودند که از انجمن اداره دانشجویان  dceشده بودند داشتم از    آشنایی نزدیک با دانشجویانی که انتخاب

انجمن  این  رؤسای  بعد  میبودند،  انتخاب  دانش ها  بعد  می   29آموختگانشوند،  پروسه  کوارد یک  دنیایی  و  در شوند  قوی  خیلی حضور  ه حضور 

گیرند. اعضای هیئت  و اکثر ساخت و سازهای دانشگاه را فارغ التحصیالن دانشگاه بر عهده می   30ها دانشگاه آمریکایی دارند، اکثر اسکالرشیپ 

و زبده دانشگاه. نفر    33ارشد هایشان هستند، و کارشناسان  که قطعاً اینها برگزیده  32شوند، و بعد کارکنانی وارد این پروسه میدر مرحله  31علمی

 
26 Select 
27 Short list 
28 Student Association Government 
29 alumni 
30 Scholarship 
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کنند، مثل این هایی که الزم است آنان را آنالیز می کنند و حساسیتهای که میدستشان است و از قبل سوال   34هایاول تا چهارم همه برگه 

مرتباً از او سوال  یان  اند و یک نفر که در پشت است و برگزیده شده است و قرار است با او مصاحبه شود و دانشجودانشجویانی است که نشسته

کنند، و دوباره یک تیم دوم و یک آدم مسن دانشجویان مرتباً از او سوال می کنند، دوباره عکس سوم به صورتی که این انتخاب شد، سوال و  می

امه مشارکت دارند و در  های مختلف در آن برنبین المللی و گروه   همه دانشجویانکنند و ترکیب این دانشجویان جالب است بدانید از  جواب می 

المللی زبده و فعال بود اصوال باید با این الگو بتواند در چنین کنند مثالً یک افغانستانی در مجموعه دانشجوی بینواقع این را بحث عمل نمی 

اشاره کردند چون هیئت    ود و در آنجا همانطور که دکتر فراستخواهشحرکتی مشارکت کند. این در جهانی واقعیت آموزش عالی دنیا انجام می 

شوند و این انتخاب و  شود، آخرین مرجع انتخاب نهایی هیئت امنا است. دیگر دولت، سیاست و اینها هیچکدام در جلسه وارد نمی امنایی اداره می 

خواهم نکته نظر ایشان را  من می  د بزرگوار دکتر بازرگان فرمودند در واقعگذارند. اما تراز بعدی را که استاآزادی عمل را به عهده هیئت امنا می

گردد ی دانشگاه است. این بر می که ما باید به سمت  توانمندسازی روسای حاضر، از انتخاب مهمتر توانمند کردن این مدیران برای اداره شایسته

یعنی امروز صبح   99/  6/ 28ای است که در مها و مثل مراکز ما نباید رها کرد، این ناگردد کاردانی مبه کانتکس ایرانی ما، رئیس را دانشگاه برمی

ر   ۷ساعت   همه  به  و  کردند  امضا  کشیدند  زحمت  نورشاهی  دکتر  خانم  نیم  و  دانشگاه هفت  معرفی  وسای  است،  شده  فرستاده  کشور  های 

 ها در سال جاری است.  انشگاههای تخصصی موسسه در راستای استقرار و تقویت نظام اجرا در دکارگاه

 

دکت می آقای  عزیز  بازرگان  می ر  فکر  بزرگواران  شما  که  را  وظایفی  لحظه  به  لحظه  واقعاً  شما  شاگردان  بگویم  است  خواستم  درست  کنید 

های ذاتی و عملیاتی  عنوان کارگاهی ما امروز در راستای ماموریت 120شود چیزی در حدود  خوشبختانه در این مؤسسه به همان نحو پیگیری می

بند   توافهممحورهای    6بودن  برنامه همکاری  با  اجرادانشگاه  35های کنسرسیومنامه مرتبط  از در دانشگاه  36پژوهی و استقرار و تقویت نظام  ها 

کارگاه برگزاری  حوزهطریق  در  کارگاهها  این  گانه  هشت  رؤهای  برای  دانشگاهها  حوزه سای  کاربری  با  ارتباط  در  که  است  شده  ارسال  ها 

علوسیاست  وزارت  جاری  سیاست های  برنامه م،  عالی،  آموزش  سازمان  آموزشگاه،  مدیریت  افزار  گذاری  نرم  تحلیل  تحقیق،  علوم  روش  ریزی، 

ها، مدیران موسسات پژوهشی، ها و دانشکدهران گروهآموزش الکترونیکی سالمت روحی و روانی دانشگاهیان و مخاطبین از روسا و معاونین مدی

فرمودند ما به یک بعد از ی، دانشجویان، کارشناسان و خانواده این هم یک تعهد ضمنی است، استاد میمدیران مراکز دفاتر، اعضای هیات علم

شود و امیدوار هستیم که انشاهلل سال دیگر ما  می ها بیشتر شود خوشبختانه در موسسه به جدیت پیگیری  انتخاب هیئت رئیسه یا روسای دانشگاه

 .نفعان خوبی داشته باشیم  از رؤسای دانشگاه گانه ذیخاب با مشارکت حداقل یک الیحه شش ی مستقل انتدر یک فرایند خوب آزادانه 

 
34 Sheet marks  
35 Consortium 
36 Action System 
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 دکتر غیاثی ندوشن 

ای با این اهمیت که مربوط به انتخاب  بابت تشکیل جلسهعرض سالم دارم محضر اساتید ارجمند و بزرگوار خودم، همکاران گرامی و تشکر از   

دادند را دنبال کردم، واقعیت  بایستی به سواالت پاسخ می  موضوع و دیدگاهی که در جلسه مطرح شد و می اًها است. من حقیقتروسای دانشگاه

می  مقام  از یک  االن صحبت  ما  در کشور  طریقی  هر  به  بتوانیم  اگرچه  که  است  کهاین  و    کنیم  تعارفی  بدون هیچگونه  است،  سیاسی  کامالً 

شود و این را باید  دانشگاه از طریق ساز و کارهای آکادمیک و مبتنی بر رویکرد منطقی انتخاب نمی   ترین مرجع و مقام اداره کنندهانتخاب عالی

بخواهی اگر  که  است  این  واقعیت  اما  دارد.  غلبه  جوانب  تمام  بر  پالسی  که  چرا  بپذیریم،  رویکرد کامل  یک  کرد،  موضع صحبت  دو  با  واقعاً  م 

توانیم برویم،  یک رویکردی اگر بخواهیم بهبود پیدا کنیم، الگویی را ارائه بدهیم، به چه سمتی می شناسانه و االن در چه وضعیتی هستیم و  آسیب

ارا  ئه دهیم برای انتخاب رئیس دانشگاه طبیعتاً چه  سواالتی که در این جلسه مطرح شده بود ناظر بر این است که بخواهیم در واقع الگوی را 

ند. طبعاً باید ترکیبی از ذینفعان داخلی یا خارجی باشند، هرچند باید وزن ذینفعان داخلی بیشتر از ذینفعان  شکسانی باید مداخله در این امر داشته با

ها حتی گروه دانشجویی هم  ها، انجمنهای علمی دانشگاههای مرجعی که در دانشگاه هستند، مخصوصاً گروهبیرونی باشد و این در نقش گروه

ها، تجارب ترکیبی از همه  ها از چه مکانیزمی بر اساس رزومه داشته باشند و حائز اهمیت باشد. اینکه صالحیت  توانند در این موضوع مداخلهمی

های آموزش و  افراد ممکن است که رزومه بسیار فاخری در حوزه   این ساز و کار ها را باید داشته باشیم و این مسئله را باید بدانیم که خیلی از 

دانم آقای دکتر بازرگان استاد عزیز به دانشگاه تهران  ماً رئیس دانشگاه خیلی خوبی نباشند. چه بسیار افرادی که نمی وپژوهش داشته باشند اما لز

های قابل توجه در حوزه آموزش و استادی، اما همین فرد در حوزه ریاست و های خیلی خوب و ظرفیتو با چیژگیاشاره کردند، فردی شایسته  

 و کارآمد نباشد. چرا؟ چون که درک درون و نهاد دانشگاه را هنوز به دست نیاورده است.   مدیریت شاید چندان موفق

توان در مجموعه وزارت علوم دید در نظر گرفت، ولی در  استانداردسازی مجموعه استانداردهای را که میاعتقاد من این است که ما باید در حوزه  

ای که  نهاد شورای عالی علمی فرهنگی باشد و البته بهترین نهاد ممکن نیست. یک مسئلهرسد که  نهایت مشروعیت بخشیدن به آن به نظر می

هایی که همکار عزیزم جناب آقای دکتر مرجائی هم به آن اشاره کردند، خیلی خوب  ن توجه کنیم، مثالشاید واقعاً باید از آن غفلت نکنیم و به آ

دهد در واقع  ا خوردن ما هم در آموزش عالی سیاسی است، طبعاً به ما این اجازه را نمی است اما به چه شکلی؟ در این شرایط و فضا، حتی غذ

ی و ساز و کارهای علمی، سیاسی و اجتماعی بخواهیم انتخاب کنیم. این یک واقعیت است، از ما باید در هاها را فارغ از مکانیزمرهبران دانشگاه 

شایسته  سمت  به  بتوانیم  شایسته  کانتکست  میگرایی،  انجام  خودم  دکترای  تز  عنوان  به  که  را  پژوهشی  کنیم.  حرکت  حوزه  محوری  در  دادم 

تخواه هم  آنجا حضور داشتند و افتخار داشتم خدمتتان باشم،  که آنجا یکی از مهمترین مباحثی ریزی، استاد عزیز جناب آقای دکتر فراسبرنامه 

دانشجو  بحث  در  میکه  مطرح  شایستگی پروری  بحث  آنها صحبت  و صالحیت  هاشود،  با  که  متخصصین  از  کدام  هیچ  ابدا  و  اصال  و  هاست 

دادند، و اگر پیشنهاد قام کلیدی، مالک و شایستگی مشخصی را پیشنهاد نمیها به عنوان یک مهای روسای دانشگاهکردم بحث شایستگی می

های سیاسی  ای دیگر، پنهان، نانوشته در اساس رشته و گرایش گفتند انتخاب نهایی بر اساس یک سری ساز و کارهدادند ولی در نهایت می می

نهاد آموزش عالی همیشه بوده و هست، در واقع آنها انتخاب کننده نهایی  های پنهانی که در درونافراد مبتنی بر یک سری از ساز و کارها، حلقه

هایی را باید داشته باشد حائز اهمیت  اه چه شایستگی و مهارترئیس دانشگاه هستند، اما واقعیت این است که ما به هر حال باید رئیس دانشگ

 شود تفکیک و جدا کرد.است، می 

ها صحبت کنند و اما مسئله مهمتر ها و مالکتوانند در خصوص هر یک از این شاخص شان به راحتی می جناب آقای دکتر فراستخواه عزیز خود

که در شناسایی آن شایستگان با چه مکانیسمی و با فرایندی آن فرد یا افراد قرار است که  ها در نهایت فرآیندی  ها و مالکاین است، شایستگی 

بینم،  هاست کاری نکرده است، آن را مسئله جدی میاجتماعی است. آموزش عالی ما متاسفانه سال  انتخاب شوند، بیش از همه  فضای سیاسی و

 کنم  که من زیاد حرف زدم.. عذرخواهی میدر عدم انتخاب مبتنی بر صالحیت انتخاب و شایستگی است
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 دکتر سیده مریم حسینی لرگانی 

و همکاران ارجمندم در موسسه و با سپاس از استاد فراستخواه که همیشه یار و یاور  کنم خدمت میهمانان گرامی و فرهیختهابتدا سالم عرض می 

بوده  این روزهای بیموسسه  بویژه در  ایشان موانگیزهاند،  بوده توگی،  این موضوع بسیار اند و هستند. تبریک میر محرک موسسه  گویم بخاطر 

ای اتفاق رهای هستیم که قرار است یک گزاجالب پنل، چون ما در دوره

این   طرح  در  جا  به  بسیار  هوشمندی  این  و  شود  عوض  دولت  و  بیفتد 

می کمکموضوع  از صحبتتواند  کردم  استفاده  خیلی  باشد.  های رسان 

ی ارجمند دیگر که نکات بسیار خوبی را در مورد روسای دانشگاه  هااستاد

، همان بینانه داشته باشیمکنم باید رویکرد واقعمطرح کردند. من فکر می

ما   این کانتکست  نگاه کنیم، در  به بستر  فرمودند که  بازرگان  استاد  که 

چقدر  م  بینانه نگاه کنیم، میبینیمیبینیم که وقتی بخواهیم با رویکرد واقع

دهد، ما با یک سقف  خودش را اینجا نشان می  37اینظریه سقف شیشه 

دانشگاه روسای  انتخاب  در  می بتنی  روبرو  سقف ها  این  طبق    شویم، 

دانند ولی من یک ای که همه استادان مینظریه که شامل سقف شیشه 

پوستان همه  خواهم به آن اشاره کنم جنسیت، اقلیت، رنگین کوچولو می

بینیم که ها یکی بحث  جنسیت است. ما می شود در انتخاب روسای دانشگاه کنم که این نظریه وقتی که حاکم می شود و من فکر می می را شامل 

ها خیلی کمتر است، ولی در اینجا ما درصد بیشتر تعداد دانشجویان دختر و باز میبینیم تعداد دانشجویان پسر در بعضی از سال 50ش از نیمی یا بی

نجاه بگیریم تعداد دانشجویان دختر و پسر را در نظام آموزشی، چه آموزش و پرورش و چه آموزش عالی، تمرکز ما بیشتر روی آموزش  پ-پنجاه

  -بینیم در نیمی از جمعیت دانشجوی ما تعداد یک یا دو نفر از روسای دانشگاه که بالغ بر هفتاد  ها هست. ما می الی انتخاب رئیس دانشگاهع

روسای دانشگاه ما در بحث جنسیت به چه  بینیم که واقعا انتخاب  اه است را زنان بر عهده دارند. اگر از دانشگاه مادر بگذاریم، میشگهشتاد دان

شوند، به  صورت است، اگر ریاست دانشگاهی هم زن بوده احتماالً  همسر یا پدر یا برادر او در حلقه حاکمیت بوده که ایشان رئیس دانشگاه می 

اند اینگونه  رؤسای زنی که تا اکنون بودهظور من این نیست که اگر  هایی که باید داشته باشد یا بر اساس نظام شایسته ساالری، منیژگی وواسطه  

شده  نبودهانتخاب  شایسته  میاند  نه.  وسیعاند،  طیف  شایستهتوانست  با  تری  همراه  شایستگی  است  این  من  منظور  باشد،  داشته  وجود  ساالری 

ایر  ینزدیک دانشگاه در  انتخاب روسای  است،  اینکه تعهدش  و دیگر  از سقف  به حاکمیت  و کار  پرداخت  بدان  باید  بتنی  ان در چارچوب سقف 

ای که باز در جلسه هم مطرح های شیشهگیرد و یکی از آن سقفای گذشته است. بحث تعهدش است که مورد تایید حاکمیت قرار میشیشه

است، مرتبه  از من می   های علمیشده  بهتر  به خصدانید که در مرتبه است. شما  باالتر  تعداد خانمهای علمی  استادی  ها خیلی وص در مرحله 

شوند. من  مانند و به عقب رانده میها، که در نهایت جا میهای مختلف خانمکند به دالیل و وظایف همسری، داشتن فرزند و مسئولیتریزش می

کم ناچاریم دست به انتخاب بزنیم. البته انتخاب    بینیم که در سبدمان با توجه به تعداد بسیاربینانه نگاه کنیم می  عکنم که با رویکرد واقفکر می 

تواند این انتخاب با رویکرد  توانیم در این انتصاب کمک کنیم و میچه عرض کنم، این دیگر  طبق فرمایش  استاد بازرگان، انتصاب است، می

 مدیریت مشارکتی باشد.

توانند خانم باشند، اگر یک رئیس دانشگاهی که فرض مدیران کل میا رویکرد تفویض اختیار، اگر یک رئیس دانشگاه مرد است، معاونین و  ب

های دیگر مذهبی باشند، اگر رئیس دانشگاه مورد تایید نظام است یک مقدار با یک انحراف معیار آن  توانند از اقلیتشیعه است معاونینش می 

آن طرف رتف طر زره  مدیران کل یک  و  معاونان  تما،  آن  در  که  کرد  انتخاب  سلیقه تر  ویژگیم  و  این حساب یک   ها  با  بنابراین  شود.  دیده  ها 

پذیری است، آقای دکتر روشن همکار بسیار خوب من فرمودند که یک رئیس دانشگاه قبل از اینکه انتخاب  رویکرد بحث تفویض اختیار انعطاف 
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زنی  های مثل قدرت چانهه جا هم است، که بتواند ویژگیبهتر است که تست آی کیو و ای کیو از ایشان گرفته شود که کامالً ب  یا انتصاب شود

صبوری، شکیبایی، عمومی و اجتماعی بسیار خوبی داشته باشد و مواردی مثل و اینکه به رویکرد مدیریت مشارکتی اعتقاد داشته باشد و بحث  

اختیار داشته به نظر من می   تفویض  انتخاب رئیس  باشد، اینها مواردی هستند که  بهتر است که  تواند در  بگذارد. رییس دانشگاه  تاثیر  دانشگاه 

ریزی از داشته باشد، مدیریت از باال به پایین یا برنامه  38محوردهی داشته باشد به معنای یعنی مدیریت جامعهدهی و تفکر پاداش اعتقاد به پاداش

ها با وجود   توانیم در انتخاب روسای دانشگاهکنیم اگر نمیمی  ها نکاتی بودند که به ذهنم رسیده است که ما فکر، در مجموع اینالپایین به با

توانیم با داشتن مشاوران و  حد مطلوب داشته باشیم، ولی می خواهیم در  حاکمی که وجود دارد تمام چیزهای را که می ای  تمامی این سقف شیشه

 ای ایجاد کنیم.   ای در این سقف شیشه های مختلف روزنهها و طیفروهن یا مدیران کل از گیمعاون

 دکتر یزدان ابراهیمی 

دوستان و همکاران و حضار. در جلسه بحثسالم عرض می   آقای دکتر  کنم خدمت  گرانقدر  استاد  اولیه  به سخن  های خوبی مطرح شد من 

ضعیت موجود، یک وضعیت ممکن و یک وضعیت مطلوب داریم که دقیقاً به یک نکته جالب اشاره کردند،  وگردم، ما یک  بازرگان که گفتند برمی 

آن چ مطلوب  دانشگاهوضعیت  در  که  است  مییزی  اتفاق  جهان  ادبیات های  در  و  افتد 

شاخص و  است  شده  گفته  کرات  به  پژوهشی  و  ویژگیعلمی  و  شایستگیها  و  و ها  ها 

آصالحیت برای  را  آن  فراستقهای  دکتر  که  ای  برشمردند  اسالیدهایشان  در  خواه 

می را  ما  مطلوب  جزو  وضعیت  را  آن  فعالً  اما  دهد،  نشان  نظر  تواند  در  آمال  و  آرزوها 

گیریم و امیدواریم که در آینده به آنچه که در وضعیت مطلوب و شایسته دانشگاه و می

وجود مطالعات زیادی انجام  مآموزش عالی ایران است به آن برسیم. اما در مورد وضعیت  

شده است و دلیل این جلسات هم این است از وضعیت موجود به وضعیت ممکن برسیم،  

کنم که برای این وضعیت ممکن یک توافق انجام دهیم، پیشنهاد  ن من فکر می بنابرای

سیستم   داریم،  االن  که  شرایطی  ما  که  است  این  فرآیندهمن  را  و  آن  و  بیابیم  را  ها 

نیم، این یک پیشنهاد است و باید بر روی آن بحث و گفتگو شود و ببینم به  کبرعکس  

کنند شورای انقالب فرهنگی است و این شورا هر  گیری میها تصمیمکه در زمینه انتخاب روسای دانشگاهرسیم. باالترین مقامی ای میچه نتیجه 

ها که مد ها و شایستگیا بخواهیم آنچه که در ادبیات علمی است آن ویژگیم کنند و اگر  زمانی که بخواهند با فرایندهای خودشان انتخاب می 

  نظرم هست در مسئله رهبری دانشگاه.

کنند به دانشگاهیان لیستی را بدهند. ها را انتخاب می کنم یک پیشنهادی بدهیم که شورای انقالب فرهنگی و کسانی که روسای دانشگاهر میفک

دو یک،  افراد،  این  که  می  ،مثال  معرفی  غیره  و  پنج  این  سه،چهار،  واقع  در  دارند،  را  دانشگاه  نظر  از  رهبری  و  اداره  شایستگی  آنان  و  کنند 

ودیتی است که ما داریم و دانشگاهیان از میان این لیست  انتخاب کنند و انتخاب نهایی توسط دانشگاهیان صورت بگیرد. به عنوان مثال،  محد

دانشگاه تهران و حتی از بیرون دانشگاه تهران انتخاب شوند و لیستی را شورای انقالب فرهنگی ارائه بدهد و    دبرای دانشگاه تهران اگر از خو

کند و به بقیه رأی  د که این ده، بیست، سی نفری از روسا از میان آنها انتخاب کنید، درست مثل شورای نگهبان که یک سری را حذف می بگوی

 ها وها افراد بیایند برنامه و تجاربشان و شایستگی ن کار را انجام بدهند، یعنی ما اجازه بدهیم که در دانشگاه یدهند، برای دانشگاهیان نیز امی

های موجود آنها را انتخاب کنند و یک رقابتی در بین کسانی که در این لیست قرار دارند  هایشان را بگویند و دانشگاهیان از بین گزینه ویژگی

بنابراین آن موقع است دانشگاهتگیسافتد که شایاتفاق می  به نظام دانشگاه و آموزش عالی نشان بدهند.  را  اها میهایشان  از آن  دبیات  توانند 

تجربه  و آن  ویژگیعلمی  و  بدهند  نشان  دارد  گفتند که میای که در کشورهای دیگر وجود  به خوبی  آقای دکتر  آنها  های که  بر اساس  توان 

 انتهاب کرد. ممنونم.
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 احمدرضا روشن  تردک

اما هیچیک از عزیزان در این مورد صحبت های ما نامگذاری شده است سالم مجدد و سپاسگزاری از شما، این پنل با عنوان رهبران آتی دانشگاه 

و روندهای آتی    ادها ناظر بر وضعیت حال حاضر و گذشته بود، در صورتی که باید ببینیم چه چیزهایی در آینده اتفاق خواهد افتنکرد و همه بحث 

ها مورد  در انتخاب روسای دانشگاه  چیست و بر اساس آن برای امروزمان فکر کنیم. به نظر من یک موضوعی که در آینده آموزش عالی جهان

 ین کارفرماب است که در واقع یک تئوری بسیار کاربردی است. این نظریه، تعامالت 39کارگزار   -کارفرما  تاکید خواهد بود برجسته تر شدن نظریه

)کسی که خواهان انجام کاری از سوی شخص دیگر است( و کارگزار یا »در استخدام« ) که انجام کاری را برای کارفرما به عهده می گیرد( را  

درستی انجام    بررسی می کند. اصل این قضیه این است که فرد در استخدام می تواند بر پایه عدم تقارن اطالعات، کار مورد انتظار کارفرما را به

شود کارگزار. ولی کارگزار یا  شوید کارفرما و نقاش میتان را رنگ کند، شما میتان می آورید که خانهندهد. فرض کنید شما یک نقاش را به خانه 

ندارد، ممکن است متضرر شود.نقاش می  انجام ندهد و چون کارفرما اطالعات زیادی در مورد آن شغل  به خوبی  را  راه حلی که    تواند کارش 

ی قرارداد است  به طوری که بین کارفرما و کارگزار، قرارداد مناسبی بسته قتصاد اطالعات برای این مسئله پیشنهاد می کند بر اساس نظریه ا

ریه کارگزار، نظ  –شود، تا حتی االمکان از سوء استفاده احتمالی کارگزار جلوگیری کند. دنیای آینده، دنیای تقویت و توجه به نظریه کارفرما  می

 قرارداد و نظریه عدم تقارن اطالعات است و در بسیاری از تعامالت و شئون فعالیت های بشری بیش از پیش اهمیت خود را نشان خواهد داد.

را کارفرما  یا مسئوالن ک  انتخابیه  توان یک کارگزار دانست و رأی دهندگان حوزه  نماینده مجلس را می  ور کارگزار شبه عنوان مثالی دیگر، 

از مه یکی  اخیراً  باشند.  آنها نظارت داشته  آنها را هدایت کنند و  بر عملکرد  تعیین و عملکرد  را  آنها  باید  سئوالن  ستند و مردم کارفرما. مردم 

کارفرما دیدگاه  اساس  بر  که  حالی  در  دارد  قرار  کارفرما  نقش  در  علوم  وزارت  بود  گفته  علوم  وزار-وزارت  مسئوالن    علوم خودشان   تکارگزار، 

تی کارگزار هستند و ذینفعان آموزش عالی نظیر هیئت علمی و دانشجویان، کارفرما قلمداد می شوند و کارگزار)یعنی مسئوالن وزارت علوم( بایس

 به دنبال تحقق خواسته ها و نیازهای کارفرمایان خود)ذینفعان آموزش عالی( باشند. 

رئیس دانشگاه یک کارگزار است که بایستی در مقابل ذینفعان دانشگاه)کارفرمایان(  اه هم داشت.  گشود در مورد رئیس دانشاین رویکرد را می 

ای که  پاسخگو باشد و این پاسخگویی می تواند از طریق عقد قرارداد با رئیس دانشگاه به اجراء درآید. مثالً رئیس دانشگاه متعهد شود در دوره  

ر اساسنامه دانشگاه رفتار کند و یا پیگیر احقاق حقوق دانشجویان و اعضای هیئت علمی اصول مندرج د  این مسئولیت را به عهده دارد، بر مبنای

 خود باشد. 

می   فکر  کارفرما  در مجموع، من  نظریه  مثل  هایی  نظریه  آینده  در  می   –کنم  تقویت  عالی  آموزش  بخش  در  قرارداد  نظریه  و  و  کارگزار  شود 

نفعان آموزش عالی به رسمیت شناخته می  فته و بیش از پیش، شاهد این هستیم که ذیکه ما رفته ر  توجهات بیشتری را جلب می کند. چرا

گری ذینفعان در قالب تشکل های صنفی مربوط به  شوند و تعهد بیشتری به احقاق حقوق آنها ایجاد می شود. ضمن اینکه ما می بینیم مطالبه

دی و  است  کرده  پیدا  گسترش  دنیا  سطح  در  نیز  ا  رخود  در  زود  بایستی  یا  این،  بنابر  شد.  خواهد  تر  برجسته  نیز  ایران  عالی  آموزش  و  یران 

کارگزار و نظریه قرارداد در بخش آموزش عالی و در انتخاب رئیس  -کارفرما صاحبنظران، پژوهشگران و سیاستگذاران آموزش عالی، کاربرد نظریه 

 دانشگاه را مورد توجه بیشتری قرار دهند.
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  صالحیواد  مدجدکتر مح

نکته  است،  اتمام  به  رو  وقت  که  شما  عرضه حضور  محترم،  مهمانان  و  احترام خدمت همکاران  و  ادب  و  دکتر عرض سالم  خانم  شما  که  ای 

باید واقع  بین باشیم و متنی که  فرمودید که در موردش صحبت کنم، عرضم این است که از فرمایشات استاد بازرگان خیلی استفاده کردیم، ما 

است که فکر کنید  ام، خالصته نوش این  اساس    20ه  بر  دانشگاه  انتخاب روسای  و  آزادی علمی  علم  بخواهد  این مملکت کسی  سال پیش در 

نگری کنم ولی بعضی  بافی و منفی خواهم اصالً منفی شایسته ساالری و غیره را راه بیندازد و ما هنوز بعد از بیست سال کجای کار هستیم، نمی

هایی که گذاریم که برای ما خیلی قشنگ و زیبا هستند، در اول جلسه با آن پاورپوینتقدر روی چیزی انرژی می شویم که چیه مها خستوقت

گویند که گذشته را رها کرده و آینده بینیم که دکتر روشن میدهد، ولی وقتی میآقای دکتر فراستخواه نشان دادند احساس ذوق به آدم دست می

گر و غیره باشیم، بعد برویم را  باشد بعد پارادایم، کاریزما و حرفه  ۷0آید که ما هنوز رویکردهایمان برای دهه  ش میال برایم پیسو   را بنگریم، آن

ر  ه تغییر نکند باید به اینها فکای که هیچ چیز برایش نمانده است کپذیریم و روی آیندهاصالً تغییر را بلد نیستیم و نمی هایی که  این چنین آدم

شود امروز را رها کرد، فرایند را نیمه کاره گذاشت و به یک چیز دیگر در آینده رفت، احتماالً ممکن است باید صحبت کرد کنیم. در حقیقت می

  که در زمانی که هیچ چیزی نمانده    اما باید یادمان باشد که هر چیزی ساختار مناسب خودش را دارد، اگر من قرار است در یک زمانی مدیریت را

افتد و اوامر ما را اجرا کنند، یعنی در  تغییر نکند باید ساختاری متناسب با این رویکرد باشد. ما همیشه مراقب و نگرانیم که در آینده چه اتفاقی می 

واقع  آن  می حقیقت  باز  اما  فرمودند،  بازرگان  دکتر  که  جلسات  بینی  این   در  که  کارهایی  می گویم  اانجام  فشارهای  یکسری  ماعی جتدهیم 

شود. ولی به هر حال فرمودید که نظری بدهم، ممنونم  بعد هم از نظرات  دانشمندانی مانند اساتید خودم کاری راه اندازی و مثبت اندیشی می 

 خانم دکتر حسینی و آقای دکتر بازرگان استفاده کردم. ممنونم

 دکتر داوود حاتمی  

کار آشنا کار دشواری است، آنجا که عقاب پر بریزد از پشه الغری چه انتظاریست،    ان سالم بر همگی، صحبت کردن در برابر استادان و سرور

شکافند، مسئله موجود، مطلوب، ممکن را داریم و بعد درستی به درجه  سخن گفتن واقعا دشوار است، وقتی استاد بازرگان موضوع را اینچنین می 

شویم که مسئله ساده نیست و باید آن را فراگستر نگاه کرد، در مورد بحثی  ا متوجه میم پردازند و مسئله درجه آزادی،هم در این قضایا می آزادی

خواه فرمودند ،ما اگر به خط پایینی نگاه کنیم، تامل در فرایند انتخاب روسای دانشگاه و موسسات آموزش عالی و  که استاد آقای دکتر فراست

خواهد، در ها یک بحث فراگستر است و جلسات متعدد میمورد رهبران آتی دانشگاهر  پژوهشی در ایران داشته باشیم، چون سخن گفتن کلی د

رود  این مورد با سه بخش مواجه هستیم، یک انتخاب است که به مسئله فرآیند که همان چیزی که موضوع بحث امروز ما است و از ما انتظار می

نهایت ویژگی، توانیم به بی های خودش را داشته باشد و ما میاً باید به ویژگیطعبه مکانیسم و ساز و کار و یکی انتخاب شونده که ق  که اشاره

تواند برای انتخاب کننده در نظر هایی میکارویژه و شایستگی در نظر بگیریم. بعد مسئله انتخاب کننده است، به راستی ما در این جلسه ویژگی

رسد که ما در  وضوع بحث ما است برای انتخاب کننده اهمیت قائل شویم، به نظر می م  ریم، یعنی ما چقدر مجاز هستیم که در این فضایی کهبگی

شود این  بخش فرایند به قضایا کمک کنیم، چیزی که یکی از شرکت کنندگان به آن پرداخته بودند، گویا از دانشگاه تربیت مدرس بودند. می 

مسئل بپردازیم،  صورت  قضایا  به  و  دید  باال  به  پایین  از  را  و ذی مثه  علمی  شورایی  باشد،  مشارکتی  از خود  الً  است  بهتر  و  باشیم  داشته  نفعان 

هاد چند  دانشگاه باشند و بعد به آن ذخیره مدیران، جناب دکتر بازرگان فرمودند ذخیره مدیران گذشته، توان در اختیار گذاشتن تجارب دارند، پیشن

گویند به نظر  ها در بستر  فضای فرآیند همان چیزی که آقای دکتر بازرگان می گرایش   و   ای در مدیران را مطرح کنند و با توجه به شرایط نهگزی

 آید در فضای فرایند بتوانیم به این موضوع کمک کنیم. سپاسگزارم از شما. می

 دکتر مقصود فراستخواه 

کردیم، مخصو  استفاده  و  بود  عالی  پرسشناخیلی  از  بفرمایند  پنل محبت  محترم  اعضای  اگر  قرار  مهصاً  اختیارشان  در  عزیز  فاتح  آقای  که  ای 

شده یا در اینجا یادداشت شان که فعالً ضبطهای تکمیلیشویم. از دیدگاهدهد برای این هم یک وقت کوچکی بگذارند ما خیلی ممنون میمی

نل
پ

 
م  

یک
و 

ی 
س

ده 
آین

ز 
می

ژو
پ

ی 
عال

ش 
وز

 آم
ی

ه
 



23 
 

استفاده می  آنها  از  از دیشده است و  بهره می های تکمیلیدگاهکنیم و  ارتباط  آق  گیریم،شان در پرسشنامه  آنها  ارجمندم با  ای فاتح عزیز همکار 

گیریم و در گزارش پنل حتماً  ها را میکنند و این دیدگاهها  هم آن مسائل را دنبال میها و هم این دیدگاهخواهند داشت که هم موضوع گواهی

 ا استفاده بشود خیلی ممنونم. ها را خواهیم آورد، بلکه حتماین

 

  زمی گیری دبیر علمی نتیجه

 مقصود فراستخواه

 به آیندهرضایتبخش   عزیمت برای  عاجل   اجراییِ  های سیاست 

 هیأت های امنا برای احیا وتوسعه ادارۀ هیأت امنایی دانشگاه  تقویت کیفی و عقالنی ورضایتبخش.1

 :اردهیأت امنای هر دانشگاه یا هر مجموعه دانشگاهی به اعضایی ذی صالح ، فعال وبا کیفیت ومؤثر الزم د

ونفوذ واعتبار واثربخشی   انشگاه / ها عضویت داشته باشد که مشروعیت باالی علمیدر آن کسانی از بهترین استادان آن د .1

دانشگاه در سطح محلیاجتماعی تعاملی  پروژه های  علمی و خدمات تخصصی در محیط  یا  ای  یا   ، طرح های رساله 

بین المللی    علمی ملی و  ای ومجامعهای تخصصی وحرفهبا انجمن   وشد  ای یا ملی یا بین المللی بر عهده داشته بامنطقه

 . مراودات موفقیت آمیزی داشته باشند

، درستکار و با نفوذ بویژه  متخصص، خوش سابقه  محلی   ای ودر سطح ملی، منطقه در آن کسانی از بهترین مدیران دولتی   .2

 . ه عضویت داشته باشدشگاای و  مأموریتهای خاص هر دانای وبرنامهسب ترکیب رشته برح

 بیبرحسب ترک  ژهیبو  یو  محل  ی، منطقه ایدر سطح ملفرین  آمدیران اقتصادی وصنعتی و شرکتی کاردر آن از بهترین   .3

امکانات تولید منابع  برای دانشگاهتا بتوانند  داشته باشد ت یعضو ها /خاص هر دانشگاه یتهایمأمور و یابرنامه  و یرشته ا

صنعت و تولید وخدمات و نیز پاسخگویی آن به توسعه  بیاورند وسطح همکاری های دانشگاه با    اهمو فعالیت و خدمت فر

 . پایدار ملی را ارتقا ببخشند

نای ام  و مدنی و  نخبگان خوشنام و ذی نفوذ و مؤثر اجتماعی، فرهنگی  نیز  خیران کارافرین اجتماعی و  نیاز بهتردر آن   .4

   .تان یا منطقه( عضویت داشته باشندیا اس شهر  ای، مذهبی، زبانی ازعشیره ای،محلی )بویژه حسب تنوعات قومی، قبیله

  .المللی  عضویت داشته باشدبین  و دانشگاه / ها در سطوح باالی ملی در آن از دانش آموختگان سابق و موفق خود .5

 فرایند انتخاب رئیس دانشگاه .2

به هیأت امنا گزارش بکند. استانداردها و نحوه عمل در هیأت امنا تعیین   کار بکند وو دبشو لیتشک امنا أتینظر ه ریر زجست و جو د تهیکم. 1-2

 .بشود

  دولت « کسانی از   انیآموختگان، دانشجو  ،دانش  رانیمد  ،یعلم  أتیهدانشگاه »شامل    ازی  ندگانی)خبره ها، نما  :جست و جو  تهیکم  بیترک  .2-2

 ( برنامه ای و مأموریتهای خاص هر دانشگاه  ه برحسب ترکیب رشته ای وویژمحلی وشهری واستانی یا ملی ب ننفعا یذ گرید و 
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یی دربارۀ چند استاد نامزد دانشجو آموختگی ونهادهای دانش و دانشگاه  رانیمدی، علم أتیهاز  تهیکمساختمند یا نیمه ساختمند  ینظرخواه .3-2

استادان   نبود  صورت  در  )یا  نامریاست  علمی  هیأت  عضو  چند   ، رکافی  اثربخشی  زد  و  باال  اجرایی  وتجربه  و  علمی  مشروعیت  از  که  یاست( 

 وارتباطات و نفوذ کافی برخوردارند .  

ارسال آر اف پ  تهیکم.  4-2 نیاز    یدان یم  ی و  اسناد  ی بررسهای الزم  با   مصاحبه  وضمن    پروپوزال  و  رزومه  افتیدری و  با  ی تهایصالحمورد 

   .بکند ی را بررس نامزدان 

بر اسا5-2 بهترین وارش محرمانه کمیتهس گز.  با  امنا ضمن بحث وبررسی و دعوت و گفت وگو  مناسب ترین افراد    شایسته ترین و  ، هیأت 

   .بررسی شده، گزینه های ریاست دانشگاه را نهایی می کنند
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 1393مرداد  –پژوهی آموزش عالی ایران پنل افتتاحیه میز آینده ⮚

 1393شهریور   –ه  م: ویژه برنامه ششم توسعپنل دو ⮚

 1393مهرماه  –پنل سوم: سناریو نویسی و تنظیم راهبردها  ⮚

 1393آبان  -لی شدن آموزش عالی در جهانپنل چهارم: آینده بین المل  ⮚

 1393آذر  –یادگیری  -پنل پنجم: جهان متحول، دانشگاه ایرانی و آینده یاددهی  ⮚

 1393بهمن  –زش عالی پنل ششم: آینده منابع مالی آمو ⮚

 1393بهمن  –هفتم: آینده گسترش آموزش عالی در ایران  پنل ⮚

 1394خرداد  –پنل هشتم: آینده ارزشیابی کیفیت آموزش عالی در ایران   ⮚

 1394آبان  –پنل دهم: جذب دانشجو در آموزش عالی غیرانتفاعی  ⮚

 1394ینده آن بهمن ان؛ برای درکی بهتر از آهای کمّی و کیفی روند علم در ایرپنل یازدهم: تأملی درباره شاخص ⮚

 های خودتنظیمی مناطق در تمرکززدایی و آینده حکمروایی خوب در آموزش عالی با تأکید بر ظرفیت پنل دوازدهم: ضرورت  ⮚

 1395خرداد   –ای سرزمین کشور و آمایش منطقه ⮚

 و ارتقای سطح ختاری به مناطق دانشگاهیها در کشور، ضرورت تفویض اختیار ساای دانشگاهپنل سیزدهم :شبکه منطقه  ⮚

 1395تیر ماه  –الل دانشگاهی خود تنظیمی مناطق و استق ⮚

 1395آذر  –پنل چهاردهم: آینده برنامه ملی ایران برای یادگیری مداوم  ⮚

 1395اسفند  –گزینی در پذیرش دانشجو و پیامدهای آن های بومی اندیشی سیاستپنل پانزدهم: آینده ⮚

 های میز آینده پژوهی در سایت موسسهگزارش پنل  PDF هایفایل

قابل  به طور کامل  میز آینده پژوهی آموزش عالی که از سایت میز با نشانی زیر  ەەبرگزار شد فهرست پنل ها

 .دریافت است

34&slc_lang=fa&slct_pg_id=695https://irphe.ac.ir/index.php?sid= 

 کنند ومتفکران لطفا با مالحظات و نقدهای خود به بهبود عملکرد این میز ومباحث آن یاری محققان و منتقدان

  :لینک

_id=695https://irphe.ac.ir/index.php?sid=34&slc_lang=fa&slct_pg 
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 1396 –های جهانی چه می شود  سسات پژوهشی ایران در رقابتو مو ها: آینده دانشگاهپنل شانزدهم ⮚

 1396تابستان  –گذاری آن پنل هفدهم: محافظت از آینده علوم محض، پایه، بنیادی و الزامات سیاست  ⮚

 1396پاییز -پنل هیجدهم: آینده کالس درس دانشگاهی ما  ⮚

 1396پاییز -یت دورههای دکتری آموزش عالی اندیشی درباره وضعآیندهپنل نوزدهم: بررسی وضع موجود و مطلوب و  ⮚

 1396پاییز -های ریاضی در ایران پنل بیستم: آینده علوم و آموزش ⮚

 9۷تیر  –پنل بیست و یکم: نقش ملی دانشگاهها در شرایط پیش روی کشور )دانشگاه بودن در بحبوحة چالشها(  ⮚

 9۷مهر  –ها و تجارب جهانی بی آنها؛ مفاهیم، روشکشور با تاکید بر ارزیا پنل بیست و دوم: آینده موسسات پژوهشی ⮚

 9۷آذر  –پنل بیست و سوم: آینده تاثیر اجتماعی دانشگاه در ایران  ⮚

 98اردیبهشت  –ای با توجه به تحوالت نوپدید در ایران و جهان پنل بیست و چهارم: آینده آموزش عالی فنی و حرفه  ⮚

 98شهریور  –الی ی مجازی و آینده آموزش عپنل بیست و پنجم: فضا ⮚

 98مهرماه  –ها در دانشگاه آینده پنل بیست و ششم: مدیریت دانش و مستندسازی تجربه ⮚

 98آذر  –پنل بیست و هفتم: آینده منابع مالی دانشگاه با تاکید بر ضرورت تنوع بخشی به منابع: مرور تجربه های دانشگاه کاشان ⮚

 1399مردادماه  –تحریمی  –ایرانی از شرایط کرونایی  سناریوهای عبور دانشگاه  پنل بیست و هشتم: بررسی ⮚

 1399مردادماه  –ها در برنامه هفتم توسعه )بخش اول( پنل بیست و نهم: بررسی آینده دانشگاه ⮚

شهریورماه   –)بخش دوم(    آینده اندیشی برای دوره برنامه هفتم   :1400های آتی دانشگاه در دهه  ها و بازدارندهام: پیشران پنل سی ⮚

1399 

  ران یدر ا  یو پژوهش  یها و مؤسسات آموزش عالدانشگاه  یانتخاب رؤسا   ند یدر فرا  تأمل  ما:   یهادانشگاه   ی  رهبران آتپنل سی و یکم:   ⮚

 1399ماه آبان  –

 1399آذرماه  - شوند؟ی و چطور اداره م  کنندیم یزیرخود برنامه  یچطور برا ندهیها  در آدانشگاهو دوم: پنل سی   ⮚
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