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 به نام خدای متعال

 شناسه گزارش

 13 پنلشماره گزارش: 

  عنوان:

در کشور و تفویض اختیار ساختاری  اهای دانشگاهه منطقهبکش
تنظیمی مناطق و  به مناطق دانشگاهی و ارتقای سطح خود

 استقالل دانشگاهی

 

 مکان برگزاری پنل:

 موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی.

 

 

 

 دبیر میز

 مقصود فراستخواه

 

 

 کارشناسان

 
 روحانی ؛ حسین سمیعی شادی  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

دکتر طاهره چنگیز دبیر شورای آموزش   پنل: مدعو اعضای

ی و  عضو هیأت عمومی وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشک
جناب آقای دکتر اصغر ، علمی  دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

موالیی)مدیر کل محترم دفتر گسترش و برنامه ریزی آموزش عالی(؛ 
ابراهیم )مدیرکل محترم دفتر امور جناب آقای دکتر عبدالرحیم نوه

آموزشی و تحصیالت تکمیلی(؛ جناب آقای دکتر سعدان زکائی )رئیس 
نظارت و ارزیابی آموزش عالی(؛ جناب آقای دکتر کارن  محترم مرکز

ابری نیا )مدیرکل محترم دفتر آموزش عالی  غیر دولتی(؛ جناب آقای 
دکتر محمد رضا رضوان طلب )رئیس محترم  مرکز جذب اعضای 
هیأت علمی(؛ جناب آقای دکتر عبدالرضا باقری )مشاور محترم وزیر و 

هیأتهای ممیزه(؛ جناب آقای دکتر  رئیس محترم مرکز هیأتهای امنا و
فرهاد حسین زاده لطفی )معاون محترم آموزشی  دانشگاه آزاد 
اسالمی(؛ جناب آقای دکتر ابوالفضل فراهانی )معاون محترم آموزش 
وتحصیالت تکمیلی دانشگاه پیام نور(؛ جناب آقای دکتر رجبعلی 

ی(؛ جناب برزویی )معاون محترم آموزشی  دانشگاه جامع علمی کاربرد
آقای دکتر اصغر کشتکار)معاون محترم آموزشی دانشگاه فنی وحرفه 

ای(؛ جناب آقای دکتر علی آهون منش )رئیس محترم اتحادیه  
موسسات آموزش عالی غیر انتفاعی(؛ جناب آقای دکتر عباس صدری 
)مدیر کل محترم آیسسکو در ایران و عضو محترم  هیات امناء منطقه 

آقای دکتر عباس بازرگان )استاد محترم  دانشکده  دو پژوهشی(؛ جناب
روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران(؛ جناب آقای دکتر خدایار 
ابیلی )عضو محترم هیئت علمی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی 
دانشگاه تهران(؛ جناب آقای دکتر محمد یمنی دوزی سرخابی )عضو 

بیتی و روانشناسی دانشگاه شهید محترم هیئت علمی دانشکده علوم تر
بهشتی(؛ جناب آقای دکتر حمید رضا آراسته)عضو محترم هیئت علمی 
دانشکده مدیریت دانشگاه خوارزمی(؛ جناب آقای دکتر فرهاد 
یغمایی)رئیس محترم دانشگاه گلستان(؛ جناب آقای دکتر احمد رضی 

ینی )سرپرست محترم  دانشگاه گیالن(؛ جناب آقای دکتر حسین گلچ
)رئیس محترم دانشگاه گنبدکاووس(؛ جناب آقای دکتر سید خالق 
میرنیاهریکندی )رئیس محترم دانشگاه مازندران(؛ جناب آقای دکتر 
جواد واثقی امیری )رئیس محترم دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل(؛ 
جناب آقای دکتر یعقوب انتظاری )عضو محترم هیأت علمی گروه 

ررسی های نیروی انسانی(؛ جناب آقای دکتر اقتصاد آموزش عالی و ب
یزدان ابراهیمی )عضو محترم هیأت علمی گروه اقتصاد آموزش عالی 

های نیروی انسانی(؛ جناب آقای احمدرضا روشن )عضو و بررسی
محترم هیأت علمی گروه مدیریت آموزش عالی(؛ سرکار خانم دکتر 

شی و درسی(؛ مریم حسینی )مدیر محترم گروه پژوهشی نوآوری آموز
 ، معاون محترم آموزشی دانشگاه فرهنگیان
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 مقدمه

به منظور  آموزش عالی  ای شدنمنطقه تمرکز زدایی ، تفویض اختیار ساختاری و  سیاستتوسعه و تحقق برای بررسی  1395 سالدر 

ر ادامه تحقیقات جاری خود موضوع را دبا رغبت . اعضای تیم تشکیل شد  پژوهشی در موسسه  یتیمحکمروایی وسکانداری خوب، 

تمرکز زدایی  و سپردن بورکراسی زدایی ، ه ضرورت ب دنبال کردند. چون مطابق یافته های مطالعات وپژوهش های تخصصی خود 

های برتر  وکیفی کشور به عنوان اختیارات ساختاری ونهادینه شده به شبکه ملی مناطق دانشگاهی با ابتکار عمل ونقش مؤثر دانشگاه 

داشتند واز همه مهمتر این سیاست را مهم ترین ضامن اصل اصیل استقالل دانشگاهی وآزادی آکادمیک در  باور علمی نشگاه معیندا

 ، فراتحلیل مطالعات قبلی اعضای تیم ودیگر تحقیقات انجام گرفت. مطالعات فشرده سریع در طی یک ماه، آموزش عالی می دانند.

رئیس محترم  شد. هر سه گزارش به رش به شرح زیر تهیه اسه گزخالصه ای از آن در قالب  قابل توجهی شد که یتولید محتوا

 :به شرح زیر در حوزه معاونت محترم آموزشی وزارت متبوع ارائه شدتقدیم شد و موسسه 

 تمرکز زدایی در آموزش عالی بررسی تاریخی و تحلیل سوابق 

 نظر به آمایش سرزمینمناطق دهگانه کشور با  بررسی و تحلیل وضع موجود 

  اقدام  20برمبنای آن  سند تحلیل شد و 40بیش وحقوقی تفویض اختیار ساختاری )  مستندات قانونیکلیه  بررسی و تحلیل

 ملی الزم در چهار سطح کالن تا خرد نظام علمی وآموزش عالی کشور  تدوین شد(

نفعان با رویکرد های خبره و ذیروش تشکیل پانل ی بهطبق روش های علمی و در کنار بررسی اسناددر ادامه تیم پژوهشی 

 شود. نتایج نخستین پانل به شرح زیر تقدیم می . در این گزارش روی کردپژوهی آینده

 

 میز آینده پژوهی آموزش عالی

 پرسش های پنل سیزده

 «ای شدن آموزش عالیمنطقه»موضوع: آینده اجرای  

 عضو محترم خبره در پنل

 حترامبا سالم و ا

های زیر درج و به های مفید خودتان در طول پنل، اهم مواد الزم را در پاسخ به پرسشضمن تشکر، خواهشمند است همزمان با ارائه بحث و دیدگاه

 مسئول پنل ارائه فرمایید.

 هاپرسش

 مسألۀ اختیارات .1

آیا  ساختارهایی  برای این واگذاری به  .معین واگذار خواهند کرد هر یک از دفاتر ومراکز ستادی چه بخش از اختیارات خود را به دانشگاه های

 وجود آمده است؟

 دفتر گسترش و برنامه ریزی آموزش عالی  .1

  دفتر امور آموزشی و تحصیالت تکمیلی .2

  مرکز نظارت و ارزیابی آموزش عالی .3

 دفتر آموزش عالی  غیر دولتی  .4

  مرکز جذب اعضای هیأت علمی .5

  هیأتهای ممیزهمرکز هیأتهای امنا و  .6
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 هاپرسش

 . مسأله دانشگاه های معین2
 دانشگاه های معین با چه قواعدی انتخاب خواهد شد ؟ 

  بخشی در این خصوص به وجود خواهد آمد؟توافق رضایت ایآیا در سطح ملی و نیز سطوح منطقه 

  چه چالش هایی ممکن است  در پیش روی ما باشد؟ 

 مسأله بازیگران مناطق .3
 زرگ مناطق  در این بازی چه راهبردهایی در پیش خواهند گرفت؟ چرا؟دانشگاه های ب 

 مؤسسات آموزش عالی کوچک  مناطق در این بازی چه راهبردهایی در پیش خواهند گرفت؟ چرا؟ 

 نظام های آموزش عالیزیر مسأله  .4
 عالی در این میان چه خواهد شد؟ آموزشنظام های  زیروضعیت هر یک از  .1

 المی دانشگاه آزاد اس .2

 دانشگاه پیام نور   .3

 دانشگاه جامع علمی کاربردی   .4

 دانشگاه فنی وحرفه ای   .5

  موسسات آموزش عالی غیر انتفاعی  .6

 یکپارچگی ملیمسأله  .5
  در  تجربه آموزش پزشکی چه داللتهایی برای آینده رفتار ما با منطقه ای شدن آموزش عالی وجود دارد؟ 

 مباحث پنلخالصه ای از  .1

 ین نورشاهی، رئیس موسسهنسردکتر 

 
ای برای ابتدا مقدمه ا پذیرفتند.به نام خدا، عرض سالم و ادب و احترام خدمت همکاران ارجمند بخصوص مهمانانی که از راه دور قبول زحمت کرده، افتخار دادند و دعوت ما ر

شود و در پیش نویس این سند یک که در دوسال اخیر در وزارت علوم پیگیری میهایی در سیاست کنم.را عرض می ایماین که مطلع شویم چرا امروز دور هم جمع شده

ای در مورد منطقهسئولیت مطالعه و کار کارشناسی علمی م باشد.هها و مؤسسات آموزش عالی میگرا کردن دانشگابحث، بحث تفویض اختیار به مناطق و بحث مأموریت

ای و در این راستا موضوعاتی چون تاریخچه مدیریت منطقهاز طرف معاونت آموزشی به عهده این مؤسسه گذاشته شده و  ،کردن نظام آموزش عالی و بحث تفویض اختیار

ای که تا امروز در خود مبانی نظری این مفهوم در سایر کشورها و تجارب جسته گریختهمطالعه تجارب آموزش ایران در این زمینه، تفویض اختیار در حوزه آموزش عالی، 

 های مختلف، برای پاسخگویی به نیاز معاونت آموزشی، در دستور کار موسسه قرار گرفته است.یران درحوزها

ای روی شد که ابتدا بررسیما یک تیم کارشناسی را تشکیل دادیم که مسئولیت آن را آقای دکتر فراستخواه به عهده گرفتند و در این تیم، روش کار به این شکل تعریف 

 ای که از طرف وزارتخانه ابالغ شده و طبق آن آموزش عالی به ده منطقه تقسیم شده است انجام بگیرد.منطقهپتانسیل ده 

است در چند شاخص اصلی بحث مسائل  گونهها و سطوحشان نسبت به یکدیگر چها، شباهتکه اصالً سنخیت این مناطق؛ تفاوت متمرکز شدند ابتدا دوستان روی این مسأله

 ای بین این مناطق انجام شده است. این یک بخش از کار بود.  ماعی، در حوزه آموزش و زیرساختها مقایسهاقتصادی، اجت

ای از ابتدا یعنی قبل از پیروزی انقالب بخش دیگری از کار که با مدیریت آقای دکتر فراستخواه هدایت شد؛ این بود که دوستان در تیم تحقیق، تاریخچه بحث مدیریت منطقه

ای کردن، عدم تمرکز و نرفتن به سوی عدم تمرکز داشته و ای به بحث تفویض اختیار، منطقهد از آن را مروری کردند؛ کلیه قوانین، مقررات و اسنادی که به نحوی اشارهتا بع

 ها داشته، مورد بررسی قرار گرفتند. ها، گزارشبه طور کلی تمامی ریشه

اگر وزارت علوم "که:  نظرسنجی ابتدایی مبنی بر ایناین حوزه برگزار شد،  خبرگان مدیران حوزه ستادی و تعدادی که با حضوروهی پژدر پنلی از میز آینده ،در مرحله بعد

انجام دادیم. ؟ "تها و چه مشکالتی را در سر راه خواهد داشها، درگیریای کردن دانشگاهها را دنبال نماید چه مالحظات، الزامات، چالشای یا شبکهبخواهد مدیریت منطقه

، بنا را بر این گذاشتیم که با حضور خود دانشگاههایی که ممکن است در این طرح نقش دانشگاه معین را بازی نمایند یا دکتر فراستخواه در ادامه کار با ابتکار جناب آقای

 ای از خبرگان و مدیرانباز از عدهترتیب بدین ، کار را ادامه دهیم.آنها همراه شوند ای باهای معین قرار گرفته و به گونهخواهند در کنار دانشگاهنقش دانشگاههایی را که می

 البته از مدیران حوزه ستادی هم دعوت شده است که امیدواریم در ادامه جلسه به ما بپیوندند. .امروز در خدمت شما عزیزان هستیم دانشگاهی دعوت شد که

بر  مستقالًکه مناطق بتوانند  ها و اینث تفویض اختیار، گام برداشتن وزارت علوم به سمت عدم تمرکز و دادن اختیارات به دانشگاهای کردن یا بحبه هر حال این بحث منطقه

هدف نهایی و  ،شوندمند های کافی حوزه ستادی و وزارت علوم بهرهها و حمایتتریزی و سیاستگذاری نمایند و در عین حال از نظارهایشان تصمیم و برنامهاساس پتانسیل

نیازمند همفکری، تبادل نظر، مطالعه،  ،ستاهایی الزم زمینهها و مشکالتی روبرو هستیم و چه الزامات و پیشکه در این مسیر با چه چالش اما این .آل همه ما هستایده

 برداریم.  ،با همهایی محکم، استوار و صحیح در راستای این مسیر همراه تا بتوانیم گام استتحقیق  و بررسی 

جلسه را سپارم که خود ایشان چون سرپرستی تیم تحقیق را به عهده دارند هرگونه صالح بدانند و جلسه را به آقای دکتر فراستخواه می نمی شوممن بیش از این مصدع 

  .مند شویماز مشارکت شما عزیزان به حد کفایت بهرهامیدواریم در ادامه جلسه و پیش ببرند 
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  مقصود فراستخواه، دبیرمیزدکتر 
 

مند رند و ما را از نظرات پربار خود بهرهادر این پانل حضور دهای بسیار با ارزشی که ها و آقایان؛ مدیران محترم حوزهکنم خدمت خانما... الرحمن الرحیم. سالم عرض میبسم 

کند. مثالً ما در کشور هزینه زیادی برای تمرکز پرداخت یعنی با تأخیر عقالنیت ما ظهور پیدا می کنم که عقالنیت در سیستم ما بسیار پرهزینه است. بنده تصور میکنندمی

زدایی و و بحث تمرکز است مقداری حضور بیشتری پیدا کرده ،در حال حاضر در سیستم کارشناسی، خبرگی و سیاستگذاری سیستمهایمان توجه به تمرکززدایی .نمودیم

تفویض اختیار به مناطق براساس آمایش سرزمین در پروتکل ملی بایستی اتفاق بیفتد تا از . مطرح است به دانشگاههاسطح  اطق و طبعاً در همین بحث تفویض اختیار به من

ما هم از دیدگاههایشان  تر در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پژشکی شروع شده کهای هم پیشخوشبختانه تجربهای استقالل دانشگاه بیشتر شود. طریق اختیارات منطقه

ای منطقه فرهنگیان شعب دانشگاه که است هایی رخ دادهاستفاده خواهیم کرد. در بعضی از این دانشگاهها هم به طور طبیعی مثالً در دانشگاه فرهنگیان یک چنین اتفاق

یک عزیمتی شروع شده که آمادگی )با نیز در سطح آموزش عالی  اکنون وست. همای شدن اتفاق افتاده ادانشگاه آزاد هم به نوع دیگری منطقهدر وزارت بهداشت و  .هستند

-و سیاست یتحقیقات نهادبه عنوان  کانون تفکر و جدای از وزارت علوم، یا به بیان دیگر،مؤسسه به عنوان  .ای شدن وجود داردهمه تحقیقها و مسائل( برای سیاست منطقه

براین اساس پنل دومی که ما تشکیل یار ساختاری را مورد واکاوی قرارداده و نظرات کارشناسی خود را به وزارت علوم منعکس نماید. به دنبال آن است که تفویض اختپژوهی 

کنم که چه عرض مینتایج پنل قبلی را به طور مختصر آگاه شوند، . برای آن که وقت جلسه گرفته نشود و دوستان با نتایج کارهایی که تا کنون انجام شده است بیشتر دادیم

آینده اجرای این تمام سؤال ما هم این است که:  . امابوده و سپس با هدایت خانم دکتر و با استفاده از مدیریتی که خواهند داشت از نظرات شما استفاده خواهیم کرد

ت اسکنجبینی شود که صفرا بیفزاید، ممکن است ؟ ممکن است همین سیاسهایی در پیش روی اجرای همین سیاست ما داریمچه معرض؟، سیاست چه خواهد شد

 گیرد و حتی گاهی پیامدهای منفی هم دارد.این مسائلی است که گاهی بدون توجه به دانشی انجام می. زخم دیگری نیز ایجاد نماید ،که مرهمی بر زخم ما شود به جای این

در اجرای  دوازده عامل پیشرانوعه باحث و نظرات خبرگانی که در جلسه گذشته در خدمتشان بودیم، از مجم)با استفاده از نمایش اسالید( نتیجه پنل گذشته این بود که 

برنده و پیشاین عوامل یعنی  .ای را جلو ببردتواند اجرای مدیریت منطقهدوازده عامل پیشران میاین خبرگان، به نظر تفویض اختیار ساختاری به مناطق استخراج شد. 

-. عوامل پیشخواهند بود و تهدیدزاای را با مشکل مواجه نماید تواند اجرای مدیریت منطقههم میعوامل بازدارنده ولی در مقابل این، پنج عامل  .ودد بنساز خواهفرصت

دهیم این عوامل ارائه می و ما هم خدمت شما از مجموعه مباحث مطرح شده از سوی خبرگان و متخصصان استنباط نمودندخانم روحانی  همارساز را که برنده و فرصت

 :هستند

   ای آموزش عالی باید در ذیل یک طرح جامع و کلی آمایش سرزمینی و در تعامل با همه ذینفعان آمایش منطقه طرحاولین آنها یکپارچگی بیرونی است؛ یعنی

ق آموزش عالی با مناطق آمایش سرزمینی همراستا شوند، که مناط رسد. اینبه نتیجه میطرح این  ،مناطق دیده شود. اگر این یکپارچگی وجود داشته باشد

آموزش عالی غیرمتمرکز؛ یعنی با هم  و بعدکردند که اقتصاد متمرکز بندی شدن اقتصاد کشور اتفاق بیفتد. مثالً جلسه گذشته دوستان بحث میکه منطقه این

 ی اجتماعی همخوانی دارد؟ بندی مناطق با معیارهای اقتصادشوند، تا چه حد این تقسیمیکپارچه نمی

 مختلف با یکدیگر یکپارچگی دارند؟ ، قلمروهای های ستادیعامل بعدی یکپارچگی درونی است؛ چقدر بین مناطق با هم، مناطق با ستاد وزارت، در خود حوزه 

 چقدر اصالً در مناطق آمادگی و پذیرش  ،ود کهای و مشارکت دانشگاهها است؛ مسأله مهمی که جلسه گذشته درنگ زیادی شد این بپذیرش منطقه ،عامل سوم

هایی که وجود داشت این بود که چقدر بلوغ در نهادها و مناطق کار مشارکت خواهند کرد؟ در اینجا بحث برای این طرح وجود دارد؟ و چقدر مناطق برای این

که بخواهند عالقمندانه با  ی، بلوغ فکری نخبگان، فرهنگ پذیرش، اینکار وجود دارد؟ اطالعات به لحاظ آموزش عالی، سیاسی اجتماع آموزش عالی برای این

تا  Nگیرند که در آنها مثالً از منطقه سه، مثالً سه استان در یک منطقه قرار می .ایدمحوریت دانشگاه معین کارکنند. فرض کنیم شما عزیزانی که تشریف آورده

ای وجود دارد یعنی هایی وجود دارد، آزاد، پیام نور و فنی حرفهو برخی بزرگ هستند که زیرنظامدانشگاه، مؤسسه آموزش عالی قرار دارد؛ برخی کوچک 

 خواهند هماهنگ شوند؟ آیا این آمادگی در منطقه وجود دارد؟ تنوعات زیادی درمنطقه هست. حال این تنوعات چگونه حول یک دانشگاه می

 های برای انجام این کار وجود دارد؟ه آیا یک پذیرش سرتاسری در دانشگاهها است، این کسازی در دانشگاهعامل دیگر، فرهنگ 

 کارکردهای آیا ؟ بودچقدر مدیریت تغییر درست خواهد شد؟ چقدر تعریف وظایف دقیق خواهد سطح سازماندهی و راهبری اجرایی،  عامل مدیریت تغییر در

اکمیتی بماند؟ چقدر در سطح مدیریت به مناطق تفویض شود؟ یعنی تقسیم کار ملی حوزه ستادی تعریف خواهد شد؟ چه قسمت از وظایف وزارت علوم ح

از کار  درستی که این بار هم افراط دیگری اتفاق خواهد افتاد؟ آیا ارزیابی یا این ،سنجی حرکت خواهیم کرددرست خواهد شد یا خیر؟ آیا واقع بینانه و با امکان

خواهد  چه چیزهاییها و ساختارهای اجرایی الزم خواهیم رفت؟ و قابلیتجلو و بدون تغییرات و اصالحات الزم  یاجرای آزمایشصورت خواهد گرفت یا بدون 

  کمک خواهد کرد؟ها چقدر در استقرار برنامه نامهبود. قوانین و آئین

  وجود  توافقیدانشگاهی وجود دارد؟ آیا در این زمینه این مسأله دارند؟ چه نگرشی به استقالل  بربعدش مسأله نگرش مدیران است؛ مدیران ستاد چه نگرشی

 خواهد بود؟ چقدر ها بر اساس مطالعات خواهد بود؟ و باور به تفویض اختیار گری در مدیران وجود دارد؟ و چقدر این سیاستدارد؟ چقدر آمادگی کاهش تصدی

 وجود دارد؟ تعارضهایی به وجود آمد  استینافدانشگاه معین گرفتیم، چقدر امکان که گفته شد که مثالً این تصمیم را در مورد مناطق گرفتیم، در مورد  این

ها هاست. وقتی تفویض اختیار شد، تعارضی پیش آمد آنگاه این تعارضچگونه بررسی خواهد شد؟ مثالً اآلن به شکل ناکارآمدی وزارتخانه مرجع حل مسأله

 ید اعتراض داشتند چقدر حق استیناف خواهند داشت؟  چگونه حل خواهد شد؟ کسان دیگر نسبت به ترتیبات جد

  کنیم؟ یعنی چقدر خود نظام سیاستگزاری ثابت خواهد بود؟ یعنی ثبات در نظام سیاستگذاری یکی از عوامل تصور می آوریطابچقدر ما برای تمرکززدایی

 دازید چقدر اطمینان دارید که این ست در دو سال آینده برقرار است؟ انپیش برنده در جلسه گذشته بود. به عنوان مثال اآلن شما یک ست جدیدی راه می

 یعالی انقالب فرهنگی دارد و مربوط به اوست؟ اکند و چقدر با این در بخشی از اختیاراتی که شورچقدر پذیرش فرابخشی وجود دارد؟ وزارت علوم دارد کار می

 ؟ض نماید؟ آیا شورایعالی انقالب فرهنگی هم آمادگی برای این تفویض را دارد خواهد بخشی از اختیاراتش را تفویمثالً وزارت علوم می

 ساز شود. این بحث مطرح شد که تمرکززدایی در آموزش عالی بدون تمرکززدایی در کل نظام مدیریت کشور ممکن است مشکل 

 لگوی تأمین اعتبار دانشگاهها هم داستانی وجود دارد؟ چقدر بررسی اقتصاد بندی با اهای اقتصاد منابع آموز عالی؛ چقدر میان الگوی ساختاری منطقهبعد الزام

؟ سیستم مدیریت مالی و اقتصاد منابع و دخل و داده شود منطقه بهاختیارات  و شودانجم تواند به صورت متمرکز موضوع انجام شده؟ آیا مدیریت منابع می

 ؟ بودایی که درآمد اقتصادیشان کم است چقدر در این زمینه بازیگر موفقی خواهند خرجها چقدر با تفویض اختیار هم داستان است؟ دانشگاهه

 هایی وجود داشته باشد؛ ها در این زمینه، هجمهچقدر از فرصتهای این تصمیم استفاده خواهد شد؟ کریدرهای علم و فناوری جدیدی ایجاد شود، در سایر بخش

 برنده است. ده، چقدر ما از این مستندات بتوانیم درست استفاده نماییم؟ ... اینها عوامل پیشمثالً در وزارت بهداشت، تجارب و مستنداتی بو
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 ه است که اشتند؛ شبکها تأکید د؟ یعنی یکی از مواردی که در جلسه گذشته خبرهوجود خواهد داشتسازی سازی است. چقدر امکان شبکهعامل بعدی شبکه

 برد. تواند این سیستم و تصمیم را جلو بمی

 عوامل بازدارنده نیز عبارتند از:     

 ه کوچک هم تخان، ده وزارانه داریمما یک وزارتخ ها در واقع این بود که سیستم بوروکراسی تبدیل به ده به عالوه یک بشود؛ یعنی اآلنهای خبرهیکی از نگرانی

ر منطقه د ،انشگاه معین خود دمثالً .د اآلن با ده بوروکراسی دیگر هم درگیر شوندو دانشگاههایی که قبالً با یک بوروکراسی درگیر بودنتشکیل شود در مناطق 

 پیچیده برای دانشگاههای کوچک، مناطق، مؤسسات و ... .    مقرراتتبدیل شود به یک بورورکراسی با یک 

 ن و یچیدگی فراواپه دلیل در برابر تغییر صورت بگیرد ب هاییمقاومت در برابر تغییر است؛ ممکن است در مناطق به دلیل عدم وجود ضمانت اجرایی مقاومت

ریت کار انی برای مدینابع انسمکار به درستی اجرا نشود، وزارت علوم آشنا به مناطق نباشد، فرایندها ابهام شود و ضعف  تنوعات زیادی که وجود دارد و این

 . پیش آید

 جماع اوید که چقدر گشتند، می؛ آقای دکتر روشن و سایر دوستان که جلسه گذشته تأکید داداردجود های واگرایی ودر جامعه ایران زمینه ،واگرایی در ایران

 بخش آکادمیک ممکن است نتواند شکل بگیرد.رضایت

  .دانشگاههای معین نتوانند خوب کار کنند، چرخشی نباشند، بوروکراتیک انتخاب نشوند، اجماع بر سرشان وجود نداشته باشد 

  خواهد وظایفی را که روییاحاله وظایف شود نه تفویض اختیار؛ یعنی وزارت علوم مکار سبب نگرانم که این  ،کهاست  این ،من هم تأکید دارمیک نکته که 

ولت دکه  که زمانی د داشتهدستش مانده تفویض نماید به دانشگاهها ولی اختیارات را برای خودش نگه دارد. در دنیا و درکشورهای در حال توسعه خیلی مور

یست که ی تصور این نه نماید ولکه از جامعه پول در بیاورد و استفادبایستی کرد تصورش از تفویض اختیار درست نبود؛ فکر می ،تفویض اختیار نماید هدخوامی

 ها و آن خودگردانی به منطقه داده شود. اختیارات، چاالکی

 دام شامل چندکست، هر اا اآلن از منطقه دو دعوت کردیم که مناطقی هستند که ده منطقه تعریف شده مناطقی که روی آن توافق وجود دارد؛ به عنوان مثال م

ولی . ببینیم هایی در این مناطقهای مناطق ما توانستیم یک تناسبها و مطالعات انجام شده که به لحاظ اقتصادی، آمایشی و ظرفیتاستان است؟ طی بررسی

 است. همچنان وجود دارد مسأله باز 

آموزش عالی  ای شدنطقهمناجرای کاربرگی که ما امروز روی آن متمرکز هستیم چند مسأله است. موضوع آینده کنم توجه بفرمایید نده؛ خواهش میآخرین عرض ب

واهند عین واگذار خمنشگاههای را به دااست. مسأله اختیارات هر یک از دفاتر و مراکز ستادی چه بخش از اختیارات خود  مسأله اختیاراتباشد. اما مسائل یکی می

 یش چیست؟ مثالًهااختارس؟ یا تفویض اختیار در حرف است؟ آیا ما ساختارهای تفویض اختیار داریمکرد؟ آیا ساختارهای واگذاری داریم؟ این سؤال جدی است: 

 فویض دارند؟ دفتر گسترش، دفتر آموزش، مرکز نظارت، دفتر هیأت امنا، دفتر جذب چه ساختارهایی در ت

واهد شد؟ خه توافقی ای چ؟ در سطح ملی و منطقهدانشگاههای معین با چه قوانینی انتخاب خواهند شداست؛ اینکه خود  دانشگاههای معینمسأله دوم مسأله 

 هایی ممکن است در اینجا پیش روی ما باشد؟و چه چالش

 ت آموزش عالیمؤسسا  ؟ردکبازی خواهند چگونه ان چگونه بازی خواهند کرد؟ دانشگاههای بزرگی است. آیا در منطقه بازیگر بازیگران مناطقمسأله سوم؛ مسأله 

 کوچک چگونه بازی خواهند کرد؟ 

این  ردها برای جلسه، یرنظامها که در اینجا آورده شده است و دعوت کردیم از این زاست؛ که هر یک از این زیرنظام های آموزش عالیزیرنظاممسأله بعدی مسأله 

 بازی کجای کار هستند؟ 

ر این دها کارهایی است که ینکه ا .ای شدن داریمهایی برای آینده رفتار ما در منطقهاست؛ که ما در تجربه آموزش پزشکی چه داللت یکپارچگی ملیبعد هم مسأله 

 تر. ار پرباری باشد. خیلی متشکرم خانم دککنم و امیدوارم که جلسه بسیشود و از همه عزیزانی که زحمت کشیدند تشکر میپنل مطرح می

 

 رئیس دانشگاه مازندران ،میرنیا سید خالق ردکت

، اما چون مسئله کارشناسی است کمی سخت است هااین حرف گفتن

من در اینجا اصالً خوشبین نیستم که  تر است.صحبت کردن کمی راحت

چرا  .است کنم صراحت لهجه بهترین حالتاین اتفاقات بیفتد. تصور می

شود شویم پس از مدتی این مسأله رها میکه مدتی سرگرم این مسأله می

و اتفاقی هم نخواهد افتاد. علت آن هم این است که در کشور ایران هیچ 

-گویم( برای ساماندهی به هیچ امری علیای )به طور مطلق میاراده

شور شود شما در یک کالخصوص آموزش عالی وجود ندارد. آیا مگر می

چیزی به نام وزارت علوم داشته باشید، دانشگاه آزاد ساز خودش را بزند، 

که اصالً اعتقادی به ما وزارت است علمی کاربردی که در درون سیستم 

ای هم به آن اضافه کنیم بعد هم الی آخر. به عنوان مثال ندارد، فنی حرفه

اما دیوان عدالت  ،کندزمانی که وزیر علوم یک رئیس دانشگاه را برکنار می

رسد. من در این کشور، کارها به سامان نمی دهد.اداری حکم دیگری می

استادی را اخراج کردم به دلیل تقلب؛ دیوان عدالت اداری حکم موقتی داد 

تواند استاد که ... باید قانون اجرا شود؛ یعنی یک متقلب به راحتی می

تز دانشگاه به فروش  PDFدانشگاه بشود. مقابل دانشگاه تهران هزاران 

رسد با قیمت هفده تا بیست هزار تومان، هیچ کس در وزارت علوم با می

دهید که وزارت کند. این کارها را شما برای این انجام میها مبارزه نمیاین

علوم کشور را سامان دهید که تقلب نشود، افراد بیسواد و دزد نشوند و ... 

گیرد؛ یعنی ما داریم تربیتشان رت میکه این اتفاقات دارد صو در حالی
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ای وجود ندارد. شما بفرمایید که معاون گویم ارادهمشکل دارد. من می ،کنیم، در کشور ما خاطی و دزد کم است، حامی دزد زیاد است؛ یعنی ریشهکنیم، تشویق میمی

؟ قبل از انقالب ما مدارس عالی داشتیم که تخصصی بودند؛ ه استاعی مازندران رشته دادآموزشی وزیر علوم، ساماندهی رشته که دست خودش است، با چه فرمولی به غیرانتف

. آیا این را کسی به وزارتخانه دانشگاه دولتی هم تخصصی ندارید ،هیچ غیر انتفاعی تخصصی نداریدنه تنها ولی اآلن شما  .کاشان در زمینه ریاضی، اراک زبان، بابلسر اقتصاد

ها در ط به آقای دکتر شریعتی نیز نیست، سیستم آموزشی این را ایجاد نمود. سیستم وزارت علوم هیچ الگویی برای خود ندارد که مثالً این رشتهتحمیل کرد؟ خیر مربو

ب نیاز باشد. آیا آمایش رشته که رشته باید بر حس ها در جنوب کشور کارایی دارند؟ وزرای علوم سابق همگی در این مورد صحبت نمودند مبنی بر اینشمال کشور، این رشته

ر این فشارها که اراده وجود ندارد؛ چرا که اعتقاد وجود ندارد. ما همگی تابع زور هستیم، ... اما شما چند دانشگاه در وزارت علوم دارید که در براب کار سختی است؟ نتیجه این

کنیم کنم. ما برخی از مؤسسات را در استان تعطیل میکنم و عمل دارم میاما در خیال زندگی می .تها خیالی اسای ارزش دارد. اینمقاومت نمایند؟ گاهی این میز برای عده

گوید اینها چیست؟ آیا کسی این افراد را در وزارت علوم در خود وزارت علوم به من گفتند که اینقدر سختگیری نکنید، آمایش چیست؟ کسی که آمایش دستش است می

گویم بهتر است ابتدا در وزارتخانه آید ممکن است فقط برای من نان داشته باشد. صراحتاً میها، حرف باشد از آن آب در نمیممکن است این حرفشناسد؟ آقای دکتر نمی

هزار بورسیه ... که در آخر همه رها  ایستیم. مانند مسأله چندینآقای وزیر و معاونین بنشینند بگویند ما واقعاً قصد اجرا داریم حتی اگر مجلس ما را توبیخ نماید، محکم می

-ای بود باید جلوی کسی که این حرف بیهوده را مطرح نمود گرفت و اگر حق بود ولو به قیمت از دست دادن پست باید ایستادگی نمود. میشدند و رفتند. اگر حرف بیهوده

گوید من رئیس دانشگاه منتخب هستم، فقط وظیفه دارم این شود میاختیاری که به او داده نمیشود، خواهم بگویم اراده وجود ندارد. یعنی وظایفی به عهده افراد گذاشته می

ها را شود. آیا مقابله با آنها کاری دارد؟ آقای دکتر به این دالیل؛ ابتدا شما ارادهها داده میکارها را انجام دهم. بدون مجوز شورای گسترش چندهزار دکترا در برخی دانشگاه

که کشورهای بدبخت را اداره نمایند باید  خواهیم این نابسامانی را حل نموده و به این اعتقاد برسیم که کشورهای قدرتمند جهان برای اینبگوییم ما میبعد  ییدجلب نما

ا مفسدین را جزم نماید، با متقلبین برخورد نماید، ب وزارتخانه عزمشبایستی التحصیالن بیسواد داشته باشد؟ باید دکتر و مهندس بیسواد داشته باشند؟ به نظر من ابتدا فارغ

ای کردن را اجرا نمود. ما لنگ لنگان در حال رفتن . ما که مادر آموزش عالی کشور هستیم از وزارت بهداشت عقبیم. وزارت بهداشت دو یا سه سال قبل منطقهمبارزه نماید

 تریم. ها عقبها هستیم از اینکه از ما جدا شد از ما جداتر است؟ ما که مادر اینهستیم؛ در این صورت بهتر است نرویم. چطور وزارت بهداشت 

 جمهور وقت رئیس، شخص اما رضایت یکآورم؛ سال هشتاد مصوب شد که وزارت بهداشت مجدداً به وزارت علوم بپیوندد، است. مثال می اقتضاییتصمیمات در کشور ما 

حث باست که اول  اهش من اینکنیم نه براساس مقتضیات نظام. پس خوگیری میما براساس فرد تصمیم ،هایی که از انقالب گذشتهدر این سال .مصوبه مجلس را برگرداند

-می مستیم، اجرا ها تابع همجدی شود که خود آقای وزیر چقدر در این کار جدی هستند؟ اگر هستند ما هم دنبال کنیم. لذا من از این جهت خوشبین نیستم. اگر بشود 

  .کنیم

 

 مدیر آموزشی دانشگاه گلستان ،کانی جفین علی اکبر آقای دکتر
خواهم بگویم که اگر انشاءا... قرار است در راستای فرمایشاتی که آقای دکتر میرنیا داشتند و به دنبال فرمایشاتی که آقای دکتر داشتند و ما استفاده کردیم؛ من چند نکته می

هایی که ابتدا باید چالش ،و انجام بگیرد در آینده این طرح محقق شده

این چالشهای وجود دارد بایستی ریزتر سنجیده شود.  فراروی این طرح

ها در حوزه نظام آموزش عالی کشور جدی هست و هر یک از این چالش

تر ای کردن وجود دارد را اگر ریزتر شویم و دقیقروی منطقه فراکه 

های توانیم استراتژییم دید بنابراین میبسنجیم اساساً پیامد آتی را خواه

 ها پیاده کنیم که این مشکل ایجاد نشود. تدافعی در برابر این چالش

-همانطور که شما اشاره فرمودید در مقابل باید بگوییم که واقعاً چه فرصت

فراهم  تواند بستر را برای حوزه آموزش عالی کشورهایی میها و زمینه

خواهم به عنوان یک شات آقای دکتر چند نکته میمن پیرو فرماینماید. 

طلبه و دانشجو بگویم؛ من به عنوان فردی که در حوزه سیاسی و وزارت 

کشور هم چند سال است کار کردم؛ اساساً با بحث تمرکزگرایی و تمرکز 

ریزی و که رشته من هم برنامه زدایی آشنایی اجمالی دارم ضمن این

فیا دارم. به طور کلی در جهان سوم، تمام توسعه است؛ من دکترای جغرا

کشورها را در نظر بگیرید؛ همه گرایش به تمرکز دارند. کدام کشور را 

سراغ دارید که به دنبال تمرکز زدایی باشد؟ برعکس در کشورهای اول و 

بینیم که کشورها خیلی به دنبال تمرکز نیستند و تقسیم دوم ما اساساً می

کار ه کشورها چ گونهها بررسی شود که در آن مونهنکار دارند. باید این 

به اینجا رسیدند؛ این یک سؤال کلیدی و اساسی است. در که کردند 

-گونه عمل میمقابل، کشورهای جهان سوم که ما هم هستیم چرا این

خواهم بگویم سی و یک استان امروز، کنیم؟ من وزارت کشور بودم؛ می

به و هنوز ترین دستگاه سیاسی و اجرایی داخلی، تمرکز زدایی نکرده کردیم؛ چرا واقعاً وزارت کشور به عنوان مهمرفتیم و بررسی میمی هاموقع سی تا بود به استانآن

ما یک در حالی که . ی استوزارت کشور یک دستگاه اجرایاطالع ندارم. ها از چنین تمرکززدایی در استانمن حداقل کردیم نداده و یا ها آن قدرتی را که فکر میاستانداری

، در حوزه شهرداری و دهیاری کشور، مسئولین واقعاً دخالت دارند دارد جریانالعاده باال در آن فوق پول با ارقام آنجا کامالً اجرایی است یعنی .دستگاه علمی و آموزشی هستیم

در  شناسی بشود به نظر من، مفاهیمی کهنم که این کارها باید خیلی کالبدشکافی و آسیبخواهم عرض کاین را می. ساز باشدتواند تصمیمو  یک کارشناس آنجا عمالً می

گویم به قول آقای دکتر و اتفاقاً صحبت من دنباله فرمایشات جناب آقای زنم؛ مصداقی می. مثالی میه استبودکلی به عنوان فرصت و تهدید شناخته شده خیلی  پنل پیشین

-التحصیل آکسفورد، شریف، پلی تکنیک و ... است میالتحصیل دانشگاه تهرانم، کسی که فارغزند. من نوعی که فارغآزاد دارد ساز خودش را می دکتر میرنیا است؛ دانشگاه

 .گیرید من کاری ندارمدهند، خود مازندران را که آقای دکتر در جریان هستند، پول بدهید مدرک بها دارند مدرک میگوید ما چگونه درس خواندیم اآلن چگونه پردیس

زنم، نه از زاویه دید یک استاد دانشگاه که البته خود من هم اعتقاد دارم که کنند من از زاویه دید مردم دارم حرف میگونه تلقی میکه مردم این کشند ولی اینزحمت می

ندارد. این آفت  هاییچنین دوره انشگاه تهران، کیش و ... خوشبختانه دانشگاه گلستاندمانند  انفجاری شد. اول دانشگاه آزاد، بعد کم کم تسری پیدا کرد به سایر دانشگاهها
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و واقعاً  شودمیساز باشد. من اعتقاد سخت دارم بوروکراسی زیاد . یک آفت کلیدی، مهم که سخت است یک دانشگاه بخواهد تصمیمو علم در حال تجاری شدن است است

گردیم؛ به چهارصد برمی ،الطوایفی دانشگاهی را در کشور که قبل از صفویه وجود داشتهدر حوزه آموزش عالی داریم دوباره به نظام ملوک شود یعنی ما اساساًچالش ایجاد می

نیاز بود در کشور  آن زمانه و نظام متمرکز سیاسی ایجاد کرد. در الطوایفی را از بین بردسال پیش. شاه عباس صفوی که مادرش از مرعشیان استان مازندران بوده نظام ملوک

ماند. اعتفاد من این است که ما اآلن نظام آموزش شد. ایران ما در همین حدی که مانده نمیکرد این پیکره حفظ نمیبود. اگر ایجاد نمیکه در آن زمان خوب طلبید، می

 ،الفارق. اروپاکنم؛ قیاس معیم پس نگوییم آمریکا یا اروپا چگونه شد؟ مقایسه نمیگوگردانیم به لحاظ تفکر به چندصدسال پیش جهان سوم را دارم میعالی را داریم برمی

رود شود میدهد با چه کیفیتی؟ دانشجوی من در رشته جغرافیا در دانشگاه دولتی اخراج میدانشگاهش هم هر کس جای خودش. غیر انتفاعی دارد، مدرک می ؛اروپا است

گیرد. چه شوم آنجا با معدل شانزده مدرک لیسانس معماری میوید خیلی راحت است استاد من اینجا ریاضی یک بود افتادم اخراج میگخواند میغیرانتفاعی معماری می

ان انقالب ها را هم که در خیابپایان نامه ،رودهشتاد میلیون می ،کسی باید سیاستگزاری کند؟ فرمایشات آقای دکتر فکر کنم همین است. طرف دارد پردیس شصت هفتاد

گونه باشد چرا که دوستانی که دررشته فنی تواند ایننمی ،ها چه؟ اگر فرض مثال دانشگاه نوشیروانی بابل بشودفروشند. حاال خود دانشگاهیرا هم می ISIفروشند مقاالت می

ها در نشگاه معین باشد. این گرفتاری هست. بنده از مخالفین ادغام دانشگاهتواند دااین دانشگاه نمی .ساز باشندتصمیم ،توانندمهندسی خواندند برای من علوم انسانی نمی

شود مدیریت زیگزاکی یعنی یک دانشگاه گلستان و مناطق دیگر هستم. در حقیقت این اتفاقی که افتاد بگذارید همین پیش برود نگذارید بدتر کنیم برگردیم به عقب. این می

 ،کنمگردیم به ده سال پیش. این برگشت به عقب است کجای آن توسعه است؟ من واقعاً دیدگاه آقای دکتر را تأیید میداریم برمی ،رئیس جمهور آمده هشت سال کار کرده

اگر کنکور است نباشیم. گرفتن دانشجو ای منطقهدنبال  ،باید ایجاد شود تا ایجاد نشود سیاستگذاری مستقل یکپارچهما ا ،بدبین نیستمبه اجرا خواهم بگویم که خیلی می

دهیم. ما عمالً داریم به کنیم. هر کس پول دارد را مدرک میعدالتی را رایج میبرای همه است چرا باید فقط پردیس راحت است برای من نیست؟ یعنی ما عمالً داریم بی

کنیم که فردا باید پاسخگو باشیم. خواهند. ما داریم خطا میرا نمی کنم. قطعاً مسئوالن ارشد نظام اینالبته عذرخواهی می ،رویم؛ کجکیداری پیش میسمت نظام سرمایه

 عالیآموزش شود که بندی زمانی محقق میای داشته باشم؛ مدیریت ما از منطقهثانیه بندی سیاطاله کالم کردم فقط اگر بخواهم یک جمع .کنمخیلی عذرخواهی می

نه اینکه دانشگاه آزاد همینطور که آقای دکتر فرموند در جذب دانشجو یک سیاست داشته باشد، در ارتقا در تبدیل داشته باشد.  کامالً یکپارچه عمل کند و یک سیاست

 شود.    تواند دانشیار شود در دانشگاهی دیگر یک نفر با ده مقاله هم دانشیار میها، در صورتیکه اآلن حق یک نفر است نمیوضعیت و ... همه مؤلفه

 میرنیا
اشت سخنرانی دی و صنعتی معین سال هشتاد و دو که استعفا داد در سازمان پژوهشهای علم دکترسالها پیش آقای دکتر معماریانی رئیس مؤسسه بود، آقای یادم هست 

سمت  واهد برود بهخولتی میکرد موضوع بحثش هم این بود که ما در ده سال آینده حداکثر سی درصد تربیت دانشجویان کارشناسی به عهده دانشگاههای دولتی است دمی

قویت شود. ته بخش خصوصی ون اساسی کها. ایده بسیار خوبی هم بود این منتظر شده بود از آن اصل چهل و چهار قانخواهند بدهند به غیرانتفاعیها را میارشد و دکترا این

شاند چون نانشجو میدد و بیست دانشجو بنشاند و یا سرکالس ارشد هشتاد است. اگر دانشگاه آزاد سر کالس دکترا ص رقیب بخش خصوصی خود دولتاآلن بزرگترین 

ؤسسه مگیریم. همین وی خارجی ببیاورد چون دولت رقیبش است با شبانه و پردیس. ما تصمیم داریم پردیس دانشگاه را تعطیل نموده و به جای آن دانشج خواهد پول درمی

و شصت  زدیک به سیصدیرد و اآلن نریزی کرد که  بخش خصوصی به میدان بیاید که کار تربیت کارشناسی را بگای برنامهگونه کرد. چرا این مؤسسه بهمی ریزیبرنامهباید 

ست؟ ا چه کسی مقصر یدا کنند.پها باید از ورشکستگی نجات باشند. اینهفتاد نفر در کشور و مازندران چهل و هفت مرکز غیرانتفاعی داریم؛ همگی در حال ورشکستگی می

-. نمیا توسعه دهیدرر کارشناسی توانید اینقدکرد که آقای وزیر علوم و معاون آموزشی شما نمیریزی میوزارت علوم و همین مؤسسه مقصر است. این مؤسسه باید برنامه

ا شده است. پس وزارت هینات خودش رقیب صرفد. اآلن دولدولت میصرفد برای توان ندارند و برای آنها نمی ،توانندها ارشد و دکتری بدهید. آنها نمیتوانید به غیرانتفاعی

رقیب  لتدوشود؟ چرا ا اجرا میکه واگذار کرده پشیمان شده و گفته است که برگردید. چرا اینقدر پردیس داریم؟ پردیس یعنی چه؟ خالف قانون است پس چرعلوم در کاری 

شان را خود ،ها خودشانبگذار این گویدمی وزارتخانه یک مدیریکار به جایی رسیده است که رحم نکردیم، اند؟ یعنی ما حتی به بخش خصوصی هم بخش خصوصی شده

بخش  اید رقیببنوزارت علوم  گویند؟ آموزش عالی که بازار آجر و سیمان که نیست. پس همین جا ما در وظایف کوتاهی داشتیم.حذف کنند. کجای دنیا چنین چیزی را می

 ید بخش خصوصیالب، بگذارفالن دانشگاه غیرانتفاعی بیست یا چهل میلیارد هزینه کرد، بگذارید کنار همین دانشگاه شهید بهشتی )ملی( قبل از انقشد. خصوصی می

ت؟ شما. کسی مقصر اس ل. چهفش گونه جان بگیرد. بگذارید مثل دانشگاه صنعتی امیرکبیر جان بگیرد که تبدیل به دانشگاه دولتی بزرگی بشود. نشود چند غیرانتفاعیاین

 وی قبل و فعل ذرایی وزراآید. خیلی وظایف گکنم ما رسالتمان خیلی است از پس همین چند جلسه هم ما بر نمیهمین مؤسسه پژوهش شما و وزارت علوم. من تصور می

ر کردید. مگمینید، تشویق چقدر ورشکست شدند چون شما تشویق کرد بینم کهناپذیری به افراد زده شده. من میهمه کارشناسان وظیفه سنگینی دارند و صدمات جبران

 مجبور بودید که مجوز بدهید؟ ... 

 یس دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابلرئ،امیری واثقیدکتر جواد 

گیرد آن هم در حوزه شد که از ذینفعان صورت میهایی باکنم از دوستان به جهت دعوتی را که داشتند و شاید جزء معدود دعوتا... الرحمن الرحیم. ابتدا تشکر میبسم

من و دیگر به این دلیل که  دارم شهرستان. نقدی هم دارم به این جلسه

اید، از راه مدعوین شاید به سبب سطح جلسه و افرادی که دعوت کرده

رسد هشتاد درصد ایم که به نظر میدور برای شرکت در جلسه حاضر شده

نفعان تان حوزه ستادی هم که از جمله ذیمدعوین حضور ندارند. دوس

این موضوع هستند، در جلسه در جلسه نیستند که تشکیل جلسه به این 

 ،ایراد ندارداست ترکیب سطوح مختلف اگر الزامی  شکل جالب نیست.

-ای نبوده با توجه به دعوتی که وجود داشته و برنامهولی این الزام جلسه

و همانجور که عرض کردم خدمت  هایی را که داشتیم تعطیل کردیم

لذا تأکید دارم حداقل در  .دوستان رسیدیم تا برنامه دوستان خراب نشود

این موضوع رعایت  جلسات بعدی جهت حفظ احترام برای همه دوستان

هایی زده شود که باالخره سطوح از لحاظ سیستم کار شاید حرف شود.

را که من فهمیدم بحث ها با یکدیگر تفاوت داشته باشد آنچه این حرف

گرایی ای شدن و آمایش به صورت یک مصوبه است، بحث مأموریتمنطقه

ها را اجرا کنیم،  ها و بیشتر بحث روی این است که چگونه ایندانشگاه
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ای تواند اصل منطقهکه آیا این جلسه می این که در این بحث وجود دارد چیست؟ به این سؤاالت به نحو مناسبی پاسخ داده شود تا بشود اجرایی نمود وگرنهسؤاالت اساسی

پس باید سؤاالت و پس با توجه به تأکید آن در سند آمایش، کنم که چنین فضایی وجود ندارد. من فکر می ،ای بودن مناسب است یا نهبودن را زیر سؤال ببرد که منطقه

هایی را داشته هایی را برداریم که بعداً مجبور نشویم آن را خراب نموده و یا اصالح نماییم و زیانامها پاسخ داده شود به شکل مناسبی گها مطرح بشود و به آن چالشچالش

ها تهدید هستند و یا فرصت؟ واقعیت این چه را که آقای دکتر فراستخواه توضیح دادند و من بدون اجازه وارد صحبت ایشان شدم که آیا اینباشد. سؤاالتی که وجود دارد و آن

شود. آن ده یا دوازده مورد را گفتند یکپارچگی بیرونی و های موجود در جامعه همه آن عوامل به نوعی تهدیدزا هستند یعنی قطعاً محقق نمیکه با توجه به واقعیت است

خودبخود به جای  ،صورت نگیرد د اگر کار اساسیفعالً وجود دار ای، با توجه به تجاربی کهیکپارچگی درونی اصالً نگرش مدیریت تغییر در سطح ذات عمومی پذیرش منطقه

یعنی برایش راهی پیدا شود وگرنه  .های اساسی است که باید برای آن فکری شودیعنی آنها هم سؤاالت و چالش .به نوعی تهدید زاست ،زا باشدکه جزء عوامل فرصت این

ای شدن است به نظر من؛ یعنی ما هنوز ترین سؤالی که وجود دارد گم شدن هدف منطقهشود. اصلی ها مانع است. همه این اتفاقات چون وجود ندارد و باید پیداهمه این

گردیم؟ دنبال استقالل؟ کاهش بوروکراسی؟ واگذاری یکسری اختیارات به حوزه پایین؟ تحت عنوان اداره کل وزارت دنبال چه میبه ای شدن دانیم که از منطقهدقیقاً نمی

مثالً استقالل یعنی داشتن یک وظایف و اختیارات در سطح  .کندها داستانشان فرق می؟ همه اینهای معین بشوند ادراه کل وزارت علوم در منطقهه، مثال دانشگاعلوم

یم دست دانشگاهها فراتر از دستگاههای دارند. اآلن مثالً یک اختیاراتی را دارهیأت امنا وزارتخانه یا نه فراتر رفتن از این حد استقالل که فعالً دانشگاهها با تعریف یک  

باشد، یا نه بر حسب مأموریت و وظایفی که به وزارت علوم واگذار شده و اآلن به صورت ستادی در وزارت علوم در حال اجرا می ؟ارتقا ببخشیم خواهیممیآن را آیا اجرایی. 

تر تر و مسیرها مناسبها هم خیلی سادهتر شود پاسخشته باشیم یا خیر؟ اگر این اهداف مشخصواگذار نماییم؟ و نسبت به آن تصمیمات استقالل داخواهیم میآنها را 

 انتخاب خواهد شد. 

ه کنم پس از تغییراتی همه آنها دگیرد. تصور میای شدن در معاونت آموزشی، پژوهشی، اداری مالی دارد صورت میما تجارب خوب و بد را داشتیم. مثالً اآلن تجربه منطقه

دهند؛ هایی را صورت میبینم. حاال آنها یک دورهمی تقریباً دارند. مثالً هماهنگیگونه استقاللی در تصمیمات آنها نمیو ما در منطقه دو هستیم. من هیچ ،ای شدندمنطقه

 بروزیه مثالً در حوزه اداری مالی نسبت به مسائل مالی که چقدر اختیار دارند ک که این هماهنگی ممکن است به یک تصمیم بهتری برسد ممکن است بپذیرم ولی این این

ها مثل دفتر گسترش، آموزش، نظارت، چه تر باشد سؤاالت امروز شما هم که هر یک از این مجموعهکه مشخص مثالً ممکن است این اختیارات برای این .نداشته باشد

ها هنوز به طور وضوح اختیارات واگذار کردن نیست کنار یکدیگر هستند، این .کنندال است دارند تمرین میها دارند حدود یکساین ،خواهند واگذار نماینداختیاراتی را می

های مختلفی وجود آیند مذاکراتی هم دارند ولی اختیارات خاصی در حوزهشوند به حوزه ستادی وزارتخانه هم میمصوباتی را دارند این مصوبات بعضاً دور همدیگر جمع می

 پذیر باشند. اندیشی است تا اینکه اختیار بدهیم و در قالب آن اختیار پاسخگو و مسئولیتبیشتر شبیه همندارد. 

بعد آمدند انتخابی شدن مدیرگروه را هم حذف  ،ها باید انتخابی شوندزمانی بحث این بود که رؤسای دانشگاههست، هم ناپایداری است. یادم اشکاالت دیگری هم داشتند آن

شود دانشگاه معین؛ که خود این معین بودن هم یکسری سؤاالت شود که فرض کنید دانشگاهی میکار مشخص میزمانی اشکال این ،دهیمهمه این کارها را انجام می کردند.

ها، امکانات و بعیت نماید یکسری ساختمانای که باید از آن تایی دانشگاههای معین باید انتخاب شوند و قطعاً همین مجموعه را که خود شما فرمودید که با چه شاخصه

کند دانشگاههای کوچک هستند. یعنی ماند آن که ضرر میاین ساختارها که می .کندآید منابع را حذف میبعد دولت بعدی می .دهدفضاها و تشکیالتی را به آن می

-توانند ببرند در نتیجه میاند پیش ببرند آنها را که نمیتبارات و  چیزهایی را که به آنها دادهها و فضا و اعگوید این ساختماندانشگاهی که غیر معین بوده و نقشی ندارد می

ندارد و امکان دارد عوض  بینید منابع هم که منابع کشور است و وزارت علوم درصدی را برای حمایت دانشگاه معین اختصاص داده است، بعد دانشگاه معین پایداری وجود

 شود.

کنم اگر واقعاً کار زیادی را دارد. من فکر می .هایی باید داشته باشدای باشد، انتخابی باشد و چه شاخصکه چه کسانی باید باشند؛ دوره اب دانشگاههای معین، اینلذا در انتخ

جود دارد، خیلی مسائل در مسیرش هست که معلوم نیست ها را با هم برداریم مناسب نیست. اگر گام به گام جلو برویم با توجه به وجود ابهامات بسیار زیادی که وهمه گام

ای شدن مفهومش استقالل نیست. استقالل مفهوم دیگری چون صرف منطقه ،دهدکه فرمودید آیا بوروکراسی را کاهش می افتد. اینآن مسائل چگونه است و چه اتفاقاتی می

شود دو و یست. بورورکراسی را هم ممکن است الزاماً کاهش ندهد. یک دانشگاه معین و یک وزارتخانه میگونه نای شدید پس مستقلید اینکه بگوییم شما منطقه دارد. این

که در مقابل این  خواهید اختیار بدهید؟ اینای را میواضح نیست. چه اختیاراتی و چه حوزه ،خواهید بدهیدشود. اختیاراتی را هم که مینهایتاً بوروکراسی دو برابر می

 کنم این اتفاق بیفتد.چه مسؤلیتهایی دارند هنوز مشخص نیست و همینطور من تأکید می اختیارات

باشد؛ یعنی مثالً اختیارات را واگذار کنیم یک می الزامات قانونیثانیاً نیازمند یکسری . وجود داشته باشد اعتقاد راسخاوالً باید یک  خواهم پیشنهاداتی را مطرح کنم؛من می

که با اینکه مثالً اخیراً هیأت امنا آمده و یکسری است  ای دارد که من تصمیم اجرایی بشود. یک تجربه خوب اینک سیستم باید تصمیم بگیرد، الزامات قانونیزمانی در قالب ی

ها اختیارات ها؛ اینها و مرخصیوزه مأموریتگیری که در حمثل تصمیم کرده است.ولی خیلی کار را ساده  نیست،اختیارات خیلی مهمی هم  اگر چه ،اختیارات را واگذار کرده

-خوبی است و من فکر میخوب است و بسیاری از مشکالت را حل کرده است تا حدی هم دانشگاه را مستقل کرده است. در حوزه جذب چیزهایی که اتفاق افتاده نیز تجربه 

کنند این اختیارات کمک زیادی در این کار را می .یار بهتر است با اینکه یک مجموعه نیرو دارندهای آموزشی، اداری مالی، پژوهشی که واگذار کردند بسکنم از تجارب حوزه

 ت.        تسهیل امور نمود و رشد داد و دانشگاهها تا حدی اعتماد به نفس بهتری و به همه ما داد و انصافاً در آن حوزه نسبتاً خوب عمل کرده  اس

ای ایجاد شود؛ الزاماتی باشد که مشخص شود تصمیماتی که من گرفتم دوباره بخواهم بدهم به ستاد، ستاد بررسی نماید، بعد روی یالزم است که یکسری الزامات قانون

 گیرنده دیگری، تصمیم کل مجموعه سیستم بخواهد پا بگذارد آنگاه اثراتش بدتر است. تصمیم ما یک تصمیم

های گیرنده حوزهای باشند عضو تصمیمباالخره مجموعه ،گیرندعنی رئیس یک دانشگاه معین که در موردش تصمیم می؛ یدانشگاههای معین باید شورایی اداره شودخود 

گوید که در مدیریت دانشگاههای معین باید شورا ای خواهد شد. سوابقم میشود و سلیقهکه ... چون در آن صورت خیلی وابسته به رئیس می ای خودشان باشند نه اینمنطقه

 باید آنجا مشخص شده و رعایت شود. ساختارشو  حاکم باشد و افراد حق عضویت و حق نظر داشته باشند، به طور واحد مدیریت، دبیرخانه

شی بخواهد انجام دهد های مختلف به نظر من اثرات نگاه ذینفعان و کارشناسان لحاظ شود. ولی اگر معاونت آموزدر حوزه ،خواهد انعکاس پیدا کنددر تدوین اختیارات که می

گوید شما باید اجرا کنید پس برای رسد به ما میکنند بعد میمثالً نیاید با دانشگاه تهران، با دانشگاه شریف بنشیند تصمیم بگیرد، آنها هم که تصمیماتشان را یکی اجرا نمی

های مختلف درحال حاضر خیلی هم استفاده از مجموعه نظرات دوستان در حوزه ما تصمیم گرفتند که چه اختیاراتی بدهند. چه کسی؟ دوستانی که نزدیک مرکز هستند.

خواهد واگذار نماید لحاظ شود و این بخشهای مختلف انعکاس پیدا کند شاید های مختلف اختیاراتی که میگیرنده در حوزهاه ذینفعان تصمیممطلوب نیست. یعنی اثرات نگ

 گام خوبی باشد.           

 نورشاهی
کردند؛ بحث شورایی، آنجا همین واثقی ای که اآلن آقای دکتر اشاره زخوردی که ما از جلسه قبل در معاونت آموزشی داشتیم، نکاتی که آنجا مطرح شد، اتفاقاً دقیقاً نکتهبا

ور نباشد که رئیس دانشگاه معین طکه این ه باشد. یعنی ایننگاه شورای منطق ،ای نباشد. نگاهماندغدغه مطرح شد. یعنی یک رویکرد این بود که نگاه ما نگاه مدیریت منطقه
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وزارتخانه دوستان قرار گیرد. دانشگاه، قبل از پیروزی انقالب داشتیم  ایشود که در واقع ذیل آن شوربشود به قول شما یک مدیرکلی از حوزه وزارتی. نه شورایی تشکیل می

گیرد؛ یعنی یک چنین رویکردی، سطح منطقه، این شورای منطقه بیاید زیرمجموعه آن شورای اصلی دانشگاهها قرار می تأکیدشان بر این بود که ما از آن الگو بگیریم، در

ای است که اتفاقاً آن جلسه شد که رئیس دانشگاه معین تصمیم بگیرد برای چند دانشگاهی که در چند استان قرار گرفتند. این مالحظهچنین انتظاری هست و درست نقد می

ای که در معاونت آموزشی، حوزه اداری مالی و گفت که تا به حال تجربهم مطرح شد، و روی آن تأکید شد و بحث هماهنگی؛ یعنی یکی از دوستان آنجا اشاره کرده و میه

 .ای اتخاذ نشده استفاق افتاده. ولی هنوز تصمیم منطقهای اتاندیشیاند و همهایی کردهاند و بایکدیگر یکسری هماهنگیپژوهشی اتفاق افتاده است این بوده که مناطق آمده

خواهیم بگیریم. خیر تا حال فقط بحث هماهنگی و های مازندران و گلستان بنشینند و بگویند ما برای منطقه خودمان این تصمیم را میمثالً دانشگاه نوشیروان بابل و دانشگاه

 هم در آن جلسه به آن اشاره شد. ای بود که آن روز . این نکتهبوده است اندیشیهم

 امیریواثقی

شته یا رر انتخاب یک دیرانتفاعی غشود یعنی مثالً تصمیمی که برای دانشگاه های مختلف تصمیمات متفاوت گرفته میدوستان نکاتی را به درستی فرمودند که اآلن در حوزه

ت به درستی اگر اختیارا د. یعنی حتیای شدن یک مقدار هم ممکن است این را بدتر بکنمتفاوت است. منطقهبسیار با یک دانشگاه دولتی، آزاد و ...  ،شوددانشکده گرفته می

قه یک نی بگوید منطع دیگر؛ یعبشود یک تنو ،شودآنگاه ممکن است ستون کارهایی که در مناطق مختلف انجام می .نداشته باشد وجود و یکنواختی و هماهنگی نشودبررسی 

ختیارات و است در تفویض اجزء نگرانی  ای دیگر. این را هم باید دقت داشت کهای دیگر و منطقه سه به گونهکند، منطقه دو به گونهالتحصیل میشجویان را فارغگونه داناین

  ای رفع شود.   ای که باالخره باید جایی یک هماهنگی کلی برای مسیر حرکت کشور رعایت شود این نگرانی به گونههماهنگی

 

 دانشگاه علوم پزشکی اصفهانعضو هیأت علمی  وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی و  عمومی دبیر شورای آموزش  دکتر طاهره چنگیز 

 

کنم. ضمن تشکر از دعوت شما، ا... الرحمن الرحیم. سالم عرض میبسم

توضیحاتی در مورد تجربه حوزه معاونت آموزشی وزارت بهداشت در بحث 

ایشی خدمتتان خواهم داد.  تقریباً همه نیروهای ستادی مناطق آم

معاونت آموزشی به نوعی درگیر بحث آمایش سرزمین هستند. برنامه 

بندی دانشگاهها در مناطق آمایشی، در آمایش سرزمین در واقع تقسیم

وزارت بهداشت از قبل سندی برایش آماده شده بود و عمالً تقریباً از سال 

اش در سطح مدیران و دانشگاهها مطرح شد. زمزمه 1393و اوایل  1392

تشکیل  1393به طوری که در اجالس معاونین آموزشی که اوایل سال 

شد دستور کار گروهی معاونین  آموزشی این بود که ببینند کدام قسمت 

های مختلف حوزه معاونت آموزشی قابل تفویض به خانهاز اختیارات دبیر

ته آن موقع هنوز طرح آمایش سرزمین در مناطق آمایشی هستند. الب

عالی انقالب فرهنگی تصویب نشده بود، اما بحث آن شروع شد. در شورای

توانید محول کنید، مثالً شورای گسترش، این حد که چه وظایفی شما می

های تخصصی، مرکز خدمات آموزشی، ریزی، دبیرخانهشورای عالی برنامه

ای در معاونین آموزشی دانشگاهها سیاههها با مشارکت هر کدام از حوزه

آوردند که کدام قسمت از اختیارات قابل تفویض به شورای منطقه است و 

کدامیک از اختیارات قابل تفویض به دانشگاههاست. برنامه جلو رفت،  

، 1393حتی بدون این که ما مناطق مصوبی داشته باشیم، در شهریور 

های شد یعنی آزمونبرگزار می های جامعی که به صورت کشوریآزمون

جامع در رشته دکترای پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی، به مناطق 

گرفت. شد و هر منطقه از دانشجویان خودش آزمون آمایشی محول شد؛ یعنی به جای این که ما یکسری سؤال در وزارت طرح کنیم ، ده سری سؤال توسط ده منطقه طرح 

غام اشت برای واگذاری آزمونهای جامع این سه رشته، ما دانشگاه آزاد را به عنوان یک منطقه مستقل در نظر گرفتیم، یعنی در منطقه ذیربطش ادبندی وزارت بهددر تقسیم

وط مراجعه کند، یا این که ای که هست، بایستی برای آزمون به منطقه مربتوانستیم بگوییم هر واحد دانشگاه آزاد در هر منطقهبندی دو جنبه داشت، مینشد. این تقسیم

م گرفته شد دانشگاه آزاد کالً بگوییم کل واحدهای دانشگاه آزاد که مثالً حدود سیزده دانشکده پزشکی بود، به عنوان یک منطقه جدا در نظر گرفته شود. در آن موقع تصمی

ن ابتدا در آزمون جامع، سواالتی به عنوان سواالت تراز داشتیم. یعنی سؤاالت یکنواختی الطوایفی ما از همابه عنوان یک منطقه آزمون باشد. اما برای جلوگیری از بحث ملوک

هایی که به نوعی در سرنوشت دانشجو تأثیر دارد مثال امتیاز نمرات برتر گیریشد. بنابراین در تصمیمدادیم و بعد نمرات دانشجویان به نوعی تراز میکه به همه مناطق می

های جامع اولین واگنی بود که روی ریل گرفت. شاید بشود گفت که واگذاری این آزمونز مزایای استعداد درخشان و غیره،  نمره تراز مالک قرار میکشوری در استفاده ا

های گذشت دو سال، آزمون های دیگری هم محول شد. به طوری که امسال پس ازکاره مناطق آمایشی به حرکت در آمد و یکجور تست هم شد. بعد از آن کم کم آزموننیمه

های تخصصی پزشکی هم محول شده و به تدریج کارهای دیگری هم در عرض این دو سال محول شده و های گواهینامه و تخصص دورهها، آزمون، مصاحبه .Ph.Dپذیرش 

 گیری انجام شده است. تصمیم

ای ابالغ شد که مناطق آمایشی را تعیین کرده بود و شورایعالی انقالب فرهنگی تصویب شد و مصوبهسند آمایش در   1394در این بین، اتفاق دیگری که افتاد در شروع سال 

 براساس این مصوبه در واقع سند پیشنهادی وزارت بهداشت و ابعاد مختلف مدیریت مناطق به صورت کلی تأیید شده بود. 

هایی است و سطوح عملکرد موسسات آموزش عالی منطقه هم تعیین شده است. چیزی که اشاره )از روی اسالید( در این سند مشخص شده که هر منطقه شامل چه استان

توانم خدمت شما نشان دهم؛ در این سند فقط مناطق ذکر نشده، بلکه سطح مأموریت هر منطقه در فرمودند در سند جغرافیایی آموزش سالمت که من نسخه آخر آن را می

توانند دانشکده پزشکی داشته باشند. هایی می فرض بفرمایید مشخص شده است که کدامیک از شهرستانها یا شهرها، با چه ویژگیآموزش عالی هم مشخص شده است. مثالً

بندی نیست. پس این سند هم های مختلف یعنی این در واقع مالک گسترش هم در همین راهبرد گسترش جغرافیایی هست فقط منطقهبراساس جمعیت، براساس شاخص

 به عنوان نسخه نهایی ابالغ شد.  1394یب شد و اردیبهشت تصو
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ها شکل گرفتند. اول نی دبیرخانهعالوه بر این به موازات این مسأله اتفاق دیگری که افتاد این بود که شوراهای مناطق آمایشی تشکیل شد. اصالً بحث رئیس منطقه نیست. یع

ای شدند شورای معاون آموزشی آن منطقه و اولین جلسه با حضور خود معاونت عه معاونت آموزشی هر منطقههای معاونین آموزشی شکل گرفت. یعنی مجمودبیرخانه

 تشکیل شد.1394در سال  آموزشی وزارتخانه در قالب کارگروه های منطقه ای در ضمن یکی از اجالس معاونین آموزشی دانشگاههای علوم پزشکی کشور 

( دبیرخانه در محل شماست. اما X یکی از دانشگاههای منطقه است که در دور اول با ابالغ وزیر محترم تعیین شد که مثالً دانشگاه )محل دبیرخانه منطقه آمایشی معموالً

رخانه منطقه هفت از ها هم کامالً متفاوت هستند. مثالً دردبیهیچ اصراری مبنی بر اینکه این دبیرخانه ثابت باشد وجود نداشت. مناطق مختلف از نظر هم ترازی دانشگاه

 د عضو هستند.استان اصفهان دانشگاههای علوم پزشکی اصفهان وکاشان، و از استانهای یزد و چهارمحال و بختیاری هم دانشگاههای علوم پزشکی یزد و شهرکر

کننده تعیین شد؛ صرفنظر از این که این مدیرستادی  اقدام  بعدی این بود که برای هر منطقه آمایشی یکی از مدیران ستادی حوزه معاونت آموزشی به عنوان هماهنگ 

ر کدام هماهنگ کننده مسئولیتش در ستاد چه باشد. من مسئول شورای پزشکی عمومی هستم، و همزمان هماهنگ گننده منطقه هفت. نه نفر دیگر از مدیران ستادی نیز ه

دوستان دانشگاهها ممکن است در برقراری ارتباط با ستاد وزارتخانه و پیگیری برخی برنامه ها نیاز ما این است که تسهیل کننده باشیم؛ یعنی چون یک منطقه است. وظیفه 

یم که کارها را تسهیل و پیگیری به مسیرهای میانبر داشته باشند، راه و چاهش را ندانند، دستشان نرسد، یا با دشواری مواجه شوند ما در واقع معاونین و مشاورینشان هست

کننده کنیم به سرعت این موارد را حل کنیم. در واقع ما رابط بین شورا و ستاد هستیم. ما خودمان به عنوان هماهنگمشکل یا اختالفی پیش بیاید، سعی میکنیم. اگر 

عاونین که من معاون آموزشی اصفهان کنیم. به عنوان مثال منطقه هفت در همان جلسه مآوریم و یکدست میمناطق هم با هم جلسات ادواری داریم که مسائل منطقه را می

گیری کردیم دوستان دیگر که از غیر اصفهان بودند، گفتند ما معتقدیم، اول بگذاریم اصفهان و بعد از یکسال در هم بودم صحبت کردیم که دبیرخانه نظرتان چیست؟ رأی

 گیری کنیم که جابجا بکنیم یا نکنیم؛ تأیید شد...موردش تصمیم

کند این سربرگ را کدام ها هست و حاال فرقی نمیها بالفاصله سربرگهایی درست کردند که روی آنها آرم تمامی دانشگاهها و دانشکدهدیگر این بود دبیرخانهیکی از کارهای 

مه یا دستورالعمل نحوه عملکرد مناطق نادانشگاه قرار است امضا نماید؛ هر کس دبیر شد. پس دبیرخانه شکل گرفت، شوراها تشکیل شد اما ما در این مرحله هنوز آئین

را ببینند و بعد بازخورد بدهند  آمایشی را نداشتیم و اتفاقاً این هم یک حسن بود چون اجازه دادیم که خود افراد به مرور بگویند که چه چیزهایی دارند و در عمل مشکالت

از تشکیل شورا، بعد از انجام دادن چند کار، تست کردن این که اصالً معاونین بپذیرند که دور هم  نامه تازه امسال تصویب و ابالغ شد، پسنامه تصویب شود. آئینکه آئین

 بنشینند و با هم تصمیم بگیرند.

-کردند؛ منطقهبندی تبعیت نمیای عمل کردن در حوزه توسعه منابع و پشتیبانی وزارت هم بود، حوزه دانشجویی فرهنگی هم بود ولی آنها از این منطقهبه صورت منطقه

بندی تازه پارسال در اردیبهشت ماه تصویب شد. بعد آرام آرام خود معاونین و رؤسای دانشگاهها این را از وزارتخانه مطالبه کردند که بندی دیگری داشتند، چون این منطقه

باز ما باشیم، برای دانشجویی فرهنگی هم ما باشیم و اآلن از شروع سال نود و اگر قرار است ما چهار تا رئیس دانشگاه دور هم بنشینیم پس بگذارید برای مسأله پشتیبانی هم 

 بندی ابالغی را مراعات نمایند. پنج دیگر بقیه حوزه های معاونت وزارت بهداشت هم مکلف شدند که در این ریل قرار گرفته و منطقه

های خدمات آموزش ی را برای خودشان ارزیابی نموده و به ما بازخورد بدهید. بعد کم کم کمیتهاز مناطق خواسته می شود که ظرفیت بومی پزشکی، دندانپزشکی و داروساز

های جدید را هم گفته شد که شما اگر رشته جدیدی را در اندازی رشتهشاهد و ایثارگران که آنها هم به نوعی زیرمجموعه معاونت آموزشی بودند منتقل شدند و بحث راه

ریزی و گسترش تسهیل شود، سرعت را بیشتر گذاریم که کار در دبیرخانه شورای عالی برنامهآورد نیاز کرده و به ما بدهید ما در مسیر ویژه و سریع میقالب منطقه آمایشی بر

 کند، و خود همین باعث شد با هم بیشتر بنشینند صحبت کنند. می

موریت دادیم؛ معتقدیم که قوام یک تشکیالت به این است که کار و اختیار داشته باشند. یکی دیگر از پس مشاهده می فرمایید که در وزارت بهداشت به تدریج به مناطق مأ

 ماموریتهای محوله، برآورد نیاز مناطق به دانش آموختگان است. 

وشته شد؛ نه ویراست پیش نویس در رفت و برگشت به اش ننویس اولیهماه سال گذشته پیشهای تحول در آموزش که اردیبهشتزمان شد با بحث برنامهاین قضیه تقریباً هم

 دانشگاهها و مناطق تهیه شد 

هایی به مناطق از دانشگاهها نظرخواهی و های متعددی طی رفت و برگشتنویسدر واقع پیش نویس اولیه اینها را مدیران ستادی معاونت آموزشی تهیه کردند اما در پیش

ای که بحث مناطق هم ی و یک بسته که بسته پایش آن است، اعالم شد در مهر سال نود و چهار به عنوان برنامه نهایی در همان جلسهتکمیل شد، نهایتاً یازده بسته تحول

 ای دیده شدند. های ویژه منطقهها یکسری مأموریتعمالً کلید خورد و شکل گرفت و در دل این بسته

. فرض بفرمایید در بسته ارتقای نظام ارزیابی و آزمون گروههای علوم پزشکی مأموریت مشترک همه مناطق این بود  ها نیز مشترک به همه مناطق داده شدیکسری مأموریت

ام دهیم راه ای حداقل یک مرکز آزمون استاندارد داشته باشد و مثالً حداقل یک مرکز آزمون صالحیت بالینی که آزمونهای عملی پزشکی را بشود درآن انجکه هر منطقه

هایی که داشت یک یا چند ها و ویژگیدادند. در هر منطقه براساس افرادی که آن مناطق داشت، توانمندیازیم. این  مأموریت ویژه مشترک است که همه باید انجام میبیند

 مأموریت ویژه برای انجام کاری به آن محول شد.

کند به دانشگاه منطقه که فاز مؤسسات هر منطقه  تعریف کردیم که این کمیته در واقع کمک می ای براییکی از کارهای دیگرمان این بود که کمیته اعتباربخشی منطقه

ای، ارزیابی بیرونی یک منطقه کنند بعد به ما بازخورد داده شده بعد حتی اینها به عنوان ارزیاب بیرونی هر منطقهخودارزیابی را انجام دهد، این ارزیابی ها را مرور اولیه می

ه مناطق آمایشی فاز انجام می دهند. یعنی به جای اینکه وزارتخانه بخواهد خودش به همه مناطق ارزیاب بیرونی بفرستند ... این کاری است که محول شده، در هم دیگر را

رونی را داریم که مناطق کاندیداهایشان را معرفی اول خودارزیابی موسسه ای تمام شده است و گزارشهای آن برای ما ارسال شده است که ما دو هفته آینده کارگاه ارزیابان بی

 کنیم.  شود و ما تسهیل میدهیم بعد دوباره کار توزیع میکرده و ما آموزش می

میزان فرهنگ های تحولی، که البته میزان این پیامدهای خوب یک مقدار بستگی دارد به اینجوری دانشگاهها پیشرفت کرده و اتفاقات خوبی که افتاده در دل این بسته

 همیاری و مشارکت بین دانشگاههای آن مناطق و دوم قدرت و مهارتهای رهبری مسووالن دانشگاه مرکز منطقه.

 اتفاق دیگری که در این قضیه افتاد پس، قانونمند کردن و دادن مأموریت بود. 

 در پاسخ به سوال ارتباط دانشگاه آزاد با وزارت بهداشت: 

های مرتبط پزشکی باید از شورای گسترش ما مجوز بگیرد و ما اصالً یک واحد نظارت بر واحدهای دانشگاه آزاد داریم که به طور جوز دورهدانشگاه آزاد هم برای م -

 کنند.   مستمر سرکشی کرده و ارزیابی می

کالن مناطق امسال مصوب شد و اجازه تغییر نیز به آنها داده شده ادامه بحث آمایش: اآلن تازه بحث ضوابط شورا مطرح شده است. یعنی این ضوابط تشکیل و اداره شوراهای 

 را در این مجموعه انجام دهند.  است. اآلن تمام معاونین و با ابالغی که آقای وزیر کردند همه مکلفند سند آمایش را سرلوحه کارشان قرار داده و همه معاونین کارهایشان

 که داده شد بیشتر نماید.  وزارتخانه درصدد است که اختیارات گذشته را
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که  دانشگاههایی شاید سرعت ای داشته باشیم و یکسری از اختیارات هیأت ممیزه مرکزی به مناطق تفویض شود کهها این است که یک هیأت ممیزه منطقهیکی از برنامه

 خودشان هیأت ممیزه ندارند بیشتر شود.  

 ند. کافزایی وزارتخانه حمایت میدر صورت عملکرد هم -

هزار  های زیر بیستشهرستان یکی از کاربردهایی که سند آمایش برای ما داشته این بوده که حد گسترش موسسات آموزش عالی علوم پزشکی را تعیین کرده است. مثال در

 توانیم دانشکده تأسیس نماییم؛ این مصوب شورایعالی انقالب فرهنگی است. نفر جمعیت نمی

  نیز داریم؛ چالشهاییما 

نافع حساس تعارض مت، اما ایکی احساس تعارض مناطق است. باور من بر این است که در بسیاری از موارد، واقعا تعارض منافعی بین دانشگاههای مختلف یک منطقه نیس

 وجود دارد و این احساس تعارض منافع، به شدت به همیاری و هم افزایی دانشگاهها آسیب می زند. 

 فرهنگ رقابت است و بحث دانشگاههای رقیب.  دیگر اینکه فرهنگ ما 

دستورالعمل  الی که فقدانحباشد. در  دهید و اینکه همه چیز باید مشخصنامه یا دستورالعملی نمییکی دیگر از چالشهای ما این بود که خیلی برایشان مهم بود که چرا آئین

صمیم ته از کار به د هر مرحلشمار میرفت و اجازه می داد تا با مشارکت جمعی درباره اصول و قواعمصوب برای مسیری که کامال نو و ناشناخته بود خود یک موهبت به 

 برسیم. 

 توان اینها را بادرایت مدیریت کرد.   های خاص هر منطقه است؛ که میمسأله دیگر یکسان نبودن مناطق به دلیل ویژگی

ان بهتر و ه دسترسیشککنند با حضور مستمر هماهنگ کننده های ستادی در جلسات مناطق آنها هم حس مینکته دیگر اینکه همیشه در مقابل تغییر مقاومت هست که 

 تسریع شده است. 

د که ه دارناه یکبار جلسداقل دو محشود اینکه شوراهای ما تشکیل شده است و اکثر معاونین آموزشی مناطق ما به صورت ماهیانه یا از اقداماتی که در حال حاضر انجام می

 این امر برکت زیادی از نظر تبادل اطالعات دارد. 

: نتیجه اینکه لی بوده است.ه بسیار عاآید انصافاً پیشرفت بسیاری از برنامهای تحول میستاد برنامه تحول نیز شکل گرفته است و گزارشهایی که برای ما از پیشرفت برنامه

 اراده و جرأت برای شروع کار بسیار مهم است. 

 نجفی

ایج عاً چیست؟ نتاست؟ واق ای چیست؟ مالی است؟ ارتقای کیفیت آموزشی است؟ یا استفاده بهینه از پرسنل، کارشناسان، اعضای هیأت علمیپیامد اصلی مدیریت منطقه

 .   ابت هم هست..ها؟ که البته بحث رقشود؟ یا توزیع مناسب رشتهها در عرصه آموزش عالی میاصلی این کار آیا واقعاً باعث کاهش هزینه

 م. گیرد باید متصور شویقابل ذکر است که بحث ادغام مدیریت هر واحد دانشگاهی پیامدهایی دارد. همچنین نتایجی که پیش روی ما قرار می

 

 احمدرضا روشن، عضو هیأت علمی موسسه
یکرد کنم یکی با روبا سالم خدمت دوستان و مهمانان عزیز؛ بحث را من به دو بخش تقسیم می

Positive ؛ یعنی آنچه که هست و Normative  یعنی آنچه که باید باشد؛ 

-ای شدن بودم یکی از دالیلش این بود که منطقهبه چند دلیل در جلسه قبل من مخالف با منطقه

 ای شدن یک بحث انحرافی نسبت به استقالل دانشگاههاست. 

ت به این امر دارد چرا که سروکار ما با وزارت علوم نسبت به وزارت بهداشت حساسیت بیشتری نسب

 فکر انسانهاست در حالیکه وزارت بهداشت سروکارشان با جسم انسانهاست.

بگویم این است که در جلسه قبل  Positiveای که میخواهم در چارچوب رویکرد دومین نکته

 ای شدن چندین صاحب پیدا کرد.مطرح شد که منطقه

است؛ اینکه این یک سیاست از باال به پایین و دستوری است و  سومین نکته فرایند سیاستگذاری

 کنم که این فرایند سیاستگذاری مشارکتی نیست. من فکر می

گیریمان نیز تاکنون اشکال داشته است. به نظر من وزارت علوم به ما فرایند سیاستگذاری و تصمیم

های تفکر از جمله ر کانونلحاظ کارشناسی ضعیف است. باید هر سند سیاست عمومی در اختیا

 های تخصصی رسانده شود نظر آنها و نظر ذینفعان گرفته شود.مؤسسه و انجمن

الخطاب علم نیست و تا وقتی که در کنم تا وقتی که فصلپس به لحاظ آنچه که هست من فکر می

ی من از اآلن بندواقع ما هراس داریم از اینکه دانشگاه را بالغ بدانیم مطمئن باشیدکه طرح منطقه

کنم طرحی صوری و شکلی خواهد بود و ماهیتاً تغییری در نظام آموزش عالی ایران بینی میپیش

 صورت نخواهد گرفت. 

ای را مطرح خواهم مفهوم حکمرانی شبکه؛ یعنی آنچه که باید باشد من میNormativeبه لحاظ 

ای شود امیدی به منطقهمی (Network Governanceای)کنم که در چارچوب حکمرانی شبکه

گیری پایدار بیانجامد. حکمرانی شبکه ای گیری مشارکتی به تصمیمگیریهایتان پایدار عمل کنید یعنی سیستم تصمیمشدن داشت که هدفش این است که شما در تصمیم

ت مشخصی با یکدیگر در تعامل هستند. حکمرانی شبکه ای تکثر گراست و دربرگیرنده تعداد زیادی از فعاالن و کنشگران با وابستگی متقابل که برای تولید کاال  یا خدما

 decentralizedئله مبتنی بر مذاکره بوده و تصمیم گیری پایدار را مورد توجه قرار می دهد. حکمرانی شبکه ای، توزیع دانش اکتسابی  و تمرکززدایی از حل مس

problem solving و مبتنی بر راه حل های جمعیcollective solutions    است با هدف افزایش کارایی و اثربخشی مد نظر است. حکمرانی شبکه ای درصدد کاهش

شود ها است و شامل بخش رسمی و بخش غیر رسمی میگیریی مدنی به عبارتی در تصمیمای دخالت دادن کل جامعهبروکراسی و قراردادهای رسمی است. حکمرانی شبکه

های تخصصی به نوعی در منطقه ای شدن ها را ببینید، بلکه باید جامعه مدنی و انجمنای شدن فقط دانشگاهعبارتی این طور نیست که در منطقه و این بسیار مهم است؛ به

 دیده شوند.
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 دکتر یزدان ابراهیمی، عضو هیات علمی موسسه 
به نام خدا خدمت شما عرض کنم واقعیتش این است که اگر طور دیگری بخواهیم به 

قضیه نگاه کنیم من فکر می کنم که ایران یک کشور منحصر به فرد و یونیک است، یعنی 

رفتارها و سیاست ها و نوع حکومتی متفاوت با سایر کشورها است و به همین ترتیب 

شویم، نظام آموزش عالی آن هم یونیک است، یعنی وقتی که وارد نظام آموزش عالی می

داریم که در واقع خودش باز به دو بخش پزشکی و بینید که یک بخش دولتی شما می

شود. در پزشکی و  غیر پزشکی هر کدام رفتاری متفاوتی دارند. در غیر پزشکی تقسیم می

ها نیز هر کدام در واقع رفتارهای رشته های فنی و مهندسی،  علوم انسانی و سایر رشته

فرد است، و نمیتوان ادعا کرد کنید. در واقع این کشور منحصر به متفاوتی را مشاهده می

این کشور متمرکز است یا غیرمتمرکز. زمانی که گفته می شود، متمرکز است، باید همه از 

آییم در نظام آموزشی عالی و حتی در بخش یک جا فرماندهی شوند، ولی وقتی که می

 های دیگر می بینیم حاکمیت متمرکزی را هم شاهد نیستیم.

های مختلف رفتارهای متفاوت و متناقضی اتفاق می افتد. بخششاید به همین خاطر در  

االن در دولت بخش پزشکی و غیر پزشکی جدا شده، هزار دلیل آوردند که به این شکل 

باشد بهتر است، اما ببینید در همین کشور، دانشگاه آزاد هر دو بخش پزشکی و 

یک چهل درصد از آموزش غیرپزشکی را با هم دارد و با یک سیاست اداره می شود و نزد

 عالی را که در اختیار دولت نیست را در برمیگیرد. 

قدار ر ایران یک مده پژوهی هر بخش از آموزش عالی  برای خودش رفتار متفاوتی دارد و این رفتار براساس اصول خاصی شکل نگرفته است. به همین خاطر در مورد آیند

 .Nیا Mیا Qدر ایران بعدش یک عالمت سؤال باید گذاشت. آیا  P، اما این در کشورهای دیگر هست Qآنگاه  Pمردد هستم. 

 P  انگاهQ مین طمئن هستم همبینید در علوم پزشکی منطقه بندی می کند، من دهد. االن میهای مختلفی میدر بخش های مختلف در نظام آموزش عالی ما جواب

اید بات جدیدی را یک ادبی هد و در غیر دولتی جواب دیگری می دهد. بنابراین، متأسفانه من فکر می کنم کهسیاست در آموزش عالی در بخش دولتی یک نوع جواب می د

ا که با این رفتاره ه نظر می رسدر واقع بدکارشناسان و در واقع عالمان بیآفرینند یعنی بگویند حاال این رفتار، رفتاری است غیر علمی و غیر منطقی و غیر عقالیی. چرا که ما 

زیر وزارت و ایشان قبالً زشک است،پهمواره به قهقرا می رویم و مشکل داریم در هر حال رفتارها قابل پیش بینی نیست. به همین خاطر است که می ببینیم که وزیر علوم ما 

ی این که ت می آید برازیر بهداشوچنگیز پرسیدم آقای در بهداشت بوده، رفتار ایشان در هر دو سازمان به نظر شما یکی بوده است؟ همین االن در واقع من از خانم دکتر 

ی توانند با ر یک دولت نمدارتخانه روانشناسی بالینی را به وزارت بهداشت ملحق کند می آید نامه می نویسد و در واقع رئیس جمهور امضاء می کند و دستور می دهد. دو وز

ه اتفاقی چینی نیست که بابل پیش هایی را نداشته باشند. بنابراین من معتقد هستم این سیاستی که اتخاذ شده ق هم توافق کنند که چه رشته هایی داشته باشد و چه رشته

 ود قضاوت کردمطمئن نمی ش ین، خیلیافتد. بنابرادر نظام آموزش عالی دولتی و غیردولتی ما می افتد. ما باید این سیاست را اتخاذ کنیم و بنشینیم ببینیم چه اتفاقی می

 که آیا این سیاست درست است یا نیست.

 دکتر سید محسن موسوی، مشاور معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه فرهنگیان
در دانشگاه فرهنگیان، سطح بندی تشکیالت، بصورت واحد یا مرکز، پردیس، مدیریت امور 

 برخی از پردیس های  استان و سازمان مرکزی دانشگاه است و در این دانشگاه تقریباً

ها دارند این ها را سطح بندی کردیم و به هایی که معاونتها و مأموریتها و برنامهفعالیت

 اصطالح واگذاری اختیارات را به استان ها انجام دادیم. 

در دانشگاه فرهنگیان یک ستاد مرکزی وجود دارد که مستقر در تهران می باشد و در 

ت معلم را داشتیم که  همگی در یک سطح بودند و در ها ما قبالً مراکز تربیسطح استان

با تاسیس مجتمع آموزش عالی پیامبر اعظم مراکز تربیت معلم کشور زیر نظر 1386سال 

این مجتمع ساماندهی شدند.و یک مرکز معین  در استان ها برای آنها تعریف شد و 

عالیت می نمودند  مجموعه مراکز تربیت معلم های  یک استان با هماهنگی مرکز معین ف

و در این الگو  بقیه مراکز  هم سطح بودند و در سطح کشور نیز مناطق دهگانه  پیش 

بینی شده بود که برای آن منطقه یک دبیر از میان روسای معین های استان های زیر 

می شد . هرمنطقه  مشخص ای مجموعه توسط روسای آن منطقه انتخاب و دبیرخانه

با یکدیگر طرح نموده و پس از بحث راه حل های مشترکی برای مسایل مشترک خود را 

موضوعات مشترک آن منطقه به توافق می رسیدند ولی پس از تاسیس دانشگاه فرهنگیان 

در دو سه سال اخیر تقریباً ساختار جدیدی پیش بینی شد و در هر استان پردیس هایی 

ردید و مراکزی که دخترانه تحت عنوان پردیس خواهران و پردیس برادران پیش بینی گ

بودند زیر نظر پردیس دختران و مراکزی که پسرانه بودند زیر نظر پردیس پسران قرار 

آنها داده شود. بنابراین، یک  گرفتند.. بعد از مدتی باز هم بین پردیس دختران و پسران این مسئله مطرح بود که کدامیک  معین شوند و مسئولیت در استان به کدام یک از

ها در برخی از استان هایی که بیش از یک مرکز هم جنس داشتند برنامه ی دیگری تحت عنوان مدیریت امور پردیس های استان تعریف شد، البته هریک از  این پردیس
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مدیریت استان قرار گرفتند  و تقسیم بندی به  خودشان دارای زیر مجموعه ای هستند و به اصطالح مراکز قبلی زیر نظر این پردیس ها فعالیت می کنند ، این ها زیر مجموعه

گی های منطقه ای در آنجا صورت منطقه ای هم پیش بینی شده است که در حال حاضر مناطق دهگانه آموزشی وجود دارد. البته در هر ده تا منطقه دبیرخانه داریم. هماهن

دارد.  مرکز تا نُه خودش تهران مثالً. دارد مراکزی تعداد به بستگی وزارت علوم متفاوت است. چون بندی در مجموعه دانشگاه فرهنگیان کمی با الگویانجام می شود. منطقه

 بندی در دانشگاه فرهنگیان با قبل)مجتمع آموزش عالی پیامبر اعظم( خیلی تفاوت ندارد،. این منطقه

نکه این  کار تازه ا توجه به ایی شود. بمر منطقه تعیین شده ، و دبیرخانه در آن استان واقع بر اساس فراوانی مراکز، ده منطقه منظور شده و از میان آنها یکی به عنوان دبی

 شروع شده است نقاط ضعف و قوت آن خیلی مشخص نشده است. 

رکی ه حل های مشتشترک راموعات ولی در عین حال من فکر می کنم که اگر واقعاً و درست صورت بگیرد شاید سرعت در کارها و فعالیت ها بهتر شود، همچنین برای موض

د و چون اید منظور شوبهای وزارت علوم قوت این طرح باشد. اما چون دانشگاه فرهنگیان هم به عنوان یکی از زیر نظام نقاط تواند می مواردی مثل اینها   ارایه خواهد شد و

ی توان از الگوبود شاید شارت علوم اعالم  و اجرا می شود باید در این طرح لحاظ خودش یک دانشگاه بزرگی است و سیاست های آموزشی و  دانشجویی ما از طریق وز

 مناطق در آن به عنوان الگو در وزارت علوم نیز استفاده کرد.

یان ، دانشگاه فنی و انشگاه فرهنگبر د وهتنوع دانشگاه ها یکی از مواردی است که واقعاً این برنامه را تحت تاثیر قرار می دهد و مقداری در آن محدودیت ایجاد می کند ما عال

نشگاه ) دانشگاه نگیان این داشگاه فرهحرفه ای را داریم که مشابه دانشگاه فرهنگیان است یعنی، قبالً با هم  زیر نظر مجتمع آموزش عالی پیامبر اعظم بودند با تشکیل دان

رنامه ایجاد ک تنوعی در بیها همه  است.دانشگاه پیام نور و دانشگاه علمی کاربردی نیز  داریم این فنی و حرفه ای ( منفک شده و به عنوان دانشگاه مستقل تاسیس گردیده

 شان را دارندرونی خوددمی کنند یک مقداری سختی کار به نظر من در این قسمت است که اگر ما منطقه بندی می کنیم هر کدام از این ها یک سری سیاست های خاص 

ینجا حضور المی کاربردی عرفه ای و است این ها را باید حتماً در کار منظور نموده  و دیده شود. اگر دوستانی از دانشگاه های پیام نور و فنی حکه با هم دیگر متفاوت 

 داشتند می توانستند توضیحات بیشتری راجع به مجموعه های خودشان در جلسه ارائه نمایند.

 ه نوآوری برنامه درسی و آموزشیدکتر مریم حسینی، عضو هیأت علمی و مدیر گرو
کنیم از مهمانان عزیز که از راه دور و نزدیک کنم و تشکر میسالم عرض می

ای شدن و تشریف آوردند.اگر راستش را بخواهید نظر من این است که منطقه

مفاهیمی مثل تمرکز زدایی و استقالل دانشگاه همه ی این ها مفاهیم خیلی 

و ایده آل هستند، ولی این که چقدر شدنی هستند و  خوبی اند، خیلی شیک اند

این که حاال اگر وزارت بهداشت توانسته است آن را اعمال کند آیا می تواند در 

وزارت علوم هم باشد؟ وزارت علوم ما آنقدر مظلوم واقع شده است که آقای دکتر 

از  میرنیا به درستی می فرمایند: مؤسسه مقصر است. مؤسسه در سطحی که شما

بیرون می بینید مقصر است ولی واقعاً مقصر نیست، چرا مقصر نیست؟ برای این 

که مؤسسه کار تحقیقی انجام می دهد یا همه ی کارها را انجام می دهد اما در 

یک سطح باالتر وزارتخانه و بعد مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام همه ی 

عریف کرده است. پس آن چیزی می شود که کامالً متضاد آنچه که مؤسسه ت

بنابراین، شاید دیگران فکر کنند این مؤسسه که بنا به گفته خیلی از مهمانانی که 

آمدند اینجا نشستند ، اینجا مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی است  چنانچه شما 

پژوهش وبرنامه ریزی نمی کنید پس چه کاری انجام می دهید،این کارها را 

سی به حرف مؤسسه گوش می دهد، مگر کسی موسسه انجام می دهد ولی چه ک

 به حرف وزارتخانه گوش می دهد.

ما اصالً وزارت بهداشت را با وزارت علوم مقایسه نکنیم، وزارت بهداشت یک وزیر 

دارد که آقای رئیس جمهور در ابتدای ریاست جمهوریشان ایشان را  تعیین کرده 

 هد ،آیا در مورد وزارتخانه ما چنین بوده است  ؟ در طول یک سال سه تا وزیر عوض شده ؟چرا؟ ،  سرجایش از اول نشسته و به کارهایش ادامه می د

و کار دارند، بیشتر هم من فکر می کنم وزارت بهداشت با تمام احترامی که من برای دوستان وزارت بهداشتی و پزشکان خوبمان قائل هستم آن ها با بدن انسان ها سر

ی ر وزارت علوم بیشتر با فکر آدم ها برای دموکراتیک شدن جامعه سروکار دارند. وزارت بهداشت  در رشته خودشان خیلی خوب کار می کنند، ولکارشان مهارتی است اما د

ود، آیا منطقه ای ری شوزارت علوم وقتی در یک سال چند تا وزیر عوض می کند و بعد وزیری را می گذارند که از جنس خودش نیست  و صرفا برای این که این دوره سپ

چگونه می توانیم همین  شدن با توجه به ویژگی هایی که در کشور ما از قبیل بحثهای بومی و زبانی وجود دارد،  شدنی است؟ هر کس نغمه و ساز خودش را می زند، ما

ت ؛ یکدست کنیم باز می بینیم در اینجا هم خیلی تفاوت است یک منطقه ای را که االن دوستان ما تشریف دارند که تقریباً به لحاظ زبانی و فرهنگی خیلی هم  همگن اس

ا گفته شود به نظر من آن چیزی که استان گلستانی که قبالً جز مازندران بوده  خیلی متفاوت با استان گیالن. من نمی دانم واقعاً چگونه، البته خیلی خوبه که این زمزمه ه

این بیم بال در ما آنقدر وحشتناک « گویند: افزون ز چه ترسیم که در عین بالییمز خود تعارض است ولی این بیم بال، که میباید تغییر کند. احساس تعارض است که بدتر ا

 است. وزارت علومی ها که اگر غرق آن شویم از کجا مطمئن باشیم از این که هستیم بدتر نشویم.

مطمئن باشیم که در دوره بعدی نمی آیند این سیاست منطقه ای شدن و این همه زحمت و کار پژوهش و در اینجا قانون واقعاً متکی به فرد است چگونه ما می توانیم 

 کارهای فکری که شده را یکسره از بین نبرند ؟!!
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ایی شدن  ندارم واقعاً من هم نطقهچیزها م من واقعاً مثل آقای دکتر ابراهیمی اعتقاد دارم که ما واقعاً یونیک هستیم ما در نوع خودمان بی نظیریم، من اصالً اعتقادی به این

ای مزمه هایی برین دور زاحساس می کنم این ها برای این است که صرفا طرح بحثی شده باشد ،البته برای انباشت دانش خوب است ما خیلی وقت است که بگوییم در ا

 جدیدی نیست. حرف های هل سال دیگر که االن خیلی هم معتقدیم که این حرف هامنطقه ای شدن شده است اگر می خواهند بروند پیشینه ی آن را بررسی کنند سی، چ

آید مرکز استان اگر یمقتی بودجه وه وقتی خواستند به سه تا خراسان تقسیم شود با چه مشکالتی روبرو شد. واقعاً در یک استان در نظر بگیرید شما یک استان خراسان را 

 استان می رسد به بقیه نمی رسد.هستند چون واقعاً بودجه تا وسط  بیچاره و بدبخت آن طرف استان باشد استان های غربی

فته شود به ی اگر باید گهست، ول من آدم بدبینی نیستم ولی واقعاً می خواهم بگویم اگر باید گفت اصالً، نه این که این حرف ها زده نشود ، باشد خیلی شیک و خوب هم 

ام به ب بود خیلی گاش برای من جالبینم در وزارت بهداشت یک نکتهمیمی برای آن گرفته شود خیلی با احتیاط باید حرکت کرد. من مییک سرانجامی برسد در نهایت تص

اجرا کرد و این  آن هارا در  ه ای شدنگام شروع کرده است. حاال یا گام به گام یا به صورت مطالعه مقدماتی روی  یکی از این مناطق کار کنیم  که آیا واقعاً می شود منطق

رد یعنی، استان ندگی بومی داهم پراک نکته را باید توجه داشته باشیم که تهران را متفاوت از سایر استان ها ببینیم . یک استان دیگری که هم پراکندگی جغرافیایی دارد و

که امیدوارم راهگشا  نهاداتی دارمبطه پیشدر این را توانند به همدلی و همزبانی برسند. هایی را من االن دیدم ترک، کرد، لر سه تایی با هم بودند آیا واقعاً آن سه استان می

 باشد. 

 ثحب.. زودتر از فلج اطفال و.،با توجه به تفاوتی که بین ماموریت های وزارت علوم و وزرت بهداشت وجود دارد ایجاد همزبانی و همدلی برای مساله ایی مثل وبا  -1

 مرکز زدایی و... شدنی است . از این رو به تفاوت ماموریت و ماهیت تخصص توجه شود .استقالل دانشگاه ها ،ت

ع مهم تر از وید هیوم تنوقول دی کشور ما دارای تنوع فرهنگی ، زبانی و قومیتی است و به سختی می توان برخی مواقع انها را با هم متحد و در یک منطقه دید . به -2

 تکثر است .

ن زیر چتر رفت وذیرفتن پبقه دار بودن برخی از دانشگاه ها نسبت به برخی دیگر که در فایل پنل راجع به آن بحث و گفتگو شد ،امکان به دلیل ارشدیت و سا -3

 دانشگاههای باسابقه در کنار دانشگا های کمتر سابقه دار مشکل آفرین است .

 نل ها یی می تواند به سمت تحقق هدف می تواند مفید باشد برا ی انباشت دانش در خصوص منطقه ایی شدن آموزش عالی ،گذاشتن چنین پ -4

ورت پایلوت ند لطفا به صر آن مصرآموزش عالی ب گذاراندر آخر از همه البته مهمتر از آنچه پیشتر گفته شد ، اگر بر چنین تصمیمی دست اندرکاران پنل و یا سیاست  -5

 ه دست آورد.بهمدلی  چندگانه اجرا شود تا بتوان سنجشی عملی و اقعی از میزان همگرایی و اشتباه شود به طوری که ابتدا یکی از مناطق از همان مناطق

 عضو هیات علمی موسسه  ،انتظارییعقوب دکتر 

ای شدن بیشتر یک بحث فراملی است. منطقه خاورمیانه چند تا کشور در این منطقه

می کنند که با هم در منطقه یک قراردادهایی را امضاء می کنند یا قوانینی را تصویب 

 بخش آموزش عالی به صورت طرح های دانشجو و استاد مبادله شود.

ای بندی در سطح ملی این بحثی که به نظرم اینجا مطرح شد و هدف پنل بیشتر منطقه

است . بنابراین، به نظرم عنوان پنل مناسب نیست بگوییم. منطقه ای شدن، وقتی که می 

ه صورت خودکار این کار انجام می شود. ولی منطقه ای گوییم شدن یک چیز خودکار ب

کردن یعنی، یک چیز ارادی یک فردی یا سازمانی از باال بخواهد این کار را انجام دهد 

 را بگذاریم منطقه بندی. حاال این سؤال مطرح است:پنل  پس بهتر است عنوان این 

کالتی دارند که منطقه چرا منطقه بندی، چه مزایایی دارد؟ مگر استان ها چه مش -1

 آیا به توسعه بیشتر کمک می کند؟ -2بندی کنند؟ 

 آیا به اثر بخشی آموزش عالی بیشتر کمک می کند؟  -3

 آیا به کارآیی آموزش عالی بیشتر کمک می کند؟  -4

 آیا به عدالت اجتماعی بهتر کمک می کند؟ چه کاری می کند؟ -5

 آیا ما کار عبثی را انجام می دهیم؟  -6

 یا به توسعه منطقه ای کمک می کند؟  -7

 یابه توسعه محلی یا توسعه استانی کمک می کند؟ -8

ت ما می خواهیم امتداد خوب با توجه به این که ما در رابطه با آینده می خواهیم بحث کنیم، بحث منطقه ای کردن ها بیشتر مربوط به گذشته است، ادبیات گذشته اس

 بدهیم.

عت، کشاورزی، نیست، که دانشگاه ها می توانند چه رابطه ای با هم داشته باشند یا در یک مکان جغرافیایی قرار بگیرند. االن مهم این است که چگونه صن االن دیگر مهم این

و فن آوری چگونه می توانند یک  خانواده ها، جوامع مدنی این ها چگونه می توانند با هم دیگر و در کنار دانشگاه در کنار مؤسسات پژوهشی در کنار پارک های علم

وانیم در یادگیری و توسعه، اکوسیستم یادگیری و نوآوری را تشکیل دهند؟ االن مسئله، در سطح جهان این است که ما چگونه بتوانیم یک اکوسیستمی را طراحی کنیم که بت

؟ االن اصالً بحث این نیست، که ما چند دانشگاه را در کنار هم قرار دهیم با هم دیگر نوآوری و در نهایت توسعه ملی کمک کنیم یا به توسعه یک منطقه یا استان کمک کنیم

جربه زیستی مشترکی به مدیریت کنیم بعد یک قوانینی مشخص برای آن در نظر بگیریم. مهم این است االن صنعت با دانشگاه چگونه می تواند هم زیستی داشته باشد، ت

 ایه انسانی و سرمایه اجتماعی و سرمایه فرهنگی را توسعه دهند. به نظرمن ما بایستی به جای این که برویم به طرف منطقه ای بندی برویم،دست بیاورند و راحت بتوانند سرم
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شود اصالً نوآوری، جام نبه سمت ساخت اکوسیستم های یادگیری و نوآوری که عمدتاً در سطح جهان امروزه بر محور دانشگاه انجام می شود که اگر بر محور دانشگاه ان

 یادگیری شکل نمی گیرد.

ه اصالً آن وجه به این کنید با تهایی بوده، فرض کحاال نکته ای که در آخر می خواستم عرض کنم اینکه، کارهایی که وزارت بهداشت انجام دادند بیشتر ساختار اکوسیستم

 ل دائمی با آن دارد ...متقاضی وزارت بهداشت در داخل خودش است و مصرف کننده آن که در تعام

 بیمارستان در کنار دانشگاه است این ها خود به خود یک اکوسیستم هایی نه قوی ولی اکوسیستم هایی را ایجاد کرده اند ...

 دکتر رضا منیعی، معاون پژوهشی موسسه

 سؤال های بنده از خانم دکتر این است که:

 چقدر از اجرایی این موضوع احساس رضایت دارند؟ -1

 کل ذی نفعان هم ستاد وزارت، هم دانشگاه ها، هم دانشجویان، چقدر احساس رضایت دارند؟ -2

 ایا در این زمینه پیمایشی صورت گرفته است؟ -3

 چقدر از دو، سه سالی که موضوع را پیگیری می کنند احساس رضایت دارند. -4

گ هستیم اگر مسائل و مشکالتی و این که نکته ای هم که اشاره شد، ما در یک کشور و یک فرهن -5

داریم در واقع در بین همه ی ما یکسان است. سبک های مدیریتی ما تقریباً یکسان است ولی چرا در 

شود ولی در وزارت علوم به قول دوستان این اراده وزارت بهداشت این اراده وجود داشت و دارد انجام می

 وجود ندارد.

 کوچکی و تنوع کمتر آن نیست؟آیا دلیل موفقیت وزارت بهداشت  -6

 

 چنگیز
آقای دکتر منیعی فرمودند که پیامد این کار فکر می کنید چیست؟  ما اصالً مباحث مالی را به این قضیه 

ر را دچار مشکل و حتی ییگره نزدیم، چون وقتی که شما می خواهید تغییر ایجاد کنید، نباید سراغ حساسیت هایی بروید که این حساسیت ها ممکن است همان اول کار تغ

دن بود، ولی از آن طرف بحث متوقف کند. اگر می گفتند مکانیزم توزیع اعتبارات دانشگاهها از کانال دانشگاه مرکزی منطقه شود، دقیقاً پاشنه ی آشیل بحث منطقه ای ش

 توزیع اعتبارات افزوده در مناطق شکل گرفت.

گاه مادر تصویب شود، خوب مسلماً شروع ایجاد رقابت و تعارض و مقابله بود. این است که بحث ما دقیقاً این بود، عرض کردم اگر گفته می شد بودجه شما باید بیاید در دانش

چک تر سیر دانشگاه های کویک عرصه ای پیش بیاید دانشگاه هایی که یاد گرفته بودند از هم دیگر سبقت بگیرند و پیشرفت خود را در سبقت گرفتن می دیدند و در این م

این صحنه به یک  هم همیشه فکر می کردند که ناکام می مانند و این احساس ناکامی باعث یک احساس دشمنی هم نسبت به دانشگاه بزرگ تر می شد، سعی کردیم که

 تبدیل شود.«این در واقع هدف بود»محیط یادگیری برای دوستی که 

کماکان مثل قبل است. شاید اگر حاال این فدرالیسم آموزشی دانشگاهی شکل بگیرد و شاید سال های دیگر این به خاطر همین فرآیندهای تخصیص بودجه، دادن اعتبارات 

ثال در این ارتقاء آموزشی اتفاق می افتد. ماتفاق بیافتد. ولی اصالً برنامه وزارت بهداشت این نیست. و این که حاال از نظر ارتقاء آموزش نتیجه ای داشته یا نه، بله ما معتقدیم 

 بحث آزمون ها چند تا رویکرد دارد: 

 اگر آزمون در سطح ملی برگزار شود: خوب طبیعتاً شما آدم هایی را که دعوت می کنید طرح سؤال کنند یک جمعیت محدودی هستند. -

 اد، وقتی می گوییم دانشگاهی برگزار شود: میزان مشارکت خیلی بیشتر خواهد بود. در واقع تفویض اختیار باید د -

انشگاه هایی که کل تعداد یکی از اساتید هم فرمودند: که طرح مناطق آمایشی برای آموزش عالی،  بحث انحرافی نسبت به استقالل دانشگاه ها است. ببینید زمانی که د

ه مستقلی که شما اسم آن را بگذارید کل هیئت علمی اعضای هیئت علمی آن حاال چه به صورت مشروع یا نامشروع دانشگاه شده یا دانشکده علوم پزشکی شده یا هر دانشکد

ا دارد که بگویید می خواهید آن پانزده نفر است. آیا می شود برایش بحث استقالل مطرح کرد؟ آیا آن معیارهایی که شما می خواهید استاندارد یک دانشکده یا دانشگاه ر

نطقه ای قرار دهید  و اجازه دهید در کنار هم به صورت یک کل به آن ها هویت جدیدی بدهیم این ها مستقل اش کنید.  ولی وقتی که این ها را با هم تحت یک خوشه م

سیر منطقه آمایشی قابل کم کم رشد می کنند کم کم به هم کمک می کنند. بنابراین، اتفاقاً اگر بخواهیم بحث استقالل دانشگاه مطرح کنیم استقالل دانشگاهها از م

گاه که صورت، چون الجرم مجبور بودیم در یک استان به دانشگاه هایی که کف استاندارد و استقالل دارد اجازه عملکرد مستقل بدهید و به چند دانشاجراست. در غیر این 

گاه مستقل و خود مختار میشناسید و استاندارد الزم را ندارند، اجازه استقالل ندهید.  این چند دستگی را در وزارتخانه تشدید خواهد کرد. یعنی، شما در یک استان یک دانش

تعداد دانشکده و دانشگاه هایی که برای مستقل شدن کف استاندارد را ندارند  Nبه دانشگاههای دیگر اعالم می کنید که شما باید زیر نظر وزارتخانه باشید. یعنی وزارتخانه به 

زعم برخی همکاران معتقد باشیم که برخی از این موسسات فرزندان ناخواسته آموزش عالی اند،  وصل خواهد شد و می دانیم که بستن این ها جواب نمی دهد، حتی اگر به

در وزارت علوم هم همین طور  نمی توان این فرزندان ناخواسته را به راحتی از حق حیات محروم کرد. االن دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی همین وضعیت را دارند،

ی یدتری است. بنابراین، ما معتقدیم رویکرد منطقه ای ارتقای آموزشی ایجاد می کند، ولی وقتی شما از یک دانشگاه یا دانشکده کوچک صحبت مشاید حاال به شکل شد

و رشد می کنند. این یند کنید که ده تا هیئت علمی ندارد، دو نفر را بفرستید سؤال ملی طرح کنند، این کمک می کند کم کم در ارتباطات از الک خودشان بیرون می آ

 واقعیتی که در مورد ارتقاء آموزشی ما معتقدیم به تدریج این اتفاق خواهد افتاد.

ر خواهی کنید نتیجه را در مورد سطوح مدیریتی ، در حال حاضر یک سطح مدیریتی اضافه کردیم، یعنی مکاتباتی با رئیس منطقه داریم به این مضمون که شما بروید نظ -

ید تک به ممکن است تصور شود که اضافه شدن این سطح سبب کندی کارها و طوالنی شدن فرآیندها می شود. فرض بفرمایید این سطح وجود نداشته باشد، با به ما بدهید.
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د منطقه ای، پردازش امور در سطح مناطق تک این دانشگاهها با وزارتخانه ارتباط داشته باشند، اگر بخواهیم تک به تک ارتباط برقرار کنیم کار را سخت می کند، اما با رویکر

 سبب پخته تر شدن فرآیند ها می شود. 

ه نفس و تازه فارغ التحصیل همچنین از تجربه دانشگاه های بزرگتر و از توان هیئت علمی جوانی که در دانشگاه های کوچک تر شروع به کار کردند که یک سری آدمهای تاز

ته شود که تدریس کنند برای هم افزایی استفاده می شود.  استفاده از تجربه بزرگ ترها و انرژی جوان ترها به رشد منطقه کمک اند که ممکن است فقط از آن ها خواس

د که یک سری د انجام می دهکند. مثالً، فرض کنید در یک منطقه آمایشی دانشگاه فسا را داشتیم، دانشگاه خیلی بزرگی نیست ولی، طرح هایی را در تعامل با شیراز دارمی

گوید این کار را قرار است دانشگاه فسا انجام دهد.. این یعنی استفاده بهینه و هم افزایی مأموریت هایی را شیراز اصالً به فسا محول کرده. یعنی، رسماً رئیس دانشگاه شیراز می

 رژی و اما نه چندان باتجربه در دانشگاه کوچک دارند کار می کنند.و جلوگیری از بی انگیزه شدن جوان ترهایی که االن به عنوان یک نیروی تازه نفس و پران

زارت علوم و وزارت در مورد ناهمسانی منطقه بندی ها و متولیان مرزبندی می توان گفت منطقه بندی باید به صورت همسان باشد و چه بهتر این مناطق حتی بین و -

قعیت این است که کشور ما کشور بزرگی است و این رویه ارتباط متمرکز و عمودی وزارتخانه ها با کل کشور بهداشت و حتی وزارت کشور کم کم یک شکل پیدا کند. وا

تفویض اختیار بدهیم، حرکت کنیم. خیلی پایایی نخواهد داشت.  یعنی، اگر بخواهم آینده را در نظر بگیریم باید به فکر این باشیم که ناچاریم به سمت یک نوع فدرالیسم که 

هایی که درگیر آموزش عالی  هتر این مناطق را کمک کنیم باالخره اگر قرار است تغییر در دراز مدت اتفاق بیافتد این را باید از دانشگاه ها شروع کنند و وزارتخانهچه ب

 هستند شروع کنند و کم کم بقیه را دنبال خود بکشند.

نهایتاً تصویب شد حدود شش سال قبل تهیه شده بود و مرتب از دیگران نظرخواهی می شد  1394سال  بحث مشارکتی نبودن سیاستگذاری: در مورد سند سیاستی که در -

می فرستیم که در منطقه  و نهایتاً به تصویب رسید. پیش نویس آیین نامه ها هم به همین شکل صورت گرفت و حاال دیگر یک عده مشاور خوب داریم و به شوراهای منطقه

 به ما بگویند و این باعث می شود خیلی از کارها پخته تر شود .بحث کنند و نتیجه را 

شد یک سیاست نکته دیگری که در خصوص تفاوت بحث پزشکی و غیر پزشکی مطرح شد این تفاوت مربوط به زمینه است. وقتی که زمینه های مجموعه ما متفاوت با -

رسالت مؤسسه ی پژوهش و برنامه ریزی این است که بررسی کنند ببینند در زمینه وزارت علوم چگونه  واحد در دو زمینه متفاوت، نتیجه متفاوتی می دهد و فکر می کنم

 برای مناطق بود یعنی پیش بینی کرده بودیم مناطق تشکیل می شود: ماتریسیمی شود عمل کرد. مثالً، یکی از چیزهایی که در سندمان داشتیم ساختار 

 ن المللی.دانشگاه با تیپ یک با مأموریت بی -

 منطقه ای. -دانشگاه با تیپ دو با مأموریت استانی -

 دانشگاه با تیپ سه با دانشکده مأموریت به اصطالح در حد شهرستان و محل دارند. -

 بعد پیش بینی شده بود که در عین تعلق به یک منطقه آمایشی، دانشگاه های همسطح از مناطق مختلف نیز کنسرسیومهایی تشکیل دهند. 

کده های بزرگ رشته های بته در حال حاضر عمالً این کار در برخی موارد صورت گرفته شده است. مثالً روسای دانشکده های پزشکی بزرگ ما یک مجمع دارند، این دانشال

ورالعمل، آیین نامه مسائل را برای کل تخصصی و فوق تخصصی متعدد دارند، چون اندازه بزرگی دارند لذا مشکالت خاص خودشان را دارند. اینها خودشان یک سری دست

 کشور آماده می کنند نُه تا دانشکده هستند .

 انتظاری

 در سیاست های منطقه ای که وزارت علوم دارد، دانشگاه آزاد را شما چگونه کنترل می کنید؟

  چنگیز

عالم کرده ایم، از دانشگاه آزاد می خواهیم که ارزیابی را انجام بدهد و بعد هم ارزیابان در خصوص کنترل و بحث اعتبار بخشی دانشگاه آزاد مثالً، ما استانداردهای رشته ها را ا

که میزان توسعه واحدهای دانشگاه  بیرونی را می فرستیم ، منتهی به عنوان یک دانشگاه در منطقه آمایشی در نظر گرفته نشده است. حاال چرا این کار را نکردیم به خاطر این

تا و واحدهای داروسازی سه،  14های پزشکی، داروسازی و دندانپزشکی با رشته های دیگرخیلی متفاوت است.. تعداد کل دانشکده های پزشکی دانشگاه آزاد  آزاد در دانشکده

با توجه به تفاوت کارکردی، تعداد چهار تا بیشتر نیست، و طبق برنامه مجموعه ما با آنها برخورد می شود. ولی، به اصطالح وضعیتش در مورد وزارت علوم متفاوت است، 

تحت پوشش هست که آن غیرانتفاعی هایی که در وزارت علوم و وزارت بهداشت خیلی متفاوت است. در وزارت بهداشت فقط یک مؤسسه غیر انتفاعی بنام وارستگان مشهد 

ماتریسی باشد، شما هم منطقه ای فکر کنید  هم سطح ها و هم یک سری  هم فقط کارشناسی تربیت می کند. شما ممکن است متفاوت ببینید و شاید راه حل آن ساختار

 گروه های کارکردی جداگانه برای شان بگذارید.

 انتظاری

 نه می خواهم ببینم در سیاست منطقه بندی شما دانشگاه آزاد چه جایگاهی دارد؟ 

  چنگیز

اساس کاری که داریم از دانشگاه آزاد دعوت می کنیم. دانشگاه آزاد به لحاظ اداری و مالی که کامالً  ببینید باید مشخص کنیم اصالً با دانشگاه آزاد چکار داریم، چون بر

ت علوم دارد تصویب می شود در مستقل است کاری که با ما دارد: بحث نظارت بر برنامه ها است، گرفتن مجوزها و اعالم ظرفیت دانشجو. این ها باید همان گونه که در وزار

را ما می خواهیم اشت تصویب شود. حاال نظارت بر واحدهای دانشگاه آزاد را ما به طریقی در منطقه آزمایشی دیدیم. یعنی اگر دانشکده ی پزشکی آزاد کرمان وزارت بهد

سپاریم. توجه می فرمایید ولی این که  نظارتی بر روی آن داشته باشیم به جای این که عمودی از وزارتخانه همه کار را انجام دهیم، یک قسمت را به منطقه ی کرمان می

نشگاه علوم پزشکی وزارت بگوییم شما هم عضو این منطقه هستید باید در جلسه شرکت کنید، این دیگر به ما ربطی ندارد. مثالً برنامه های تحول وزارت بهداشت با دا

بنابراین، بر حسب عنوان کاری که هست ما تکلیف اش را روشن می کنیم. قرار نیست این ها بهداشت ربطی به دانشگاه آزاد ندارد، اما آزمون صالحیت بالینی اش ربط دارد. 

 زیر مجموعه وزارت بهداشت باشند .

 انتظاری
 در واقع دو نوع تقسیم بندی دارید یکی تقسیم بندی منطقه ای، یکی سطح بندی . آیا این دو جزء دانشگاه برتر می شوند؟
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  چنگیز

 اند. ده های پزشکی حسب سطح و محدوده فعالیتشان و به صورت داوطلبانه مجمع تشکیل دادهنه . فعال فقط دانشک

 انتظاری

 آیا این دو با هم متناقض نیستند.

  چنگیز

، کارهایی که در قالب ها ماتریسی عمل می کنند یعنی، دانشکده های پزشکی تیپ یک، یک عملکرد خاص دارند، اینها در منطقه کارشان را انجام می دهندخیر. دانشکده

است. ببینید تشکیالت و دبیرخانه تعریف نکردند، بین خودشان یک  Functionalمنطقه باید انجام دهند، انجام می دهند ولی، یک سری مشکالت ویژه دارند. یک گروه 

بازوهای مشورتی وزارتخانه هستند به جای این که وزارتخانه به آنها اساسنامه ای را تعریف کردند، چرخشی هر بار در یکی از دانشکده ها جلسه تشکیل می دهند. این ها 

 کردند و ... بگوید شما بیایید، ما از شما راجع به موضوعی مشورت می خواهیم، آیین نامه های دستیاری را می نویسند، آیین نامه ی ارتقاء را بازنگری

 زارتخانه هستند و وزارتخانه نیز از آن ها حمایت و تشکر می کند.کارهای حرفه ای و تخصصی را به عنوان بازوهای مشورتی خوب و

 انتظاری
 حاال این منطقه بندی شما چه کمکی به توسعه سالمت در مناطق مختلف در سطح ملی می کند؟

  چنگیز

 دقیقاً به توسعه سالمت. اتفاقاً خیلی خوب کمک می کند حتی قبل از این که این منطقه بندی را ...

 انتظاری
 خیر. این که خیلی خوب کمک می کند بحث دیگری است، شاخص سالمت را از چند به چند ارتقاء داده است در سطح جهانی رتبه ی چند است؟

  چنگیز

.،مثالً اگر بخواهیم عدد یریمشاخص های سالمت به این سادگی ها تغییر نمی کند. مثال اگر یکی از شاخصهای سالمت که میزان مرگ و میر مادران باردار است را در نظر بگ

عامل اصلی مرگ و میر بیماریهای دو  را به یک برسانیم، کلی باید اقدامات انجام دهیم.  زمانی با واکسیناسیون یک دفعه شاخص های مرتبط با مرگ و میر کم شد. اما وقتی 

 غیر واگیر و سوانح است، این شاخصها خیلی تدریجی تغییر می کند. 

ی از در مسائل بهداشت و درمان قبال هم به نوعی منطقه بندی داشتیم یعنی، یک سری از خدمات اتفاقاً در همین منطقه بندی انجام می شد. یک سر نکته دیگر این که

دستگاههایی داریم و بر  خدمات به اصطالح بسیار گران قیمت است و در مناطق تعریف می شود که االن در منطقه جایابی می شوند. مثالً برای یکی سری مناطق نیاز به

مده است آزمایشگاه رفرنس غذا و اساس ان نیازها دانشگاه واجد این امکانات مکلف است به کل منطقه سرویس بدهند. مثل آزمایشگاهای مرکزی یعنی، االن مثالً غذا و دارو آ

، اصالً به این معنا نیست همه ی این امکانات در اصفهان متمرکز شود. این را رؤسای دارو را در مناطق تعریف کرده است.البته اگر اصفهان مرکز منطقه ای آمایشی هفتم است

آزمایشگاه غذا و داروی رفرنس دانشگاههای علوم پزشکی منطقه با توجه به وضعیت جغرافیایی، جاده ها، جمعیت، امکانات جنبی با هم توافق می کنند. مثالً اگر فرض کنید 

طب  یا اصفهان.  یا اگر مثالً فرض کنید دانشگاه طب سنتی در منطقه می خواهیم یزد باشد یا کاشان باشد یا اصفهان توافق می کنیم. مثالً در می خواهیم کاشان بهتر باشد

 سنتی توافق شد که در یزد باید راه اندازی شود. 

ناطق جایابی شده است این می تواند ما را در توزیع نیرو، در معین تعریف بحث بهداشت و بحث درمان و دارو و غذا هم در همین م، اینها یک تقسیم مأموریتی می شود

در یکی از مناطق اتفاق بیافتد، نه تنها درسطح مناطق در سطح کشور هم بالی بزرگ کردن بیمارستان ها،کمک کند یا فرض بفرمایید اگر در حادثه ای خدای نکرده یک 

رستان معین این منطقه کیست؟ و اگر در منطقه اتفاق بیافتد کدام منطقه قرار است معین این منطقه باشد؟ بالفاصله تخلیه تعریف شده است که اگر یک اتفاقی بیفتد بیما

 بیماران یا مجروحین و آسیب دیدگان انجام شود.

 انتظاری
 اصالً ما یک نمایه ی سالمت جهانی داریم برای تمام کشورهای دنیا سالیانه محاسبه می شود.

  چنگیز

ت، رفسنجان، زابل، طقه جنوب شرق، که شامل کرمان و سیستان و بلوچستان که مرکز دبیرخانه آن کرمان  می باشد. دانشگاه های تحت پوشش آنها کرمان، بم، جیرفمن

 زاهدان و ایرانشهر و یک تعدادی دانشکده ی علوم پزشکی. 

 انتظاری
 تان سیستان و بلوجستان، دانشگاه زابل جزء کدام منطقه است؟این را پاسخ ندادید این را گذشتم ببنیدشما فرض کنید اس

  چنگیز

رفت، رفسنجان، زابل، منطقه جنوب شرق، که شامل کرمان و سیستان و بلوچستان که مرکز دبیرخانه آن کرمان  می باشد. دانشگاه های تحت پوشش آنها کرمان، بم، جی

 کی. زاهدان و ایرانشهر و یک تعدادی دانشکده ی علوم پزش

 انتظاری
 رف کرمان ...ببینید االن در سیستان و بلوچستان فلج اطفال مشکل است ولی، در این منطقه که تصمیم گیری می شود بیشتر گرایش پیدا می کند فرض کنید ط

  چنگیز
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شد. نقشه بیماری های عفونی در معاونت بهداشتی و سیستم توزیع امکانات بهداشتی درمانی اصالً این طوری نیست که زیر نظر و به دستور دانشگاه علوم پزشکی کرمان با

برای آن داریم. در سیستان و بلوچستان علت اشکال این است واکسیناسیون حتی دو Registry Systemبهداشت کشور کامالً مشخص است. یعنی هر مورد فلج حاد شل را 

تقریبا هیچ مورد فلج حاد شلی از داخل کشور نداریم منتهی ویروس فلج اطفال از طریق مدفوع دفع می سه بار کشوری واکسناسیون فراگیر فلج اطفال انجام شده، ما دیگر 

کند. مشکل در حال حاضر در  شود و اگر کسی واکسینه نشده باشد و فلج گرفته باشد یا آلوده به ویروس شده باشد این از طریق مدفوع اش می تواند بقیه افراد را آلوده

مرزی  خصوص مرز پاکستان و افغانستان و دیگر کشورهای هم جوار است که فلج اطفال ریشه کن نشده است، مشکل از داخل استان نیست، بلکه در مناطقمناطق مرزی به 

  است به خاطر ترددهایی  که بین دو طرف مرز انجام میشود. این اصالً ربطی به توزیع امکانات توسط کرمان ندارد. 

 انتظاری
را توسعه اخص سالمت استان سیستان یکی از استان هایی است که شاخص سالمت بسیار پایینی دارد. اگر استانی بود شما تالش می کردید شاخص سالمت آن این از نظر ش

 بدهید.

  چنگیز

 شاخص های سالمتی اصالً استانی است شاخص سالمت منطقه ای نیست. 

 انتظاری
 بدانم چه اثر بخشی دارد؟می خواهم اثر بخشی این منطقه بندی شما را 

  چنگیز

مختلف با کمک  اثر بخشی منطقه بندی این است که وقتی که کرمان متولی شده است، یک برنامه ی برآورد نیاز تک تک شهرهای منطقه ی آمایشی را به نیروهای

 دانشگاههای منطقه انجام داده است...  

 انتظاری
 جام دهد.این مسئله را خود استان مگر نمی توانسته ان

 چنگیز
ت دادند که بنشینند برآورد نمایند، اصالً کرمان نیامده برای آنجا انجام دهد، آن ها با هم نشستند فکر کردند. کرمان هم این کار را نمی کرد ولی وقتی که به منطقه مأموری

ندارد، حتی به استان های دیگر مأموریت می دهند مثالً، یکی از پیامدهایش  یک سری متخصصینی را که سیستان و بلوچستان نیاز دارد و دانشگاه زاهدان امکان تربیتش را

ک موقع ما فکر می کنیم وضع بوده است که برآورد نیرو انجام شده است. یک زمانی ما متولی برنامه ریزی نکردن هستیم، دیگر جایی نمی خواهد، مسئولیتی نمی خواهد . ی

دارید ولی این که صرفاً بگوییم این گزینه این اشکال ها و این نقدها را دارد و گزینه بهتری هم ندهیم یا گزینه های فضایی موجود وضع خوبی نیست، گزینه ی بهتری 

ت چیزی که در وزار بدهیم. رشته ی من پزشکی است اما کارشناسی ارشدم را آموزش خواندم یک جوری بین دو رشته ای دارم کار می کنم، مشکلی که ما داریم یعنی،

کنیم. کما این که  بهداشت حاکم است عمل گرایی است یعنی تا ابد نمی نشینیم روی هر موضوعی مدام بحث فلسفی کنیم. یک مقدار مطالعه و بررسی کرده و تست می

چه می شود، نکند شریان اش پاره شود، نکند  بیماری که دل درد حاد دارد و روده اش در حال پاره شدن است، اگر جراح به طور وسواسی فکر کند که اگر االن چاقو بگذارم

 .... ممکن است هر چیزی به ذهن پزشک خطور کند تا اینکه بیمار بدون دریافت هیچ اقدامی فوت می کند.

 انتظاری
 شما درباره ی نتایج این منطقه بندی مطالعه انجام داده اید؟

 چنگیز
در کارگروههای منطقه ای دور هم نشستند. چرا که در نشست های قبلی همه فقط با معاون آموزشی وزیر صحبت  اولین باری بود که معاونان آموزشی دانشگاهها 1393سال 

 شتر یک اقدام فرهنگی بود. می کردند، اما با بحث آمایشی، زمینه ای فراهم شد تا آنها  یک دفعه هم با هم حرف برنند و از هم یاد بگیرند. اقدام ما در گام اول بی

 ابراهیمی
بندی ها میتواند خوب طقهشما اصوالً به جای این که عدم تمرکز ایجاد کنید تمرکز ایجاد کرده اید، در هند و چین منطقه بندی در این کشورها چون وسیع است این من

 باشد ولی در کشوری مثل ایران ...

  چنگیز

 ایران خیلی وسیع است.

 ابراهیمی
بندی ندارد، شما فرضا، استان سیستان و بلوچستان یک منطقه در نظر بگیرید و استان فارس را یک منطقه در نظر بگیرید هر یک کشوری مثل ایران نیاز به این منطقه 

نا به ل کنید هر منطقه ای بکاری می خواهید انجام دهید همان جا انجام دهید لزومی ندارد که شما ده تا استان را دور هم جمع کنید و سیاست مشترکی را در آنها اعما

 مقتضیات خود باید در مورد خود تصمیم بگیرد. 

  چنگیز

 وزارت علوم با وزارت بهداشت متفاوت است . contextمن توضیح دادم که 

 ابراهیمی
 contextیت است، اصالً متفاوت نیست. کانتکسفرهنگی یکی است کانتکس اقتصادی یکی است، آن ها فعال contextگویم اصالً کانتکس فعالیت نیست،من اتفاقاً می

 نیست.
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 چنگیز
، حاال ببینید شما در یک از نظر تعداد مؤسساتی که یک خوشه را تشکیل می دهند، تعداد مؤسساتی که مثالً وابسته به وزارت بهداشت هستند در استان اصفهان یکی است

دانشگاه علوم پزشکی یزد شما را از این پس یک »ی در یزد وجود دارد، حال بگوییم منطقهدو تا استان اصفهان و کاشان وجود دارد، یا در استان یزد یک دانشگاه علوم پزشک

 این که اصالً معنی ندارد. یعنی، بحث هم افزایی و گفتمان با هم و کار کردن کجا می رود ...« منطقه می نامیم

م خوب باالخره مشکالت متفاوت، راه حل های متفاوت دارد. به هیچ عنوان نمی یک مطلب دیگر به هر حال شما فرمودید، ایران منحصر به فرد است ما منحصر به فرد هستی

 گوییم الگوی وزارت بهداشت که عیناً آنجا انجام می شود؟ 

یکی از  whoه های  مشاوراین که حاال چه پیشنهادی ... من یک چیز جالب برای شما بگویم، با سیستم ادغام یافته ی وزارت بهداشت من چند جا برای پرزنت رفتم، حاال

دانشگاه پزشکی آنها پرزنت کنیم .  rangeجاهایی بود که از بنده در دانشگاه تورنتو دعوت به عمل آمد و از ما خواستند که سیستم آموزش پزشکی ایران را به اصطالح برای

اجتماعی در پزشکی خیلی جدی است حاال اصالً مسئولیت اجتماعی  ساختار به این گونه تقسیم می شود اینگونه دانشگاه ها درگیر خدمات هستند چون بحث پاسخگویی

م نبود که چرا این کار را است، پاسخگویی اجتماعی نیست.در این بین یکی از حضار سوال پرسید که چه شد که شما توانستید این کار را انجام دهید، برای آنها این مه

 کردید؟ 

 انتظاری
 سیستم آن ها موفق تر است.یعنی شما می فرمایید سیستم ما از 

  چنگیز

 سیستم ما به لحاظ ادغام یافتگی سیستم، در مقام تئوری و در مقام عملی در کارکرد عملی بهتر است. 

ط داشتند ولی از این به بعد ه ارتباو نکته اخر اینکه چقدر ذی نفعان احساس رضایت دارند، ابتدای کار دانشگاه ترس شدیدی داشتند چرا که معتقد بودند  تا حاال با وزارتخان

ا را می خورند این ها جلوی رشد ما را می دانشگاه که رقیب ما است باید با آنها روبرو شویم و مثالً، وضع مان بدتر می شود و نگرانی های از قبیل اینکه از این به بعد اعتبار م

بود. داشتیم یعنی مثالً، فکر کنید شورای گسترش شاهد دعواهای که خیلی مؤدبانه و آکادمیک می گیرند، بعد چرا فالن دانشگاه مرکز منطقه باشد من نباشم، ما دعواهایی

یج حل شد یعنی، همان بین دو رئیس دانشگاه که یکی می گفت دانشنامه ی من بهتر است و آن یکی می گفت من بهترم. من باید رئیس منطقه باشم.ولی، این ها به تدر

وقتی به من زنگ می زد و تهدید می کرد که اگر خواستید منطقه ای کنید من هیئت علمی ام اعتصاب می کنند و به شدت مخالفت می کرد، االن معاون آموزشی که مثالً، 

 فاده کرد.است سودکه با او صحبت می کنم معتقد است که دیگر مشکلی ندارد و االن به این نتیجه رسیده است که می شود این مدلی کار کرد و بعد می شود از 

حساس نکرده اند. ولی در اما این که شما بگویید دانشجویان چقدر احساس رضایت دارند دانشجوها به جز در مورد امتحانات به چیز دیگری درگیر نیستند یعنی، هنوز ا

 خصوص  رزیدنت این نارضایتی وجود دارد...

وزارت علوم این اراده وجود ندارد، وزارت بهداشت کالً روحیه ی افرادش عمل گرایی است یعنی، بحث ولی این که چرا این اراده در وزارت بهداشت وجود داشته و در  -

سسه در وزارت بهداشت تئوریک صرف آن نمی کنیم. مطالعات تئوریک در  بحث ممیزی  هم داریم، تئوری پردازان ممیزی در وزارت علوم هستند یعنی، عمالً  ممیزی مؤ

 اری انجام نشده است .انجام می شود، اینجا ک

 پیشنهاد من این است که کمی اقدام پژوهی فکر کنید من فکر می کنم در بحث منطقه ای واقعاً می شود به صورت یک اقدام پژوهی برخورد کرد.

  چنگیز

 ظرفیت آن ایجاد می شود اختیار بیشتری داده می شود. بله . ما به تدریج این کار را می کنیم، بعضی مناطق واگذار شده است، یک فرآیند، توسعه ای است به میزانی که 
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 نتیجه پنل میز آینده پژوهی.2

 دستور العمل ایجاد  شبکه ملی مناطق آموزش عالی کشورپیش نویس 

 

 

ها )سوم وچهارم نویس ابتدا در همایش معاونان آموزشی دانشگاهاین پیش توضیح الزم:

بحث واقع شده است. اکنون برای بحث و مداقّه بیشتر به ، نوشهر( ارائه و مورد 95شهریور 

ها و شود تا دیدگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی منعکس میهمه دانشگاه

 مالحظات خود را بیان کنند. 

 مقدمه

ه سیاستتگذاری، حمایتت و با عنایت  به فلسفه وجودی و اهداف تشکیل وزارت علوم، تحقیقات و فناوری که مأموریتت اصتلی آن انستجام بخشتی بت

مجلتس  18/5/1383ارزیابی ملی نظام علمی در سطح کالن کشور است و نظر به تأکید قتانون اهتداف، وظتایف و تشتکیالت  ایتن وزارت،  مصتوب  

» و بنتد  1متاده « و»ها  و مشارکت  آنها در سیاستگذاری  وپیشبرد اهداف آموزش عالی  کشور از جمله در بنتد شورای اسالمی بر استقالل دانشگاه

گری دولتتی و جلتب ماده دو در این قانون، و به استناد محکمات اسناد رسمی و مرجع کشوری مبنی بر تمرکز زدایی، رفع تصتدی« ج» بخش «  1

قتانون برنامته  77،  متاده 1390مشارکت نهادها و مناطق، مطابق اصول آمایش سرزمین )از جمله : سیاستهای کالن ابالغی از سوی مقام رهبری در 

نامته شتورای معاونتان آموزشتی آیین» قانون برنامه پنجم(، دستور العمل  شبکه ملی مناطق آموزش عالی کشتور، پیترو   184تا  181چهارم و مواد 

تتاریخ    155078/2)مصوب وابالغی شماره معاونت وقت آموزشی وزارت علوم، تحقیقتات و فنتاوری « ها و مؤسسه های آموزش عالی مناطق دانشگاه

 شود.(به عنوان مأخذ سیاستی عالی تدوین و تصویب می 93 /8 /25

، و بته جتای «دستتور العمتل » ، «دستور العمل شبکه ملی مناطق آمتوزش عتالی کشتور»از این به بعد در این دستور العمل، برای اختصار به جای 

 شود.گفته می« شبکه»، «شبکه ملی آموزش عالی کشور»

 ی دستور العمل. الگو1ماده 

ینی و برای الگوی سازماندهی این شبکه، به جای سناریوی کامالً غیر متمرکز، خوشبینانه وغیر واقع بینانه که   بتا بافتت اجتمتاعی و شترایط سترزم

بنتای مطالعتات ای شتبکه بتر مفرهنگ و قوانین و اسناد مرجع کنونی سازگار نیست و نیز به جای  مدل شبه بورکراتیک شتبکه،  از متدل منظومته

 صورت گرفته، استفاده شده است. 

 . اصل استقالل دانشگاهی2ماده 

های معین مناطق آمتوزش عتالی ای و دانشگاهشود از جمله نقش شوراهای منطقههایی که در آن عهده گرفته میتشکیل شبکه و فعالیت آن و نقش

ن استقالل دانشگاهی مصرّح در قانون وزارت، قانون برنامه چهتارم و برنامته پتنجم و تواند و نباید ناقض و یا حتی جایگزیکشور، در هیچ شرایطی نمی

 ها و مؤسسات آموزش عالی درکشور باشد. های امنای دانشگاههای تامّ هیئتاختیارات و مسئولیت

 ی است.در هر حال  موکول به رعایت و تقویت و تکمیل اهداف استقالل دانشگاه« شبکه»فلسفه وجودی و مشروعیت 

 . تدوین  و تصویب مشارکتی وتعاملی  دستور العمل3ماده 

عتالی انجتام متی شتود و  آموزش و مؤسسات هادانشگاه آموزشی معاونان ساالنه بررسی و حک و اصالح و تدوین نهایی این دستور العمل، در نشست

های الزم مخصوصتاً بتا و پژوهشی از آنها جهت اصالحات و ویرایشها و مؤسسات آموزش عالی سپس برای اطمینان بیشتر با انعکاس به همه دانشگاه

 آید. بینانه بودن، قابلیت اجرایی و نتایج مفید ؛ نظرخواهی به عمل میهدف واقع

 .1تبصره

ذی نفعتان  ها و  خبره های موضتوع و  تعتدادی از متدیران ومعاون آموزشی وزیر عتف پس از تشکیل نشست های مشورتی با رؤسای برخی دانشگاه

 ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی دستور العمل شبکه را نهایی می کند.ستادی و دانشگاهی و نتایج نظرخواهی از دانشگاه

 . 2تبصره 

عالی کار بررسی، حک واصالح  وتتدوین نهتایی ایتن دستتور العمتل را برعهتده خواهتد  آموزش ومؤسسات هادانشگاه آموزشی معاونان ساالنه نشست

ها و مؤسستات اشت و نیز برای اطمینان از قابلیت اجرایی و نتایج مفید عملی در جهت تفتویض اختیتار ستاختاری بته صتورت کارآمتد از دانشتگاهد

 شود. آموزش عالی و پژوهشی نظرخواهی می

 . اهداف شبکه 4ماده 

آموزش عالی در سطح کلی از طریتق مشتارکت همته منتاطق  .  زمینه سازی برای هماهنگی، انسجام، هم افزایی، یکپارچگی و سامان بندی مندی1
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 ها و مؤسسات آموزش عالی واقع در این مناطق در هدف گذاری ها و سیاستگذاری ها  وبرنامه ریزی آموزش عالیکشور و دانشگاه

ی اقتصادی آموزش عالی)بخش هتای . افزایش سطح کمی و کیفی مشارکت مؤثر، همکاری و تعامالت سه جانبه دانشگاه، دولت و ذی نفعان اجتماع2

 صنعت، بازار کار، کشاورزی، محیط زیست، فرهنگی، اجتماعی و...(

. تفویض اختیارات به صورت ساختاری و نهادینه شده وافزایش استقالل وخود تنظیمی در مناطق برای میتدان یتافتن نتوآوری هتا و خالقیتت هتا 3

 وابتکارات درون جوش از پایین

 های امنا با همکاریهای میان دانشگاهیها و تقویت هیئتدانشگاه . تحکیم استقالل4

 . حرکت در جهت عدالت آموزش عالی و توازن سرزمینی و توسعه پایدار آن 5

 گیری در آموزش عالی. ارتقای سطح اثر بخشی سیاستگذاری و تصمیم6

 عالی و افزایش پاسخگویی اجتماعی آن. نهادمند شدن امکان اشتراک مساعی ملی برای حل مسائل و مشکالت آموزش 7

 ها و جامعهها در هم افزایی ملی دولت و دانشگاه. نقش شبکه ملی دانشگاه8

 های سیاستگذاری برای توسعه علمی کشور . نقش شبکه به عنوان تصمیم ساز و گشودن دریچه9

 ر سنجی و تضمین کیفیت . سامان یابی آموزش عالی و همه زیر نظامهای آن و نهادینه شدن امر اعتبا10

 وری و اثر بخشی ملی و شاخص توازن و پایداری، کیفیت و تعالیای و افزایش سطح بهرههای منطقهگیری از ظرفیت. بهره11

ه ای و ها با عطف توجه به مقتضیات ومنافع ملی و مشارکت های منطقت. نگاه جهانی به آموزش عالی وتعامالت وهمکاری های بین المللی دانشگاه12

 اولویت ها وظرفیتها وتنوعات مناطق مختلف این سرزمین بزرگ 

 

تفویض اختیاری ساختاری و موضوع اختیارات در این شبکه با هدف برقراری توزان  وهماهنگی در سطوح منطقه ای و ملی صتورت خواهتد  تبصره:

 گرفت. 

 . مناطق آموزش عالی5ماده 

شود.مناطق ده گانه آموزش عالی با توجه به موقعیت جغرافیتایی، ویژگیهتای گانه دانشگاهی تشکیل میشبکه ملی آموزش عالی کشور در مناطق ده 

 اند:بندی شدهای و مالحظات کشوری به شرح زیر تقسیمهای مختلف اقتصادی، منطقهقومی، فرهنگی، اجتماعی و ظرفیت

 

 ها و مراکز آموزش عالیگانه دانشگاه 10مناطق 

 دبیرخانه منطقه ای)پیشنهاد اولیه آزمایشی ( تحت پوششاستان های  منطقه

 دانشگاه تهران البرز -تهران 1

 دانشگاه نوشیروانی بابل گلستان -مازندران -گیالن 2

 دانشگاه تبریز زنجان -ادبیل -آذربایجان غربی -آذربایجان شرقی 3

 دانشگاه بوعلی سینای همدان مرکزی –قم  -قزوین -همدان 4

 دانشگاه رازی کرمانشاه لرستان -ایالم -کردستان -اهکرمانش 5

 دانشگاه اصفهان چهارمحال بختیاری -یزد -اصفهان 6

 دانشگاه شیراز -کهگیلویه و بویر احمد -بوشهر -فارس 7

 دانشگاه شهیدباهنر کرمان هرمزگان-سیستان و بلوچستان -کرمان 8

 دانشگاه فردوسی مشهد انسمن -خراسان جنوبی -خراسان شمالی -خراسان رضوی 9

 دانشگاه شهیدچمران اهواز خوزستان 10

معاونت آموزشی  25/11/94، تاریخ 2511998/2و نامه شماره  1394: معاونت اداری، مالی و مدیریت منابع وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، مأخذ

 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

 

تتوان ه در کل منطقه در مطالعات امکان سنجی وکارشناسی، نا معقول وغیر موجته  ارزیتابی بشتود میدر صورتی که مخاطرات اجرای یکبار تبصره:

در نظر گرفت و بر مبنای ارزیابی تکتوینی آن،  95های کافی برای اجرای آزمایشی )پایلوت ملی( در نیمه دوم سال یکی از مناطق را برحسب آمادگی

 حکّ و اصالح الزم، شبکه را در همه مناطق ده گانه فعال کرد. با توجه به  نتایج  پایلوت و 96از سال 

 .  ساختار و ارکان مسئولیتی6ماده 

ات شبکه،  مسئولیت مشترک ملی در آموزش عالی است و اصل در آن پرهیز از هرگونه دیوانساالری )بورکراتیزه شدن( و پیچ وخم های اداری ومقترر

ه منابع مادی وانسانی است . اما  برای هماهنگی بیشتر و تسهیلگری، ارکتان مستئولیتی آن بته شترح زیتر افزایی و تشکیالت سازی زاید اتالف کنند

 باشد:می
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 کشور )ودبیرخانه ملی ( عالی آموزش مناطق مرکزی یک. شورای 

 .شبکه عضو عالی آموزش ومؤسسات هادانشگاه آموزشی معاونان ساالنه اجالس دو 

 گانه ) ودبیر خانه منطقه ای ( ده مناطق در عالی آموزش ایمنطقه شورای. سه 

 ( ملی ودبیرخانه) کشور عالی آموزش مناطق  مرکزی یک. شورای

قتام وزارتتی، متشکل از دبیران مناطق آموزش عالی و چند دانشگاه برتر در سطح کشوری بتا حضتور م« شورای مرکزی مناطق آموزش عالی کشور»

شتور کمتوزش عتالی در آبه عالوه مدیرانی از سایر دستگاه های حاکمیتی ومدیریت وبرنامه ریزی مرتبط بتا معاونان و  مدیران ذی ربط وزارت عتف  

ز تصتویب ایتن انامه اجترای ایتن شتورا بعتد ای نیرومند و اثر بخش راهبری کند. آیینشبکه ملی آموزش عالی کشور را در جهت تحقق کامل شبکه

 دستور العمل تدوین وتصویب می شود. 

شتود. لی( تشکیل میمدبیرخانه ملی شورای مرکزی در معاونت آموزشی وزارت عتف و زیر نظر معاون آموزشی )به عنوان دبیر دبیر خانه  . 2ه تبصر

ی عامالت اجرایتگری شبکه، حمایت از آن، مستند سازی، اطالع رسانی وتنقش دبیرخانه ای ملی شورای مرکزی مناطق آموزش عالی کشور،  تسهیل

و متدیریت  با دبیرخانه های منطقه ای  و ارزیابی عالی عملکرد شبکه در جهت تحقتق اهتداف تعریتف شتده و پیگیتری هتا وهمتاهنگی هتاخصوصا 

تستهیگر  ها و مناطق و به عنتوانضمن تأکید بر تبدیل نشدن آن به یک دیوانساالری دست وپاگیر دانشگاهنامه اجرایی دبیرخانه تعامالت است. آیین

 بعد از تصویب دستور العمل تنظیم می شود.  نندهو هماهنگ ک

 ها ومؤسسات آموزش عالی عضو شبکهدو. اجالس ساالنه معاونان آموزشی دانشگاه

شتود و رگتزار میبهای منتاطق کشتور  بته عنتوان میزبتان دوره ای ها در یکتی از دانشتگاهاین اجالس همه ساله با حضور معاونان آموزشی دانشگاه 

سیاستتهای  ر طول یتک ستال بته عتالوه اصتول وهای اجرایی برای پیشبرد و اثر بخشی شبکه دنامههای عمل و آیینستها و چارچوبترین سیامهم

ن ذاری بترای ایتگتاجرایی  اشاعه فرهنگ   برنامه ریزی  و مدیریت مبتنی بر خود تنظیمی منطقه ای  در این اجالس به تصویب متی رستد. دستتور 

لتی  دبیرخانته  م یگیری تشکیل آن توسط شورای مرکزی انجام می شود و امور پشتیبانی ومستند سازی واطالع رسانی آن بتااجالس و  مدیریت و پ

 شبکه است.   

شتوند و یل میای و ملی تشتکهای منطقههای مختلفی در اثنای سال توسط شبکه برای دستورگذاری مباحث این اجالس از طریق دبیرخانهکارگروه

 ان باشد  کنند. اجالس می تواند برمبنای نتایج مطالعات آینده پژوهی، محل مباحث و نگاه های آینده نگر آموزش عالی ایرفعالیت می

 ای آموزش عالی / مناطق ده گانه سه. شوراهای منطقه

شتود. زمتان ی آن منطقته تشتکیل میها و مؤسسات آموزش عتالاین شورا ها در هر یک از مناطق ده گانه  با عضویت همه معاونان آموزشی دانشگاه

موزون بشود تا اثر بخشی وهتم افزایتی بیشتتری  1«شوراهای رؤسا ومعاونان ومدیران منطقه»تشکیل این شورا ها ترجیحا بهتر است با زمان تشکیل 

 داشته باشد .

ها و مؤسستات معاونتان آموزشتی دانشتگاهای آموزش عالی استت کته توستط ای شبکه ملی آموزش عالی کشور با شوراهای منطقهمسئولیت منطقه

ر وافتق منتختب دتهای حائز شرایط و متورد شود و نقش هماهنگ کننده در هر منطقه با یکی از برترین دانشگاهآموزش عالی آن منطقه راهبری می

دیریت تعتامالت همتاهنگی ومت مسئولیتومعاون آموزشی آن   منطقه معین دانشگاه های معین مناطق )نقاط کانونی( است.منطقه به عنوان دانشگاه

 مصوبات شورای آن منطقه را بر عهده دارد  پیگیری  و دهی ومباحثات ومصوبات و گزارش

عتین منطقته بته ای با شورای منطقه ای و نقش هماهنگی اجرایی آن با معاون آموزشتی دانشتگاه ممسئولیت تشکیل هر دبیرخانه منطقه .1تبصره 

 ش عالی است.عنوان دبیر منطقه آموز

یست. بلکته نطقه باشد( ننقش دانشگاه معین منطقه، امتیاز ثابتی برای یک دانشگاه )هر چند هم برترین یا بزرگ ترین دانشگاه کشور یا م .2تبصره 

میتان همته  های الزم بر مبنتای توافتق رضتایت بختش  درهای معتبر و واجد صالحیتمسئولیت سنگین منطقه ای و ملی است که یکی از دانشگاه

 دو ستاله( بته گیترد و در دوره هتای چنتد ستاله )حتداقلها ومؤسسات آموزش عالی منطقه  در مجمع منطقه ای با رأی اکثریت برعهده میدانشگاه

 ایتنهای اجرایتی نامتهصورت گردشی قابل تغییر است )انتخاب مجدد دورۀ مسئولیتی با رضایت اعضای شورای منطقته ای بالمتانع استت(. در آیین

 شود.دستور العمل جزئیات این موضوع  وسایر تفاصیل، تعیین می

ی، تیتارات ستاختارزدایی و تفویض اخها و مؤسسات آموزش عالی، رسالت اشاعه تفکر تمرکزنشست های ساالنه  معاونان آموزشی دانشگاه. 3تبصره 

ا  خصوصتا تتا ه ملی آموزش عالی در منتاطق ده گانته دانشتگاهی رفرهنگ سازی و متحقق سازی و اجرایی سازی این دستور العمل و  تشکیل شبک

 زمانی که هنوز شبکه و ارکان آن مستقر نشده اند، برعهده دارد 

تفاصتیل و  ونامته هتای اجرایتی این دستور العمل پس از بررسی های کارشناسی  ونظر سنجی های الزم  در تاریخ ........... به تصویب رسید و آیین  

 رتبط با آن از طریق ارکان شبکه تهیه و تصویب و اجرا خواهد شد.جزئیات م

                                                           
 (1394به شرح مندرج در  آیین نامه اجرایی شوراهای مناطق ، معاونت اداری ، مالی،  .مدیریت منابع وزارت علوم، تحقیقات و فناوری)دی ماه   1

 


