
 
  ايران عالي آموزش پژوهي آينده ميز 

  
 

  
 
   

 

 

 

 

 

 

 

  تمركز زدايي ضرورت 
 و آينده حكمروايي خوب در آموزش عالي

 سرزمين ايمنطقه آمايش و كشور در مناطق خودتنظيمي هايظرفيت بر تأكيد با

  
  
  

  پنل دوازدهم
  

   

 

 

   

 

 

 

  1395خرداد ماه 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 ميز آينده پژوهي آموزش عالي ايران

 

  پنل دوازدهم

  
  

  تمركز زدايي ضرورت 
 و آينده حكمروايي خوب در آموزش عالي

  سرزمين ايمنطقه آمايش و كشور در مناطق خودتنظيمي هايظرفيت بر تأكيد با

  
  
  
  
  
  
 

 1395خرداد ماه 

  



 

1 

ران
ي اي

عال
ش 

موز
ي آ

ژوه
ده پ

آين
يز 

م
 ، 

ل د
پن

م، 
ده

اوز
13

95
 

  ه گزارششناس

  12 پنلشماره گزارش: 
   عنوان:

حكمروايي خوب در آموزش عالي  ضرورت تمركز زدايي و آينده
ناطق در كشور و آمايش هاي خودتنظيمي مبا تأكيد بر ظرفيت

  اي سرزمينمنطقه
  تاريخ برگزاري پنل:

  26/03/1395 -شنبه چهار
  مكان برگزاري پنل:

  .موسسه پژوهش و برنامه ريزي آموزش عالي
  
  
  
  
  
  
  
  

  تحقيق وتدوين از :
  

  مقصود فراستخواه
  رضا منيعي

  شادي روحاني
1395  

 

  
  
  

علوم، مشاور معاون آموزشي وزارت (احمد داوري  اعضاي پنل:
معاون  دفتر ( دكتر شاهين همايون آريا)؛ تحقيقات و فناوري

)؛ دكتر يوسف گسترش و برنامه ريزي  آموزش عالي
دكتر )؛ معاون دفتر برنامه ريزي آموزش عالي( زادگانمحب

معاون فني و آماري  سازمان سنجش آموزش ( احسان جمالي
شتيباني مدير كل  دفتر حمايت و پ(دكتر جالل بختياري)؛ كشور

مدير كل  دفتر (دكتر محسن شريفي)؛ امور پژوهشي و فناوري
رحيم صفري دكتر )؛ برنامه ريزي و سياستگذاري امور پژوهشي

هيات علمي معاونت آموزشي وزارت علوم، تحقيقات عضو (فارفار
مركز هيأتهاي امنا و  معاون( دكتر شهاب كسكه)؛ و فناوري

مشاور ( ا ذاكرصالحيدكتر غالمرض)؛ هيأتهاي مميزه مركزي
مدير گروه اقتصاد (دكتر محمدجواد صالحي)؛ رئيس مؤسسه

 احمدرضا روشن)؛ هاي نيروي انسانيعالي و بررسي آموزش
دكتر سيما )؛ عضو هيأت علمي گروه مديريت آموزش عالي(

عباس )؛ مدير گروه برنامه ريزي و توسعه آموزش عالي( بوذري
د صالحيت مركز جذب معاونت تايي سرپرست( برومند اعلم

مشاور معاون ( دكتر پرويز شهرياري)؛ اعضاي هيأت علمي
در امور اجرائي معاونت آموزشي وزارت علوم، تحقيقات  آموزشي
عضو  هيئت علمي معاونت ( زادهدكتر فريدون رحيم)؛ و فناوري

دكتر )؛ فرهنگي و اجتماعي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
مدير كل دفتر برنامه ريزي آموزش ( ابراهيمعبدالرحيم نوه

معاون مركز نظارت و ارزيابي آموزش ( حجت مرادي پور)؛ عالي
 معاون پژوهشي(دكتر رضا منيعي؛ مهندس فرهاد بهرامي)؛ عالي

توسعه مديريت و منابع  معاون(معصومه قارونموسسه) ؛ 
دكتر مقصود سرين نورشاهي (رئيس موسسه)؛ دكتر نموسسه)؛ 

   ر ميز)؛فراستخواه (دبي
حسين )؛ اين پنل (همكارروحاني شادي : همكاران پنل

زهرا  ميترا منوچهري (تحرير مذاكرات)؛ ؛سميعي (كارشناس ميز)
  نوري (حروفچيني)
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  فهرست مطالب
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 مقدمه: درباره پنل 
آموزش   اي شدنمنطقه تمركز زدايي ، تفويض اختيار ساختاري و  سياستتوسعه و تحقق براي بررسي  1395خرداد ماه ابتداي در 

موضوع را در ادامه تحقيقات با رغبت ي تيم . اعضاتشكيل شد  پژوهشي در موسسه  يتيمبه منظور حكمروايي وسكانداري خوب،  عالي
تمركز زدايي  و بوركراسي زدايي ، ه ضرورت ب جاري خود دنبال كردند. چون مطابق يافته هاي مطالعات وپژوهش هاي تخصصي خود 

وكيفي كشور به   هاي برترسپردن اختيارات ساختاري ونهادينه شده به شبكه ملي مناطق دانشگاهي با ابتكار عمل ونقش مؤثر دانشگاه 
داشتند واز همه مهمتر اين سياست را مهم ترين ضامن اصل اصيل استقالل دانشگاهي وآزادي  باور علمي عنوان دانشگاه معين

، فراتحليل مطالعات قبلي اعضاي تيم وديگر تحقيقات انجام مطالعات فشرده سريع در طي يك ماه، آكادميك در آموزش عالي مي دانند.
رئيس  شد. هر سه گزارش به رش به شرح زير تهيه اسه گزقابل توجهي شد كه خالصه اي از آن در قالب  يمحتوا توليد گرفت. 

  :به شرح زير در حوزه معاونت محترم آموزشي وزارت متبوع ارائه شدتقديم شد و محترم موسسه 

 تمركز زدايي در آموزش عالي بررسي تاريخي و تحليل سوابق 

 مناطق دهگانه كشور با نظر به آمايش سرزمين ودبررسي و تحليل وضع موج 

  اقدام  20برمبناي آن  سند تحليل شد و 40بيش وحقوقي تفويض اختيار ساختاري (  مستندات قانونيكليه  بررسي و تحليل
 ملي الزم در چهار سطح كالن تا خرد نظام علمي وآموزش عالي كشور  تدوين شد)

نفعان با رويكرد هاي خبره و ذيروش تشكيل پانل مي و در كنار بررسي اسنادي بهطبق روش هاي علدر ادامه تيم پژوهشي 
  . پانل هاي مد نظر به قرار زير هستندروي كردپژوهي آينده

: بررسي اوليه موضوع با حضور مديراني از سطح وزارت و اعضاي هيأت علمي مؤسسه كه خبره در  1پنل  -

  موضوع هستند

ضور مديران وزارتي ودانشگاهي و نمايندگان زير نظام هاي مختلف آموزش عالي . بررسي دقيق تر با ح2پنل  -

  بيرون آن  وخبره هاي موضوع در مؤسسه و

. بررسي بيشتر وعميق تر موضوع با دعوت از چارچوب نمونه هدفنمندي از معاونان دانشگاه ها در مناطق 3پنل  -

  ده گانه 

  

  شود. ر تقديم مينتايج نخستين پانل به شرح زي در اين گزارش 
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  ابزار بررسي وكاربرگ مورد استفاده در پنل به شرح زير بود
  

  
  پژوهي ميز آينده

26/3/1395  

  پنل خبرگان موضوع

  ضرورت تمركززدايي و آينده حكمروايي خوب در آموزش عالي

  اي سرزمينهاي خودتنظيمي مناطق در كشور و آمايش منطقهبا تأكيد بر ظرفيت
  

  حترامبا سالم و ا

  هاي تكميلي خود را درباره پرسش زير درج فرماييد.ضمن تشكر از شركت و بحث در اين پنل، لطفاً ديدگاه

  اند؟دهنده به آينده تمركززدايي و تفويض اختيارات به مناطق آموزش عالي در كشور كدامكننده و شكلعوامل تعيين

  عوامل

ميزان اهميت و تأثير به 
آينده تمركززدايي و 

  ويض اختيارات مناطقتف

براي  5براي كمترين و  1
  بيشترين اهميت

1 2  3  4  5  

       الملليعوامل بين  .1

     عوامل ساختاري، مديريتيِ فرابخشي و بيرون از وزارت علوم، تحقيقات و فناوري .2

     عوامل ساختاري و مديريتيِ درون وزارت علوم، تحقيقات و فناوري .3

ها و مناطق اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي و سياسي و اقليمي استانعوامل مربوط به شرايط .4
  مختلف كشور

    

     عوامل مربوط به شرايط اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و سياسي كل كشور .5

      هاي آموزش عالي (آزاد اسالمي، پيام نور، علمي كاربردي و . عوامل مربوط به زيرنظام6 .6

ها، سازماني گروهها، فرهنگها (اعم از مديريت، برنامهجود دانشگاهعوامل مربوط به وضعيت مو .7
   هيأت علمي، دانشجويان و ...)

    

     اي و ..عوامل زيرساختي، تكنولوژيك، رسانه .8

     .....ساير عوامل لطفاً توضيح بدهيد. .9
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   به دست آمده از پانل مقوالت
 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  سازعوامل پيش برنده و فرصت

 اي در آموزش عالي)الزامات اجراي مديريت منطقه(

 ها، عوامل بازدانده و تهديدزانا اطميناني

 ش عالي)اي در آموز(موانع اجراي مديريت منطقه
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  به قرار زير است عامل بازدارنده 8و   عامل پيشران 12 شامل  ت به دست آمده از مباحث ، مقوال
  
  
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  اي در آموزش عالي) الزامات اجراي مديريت منطقهساز (عوامل پيش برنده و فرصت .1
  

 يكپارچگي بيروني .1,1

و در تعامل با ذي نفعان  اي آموزش عالي در ذيل طرح جامع و كلي  آمايش سرزميني طرح آمايش منطقه .1,1,1
 اقتصادي و اجتماعي مناطق ديده بشود و پيش برود 

 همراستايي مناطق آموزش عالي با مناطق در  آمايش سرزمين .1,1,2

 منطقه بندي شدن اقتصاد كشور .1,1,3

 بندي مناطق با معيارهاي ديگر اقتصادي و اجتماعي همخواني داشته باشدتا چه حدي تقسيم .1,1,4

 دروني يكپارچگي .1,2

  هم با هامنطقه يانم يكپارچگي .1,2,1
  وزارت ستاد با هامنطقه  يكپارچگي .1,2,2
 ...)و دانشجويي فرهنگي، پشتيباني، فناوري، پژوهشي، آموزشي،(  وزارت  ستادي هاي حوزه در يكپارچگي .1,2,3

 

شبكه سازي در
 آموزش عالي

بهره گيري از 
هافرصت  

رويكرد دانش
 مبنا در مديريت

 تغيير 

توانمند سازي و
سازي ظرفيت

دانشگاههاي 
 معين 

الزام هاي اقتصاد
منابع آموزش 

محدوديتهاي  عالي
 سياستي ونهادي

 وحاكميتي
اصل  استقالل
دانشگاهي و 
 حقوق استيناف
در تعارض ها

 

 نگرش مديران 

 

يكپارچگي 
 دروني

 

مديريت تغيير  
در اجرا و راهبري

پذيرش منطقه 
اي  و مشاركت 
 دانشگاه ها

يكپارچگي 
 بيروني

عوامل پيش برنده و 
ساز فرصت  
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 پذيرش منطقه اي  و مشاركت دانشگاه ها .1,3

 ها منطقه و اجتماعي و اقتصادي وفرهنگي  بلوغ در نهادهاي آموزش عالي وسياسي .1,3,1

 نخبگان وكنشگران  مناطق بلوغ فكري  .1,3,2

فرهنگ پذيرش در منطقه و تمايل خودآگاه  و عالقه مندانة مؤسسات براي فعاليت با محوريت  دانشگاه  .1,3,3
 معين

 منطقه بندي از طريق مشاركت جامعه دانشگاهيان شدننهادينه  .1,3,4

 دي سرتاسري ها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي و يك پذيرش جفرهنگ سازي در ميان دانشگاه .1,3,5

 مديريت تغيير  در سطح سازماندهي و راهبري اجرايي  .1,4

 )هابه منظور كاهش تضاد در فعاليت(اي هاي منطقهريز شدن شرح وظايف شورا .1,4,1

منطقه اي به  و تفكيك امور حاكميتي از امور دانشگاهي وشناسايي كاركردهاي حوزه ستادي و دانشگاه   .1,4,2
 هايتمنظور مشخص شدن قلمرو واگذاري مسئول

 پيشبرد واقع بينانه وبا امكان سنجي الزم  .1,4,3

 هاي الزم در طول اجراهاي تكويني و اصالحات و تعديلمستمرسازي كل فعاليت و ارزيابي .1,4,4

  جا افتادن اين برنامه با راه افتادن جدي  آن و راهبري صحيح آن ممكن خواهد بود. .1,4,5

 رنامه تا چه حد كارآمد خواهد بود.هاي اجرايي و ساختارهاي اجرايي اين سياست و اين بقابليت .1,4,6

 و پايداري اين برنامه راستقرا ريت درست كار ويهاي كارامد و اثربخش براي مدنين و آيين نامهاقو .1,4,7

  نگرش مديران  .1,5
 عزيمت مديران ستاد وزارت و نگرش آنها .1,5,1

 نگرش به استقالل دانشگاهي در سياستگذاران  .1,5,2

به جاي ي و تفويض اختيار واقعي در وزارت علوم رويكرد كاهش تصدي گر  فعال بودن وابتكار عمل .1,5,3
 هاي ملي خود به مناطق بدون دادن اختيارواگذاري مسئوليت

 سياستگذاري مبتني بر پژوهش و چابك سازي در وزارت علوم .1,5,4

 ها و مناطقتفويض اختيار در وزارت و باور به خود تنظيمي در دانشگاه هباور ب .1,5,5

 ق استيناف در تعارض ها رعايت اصل  استقالل دانشگاهي و حقو .1,6

مطمئنا در اين طرح تعارض ها و اختالف ها و دعاوي مختلف پديد خواهد آمد كه الزم است با رعايت  .1,6,1
استقالل دانشگاه و حق وحقوق  همه ذي نفعان ، براي احقاق حقوق و امكان استيناف ، ساختارهاي 

  مناسبي باشد

  شود.آيا تمركز زدايي به استقالل دانشگاهي معطوف مي .1,6,2
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  فهم و تدبير محدوديتهاي سياستي ونهادي وحاكميتي .1,7
و تاب آوري و پايداري روند تمركز زدايي منوط به ثبات در نظام سياستگذاري و مديريت كالن كشور  .1,7,1

 در دولت و دستگاه اجرايي است. ثبات

بر سر  تمامي نهادها ومراجع متعدد  و موازي متولي آموزش عاليو توافق  اين طرح  پذيرش فرابخشي .1,7,2
به مناطق كه درحال حاضر در اختيار نهادهاي حاكميتي و متوليان ديگري جز وزارت  يتفويض اختيارات

 علوم است.

چقدر ذي نفعان ملي در سطح حكمروايي ملي و ذي نفعان منطقه در سطح حكمروايي منطقه ديده  .1,7,3
 كنند.شوند و مشاركت ميمي

  ي در كل نظام حكمروايي جقدر ممكن خواهد بود.زدايتمركز زدايي در آموزش عالي بدون تمركز .1,7,4

 الزام هاي اقتصاد منابع آموزش عالي  .1,8

  هاهمداستاني ميان الگوي ساختاري و عملكردي منطقه بندي  با الگوي تأمين اعتبار دانشگاه .1,8,1

موضوع تا چه حدي انجام گرفته است آيا مديريت منابع به صورت متمركز اقتصاد نفتي بررسي اقتصادي  .1,8,2
  شود.د بود و اختيارات در منطقه ؟ اين منشأ تعارض ميخواه

داستان ها تا چه حدي با تفويض اختيار همسيستم مديريت مالي دركشور و اقتصاد منابع ودخل و خرج .1,8,3
 خواهد بود.

  هايي با درآمد اختصاصي بسيار كم چقدر خواهند توانست روي پاي خود بايستند.دانشگاه .1,8,4

حاكي است كه  –حداقل هر معاونت يك بار  –ي در معاونت هاي مختلف وجود تجارب مديريت منطقه ا .1,8,5
 به عدم موفقيت اجراي همه اين الگوهاي تفويض اختيار منجر شده است.مالي يك عامل مشترك 

 كه گفت توان مي اول نگاه در ولي است دقيق شناسي آسيب مستلزم تفصيلي اگر چه پيدا كردن علت .1,8,6
قتصاد منابع در آموزش عالي دولتي با نظام تفويض اختيار و مديريت و اصوال ا منابع تخصيص الگوي

  منطقه اي هماهنگي ندارد.

 مديريت الگوي بين شكاف باعث ، مالي تأمين نظام بودن متمركز وابسته بودن به بودجه عمومي دولت و .1,8,7
ت مي كنند( هت هم حركج خالف بر كامال و شده) ها معاونت ساير با اداري مالي(  مختلف هاي بخش در

 )حركت سريع به سمت تمركز در اداري مالي

 هابهره گيري از  فرصت .1,9

 مانند: -

o (مناطق علم و فناوري) وجود كريدور هاي علم و فناوري 

o وجود مستندات در خصوص تجربه بخش هاي گوناگون وزارت علوم در زمينه منطقه بندي 

o هامنطقه بندي و واگذاري اختيارات به دانشگاه هايي در اسناد باالدستي در ارتباط باوجود مواد و برنامه 
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o هاي حوزه معاونت پژوهشي وزارت علوم به دانشگاه و تجربه موفق اين واگذاري بخشي از مسئوليت
 بخش از وزارت

 شبكه سازي در آموزش عالي .1,10

  هاي بيشترگسترش آن به منظور واگذاري مسئوليت  .1,10,1

  سازي دانشگاههاي معين توانمند سازي و ظرفيت .1,11
 هاهاي معين از حيث منابع انساني، زيرساختها، آيين نامهري و مديريتي در دانشگاهاهاي ساختظرفيت .1,11,1

 ظرفيت سازي و توانمند سازي .1,11,2

 رويكرد دانش مبنا در مديريت تغيير  .1,12

 هاي وگذاري  پيشينآسيب شناسي داليل عدم موفقيت سياست .1,12,1

چه اندازه به قدر كافي صورت گرفته است. آسيب شناسي تجربه قبلي و موجود در تفويض اختيارات تا  .1,12,2
 براي مثال هيأت امنا چقدر كارآمد بوده است.

در اين مسير  نهاي نظارتي استاني تا چه حدي مستند شده است و تا چه حدي از آعملكرد هيأت .1,12,3
 شود.استفاده مي

 ت هاي وزارتي براي بررسي قانوني بودن و امكان محول شدن اختياراتحليل وظايف و نقش .1,12,4

 يابي تا چه حدي به صورت معتبر براي اين فعاليت الزم است.هاي زمينهپيمايش .1,12,5

گيرد. يعني تقسيم استانها و هاي كارشناسي الزم صورت ميبندي با بررسيتا چه حدي خود منطقه .1,12,6
 اي الزم قالب ده منطقه به صورت بهينه و مطلوبي صورت بگيرد.ها براساس همگونيدانشگاه
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   موانع اجراي مديريت منطقه اي در آموزش عالي)(نااطميناني ها ، عوامل بازدارنده و تهديد زا  .2
 افزايش منطقه اي بوركراسي موجود  .2,1

هاي معين مي تواند براي استقالل دانشگاه ها و ها و يا دانشگاهافزايش البي ها و قدرت گيري استانداري .2,1,1
 اي به بار بياورند مؤسسات آموزش عالي يك مشكل مضاعف تازه

هاي ديگر منطقه مشكل ايجاد چه بسا خود دانشگاه معين بيشتر از وزرات علوم براي مؤسسات و دانشگاه .2,1,2
 كند.مي

هاي تصميم دستگاه ديوان ساالر به جاي يك دستگاه ديوانساالر (گسترش اليه 1به عالوه  10پيدايش  .2,1,3
 ساالري)گيري و ديوان

 خواهد.ارت علوم به عنوان اداره كل خود ميهاي معين را وزآيا دانشگاه .2,1,4

 مقاومت در برابر تغيير .2,2

 هاي پايين وجود ديد محدود در اليه .2,2,1

 مصوبات منطقه چقدر ضمانت اجرايي خواهد داشت. .2,2,2

هاي پيچيده بودن  كار در منطقه  يك به دليل فراواني، تمركز زياد دانشجويان، اعضاي هيأت علمي، دانشگاه .2,2,3
 سطح يك در تهران

 كاركردي مديريت تغييربد .2,3

 ناآشنايي وزارت علوم با مناطق و اقدام هاي بدون بررسي همه جانبه وسنجيده  .2,3,1

 ابهام در فرايندها و باورهاي منطقه بندي و واگذاري مسئوليت .2,3,2

 امكان كرختي وزارت علوم در بخش اجرا  .2,3,3

 ضعف منابع انساني كارامد براي اين طرح در ستاد وزارت .2,3,4

بي توجهي به نقش
فرامنطقه اي ، جهاني 
دانشگاه ها ،ابعاد كالن 

 اقتصاد ملي
 احاله به جاي تفويض

 

فق در عملكرد نامو
  دانشگاه هاي معين

ماعشكل نگرفتن اج
رضايتبخش 
واگرايي وعدم امكان آكادميك

هماهنگي و هم  
 افزايي 

  

بدكاركردي مديريت
 تغيير

  

مقاومت در برابر 
 تغيير

  

افزايش منطقه اي 
بوركراسي موجود 

نااطميناني ها ،
 عوامل بازدارنده

 و تهديد زا 



 

11 

ران
ي اي

عال
ش 

موز
ي آ

ژوه
ده پ

آين
يز 

م
 ، 

ل د
پن

م، 
ده

اوز
13

95
 

 هاي نيرو هاي جذب شده با وظايف و شرح شغل آن ها در وزارت علومها و مهارتعدم تناسب توانمندي .2,3,5

 واگرايي وعدم امكان  هماهنگي و هم افزايي  .2,4

 وجود زمينه هاي واگرايي در جامعه ايران و از آن جمله نظام آموزش عالي بسان يك زير نظام اجتماعي .2,4,1

 اطقگوناگوني در شرايط اقتصادي، فرهنگي، سياسي و اقليمي من .2,4,2

چقدر ضمن تمركز زدايي و استقالل دانشگاهي خواهيم توانست يكپارچگي ملي آموزش عالي و نظام علمي  .2,4,3
  اي واگرايي وجود دارد.را نيز مردم ايران استعداد به جان هم افتادن دارند در اين جامعه زمينه

  احتمال شكل نگرفتن اجماع رضايتبخش آكادميك .2,5
 هاي بزرگ ومطرح شهر تهران براي پذيرش اين شيوه مديريتدانشگاهدشواري ايجاد سازگاري الزم ميان  .2,5,1

 هاتوافق درونزا و جدي در خود دانشگاه .2,5,2

 عملكرد ناموفق در دانشگاه هاي معين  .2,6

كه چقدر بخش گرايي ممكن است سبب شود دانشگاه معين  وضعيت فرهنگي در كشور و در مناطق و  اين .2,6,1
ع مؤسسات ، منافاي خود. در نتيجه ا نقش هماهنگ كننده منطقهبيشتر به مصالح سازماني خود توجه كند ت

 كوچك لطمه نخورد.

نحوه اجماع رضايت بخش درباره دانشگاه معين كه آيا طي فرايند انتخابي خواهد بود و چگونه به صورت  .2,6,2
 شود. (چرخشي بودن دانشگاه معين آيا الزم خواهد شد و درست اجرا خواهد شد).مطلوب اجرا مي

  به جاي تفويض(شانه خالي كردن تا تمركز زدايي ) احاله .2,7
  تا چه حدي اختيارات توأم با مسئوليت خواهد بود. .2,7,1
  افتد.اتفاق ميبه صف وظايف  احالهگيرد و تا چه حدي فقط تا چه حدي تفويض اختيارات صورت مي .2,7,2

 ملي بي توجهي به نقش فرامنطقه اي و حتي  جهاني دانشگاه ها  و نيز ابعاد كالن اقتصاد  .2,8

  اي مغفول بماند.تعادل اقتصاد كالن و تخصيص منابع خيلي كالن ممكن است در عملكرد منطقه .2,8,1
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  پيوست

  مشروح مذاكرات
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  دكتر نسرين نورشاهي، رئيس موسسه
در ابتداي اين كار ياد خدا و سالم وتشكر از همه شما حاضران.  با نام و

اي را از بحث تمركز و تفيض اختيار در چهآقاي دكتر فراستخواه تاريخ
قانوني اين كار را ما مروري  مبانيحوزه وزارت علوم را مرور كردند و 

داشتيم كه براساس آن من ارائه در حوزه معاونت آموزشي داشتم. بعد 
هايي كه در مؤسسه از آن آمدند و با ابتكار عملشان و با وجود داده

اي بين دا كردند به بحث مقايسهوجود داشت، در واقع ورودي پي
كه االن در حوزه ستدي مصوب و ابالغ شده است،  مناطق دهگانه

هاي هاي كالن ملي در حوزهپرداختتند. در گام بعدي، شاخص
اقتصادي، فرهنگي و آموزشي در ده منطقه مورد بررسي و مقايسه قرار 

ق ده سازي، وضعيت هر يك از مناطگيري از شاخصگرفت و با بهره
ها مشخص شد. در گام سوم كه امروز من گانه براساس اين شاخص

پرزنت آن را در حوزه معاونت آموزشي برعهده داشتم و حاصل زحمات 
اي را با سازي مديريت منطقهآقاي دكتر فراستخواه، دكتر منيعي و خانم روحاني را در آنجا ارائه كردم در واقع آمدند و بخش اجرايي و عملياتي

هاي اصلي وزارت علوم، مانند صدور مجوز براي تأسيس مؤسسه و ناد به اسناد و قوانين و مقررات، همچنين با توجه به دسته بندي فعاليتاست
هاي حوزه معاونت اي را با تأكيد بر فعاليت، برنامه ريزي درسي، فرايند جذب اعضاي هيأت علمي و بحث نظارت و ارزيابي، مديريت منطقهرشته
شي به شكلي كامالً عملياتي در قالبي شماتيك نشان دادند. فلسفه وجودي اين جلسه كه با پيشنهاد آقاي دكتر فراستخواه برگزار شده است، آموز

مند شويم. البته با دارند، بهره گيري در وزارت علوم فعاليتبراي غناي بيشتر مطالعه از نظرات مشورتي متخصصاني كه در حوزه اجرا و تصميم
نگري به موضوع استقالل و خودتنظيمي پژوهي طرح موضوع كرديم، چرا بيشتر تالش داريم با آيندهتر اين موضوع را دل ميز آيندهيدگاهي كالند

  هاي در زمينه مديريت نهادهاي آموزش عالي بپردازيم.دانشگاه
هاي ممكن و مطلوب ساختن بهتر ايده از يك سو و تلفيق آن آيندهگيري از تجارب و از نظريات حوزه همكاران ستادي براي اجرايي در حقيقت بهره

ها از سوي ديگر ابتكار دكتر فراستخواه بود كه امروز نيز براي همين منظور در خدمت شما عزيزان هستيم. در ادامه آقاي دكتر منيعي و دانشگاه
كنند و پس از آن در خدمت دوستان هستيم تا از نقطه نظرات عزيزان دكتر فراستخواه نتايج اين مطالعه را تا اين مرحله خدمت شما ارائه مي

هاي اجرايي اين طرح بسيار مهم است و امروز نيز آقاي دكتر شريعتي نياسر بر دو نكته در ارتباط با استفاده كنيم. يادآور شوم كه توجه به گلوگاه
هاي آنان براي ها و ايدهاندركاران و مديران آموزش عالي و دريافت ديدگاهاي دستها تأكيد كردند، اول لزوم ارائه اين طرح بربندي دانشگاهمنطقه

سازي اين طرح. بر اين اساس از همه عزيزاني هاي پيش روي وزارت در ارتباط با اجراييانداز و چالشاجرايي شدن هر چه بهتر طرح و دوم، چشم
  ورد بررسي قرار دهند و ارائه طريق فرمايند. كنم، موضوع را مكه امروز در خدمتشون هستيم خواهش مي

  دكتر رضا منيعي، معاون پژوهشي موسسه
ا... الرحمن الرحيم، ضمن عرض سالم و آرزوي قبولي طاعات و بسم

  عبادات در اين ماه مبارك؛
گيري اين كار همانطور كه خانم دكتر نورشاهي اشاره كردند، روند شكل

يل شد و كار به صورت تكويني همانطور كه مطرح شده، تيمي تشك
اي بود كه نتايج در معاونت آموزشي ارائه دنبال شد و اين سومين جلسه

هاي جديد هاي پيشين، گزارششد. تيم پژوهش، ضمن تكميل گزارش
كند. اين هم بخشي از كار است كه در واقع نخبگان اين را تدوين مي

... بتواند عملياتي و موضوع كار را مورد بررسي قرار دادند، كه انشاءا
اجرايي شود. در حقيقت، اهداف اساسي اين طرح داشت؛ هماهنگي، 

  انسجام، يكپارچگي و ساماندهي است.
پيشنيه سازي، بهينه سازي و مشاركت مؤثر در سطح منطقه و 
مؤسسات، همكاري و تعامل در سه سطح: دانشگاه با دانشگاه، دانشگاه 

تواند در سطح مناطق تنوع و خالقيت ايجاد كند، به استقالل آكادميك و ارتقاء سطح آن كمك كند و اه و دولت، ميبا جامعه،  بازار و صنعت، دانشگ
  مؤسسات آموزش عالي را به سطحي از خودتنظيمي برساند. 

ريزي نمايد. اين ي را پايهتواند يادگيري كيفي، رشد و توسعه، قواعد مرحله مند براي ارتقاي تخصصي مؤسسات آموزش عالي و پژوهشهمچنين مي
وري را در حوزه منابع انساني، مالي،  فيزيكي و اطالعاتي تواند زمينه الزم را براي بهبود كارآيي، اثربخشي و بهرهايده در صورت اجرايي شدن، مي

  دهد. ا ميهنگام، عدالت، توازن، كيفيت و تعالي، پاسخگويي اجتماعي را نهادهاي آموزش عالي ارتقفراهم آورد. هم
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هاي ارزيابي، كنترل و نظارت را كاهش مي دهد. در شرايط كه شود هزينههاي بوروكراسي، منجر به كاهش هزينه ميهمچنين با كاهش اليه
اند سبب توها از سطح وزارت به سطح مناطق ميبااليي دارد، انتقال آن گيري، مداخله و .. با توجه به نظام متمركز آموزش عالي، هزينهتصميم

  گيري شود. هاي تصميمكاهش هزينه
اي از اطالعات منطقه، بر اي بود كه تا كنون در روند كار تدوين شده است. در روند شكل گيري، مجموعهاين تصويري از گزارش سيصد صفحه

هاي حاصل مدل چهارسطحي از س دادهها شناسايي شده و براساهاي هر يك از استانها و پتانسيلهاي مختلف، با توجه به ظرفيتحسب تفكيك
  كنم اين مدل را براي شما توضيح دهند. سوي دكتر فراستخواه تدوين شد كه در ادامه از ايشان خواهش مي

  دكتر مقصود فراستخواه، دبيرميز 
، درك من اين است كه يك ا...الرحمن الرحيم. ضمن عرض سالم خدمت حاضران. پيرو توضيحات خانم دكتر نورشاهي و آقاي دكتر منيعيبسم

شكل كه خانم دكتر نورشاهي برحسب مسئوليتي شكل گرفته است. بدين 1اقدام پژوهي
هايي كه در شوراي مختلف در ارتباط با ها و بررسيگيريكه دارند در جلسات تصميم

ها مرتب شركت كرده و به مسائل سياستگذاري مديريت كالن آموزش عالي دانشگاه
ه تعاملهايي با وزارتخانه دارند. انتظار از مؤسسه اين است كه اتاق فكر نحوي خوشبختان

ترتيب كه براي وزارتخانه ها. بدينگيريشده و بتواند كمك نمايد به بهبود تصميم
ها و تحليل كارشناسي انجام دهد، مطالعات چابكي انجام دهد نه به معناي پروژه

بلكه به شكل  .جداي از عمل ؛ندطرحهاي پژوهشي كه يكسال كسي روي آن كار ك
شود مي تيمي تشكيل  . شود به مؤسسه اي محول مي. مسألهو تحليل خبره كارشناسي

، و به اين مي كنندها را مطالعه و كارشناسي انه، اينزو در قالب همان كارهاي موظف رو
 شيوه دانش قابل استفاده براي مديران و سياستگذاران آموزش عالي از سوي موسسه

  ها قرار گيرد. تدوين و در اختيار آن
هاي مختلف وزارت ها و حوزهمدتي است روي ميز بخش 94و  93اي كه از سال مسأله

است. يعني نظام علوم، تحقيقات و فناوري، به شكل  "ايمديريت منطقه"قرار دارد، 
نوان اولين پنل كه انشاءا... ادامه خواهد يافت، فرض ضرورت اكنون مسأله اصلي، بحث امروز به عاي سامان داده شود. در حقيقت، هممنطقه

اي، يك ضرورت ملي است؛ ما به يك هاي منطقهتمركززدايي در نظام آموزش عالي ايران با توجه به روندهاي موجود است. يعني استفاده از ظرفيت
شود. مسأله ما اين است كه آينده اين روند چه خواهد شد؟ و بع ميتقسيم كار مجدد ملي نياز داريم كه اين امر بهينه نيست و درنتيجه اتالف منا

  هاي آن چيست؟چه مخاطراتي با خود داشته و ريسك
  ممكن است چه خطاهايي صورت بگيرد؟

ب مديريت كه عواملي هست كه سبب شود كه ما نتوانيم تمركز زدايي را خوها وجود دارد؛ يعني اينهايي پيش روي اين فعاليتچه نا اطميناني
  نموده و به نتيجه برسانيم، كه در چنين شرايطي، ممكن است سرخوردگي بسياري حاصل شود. 

  چرا كه گرايش به اينرسي و گرايش به تمركز در جامعه ما متأسفانه هميشه در كمين است.
ريزي و دتنظيمي مناطق، خوب مديريت و برنامههاي خوگيري از ظرفيتاگر تمركز زدايي و تفويض اختيارات به شكل ساختاري مناطق و روند بهره

چه "شود. در نتيجه، پرسش اصلي ما در اين پنل اين است كه سياستگذاري نشود، ادامه دستاويزها براي تمركز و در نتيجه سرخوردگي بيشتر مي
وب اجرا نشده و نتايج مطلوبي از شود كه اين تمركز زدايي خدهد؟ و چه عواملي منجر ميعواملي آينده اين تمركززدايي را شكل مي

ور، كارآمد و اثر بخش چه الزاماتي وجود دارد كه اين روند تفويض اختيار به شكل بهره"و پرسش  ديگر اين كه "آن به دست نيايد؟
	"اتفاق بيفتد، پيش برود و به اهداف خود برسد؟ 	

  كنم كه پرسش پنل اين است كه:تأكيد ميبراي جلوگيري از اتالف وقت اين جلسه به همين مقدار بسنده كرده و  
اي شدن، سپردن اختيارات به مناطق دهگانه آموزش عالي، انتخاب دانشگاهي به عنوان دانشگاه معين و هاي منطقهچه عواملي آينده سياست

هاي اجرايي در وزارتخانه را در سطح اليتها معين، تشكيل شوراهايي كه بتوانند بسياري از فعهاي دانشگاهسپردن اختيارات به اين دانشگاه، ويژگي
هاي كالن از ها، ارزيابيهاي كالن در سطح ملي و حمايتها در منطقه دنبال شود، و انجام سياستگذاريمنطقه انجام دهد، حتي بخشي از سياست

  دهد؟ سوي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري كه در سطح كالن وزارتي انجام بگيرد، تأثير قرار مي
ايم كه در آنها هريك از عوامل با اي را در اين پنل در اختيار شما قرار دادهنظرات اساتيد و خبرگان حاضر پرسشنامهگيري بيشتر از نقطهبراي بهره

آخرين جمله گيرد، ابعاد اين مسأله باز شود؛ پس هايي كه صورت ميبندي اجمالي، در دستور بحث قرار گرفته و بسيار مايليم با بحثيك تقسيم
  من شايد بهتر است اين باشد:

                                                            
1 Action Research 
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خواهيم، مطلوبيت ماست. اما توجه داريم كه تمركززدايي بله، تفويض اختيارات ساختاري، استفاده از خود تنظيمي مناطق، كه گويا ما همگي مي
خاذ شود توجه كافي داشته باشيم، تا به نحو كار بسيار خطيري است و بايستي به الزامات آن و شيوه انجام كار و سياستهايي كه براي آن بايد ات

  مطلوب پيش رفته و انشاءا... به نتايج مطلوب بيانجامد.
  نورشاهي

  و يكي از فرايندهاي تنظيم شده را توضيح دهند.  Top Chartشدن بهتر مطلب از دكتر فراستخواه تقاضا دارم براي روشن
  فراستخواه

لي علوم، تحقيقات و فناوري داريم، كه البته تمام مستندات قانوني و حقوقي اين ها در طي بيست و چند گونه تصور كرديم كه يك شوراي عاما اين
ها چه مستندات حقوقي دارند. در آخر به يك مفهوم و الگويي رسيديم كه يك شوراي عالي علوم، تحقيقات جدول اشاره شده است كه هريك از اين
نه اين شورا سرفصل وظايف وزارت علوم و سياستگذاري، حمايت و ارزيابي در حوزه نظام علمي كه از برنامه و فناوري داريم كه طبق قانون، دبيرخا

گري و مداخه در كارهاي اي در نظام علم، تحقيقات و فناوري انجام شود و براي اين كه تصديسوم ا ين طرح تجهيز شده كه انجام و يكپارچگي
اي آن ساماندهي در سطح سرزمين اتفاق بيفتد، و هم افزايي، يكپارچگي، كيفيت، توسعه متناسب و موزون با ها و مناطق كم شود، و به جدانشگاه
ها اختياراتي در هاي آمايش سرزمين صورت بگيرد، اختيارات وزارت علوم را در سطح كالن قرار داديم. متناظر با ايناي و سياستهاي منطقهاولويت

  ريزي، جذب اعضاي هيأت علمي و در حوزه ارزيابي و اعتبار سنجي ايجاد شود. سترش، برنامههاي گمناطق دهگانه، درحوزه
ها چهار شورا هم در منطقه تشكيل شود كه دبيرخانه آنها گير هستند، متناظر با آناكنون در سطح وزارتخانه تصميمبنابراين، براي نهادهايي كه هم

دهد و هاي منطقه پاسخ ميمعين منطقه، نقش هماهنگ كننده را دارد كه به نيازهاي ديگر دانشگاهدانشگاه معين است. بدين ترتيب، دانشگاه 
  كند. ها را برطرف ميگيري آننيازهاي اجرايي و تصميم

  سؤال ما در اين پنل اين است كه برا ي تفويض اختيارات بايد توجه داشته باشيم كه در اين سرزمين با اين وسعت چه الزاماتي
  ود دارد كه ما درست بتوانيم اين را پيش ببريم؟وج
 گيرد كه اين گذار و انتقال و تغيير چگونه رهبري شود؟اين سكانداري چگونه در سطح سرزمين انجام مي  
 سؤال ما اين است كه چه عواملي روي آينده علم تأثير مي گذارد؟  
 دهد؟شكل مي ها راها چه عواملي وجود دارد كه عدم اطميناندر داخل دانشگاه  
 گيرد؟ ما بايد متوجه شويم كه سياستگزاران تأمل نمايند كه چه عواملي در اين سياستگزاري، اجرا و در اين تغيير شكل مي  

اي آموزش عالي در تر شدن اين مباحث فرايند مجوز تأسيس نهاد آموزشي ترسيم شده است. بدين شكل  كه، يك شوراي آمايش منطقهبراي روشن
اي ترتيب، شوراي آمايش منطقهز مناطق پيشنهاد شده است و يك شوراي گسترش در نظر گرفته شده است كه در سطح ملي است. بدينهر يك ا

دهد. به اين صورت كه دبيرخانه اي به تأسيس مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي را سامان ميمتناظر با شوراي گسترش، فرايند مجوز دهي مرحله
و مسئوليت آن در دانشگاه معين است. هيأت موسسان براساس اسناد مثبته، درخواست تأسيس خود را به دانشگاه معين ارائه  شوراي آمايش منطقه

هايي ها و نيازها، برآوردها و امكان سنجياي، طبق سند آمايش منطقه، براساس اولويتهاي آمايش منطقهكنند و دانشگاه معين از طريق شورامي
شود. طبق دهد و در صورت تأييد، مجوز تأسيس مشروطت داده ميد، درخواست را در شوراي آمايش منطقه مورد بررسي قرار ميدهمي كه انجام

وزارت علوم، موسسات داراي مجوز مشروط ده سال از طريق حمايتي كه  1393آيين نامه تأسيس مؤسسات آموزش عالي دولتي، مصوبه سال 
كند. پس از آن، گزارش عملكرد موسسه براي دريافت مجوز قطعي به دانشگاه معين دهد، فعاليت ميين انجام ميهاي بزرگ و دانشگاه معدانشگاه
ها و كند. شوراي آمايش منطقه برپايه شاخصشود. دانشگاه نيز بررسي كارشناسي در خواست را به شوراي آمايش منطقه واگذار ميداده مي

كند تا مميزي الزم اي اعتبارسنجي ارسال ميز قطعي اظهار نظر كرده و گزارش خود را براي نهاد منطقهمعيارهاي سنجش، در مورد درخواست مجو
در صورتي  با توجه به شرايط و امكانات انجام شود. اگر اعتبار موسسه مورد پذيرش واقع نشد، بايستي به همان ترتيب به فعاليت خود ادامه دهد. اما

اي اعتبارسنجي قرارگيرد، براي تأييد نهايي براي شوراي گسترش كه در سطح ملي قرار دارد، ارسال هاد منطقهكه كيفيت موسسه مورد تأييد ن
توان با وضعيت شود و ميشود. در تمامي مراحل، منطقه از نزديك درجريان بوده و به اين ترتيب هزينه اطالعات، كيفيت و خطاها كم ميمي

  هيم. تري، آموزش عالي را سامان دمطلوب
  نورشاهي

گيرد، اما به سبب آن كه اوالً سفارسي از سوي معاونت آموزشي به موسسه هاي فعاليتهاي وزارت علوم را در بر مياي كالن حوزهمديريت منطقه
را در حوزه فعاليتهاي پژوهشي در ابتدا پياده سازي ايده در يك حوزه مشخص بود؛ اندازه اين طرح  شده بود براي اين كار شده بود؛ دوم،  هدف تيم

اي معاونت آموزشي را ما بخواهيم به شكل منطقه معاونت آموزشي پياده سازي كرديم. حاال گفتيم اگر سه يا چهار تا از فرايندهاي اصلي حوزه
تهاي وزارت علوم است اي در سطح كليه فعالياجرايي نماييم به چه شكلي خواهد بود؟ منظور اين است كه طرح، طرح جامعي است، مديريت منطقه

  ولي درحال حاضر به شكل نمونه روي معاونت آموزشي مدل اجرا مي شود.
تواند متقاضي باشد. طرح توجيهي در گام نخست: هيأت مؤسس كه مي تواند متقاضي اشخاصي حقيقي و يا حقوقي باشند، براي نمونه دولت مي

شود. اگر طرح رد شود كه به توجيهي براي بررسي اوليه به دانشگاه معين ارسال مي بايستي براساس سند آمايش از سوي متقاضي تهيه شود. طرح
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شود. شورا نيز گزارش را اي فرستاده ميشود، اما در صورت  تأييد، از سوي دانشگاه معين، براي بررسي به شوراي آمايش منطقهمتقاضي اعالم مي
كند. وقتي اي ارسال ميكه در آن طرح گفته شده انجام شود، براي نهاد اعتبارسنجي منطقه براي نهاد مميزي و بازديد از سايت و امكانات و آنچه

شود. شوراي آمايش منطقه اگر پذيرش كرد كه اين مميزي و بازديد از سايت انجام شد، گزارش مميزي براي آمايش منطقه تهيه شده و ارسال مي
دهد. براي درخواست چون دبير خانه شوراي آموزش منطقه است، صدور مجوز اوليه را انجام مي كند به دانشگاه معين و دانشگاه معين،كه اعالم مي

مجوز قطعي بايستي يك دوره ده ساله طي شود. پس از اين دوره، درخواست تأسيس يا مجوز نهايي سوي نهاد يا موسسه آموزشي براي دانشگاه 
گزارش عملكرد مبتني بر ارزيابي دروني و بيروني آن مؤسسه است، پس توسط آن مؤسسه شود. اينجا ديگر گزارش توجيهي نيست، معين ارسال مي

شود براي اي و آنجا ارجاع ميكند به شوراي منطقهآيد، دانشگاه معين اين را ارجاع ميبايد تهيه شود، براي بررسي اوليه به دانشگاه معين مي
شود. اگر اي آمايش آماده ميدهد، گزارش مميزي براي شوراي منطقهاعتبار سنجي انجام مي ايمميزي و بازديد مجدد سايت كه اين را نهاد منطقه

شود. در اين مرحله شوراي گسترش براساس اي آن را تأييد نمود، آنگاه براي صدور مجوز قطعي به شوراي گسترش اعالم ميشوراي آمايش منطقه
اي كردن يكي از فرايندهاي اصلي حوزه معاونت اي بود از اجراي منطقهكند. اين نمونهياي، مجوز قطعي را صادر متأييد شوراي امايش منطقه

  آموزشي.
  ، تحقيقات وفناوريريزي آموزش عالي وزارت علومنوه ابراهيم،  مدير كل رفتر برنامهدكتر عبدالرحيم 

كي و نيروي انساني، خود فكر است. اين فكر است بايستي باشد. جداي از پول، فضاي فيزي اييك طرح آمايش منطقهشايد مهمترين نكته داشتن 
گيرد. پس ما ابتدا بايستي در اي، آمايش منطقه و حتي زمينه سازي براي نظارت شكل ميريزي درسي، رشتهپخته باشد، سپس برمبناي آن برنامه

 مانعآمايش كلي، هماهنگي داشته باشد. بنابراين اولين  ها بايستي با طرحصورت تصويب طرح، خواستار ارائه طرح جامع باشيم، كه خود اين طرح
  تواند اين باشد.طرح، مي عامل پيشرفتيا 

  فراستخواه
ا سطح در نظر شود (كه در رديف دوم قرار دارد) يا عاملي بخشي است؟؛ چون ما چهار بخش ياين مورد عامل فرابخشي و بيرون از وزارت تلقي مي

  باشد.كه خارج از حيطه اختيارات وزارت ميبخشي است گرفتيم. يك سطح فرا
  نوه ابراهيم

اين بخشي است. اما به هر حال عوامل و نهادهاي فرابخشي بايستي در مورد واگذاري 
اختيارات قانع شوند. اما در مرحله عمل مقداري ضعف داريم و عزم راسخ براي واگذاري 

  وجود ندارد. 
باشند كه چقدر واقعاً داراي بلوغ فكري مي اينكته مهم ديگر اين كه، دوستان منطقه

هاي تحت پوشش دانشگاه معين گونه نسبت به زير دستانشان كه دانشگاهآنها هم همين
گونه عمل ها اينرو باشند. به تجربه به من ثابت شده، كه استانهستند، گشاده

ها، ، استانداريبود كنند. در طرحي كه بودجه عمراني از مركز به منطقه واگذار شدهنمي
هاي كوچك را ناديده هاي معين و اصلي را مورد توجه قرار دادند و دانشگاهتنها دانشگاه

گرفتند، بطوري كه پس از يكسال طرح متوقف شد و به مركز بازگردانده شد. به نظر 
شوند و هاي كوچك خرد ميهاي پايين، نهادهاي كوچك، همانند دانشگاهمن در اليه
  وند. ديده نمي ش

يكي از عوامل اي ابتدا مطرح شود كه براي همه استاندارد و يكدست بشود. اين نيز خوب است در تمامي موارد عنوان شوراي منطقه نكته:
  است.   بخشي بازدارندهدرون

اي در حوزه خاصي در شوراي منطقههايي راكه قرار است ها يا كميتهحتماً در جلسات آتي در ادامه طرح، به زير وظايف و شرح وظايف افراد، گروه
كند به اين كه تضادي بين منطقه و ستاد وزارت علوم پيش فعاليت نمايند، به ريز تدوين شود كه آنها بدانند چه وظايفي دارند، اينها كمك مي

  نيايد.
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  ، تحقيقات وفناوريپور، معاون مركز نظارت و ارزيابي آموزش عالي وزارت علومحجت اله مرادي
هاي بسم ا...الرحمن الرحيم. ضمن عرض سالم و قبولي طاعات. يك سؤال در پروژه

اين چنيني مطرح است. وزارت علوم آيا تكليف خودش را با تفويض اختيار مشخص 
كرده است؟ به نظر من دو پارادايم قالب هميشه وجود داشته است كه گاهي همزمان 

ها گويد، دانشگاهيم اين است كه ميباهم و گاهي نوبتي حاكم شده اند. يك پارادا
بايستي مستقل باشند، اين ظرفيت و توان را دارند كه راه خود را پيدا كنند و موجب 

ديگر هم كه ما متأسفانه در هفت، هشت سال گذشته  توسعه منطقه شوند. پارادايم
واند تها را كنترل نمود، چرا كه ميگويد كه خير بايد دانشگاهشاهد آن بوديم، مي

برايمان دردسر درست نكنند و سبب ساز تغييرات اجتماعي شود. اين سؤال اساسي 
هاي است؛ اگر قرار است ما هر طرحي بريزيم بايستي روندهاي آينده و روند شكني

احتمالي را پيش بيني كنيم. وزارت علوم، اين تجربه را داشت كه انتخاب روساي 
ها بود. أثير اعضاي هيأت علمي آن، واگذار كرد. وزارت علوم، با اين تصميم به دنبال تفويض اختيار به دانشگاهها را به خود دانشگاه و با تدانشگاه

شود. اما در همين حين، تصويب شد و در پي اين كارها اميد داشتيم كه دانشگاه مستقل مي  49ريزي حذف شد، بند الف ماده شوراي عالي برنامه
شود. هميشه سيستم ها پايدار نيست و اين بايد مدنظر محققان در اين كار نيز قرار ني هستيم، همه شورا منحل ميشاهد شكل گيري يك روند شك

  هايي اتفاق بيافتد، چگونه است. اگر چنين روندشكني آوري و پايداري طرحبگيرد. بدين شكل كه تاب 
اند؟ علت اين ور هاي علم و فناوري است. آيا واقعا اين مناطق شكل گرفتهبندي، ايجاد مناطق يا كريديك تجربه تلخ و ناموفق در زمينه منطقه

  تجربه ناموفق چيست؟ اين سياست در دولت پيش تا كنون بوده و مجوزهاي متفاوتي نيز براي آن گرفته شده است. 
گيري منطقه ويژه ضروري است. فلسفه شكل مان ايجاد شود يعني شكل گيري منطقه ويژه علم و فناوريهاي علم و فناوري در منطقهبايد ظرفيت

هايي علم و فناوري مناطق است. مشكالت فرهنگي هم ما زياد داريم، ها و توانمنديعلم و فناوري نيز سياستگذاري و انسجام بخشي ميان ظرفيت
اي سيستمي را مستقر تا كنون نتوانستههاي كوچكتر پس زده نشود، وجود دارد؟. به نظر من اين كه منطقه ظرفيت الزم براي اين كه دانشگاه

شويم . حال آن كه اگر سيستمي مستقر شود، اين ناپايداري كمتر است و سيستم كنيم، بيشتر قائم به فرد هستيم و در نظر از عملكرد آن متاثر مي
  كند.گير را مشخص ميحد و حدود افراد تصميم
  ، تحقيقات و فناوريپژوهشي وزارت علوم تمعاونفناوري  و پژوهشي امور نيپشتيبا و حمايت دفتر  كل مديردكتر جالل بختياري، 

كنم. ... من در ابتدا در برنامه حضور بسم ا...الرحمن الرحيم. من تشكر مي
در اين پنل نبودم، و وقتي مطالب را مطالعه كردم، بسيار خوشحال شدم. 

بندي كار قهچرا كه يكي دو سالي كه معاونت پژوهشي، در ارتباط با منط
هاي اوليه كرده است روي اين ميز در حال طرح شدن است. ما با صحبت

در معاونت پژوهشي وزارت، مناطق هشتگانه در كشور را طراحي نموديم. 
هايي ها و آيين نامهريزيتقريباً يكسالي ما اين قضيه را جلو رفتيم با برنامه

موديم، درحين تدوين آوري نرا كه نوشتيم، نظرات را از كل كشور جمع
اي اعالم نمودند كه ما مناطق ها، آقاي دكتر معين طي نامهاين برنامه

كنيم كه االن در معاونت آموزشي هم شكل گرفته، ما گانه را پيشنهاد مينُه
  اي كه االن داريم شد دهگانه.گانهنيز استقبال نموديم و مناطق نُه

دكتر احمدي پيشنهاد نمودم كه براي اين كه اين عملياتي بشود به آقاي 
ريزي پيش برويم به اين صورت كه مناطق را جدي بهتر است با برنامه

تان كه مشخص شد با حضور همگي مديران و معاونينتان و صحبتهاي نمايندگان بگيريم بعد كه جنابعالي (يعني آقاي دكتر احمدي) برنامه ساالنه
ريزي نماييم كه اين امر با استقبال آقاي دكتر احمدي روبرو توان انجام داد و براي منطقه برنامهمي مناطق را بشنويد تا مشخص شود چه كارهايي

  شد.
  هاي آن ارسال شده و بسيار هم موفق بوده است.شروع كرديم و شش منطقه را گرفتيم كه گزارش 94ما از اسفند 

شود مسئول منطقه و جلساتش نيز در داخل شهرهاي آن ير بود كه در واقع مينخستين اقدام ما در اين منطقه از ميان اعضاي منطقه انتخاب دب
چرخد كه اين بسيار هم مفيد بود و تصورمان اين است كه معاونت پژوهشي بسيار موفق بوده است در اين قضيه و ما در هر سفرمان منطقه مي

كنيم كه هركدام از بندهاي مصوبه را آنها انجام دهند و عاونين آنها تفويض ميها يا ممصوبات منطقه را داريم كه به يك نفر اعم از يكي از دانشگاه
نمايند تا شش ماه آينده كه ما مجدداً اي فعاليت ميتوانيم فعاليت نماييم و در مادهاي ميمناطق دهگانه هريك پيشنهاد دادند كه ما در زمينه

  اند و ... . در آخر اينكه امروز از بحث شما بسيار استفاده نمودم.ها انجام دادها در آن زمينهاجالس معاونت پژوهشي داريم گزارشي داريم از آنچه آنه
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  فراستخواه
پيچيده  ابهامي كه وجود دارد اين است كه آيا وزارت علوم ميخواهد مسئوليت هاي خود را حاله كند؟ با به بيان ديگر، وزارت چقدر از سر اضطرار و

خواهد حدود اختيارات را تفويض نمايد به سرزمين واگذار خواهد اختيارات را واگذار كند، و چقدر صميمانه ميي ميشدن اين كالف در سطح مل
خواهد وظايف را احاله ها احساس كنند كه كارها بر زمين وامانده و وزارت ميتواند فرهنگ اين كار را مخدوش نمايد. اگر دانشگاهكند؟ اين ابهام مي

كنند كه اين اختيارات حق دانشگاه بوده و تا كنون نيز در واگذاري آن تأخير ها با زماني كه احساس ميها و شيوه همكاري آنشگاهكند در ديد دان
  شده است، تأثير خواهد گذاشت. 

سازي و ظرفيت سازي هاي ملي برعهده وزارت علوم است كه بايد حمايت نمايد، توانمند دولت مالحظاتش را بايد تفويض نمايد وگرنه مسئوليت
اي در فرايندهاي بعدي اين طرح داشته تواند نقش تعيين كنندهدهنده به آينده، نگرش، عظمت وزارت علوم، مينمايد. با اين ديدگاه ، عوامل شكل

  باشد. 
  نوه ابراهيم:

اكنون بايستي هشدار دهيم كه مطلوبيت دهيم. همخواهد چه كار كند، كه ما همان كار را انجام اين بسيار خطرناك است كه بگوييم وزارتخانه مي
ها را تعيين كنيم و گونه كه اشاره كرديد، وزارت علوم، سياستگذار است، چارچوبكدام و وزارت علوم، بايستي به آن سمت حركت كند. همان

  دل شود. ب نهادي چابكخواهد به بگذاريم خودشان در اين چارچوب كاركنند. وزارتخانه پذيرفته است كه مي
  بختياري

كنند. اين افراد به صورت ناهمگون در تجربه دو ساله بنده در معاونت پژوهشي، نشان داده است كه صد و اندي نيرو به اندازه ده نيرو هم كار نمي
چوب درستي قرار داده ترتيب، وقتي كسي در چاراند. بدينهاي خود جايابي نشدهها و تخصصدوره فطرت گرفتار هستند و افراد براساس مهارت

دهيم، كنيم و كار را به اهلش ميكند. در معاونت پژوهشي به اين نتيجه رسيديم كه هر كاري را برون سپاري مينشده است، بيشتر كار را خراب مي
معاونت پژوهشي، بسياري از كند. هم اكنون در بندي مناطق با همين منطق، ما را در اين كار كمك ميگيريم. بنابراين، تقسيمنتيجه بهتري مي

شود. اما، در اين ميان اعتبارات هم بايستي به كمك اين سياست بيايد، در غير كند و نتيجه بهتري هم حاصل ميسپاري ميكارهاي تخصصي، برون
  پذير نيست. اين صورت، تحقق آن امكان

  ، تحقيقات وفناوريريزي آموزش عالي وزارت علومدكتر يوسف محب زادگان، معاون دفتر برنامه
اي شدن دو سال پيش انجام شد. دبيرخانه شوراي مناطق معاونان ما در حوزه معاونت آموزشي يك تجربه كاري هم داريم؛ شروع دبيرخانه منطقه

مستند موجود ريزي آموزشي تشكيل شده بود ما يك دوره كامل تمام مناطق دهگانه را رفته و تمامي هم به صورت آموزشي كه در دفتر برنامه
  است.
  باشد كه بسيار مهم است.اي كه وجود دارد اين است كه بايد يك گام به عقب برويم و آن هم قابل پذيرش نمودن اين مسأله ميمسأله

  بحث مربوط به ساختار جزء بحثهاي پسيني است، بحثهاي پيشيني آن همين سؤالي است كه به دو بحث ابتدا بايد پاسخ دهيم؟ 
  تفويض اختيارات از سوي وزارت و  باور به -1
  باشد و بايد به اين مسائل فكر كرد.ها ميباور پذيرش اختيار از سوي دانشگاه -2

جمعيت كشور در تهران است،  %22باشد؛ ها بايد به آن توجه نمود بحث دانشگاههاي منطه تهران ميبحث مهم ديگري كه در منطقه بندي دانشگاه
هاي هاي سطح يك در دانشگاه تهران است؛ مديريت پذيري اينها با دانشگاهدانشگاه %60الي  50انشجويي در تهران است، را جمعيت د %30الي  25

 هاي بزرگ تهران ابتدا توجيه بشوند.باشد براي اينكار خوب است رؤساي دانشگاهشهرستانها بسيار متفاوت مي

بندي بايد ديده قابل واگذاري است و چه اختياراتي نه؛ اينها مسائلي است كه در منطقه %100سؤاالتي كه مطرح است اين است كه هر اختياراتي 
  شود.

  ها نيز تفاوت بين مناطق بايد دقت شود.حتي در مورد رشته
  خواهيم اختيارات را به آنها واگذار نماييم.مورد ديگر قابل توجه اين است كه مالكهاي انتخاب دانشگاه معين چيست كه ما مي

  ها اين است كه مبادا، كار بدتر شود و ما در اثر اين كار به جاي يك وزارت علوم، داراي چندين وزارت علوم بشويم.ي ديگر از دغدغهيك
گويند در عمل نيز به آن معتقد باشند. چرا كه اگر ما هدفمان از تفويض اختيار تكليف و سياست و حوزه ستادي بايد شفاف باشد يعني به آنچه مي

ها اين كار را انجام داد تا شود به صورت آزمايشي در برخي از دانشگاههاست طبيعي است كه اين اختيارات تفويض بشوند و درعمل ميدانشگاه رشد
  مشخص شود با سياست كالن كشور آيا اين اتفاق امكان پذير است ياخير؟
ت آموزشي و كاركردهاي دانشگاه كار بشود تا مشخص شود كدام يك از نكته ديگر اين كه حتي بايد روي كاركردهاي حوزه وزارت و حوزه معاون

  خواهند واگذار شوند.كاركردها مي
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 GISومدير البراتوار ، مدير گروه برنامه ريزي آموزش عالي  موسسهعضو هيأت علمي دكتر سيما بوذري، 

دوستان دو  هايضمن خير مقدم خدمت همه دوستان، يك مورد براي من روشن نيست، طبق صحبت
بحث را بايد از يكديگر تفكيك نماييم: يكي بحث منطقه بندي كردن با رويكرد آمايشي كردن و 

شود عمدتاً منظور ساماندهي باشد. وقتي صحبت ميديگري ساماندهي كردن كارهاي وزارت علوم مي
ا مؤسسه هاي وزارت علوم است درحالي كه آنچه من به خاطر دارم كه شايد شروع بحث رفعاليت

ها و مراكز آموزش داشته در بحث منطقه بندي كردن آموزش عالي بود و اين بود كه ما بياييم دانشگاه
عالي را اعم از آموزشي و پژوهشي را كاري كنيم كه در مناطق نقش آفريني كنند و از حالت 

ند نقش آفرين شوند در ها بتوانهاي انتزاعي در بيايند و درواقع اين كار موجب شود كه دانشگاهفعاليت
  بندي بر اين بود.توسعه مناطق نگاه ما به منطقه

راهه است؛ چون اين آن چيزي رويم بيكنم اين مسيري كه داريم مياگر منظور آن باشد من فكر مي 
شود و ساماندهي نماييم خواستيم و اگر اين بحثي كه االن ميبندي مينيست كه ما از منطقه

بندي آمايش منطقه"علوم را اين بسيار خوب است و بهتر است نام آن را نگذاريم  هاي وزارتفعاليت
  "هاي ستاد يا وزارت علومساماندهي فعاليت"بگذاريم  "آموزش عالي

  شود، در واقع آمايش نگاهي دو سويه دارد:اما اگر بحث آمايش مي
  بيرون از محيط كه بيرون از نظام آموزش عالي است. -1
م آموزش عالي و متأسفانه اين اتفاقي است كه جريان دارد و دائماً نگاهمان به درون است، درحاليكه هدف اصلي ما اين نبود كه داخل نظا -2

ساماندهي نماييم فعاليتهاي نظام آموزش عالي را. بحث بعدي مطرح نمودن و تعيين دانشگاه به عنوان معين است؛ اين كه ما تصور نماييم 
  تواند معين باشد، ايجاد تمركز گرايي به شكل ديگر است.دليل امكاناتش ميدانشگاهي بزرگ به 

ها و مناطق ها بسيار بايد دقت نمود تا مجدداً درگير نوعي ديگر از تمركزگرايي نشويم و نكته ديگر اين كه اين دانشگاهچرا كه در امر انتخاب شاخص
  تر كنيم.كنم نگاهمان را بايد كمي متفاوتآفريني نمايند؟. من فكر ميتواند نقش چه تأثيري در توسعه منطقه دارند؟ چطور مي

  نورشاهي
خواهيم نماينده وزارت علوم را ببريم بندي تفويض اختيارات نماييم و مناطق براي خودشان تصميم بگيرند. يا اين كه ميخواهيم در منطقهآيا ما مي
  اي و در آنجا كارها را سامان بدهد؟در منطقه

خواهيم چه كاري انجام دهيم؟ اين نكته بسيار باشند و ذهن من بسيار درگير اين پرسش مي باشد كه ما ميدو مورد با هم بسيار متفاوت مياين 
  حائز اهميتي است.

  ، تحقيقات وفناوريدكتر رحيم صفري فارفار، مدير گروه تأمين هيأت علمي مركز نظارت و ارزيابي وزارت علوم
  رسد.تشكيل شده؛ دو يا سه نكته به نظرم ميبا تشكر از جلسه 

هاي وزارت علوم مانند بينم فعاليتنكته اول اين كه من اين گسست را نمي
گيرد. ها و مناطق صورت ميپذيرش دانشجو و غيره از طريق دانشگاه

هاي ساماندهي آمايش منطقه وزارت علوم، چيزي جدايي از ساماندهي فعاليت
اين گسستي كه خانم دكتر بوذري از آن صحبت  وزارت علوم، نيست و

  بينم.كنند، بنده نميمي
اي دارد نكته ديگر اين كه اين اراده و نگاه آيا وجود دارد؟ دفتر نظارت تجربه

هاي نظارت استاني، كه به نوعي بازوان مركز نظارت و ارزيابي در مورد هيأت 
اداره كل وزارت خانه هستند آيند. آيا اين نهادهاي استاني وزارت به شمار مي

كنند؟ آيا هدف ما اين گيري ميريزي و تصميمو يا به طور مستقل برنامه
در آموزش عالي داريم از واحدها و مراكز آموزش عالي اعم  است كه شبكه اي

ها را توانمند خواهيم ايناز آموزشي، پژوهشي، فناوري و موارد مختلف كه مي
تر ببينيم و گيري نماييم و هر چقدر اين شبكه را وسيعش عالي خودش را بتواند اداره نمايد نه اين كه ما براي آن تصميمنماييم كه اين شبكه آموز

  انجام دهند. مسئوليت بخواهيم و بسياري از امور را خودشانتوانيم بعداً از آنها اختيارات بدهيم مي
ترين قسمت وزارت علوم، شعار دانيم. ولي به اراده مناطق اطمينان نداريم. در متمركزز ميدانيم و پاسخ آن را نيموضوع اين است كه مسئله را مي

شود. اما گفتارمان با كردارمان يكي نيست. مطلوب اين است كه اين شبكه گسترده شود و اختيار داشته باشد و در ها داده مياستقالل دانشگاه
هاي اصلي خودش بپردازد. ولي براي نمونه، ه باشد. در اين ميان وزارت خانه هم به مسئوليتمقابل اين اختيارات هم مسئوليت پاسخگويي داشت
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يت معاون وزير اعالم مي كند كه بحث هيأت امنايي وزارت علوم به سرانجام رسيده است، بنابراين همكاران وزارتي بايد با توجه به بهبود وضع
  ، وزارت علوم بايستي كمتر كار كند و بيشتر نظارت نمايد. اين نگاه، تمركزگرايانه است. حقوقشان بيشتر كار كند. اين ديدگاه اشتباه است

ها كه فرزندان آموزش عالي هستند را رها كنيم تا دهيم، اما حاضر نيستيم دانشگاهما همواره شعار استقالل دانشگاه، تمركززدايي، توانمندسازي مي
  كنيم.ها هميشه هست و با نااطميناني صحبت ميد. آيا اراده وجود دارد؟ اين نگرانيهاي خود تكيه كننها و ظرفيتبر توانايي

  عضو هيأت علمي موسسه احمدرضا روشن، 
  ذكر چند نكته:

  اين كه نبايد تمركز زدايي را وحي مطلق تلقي نماييم. -1
ر نگاه تمركززدايي خود داراي اشكاالتي است؛ يكي اين كه شايد ما اهداف كالن كشوري را د

شديد منطقي از ياد ببريم. تعادل اقتصاد كالن و تخصيص منابع بسيار كمياب در سطح كشور 
  ممكن است ناديده گرفته شوند.

بايد تمركززدايي را از استقالل جدا كنيم؛ يعني اين كه تمركز زدايي الزاماً به استقالل بيشتر  -2
  كنيد.گيري ايجاد ميراي تصميممنجر نخواهد شد؛ چرا كه شما مناطق متمركز بيشتري ب

نگاه ما بايستي از تمركز زدايي به سمت استقالل برود و اين يك نگاه استراتژيك است. به اين 
پذير اش مسئوليتمعني كه شما همان انتظاراتي كه از يك دانشگاه داريد كه نسبت به منطقه

حرف دكتر موافقم كه در اين ميان  ها واگذار نماييد نه به يك منطقه من باباشد به خود دانشگاه
  شود.يك بوروكراسي جديدي ايجاد مي

باز طراحي "ما يك تمركز گرايي داريم يك تمركززدايي ما چه بايد بكنيم؟ ما بايد برويم به سمت 
سانتراليزم "گذارم ؛ يعني نه اينكه نه آن بلكه بازطراحي نظامي كه من اسم آن را مي"تمركز

گر باشد منتها دموكراتيك باشد ما نياز داريد به نظامي كه از باال هدايت؛ يعني ش"دموكراتيك
هاي كالن دخالت داشته باشند ضمن گيرييعني نمايندگان ذينفعان آموزش عالي بايد در تصميم

  اينكه استقالل دانشگاهها نيز بايد فراهم شود.
گرفتن ابعاد مسأله درحال  مخالف هستم؛ چرا كه بدون درنظر "منطقه گرايي"من شخصاً با بحث 

  ها منتقل شود.طرفداري از آن هستيم. مركز بحث از منطقه گرايي بايد به استقالل دانشگاه
شود؟ يعني يك آسيب بندي چه بوده است؟ در اين ميان نظارت موازي چه مينكته ديگري كه دولت بايد خيلي به آن توجه نمايد معيار منطقه -3

  كند.گيريد و بعد شوراي انقالب فرهنگي مخالفت ميل نظام آموزش عالي اين است كه شما تصميمي ميبندي يا كشناسي منطقه
د نكته بعدي اينكه در اين مناطق مردم ايران همه با هم اختالف دارند و چگونه مي خواهند در يك منطقه گردهم بيايند؟ در ابتدا پس نيازمن -4

  يك همدلي مي باشيم.
و نه تنها در وزارت علوم بايستي ترويج نمائيم. حتماً شما بايد يك نگاه كلي  "گيري در كل كشورنظام مشاركت تصميم"ا اين كه مپيشنهاد، 

رسيم به داشته باشيد به اين دليل اگر بخشي از يك سيستم را عالج نمائيد مطمئناً پس از مدتي با مخالفت هاي زيادي مواجه خواهيد شد ما مي
التحصيالن، نماينده هيأت گيري نمائيد، ذينفعان شامل فارغموزش عالي اينگونه شما مي توانيد ذينفعان را وارد نظام تصميمبحث حكمراني خوب آ

ها بندي را نيز رها نمائيد و استقالل دانشگاهعلمي، نماينده دانشجويان و اصناف علمي كه هستند اين را وارد سانتراليزم دموكراتيك نمائيد و منطقه
  باشد.باشد. نظام متمركزي كه بر سانتراليزم دموكراتيك مي "باز طراحي نظام متمركز"تواند در واقع يك ري شود؛ به نظر من اين ميپيگي

  (خبره در حوزه طرح و برنامه و تشكيالت)مهندس فرهاد بهرامي 
ما اين كار را انجام داديم اين منطقه بندي  82و تشكيالت بود؛ سال ، بودجه بندي اولين جايي كه اين كار را انجام داد دفتر برنامهدر رابطه با منطقه

هاي بزرگ يا فعال بودند مدعي ما شدند كه پس تفويض اختيار ما چه براساس جغرافيايي مي باشد، پس از يكسال خود دبيران منطقه كه از دانشگاه
رد. به نظر من خوب است برگرديم به قانون اختيارات و وظايف وزارت علوم كه شود؟... مشكل ادامه پيدا كرده و همچنان نيز ادامه پيدا خواهد كمي

بنده  همه چيز در آن گويا است. لذا بايد اين پذيرش از سوي ستاد وزارت علوم باشد كه اين دغدغه و نگراني كه همه دوستان به آن اشاره نمودند
  هم به سهم خودم آن را دارم.

  تخواه توضيحات كاملي دادند كه سؤال اصلي هم بود كه سپردن اختيارات چه خطراتي؟مورد ديگري كه آقاي دكتر فراس
  به نظر من عامل چهارم از همه عوامل خطرش بيشتر است كه ظرف يك هفته، چهل الي پنجاه دانشگاه اضافه شد.  



 

21 

ران
ي اي

عال
ش 

موز
ي آ

ژوه
ده پ

آين
يز 

م
 ، 

ل د
پن

م، 
ده

اوز
13

95
 

  انساني موسسه منابع و مديريت معصومه قارون، معاون توسعه
  گذاشتند و تشكر ويژه از آقاي دكتر فراستخواه؛ ضمن تشكر از عزيزاني كه وقت

هاي قانوني و ا سناد باالدستي آقاي دكتر فراستخواه بسيار مفصل از نظر خاستگاه
  اند.اينها را در ابتداي گزارش بررسي نموده و آورده

ايم به آسيب شناسي سؤال اين است كه: در طرح اين ايده جديد ما چگونه بازگشته
توانيم متوجه بوده است؟ آگر به قوانين قبلي و باالدستي برگرديم مي آنچه كه قبالً
هايي از همين تفويض اختيار در تمامي قوانين گذشته بوده و حاال شويم كه رگه

  سرنوشتش چه شده است؟
يك بحث خيلي مهم آن كه االن حلقه ارتباطي است بحث هيأت امناهاست. ما در 

ر چيزي غير از تفويض اختيار و استقالل هيأت امنايي كردن آموزش عالي مگ
  كرديم؟ نتيجه چه شده است؟ها را دنبال ميدانشگاه

  ف است. آنچه كه تا امروز انجام شده تفويض وظايف بوده و نه تفويض اختيار كه مرز بين اين دو تا واقعاً بايد دقيق مشخص شود چرا كه بسيار ظري
  ود و نشد و يا تجارب گذشته وزارت علوم چرا انجام نشده است؟آنچه كه در هيأت امنا قرار بوده انجام ش

كرديم، در تأمين و مديريت منابع، يك مشكل عمده آن اين است كه ما هميشه در كاركردها و وظايف ساختاري را داشتيم و از الگويي پيروي مي
  الگوي ديگري حاكم بود.
ده كه مديريت منابع آن نيز از همان الگو بوده است ولي ما به دليل وابستگي به بودجه اي كردن، بال استثنا، جاهايي بودر تجارب موفق منطقه

نفت عمومي دولت هيچگاه نتوانستيم اين استقالل را حفظ نماييم چرا كه هم در داخل نظام آموزش عالي به خاطر مديريت منابع وابسته به بودجه 
تر ي كه نقش نظارتي و كنترل كننده منابع و تطبيق بودجه با عملكرد را داشتند برايشان راحتعالي نهادهايباشيم و هم درخارج از نظام آموزشمي

  بوده كه با يك دستگاه كار كنند؛ هم خود وزارتخانه و هم بيرون از وزارتخانه؛ اين يك واقعيت است.
ود و ساير معاونتها را كه به دنبال تفويض اختيار و عملكرد رامروز نيز در وزارت علوم تفاوت كاركرد معاونت پشتيباني كه به سوي تمركزگرايي مي

  بينيد.باشند را به وضوح در اين قضيه مياي و كم كردن تمركز گرايي ميشبكه
كنم حتماً الزم است كه ارتباط بين تجارب گذشته، آسيب شناسي آن و ارتباطي كه باعث تأمين و مديريت منابع دارد در بنابراين من فكر مي

  ضوع تفويض اختيار حتماً در نظر گرفته شوند.مو
  پورمرادي

هاي خالي دانشگاهها از يك سو درآمدهاي اختصاصيشان را كاهش داده، از سوي ديگر بحث منابع بسيار مهم است و مواجه شدن امروز ما با صندلي
وزارت علوم متعهد شده از درآمد عموميش كاهش داده و  %20در سال گذشته وزارت علوم طي تفاهمي كه با سازمان مديريت انجام داد كه سالي 

يده به درآمد اختصاصيش بيفزايد كه تحقق اين تعهدي كه ما داديم بسيار مشكل است و بايد در آينده براي اين بحراني كه پيش آمده فكري انديش
سته به منابع عمومي و دولتي وزارتخانه است همين نكات مورد فرمايند اين است كه مادامي كه آن دانشگاه واباي كه خانم دكتر اشاره ميشود. نكته

  قبول آن اختيارات؛ اصالً سمت اين نخواهد رفت. - 2دادن تفويض اختيار و  -1بحث: 
كنند بنابراين درجلسات آنها هم حضور داشته باشند چرا كه هرچه ما بخواهيم خواهشم اين است كه چون مركز هيأت امنا اينرسي ايجاد مي

  نمايد.ها بقبوالنيم هيأت امنا معكوس آن را عمل ميويض اختيار و جسارت قبول آن را به دانشگاهتف
  ابراهيمنوه

  كند كه با آرامش خيال اين طرح را دنبال نماييم.اتفاقاتي كه رخ داده به ما كمك مي و توجه به تجربيات
اي نباشد و چيز ممكن است كه انتهايش آنارشي ايجاد شود پس مديريت منطقه آقاي دكتر روشن، اصالً وقتي شما به بهانه اينكه اين واگذاري

دهد رشد كند و در طول اين مدت هم ما به بهانه اينكه مبادا خطايي صورت بگيرد جلوي ديگري به جاي آن باشد همه اين استعدادها را اجازه نمي
گر ايجاد نشود. اين سازوكار يد باشد كه باز در خود منطقه يك دانشگاه معين سلطهايم. براي تفويض اختيارات يك نهاد نظارتي هم باآن را گرفته

ريزي توجه به آنچه در المللي هم داريم؛ در برنامهاي بيناي نيست. اجازه دهيم كمي رشد كند به اضافه اينكه ما تجربهاگر ايجاد شود هيچ نگراني
  ساير كشورها صورت گرفته نيز بسيار كمك مي كند.

توانند هاي اضافي هم نبايد اهميت بدهيم چرا كه اگر توانش را دارند از نظر منابع مالي ميخواهم بگويم به كمبود منابع و راه افتادن دانشگاهمي
واره نگراني باشد شود كه اگر همخواهند ايجاد نمايند اگر اجازه بدهيم بسياري از ابتكارات و نوآوري ها ايجاد مياي بروند ازهر كجا كه ميمنطقه

  كند. اينها بروز نمي
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  بختياري
كه واقعيت اين است كه آنچه را كه آقاي دكتر فرمودند را چگونه مي خواهيم با وضعيتي كه وجود دارد عملياتي نماييم؟ واقعاً مشكل است چرا 

؛ دوره فترت دوره اي بود كه سيستم، دانشگاه و كيفي 84ال اخيراً در روزنامه نوشته بود كه اگر ما  در ده سال آينده خوب كاركنيم مي رسيم به س
  نگري و ... را به هم ريخت... 

اي كه از دو سال اخير تاكنون دارم آزمايشگاه اگر مناطق را ايجاد نكنيم عمالً اين تعداد ايجاد شده مؤسسات جديد هيچ كاري نمي ... . با تجربه
آزمايشگاه مجازي در كشور ايجاد شده  130يك آزمايشگاه مجازي نيز نداشتيم در حال حاضر  تخصصي در مناطق شكل گرفت ما در گذشته حتي

ت؛ است اگر وارد جزئياتش بشويم مي بينيم كه از نظر منابع خيلي كمك شده است. با اجراي اين طرح، توزيع بودجه بسيار بهتر صورت خواهد گرف
نوان مثال بين يكصد و سي آزمايشگاه ... . يكي از مواردي كه در حال حاضر به شدت در منطقه شود و نه به عچرا كه بودجه به ده منطقه داده مي

  باشد.شكل گرفته همكاري در استفاده از تجهيزات آزمايشگاهي مي
  هاي پژوهشي نيز پذيرفته شده و شكل گرفته است.همكاري در اجراي طرح

اي كردن را توان كيفيت منطقهكنم كه با حمايت مؤسسه پژوهش ميض وظايف نكنيم، تصور مياي را من يادداشت كردم كه ما واقعاً تفوياين جمله
  حمايت نمود.
شناسي اين قضيه داشته باشد كه ما بايد نظامي جديد براي اين دو هزار و هشتصد مؤسسه در بياوريم تا تواند نقش كليدي در آسيبمؤسسه مي

   شده و به روز شود.تري انجام فعاليت اينها به شكل بهينه
  مدير گروه اقتصاد آموزش عالي عضو هيأت علمي موسسه ودكتر محمد جواد صالحي، 

رسد آن هم اين است كه اين بحث از آن مباحثي است اي به ذهن من مينكته
كه بايد قابل پذيرش شود؛ يعني بايد ابتدا راه بيفتد تا متوجه ايرادات آن شويم. 

 "مسئوليت دادن"و  "تفويض اختيار"ث داريم بحث مشكلي كه ما در اين بح
  باشد.مي

البته اين بحث يك طرفه نيست؛ ممكن است بسياري از مناطق نيز از اين 
مسأله گريزان باشند. چرا كه تفويض اختيار به همراه مسئوليت، ممكن است 

ساز شده و موجب شود خود مناطق هم به راحتي اين مسئوليت را كمي مشكل
  .نپذيرند

است كه به تنهايي  "تقسيم بندي جغرافيايي"نكته ديگر هم در رابطه با بحث 
پاسخگو نيست؛ به نظرم بسيار مهم است كه مشخص شود بر چه اساسي اين 

بندي دهگانه كار درستي بندي بايد صورت بگيرد، آيا همين تقسيممنطقه
  باشد يا خير؟مي

آيا تمركززدايي را "كه بپذيريم  نكته اساسي ديگر اينكه خيلي روي اين رويكرد
  ايم؛ به نظر من اين رويكرد بايد تغيير كند.بحث نكرده "انجام دهيم

  نوآوري در آموزش عالي و مدير گروه مطالعات تطبيقي عضو هيأت علمي موسسه ودكتر داود حاتمي، 
باشد، ولي ما در درون اي از عوامل در آن دخيل ميا كه زنجيرهاش نيز همين است؛ چربوده و الزمه "مفهومي فرابخشي"مسأله عدم تمركز ماهيتاً 

خواهيم به فرابخش حركت كنيم. از نظر دانيم پيامدهاي بعدي آن چه خواهد شد؟ يعني از درون ميبخش قرار است كار كنيم ولي هنوز نمي
 رويكرد و فرايند اين امر قابل درنگ است. من روي فرمايش سركار خانم بسيار تأكيد

و  "تمركز"شناسي از اين دو مفهوم داريم؛ هم گذارم كه ما حتماً نياز به يك آسيبمي
هايي دارند و ها و دشواريچرا كه هركدام از اينها ويژگي "عدم تمركز"هم 

اي هستيم كه هم مبتني بر هايي ندارند كه ما نيازمند مطالعات تطبيقي جديويژگي
  گدار به آب زدن است. نظر و هم تجارب باشد، اگر نه بي 

را نيز قرار دهيم؛ به اين  "سنجيامكان"رسد بد نيست ما در اين پروژه به نظر مي
سنجي آن تا چه اندازه توفيق در بردارد؟ دليل كه وقتي مفهومي فرابخشي شد امكان

  باشد.و قابل تحليل مي
ها را تحويل فرم نكته ديگر اينكه مسأله محتوا در شرايط عدم تمركز يعني ما فقط اين

دهيم به دليل اقتصادي، سياستي و يا هرچيز، پس مسأله محتوا و يكپارچگي در اين 
بيني شده است و يا ما پس از مدتي، شود؟ آيا اين مسائل پيشميان چه مي

  خواهيم ببينيم كه چيست؟ مي
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  ابراهيمنوه
باشد؛ يعني دقيقاً تشكيل يك دولت كمونيستي است (همه با گي، منيت و... ميآقاي دكتر حاتمي، از ديد من هرگونه تمركز به معناي فساد، آلود

هاي اضافي ها براي همه دانشگاههاي معين يكدست باشد و هزينهبندي -هم برابريم برخي برابرتريم). اين نكته حائز اهميت است كه بايد تقسيم
  د.براي دانشگاه معين يك منطقه يا حوزه، براي اين امر گرفته شو

  فراستخواه
ونوعي آزادسازي و تفويض اختيار  ، ارزش افزوده مليمنطقه اي شدن ضمن تشكر از همه عزيزان، من اميدوار هستم كه در نتيجه اجراي اين طرح

  ايجاد شود.  ساختاري به مناطق دانشگاهي در جهت تحكيم استقالل دانشگاهي 
؛ تقريباً يافته تمام علماي علوم اجتماعي اين است كه در "عامليت ساختار"عنوان  شناسي بحثي است تحتدر جامعه !روشن عزيزدكتر جناب 

رود به ساختارها يعني هوش ساختارمند و نهادمند شده مهم است؛ هوشمندي مي "ساختار"كشورهايي كه ساختارهاي توسعه يافته جا افتاده دارند 
و  حرف آخر را مي زندگرا كنش در اينجا گويند تند علما و دانشمندان مزبور مياست. ولي در كشورهايي كه درحال گذار، تغيير و توسعه هس

  باشد.اي، تعيين كننده ميعامالن اجتماعي و واسطه از طريق "تغيير"
ض اختيارات اي و تفوياي شدن و مديريت منطقهكنشگران مهم هستند؛ يعني بايد عامالن اجتماعي، منطقه ايران هنوز هنوزها كنم در من فكر مي

 توانند كارهاي منطقه مي. چرا كه اگر در مناطق اختيارات وجود داشته باشد آنان متناسب با اولويتببرندپيش  سرزمين را آمايش  درمناطق 
  كنند اطالعات در مناطق بيشتر از اينجا است.بهتري با هزينه خطاي اندكي ب

. نزهكنيد يعني روايتي مبندي را شما درست مير حال ساخته شده است. روايت منطقهبندي يك سازه اجتماعي است؛ يعني دبه نظر من منطقه
تحول خواه  وعقل  كنشگران آينده انديشي  بندي اتفاق بيفتد. الزمه اين كارشما روايت خودتان را بسازيد، نگذاريد روايتهاي معيوبي از اين منطقه

اري و ... هستند تا ذدر سطح سياستگ و  نظام علميدانشگاهي و خود تنظيمي مناطق سرزمين در  قائل به استقالل كنشگران و وزارت علوم، گرا در 
  اين اتفاق بيفتد.

  باشد.زا ميهاي برونجوش پايدارتر از نظمهاي درونكنند كه نظمبه عنوان مثال همه متفكران مطرح مي
، تفويض اختيار ساختاري به مناطق دانشگاهي ولي  ورد كه پايدار نخواهد بودبه وجود مي آزا ترين هم كه باشد، نظمي برونوزارت علوم منظم

  ايجاد مي كندزا و پايدارتر نظمي درون
كل  عموميبراي منابع  "هاي مليصندوق"ايم. مثالً اينكه آخرين عرضم در ارتباط با بحث خانم قارون است؛ در اين رابطه نيز ما كارهايي انجام داده

اي نشود و همانطور كه فرموديد اقتصادمان اي بشود؛ يعني ما تا دخل وخرج گردش مليمان منطقهد و دخل و خرج ملي منطقهكشور ايجاد شو
هايي كه ما در اينجا ها و ... عمالً ميسر نيست. يكي از تالشمديريت دولتي توزيع در آمد ها و يارانه و پايه نفتي  تك اي نشود با يك اقتصادمنطقه
اي است. هرچه ايجاد صندوق هاي ملي بيشتر ايم و در ديگري ساختارهاي منطقهم در يكي از جداولمان ساختارهاي ملي را عنوان كردهايكرده

وتأكيد بجا بر روشن  دكتركنند. به هرحال بحث قرار بگيرد آنگاه آنها مشاركت مي مشروع منطهاتفاق بيفتد و در اختيار اجتماع و نمايندگان 
  مهم است چون منطقه اي شدن بدون استقالل دانشگاهي مثل لفظ بدون معناستبراي ما بسيار دانشگاهي همچنان استقالل 

  نورشاهي
  البته اين رويكرد در خود معاونت آموزشي، درحال انجام است. 

اضر بحث اقدام پژوهي در آن وجود داشته و در حال ح "ساماندهي مؤسسات آموزش عالي"اين رويكرد در دستور كار مؤسسه نيز تحت عنوان 
  اند.محوري است كه آقاي دكتر منيعي مسئوليت كار بر روي آن را به عهده گرفته

  روشن
باشد؛ (استقالل داراي دو بعد است؛ در زمينه پذيرش دانشجو، استخدام اعضاي  "هااستقالل دانشگاه"خواهم بگويم مواظب باشيم محور تفكر ما مي

كند. اولين هدفي كه بايد در ذهن ما ها مشكل را حل نمياي كردن دانشگاهها مشكل دارند) صرف منطقهبودجه دانشگاههيأت علمي، نوع تخصيص 
  دهند.را تشكيل مي باشد استقالل دانشگاه است؛ استقالل را به آنها بدهيم؛ خودشان منطقه
  شود. فقط تأكيد من اين است كه تمركز زدايي الزاماً به استقالل منجر نمي

  پورمرادي
اي را بسيار ،  دولت فدرال و اقتصاد منطقهشايد بد نباشد نتيجه مطالعات آقاي محسن رضايي را هم به دست آوريد چرا كه ايشان هم بحث منطقه

  مطرح نمودند.
هايي عني براساس معيارها و شاخصباشد؛ يهست كه ابزار بسيار خوبي براي اين كار مي "تاكسونومي"در تعيين دانشگاه معين، مدلي تحت عنوان 

  كند.خواهيم داشته باشيم، برايمان مشخص مياي ميبينيم مدل بسيار خوبي از آن دانشگاهي كه ما از لحاظ منطقهكه ما مي
  فراستخواه 

ي مفهومي آنان را نيز داشته ها و منظرهاكنيم تا ديدگاههاي خارج از حوزه مديريت اجرايي اين موضوع نيز دعوت ميما در پنل بعدي از خبره
  خواهيم داشت. و نمايندگان خود دانشگاه ها در مناطق و انواع زير نظام هاي آموزش عالي  ذينفعان دانشگاهي بابه اميد حق باشيم.پنلي ديگر نيز 
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  نورشاهي

  ود.ها دعوت شنيز اين بود كه از معاونين آموزش دانشگاه مديران آقاي دكتر شريعتي و جناب تأكيد 
  به دليل زحمات فراوان آقايان دكتر فراستخواه، دكتر منيعي و خانم روحاني از آنها تشكر ويژه دارم.

تري را ارائه كرده و آن اهدافي را كه آقاي دكتر فراستخواه فرمودند دنبال شدهانشاءا... ما در پنل بعدي يك گام جلوتر رفته، مطالب ويراستاري
  خواهيم كرد.
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