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Analysis of the legal nature of Islamic Azad University 

 

After the victory of the Islamic Revolution in Iran, the lack of human resources, the imposed war, widespread 

sanctions, and the heterogeneous structure of higher education with a revolutionary atmosphere led the 

authorities at the time to establish institutions outside the rules and structure of public universities. The goal 

was to make these institutions independent of the government budget. Therefore, Islamic Azad University was 

established in 1982 and in a short period of time, this university started operating in 14 units throughout the 

country. The main question of the article is in this regard, what is the nature and position of the Islamic Azad 

University in the legal system of the country? Islamic Azad University was the first non-profit higher education 

institution after the Islamic Revolution and is also associated with the Islamic Revolution. This institute has 

always had special privileges, both in its establishment and in its expansion. These privileges can be studied in 

legal, legal and financial fields. As a result, this institution can not be considered as a private institution or even 

the same level as other non-profit higher education institutions and it seems that due to its revolutionary 

nature, according to the available legal evidence and acknowledgment of its founders, legal nature such as 

institutions It will be public and revolutionary. 
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 زاد اسالمیآماهیت حقوقی دانشگاه  واکاوی 

 1مصطفی یوسفی 

 چکیده

و نیز  گسالالدرده  های تحریمجنگ تحمیلا،   ،یران، کمبود  نابع انسالالاناانقالب اسالالال ا ا پیروزی از پس

تاسالیس  وسالسالاتا تا      ،وقت باعث شالد تا  سالالو ن   ناهمگون آ وزش عالا با فضالای انقالبا  سالاتدا 

این بود تا این    هدف  و سالالالاتدا  دانهالالالگاهای دولدا  ا د  دسالالالدو  کا  تود قرا  دهند از ضالالالواب   

تاسالیس شالد و   1361اسالال ا د  سالا     از این  و دانهالگاه آزاداشالدبودجه دولدا بقل از  وسالسالام  سالد

قاله واحد د  سالراسالر کهالو  شالرو  به فتالیت کرد   سالوا  ا اللا   14دانهالگاه د  د   دم کوتاها این  

 ؟ قا کهالالو  چه  اهیت و جایگاها دا دزاد اسالالال ا د  نماح حقو د  این باب اسالالت که دانهالالگاه آ

بوده  اسالال ا از انقالب    غیردولدا غیراندفاعا، پسا  ش عال وزنخسالدین  وسالساله آزاد اسالال ا آدانهالگاه  

ویژه ای چه د   ا دیازام تاص وز هموا ه او همچنین قرین با انقالب اسالالال ا اسالالت  این  وسالالسالاله 

گسالالدرش برتو دا  بوده اسالالت  این ا دیازام د  عر الاله های حقوقا، قانونا و  الا  د   تاسالالیس، چه  

دیف  ا هم وسالسالام تصالو الا و یا حد  توان د  ز رهد  ندیجه این  وسالساله  ا نماطالته اسالت   قابل  

 سالالد با توجه به  اهیت   وزش عالا غیر اندفاعا غیر دولدا دانسالالت و به نمر  ادیگر  وسالالسالالام آ

،  اهیت حقوقا نمیر نهادهای عمو ا و  ؤسالسالان آنطبق شالواهد حقوقا  وجود و اععان   انقالبا آن

  تواهد داشت  انقالبا

  وسسام غیر اندفاعا زاد اسال ا،  اهیت حقوقا،آا دیازام حقوقا، دانهگاه   کلیدی: واژگان

 

 

 استادیار،گروه حقوق،دانشگاه آزاد اسالمی،تهران شمال، تهران ،ایران1

2/1400/ 4تا یخ د یافت :  

1400/ 27/3تا یخ پذیرش:    
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  قد ه

لذا هموا ه به   اسالالت عالا یکا از عوا ل  وثر د  اعدالی یک کهالالو  د  ابتاد  ادی و  تنوی  آ وزش 

ال ا از  زاد اسال آ  دانهالگاه   شالوداد  هر کهالو ی نگریسالده   اهبردی به عنوان یکا از اهداف   دانهالگاه

 وضو     آ د س ضرو م و نیاز جا ته به وجود از انقالب اسال ا بر اسا  پسجمله نهادهایا است که 

  هالاشالالالما  اهلل  آیالت   نطق  بالا  1361/ 2/ 31 و خ  تهران  جمتاله  نمالاز  د   بالا   نخسالالالدین  برایاین دانهالالالگالاه  

  برای جا ته د   علما فضالالای  ایجاد  لزوح  به جمته نماز های تطبه د  وی   گردید   طرح   فسالالنجانا

عدح ضالواب  گزین  دانهالجو، بهره گیری از  وش تحصالیل از حوزه علمیه    نمود  اشالا ه  انقالب  حفظ

 (1361/ 3/ 1 همدرین ویژگا هایا  طرح شده بود )کیهان:

 زاد اسال اآحقوقا دانهگاه   ژیم

اگرچه از لحاظ ظاهری زیرشالالاته ای از  ؤسالالسالالام غیر دولدا و غیر اندفاعا  زاد اسالالال ا آدانهالالگاه  

 به سبب  وقتیت ویژه ای که دا د  ژیم حقوقا  دفاوتا  ا دا ا است ا ا به    است؛

 سیسچرایا تأ:2-1

نما توان آن  ا با فضالای  شالد  براین اسالاسسالیس أضالای تاص انقالبا تزاد اسالال ا د  فآدانهالگاه 

قطتا نبود قوانین پهالدیبان و نیاز ندی    ایساله نمود ق  اسالت؛  اح اسالال ا که از ثبام برتو دا کنونا نم

زاد اسالالال ا د  فضالالای غیرشالالفاف  آسالالیس دانهالالگاه  أباعث گردید تا ت،  افو ی انقالب به آ وزش عال

 شد ا ری  یسر نبا آن  طالته ی حقوقا  که به گونه ای؛ ذیردم پ  و 

به عبا م   واسالالت تتا ض با قانون یا با قانونا   وا د   دا ایزاد اسالالال ا  آسالالیس دانهالالگاه  تأتا یخ  

دانهالگاه تصالویب و  قانون بر بنای اعما  ؛  عما  دانهالگاه بر بنای قانون باشالدان که آ الحی  به جای  

 سالله فوق ناشا از ترکیب هیام  ؤسس و حمایت های با د یغ نهادهای حکو دا    است   یافده تغییر

با تص  جلس شالو ای اسالال ا از این نهاد بوده اسالت  ا ا نباید از تاطر دو  داشالت که تأسالیس این  

 :به د یلا که اشا ه تواهد گردید از ضرو تهای انقالب اسال ا بوددانهگاه  
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فر ان ا اح تمینا) ه( به  نمو  انقالب فرهنگا د  اعهان جهانیان به  تنای  تتطیلا دانهالگاها به الف( 

بایسالت  دشالمنا با علم و ا تجاعا دانسالدن  اهیت انقالب اسالال ا  ترفا شالد  لذا جمهو ی اسالال ا  ا

بر آن که  انع  سالیر انقالب فرهنگا نهالود به افکا  عمو ا داتلا و تا جا اثبام  با  اهکا ی عالوه  

ه جمهو ی اسالالالال ا ناله تنهالا بالا علم و دان   خالالفالت نالدا د بلکاله تود برگرفداله از  تالا ف و   ا نمود کال 

اندیهاله های دانهالمندان اسالت  لذا بهدرین طرح، تسسالیس دانهالگاها  سالدقل از دانهالگاه سالابق که د  حا   

ه    با این طرح نه تنها شالاببپاکسالازی و انقالب فرهنگا بودند که توسال   سالالولین نماح  دیریت بهالود  

ی ضالالد علم و دانهالالگاه بودن انقالب از بین  یرفت بلکه با  هالالاهده ی ترکیب هیأم  ؤسالالس،علم  

 دوسدا انقالب د  اعهان عمو ا تمایل  ا گهت 

 صالادف بود با او  د  گیریها د   ناطق جنگا ایران و عراق، لذا بیهالدر توان  الا   1361د  سالا  ب( 

لذا  ای آ وزش عالا برای دولت سالالنگین  ا نمود،هزینه هدولت بر  وی جنگ  تطوف بود و انجاح 

  دولت ناگزیر از اسدفاده از ظرفیدهای  رد ا برای ا ر آ وزش عالا بود

تتطیلا دانهالگاه ها عالوه بر آن که دانهالجویان  هالغو  به تحصالیل  ا سالر د  گم نموده بود،دان    ( 

لذا تقاضالالای زیادی از  ، بالتکلیف نمونده بودگاه  ا نیز ا وزان فا غ الدحصالالیل  دقاضالالا و ود به دانهالال 

سالوی نسالل جوان برای آ وزش عالا وجود داشالت و با توجه به عدح پایان کا  انقالب فرهنگا، نماح 

  ا بایست به فکری اساسا باشد 

، ترو  دانهالجویان از کهالو  برای تحصالیالم عالیه به کهالو های تا جا  هاندیجه تتطیلا دانهالگاهد(

، باعث فرا   غزها و نیروی انسالالانا بود که سالالا  ها با  ر ترو   بالغ هنگفت از کهالالو وه ببود که عال

هزینه  دولت د س توانده بودند و حا  که باید برای کهالالو   فید باشالالند،به دلیل نبود ا کان ا وزش  

  عالا از کهو  تا    ا شدند

د ، با توجه به تحریم های  با توجه به پیروزی انقالب اسالالالال ا  و نیاز کهالالالو  به فناو ی های جدیه(

بر علیه کهالو  و نیز لزوح تولید علم بو ا برای برای نهادینه کردن انقالب ، توسال    کهالو های بز  
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گزا ه های علم بنیاد،تتطیلا دانهالگاهها باعث  کود علما د  کهالو  گردیده بود و آینده انقالب  ا به  

 تطر  ا انداتت 

ا زش های انقالب اسال ا  سدلزح تغییرام بنیادینا د  نماح آ وزش  ایجاد  حی  علما هماهنگ با و(

و سالاتدا ی این تغییرام به آسالانا  مکن بود و    عالا وقت بود   لذا با توجه به  وانع  وجود قانونا

  بر همین  اهها نیز همین  سالالالله  ا باشالالددلیل عمده ی تأتیر انقالب فرهنگا د  بازسالالازی دانهالالگ

توانسالت  اه حلا برای ایجاد یک  ا تا   از ضالواب  آ وزش عالا  وجود  اتاسالیس دانهالگاهاسالاس  

  آ وزش عالا  طلوب باشد

  راحل تأسیس:2-2

ی  ا  تاسالیس دانهالگاه آزاد از اندصالاب  ییس و تصالویب اسالاسالنا ه ی اولیه تا به ا روز  راحل گسالدرده ا

 اه بتد از سالخنرانا نماز  ا   بر همین اسالاس هاشالما  فسالنجانا ، حدود چه   پهالت سالر گذاشالده اسالت 

/ده د  4539، به عنوان  ییس شالالو ای  وقت دانهالالگاه آزاد اسالالال ا  ،طا حکما به شالالما ه  جمته

جاسالالبا  ا به  یاسالالت  وقت دانهالالگاه  نصالالوب    ، دکدر عبداهللبر   جلس شالالو ای اسالالال اسالالر

سالالید علا   هیأم  وسالالس اولیه دانهالالگاه  رکب از آقایان : آیت اهلل  (87:1379)حدیث آفرین ، نمود

 یرحسالالالین    ،) ییس  جلس وقالت(هالاشالالالما  فسالالالنجالانااکبر    ،) ییس جمهو  وقالت(تالا ناله ای

عبداهلل  ، )فرزند ا اح(و المسالاللمین سالالید احمد تمینا، حجت ا سالالالح  )نخسالالت وزیر وقت( وسالالوی

  جلسه ی توی   ا تهکیل داد نخسدین  1361/ 9/ 11د   و خ   )نخسدین  ییس دانهگاه(جاسبا

کردگان دانهالگاها داتل و تا  ، علمای  نگا ش اسالاسالنا ه  ا کمیده های  ندخبط طیفا از تحصالیل

عالوه بر جا ته اسالال ا دانهالگاهیان با توجه    دادند حوزه و کا شالناسالان اجدماعا و حقوقا تهالکیل  ا

سالبا د  آن  وقع سالمت  تاونت نخسالت وزیر و دبیرکل سالاز ان ا و  ادا ی و اسالدخدا ا  جابه اینکه  

کهالو   ا برعهده داشت، کمیده تخصصا دیگری نیز د  ساز ان ا و  ادا ی و اسدخدا ا کهو  تهکیل  

  11/ 1/ 61د  تا یخ   (79)همان:و بر سالا قرا  گیرد  شالد، تا اسالاسالنا ه از  نمری دیگر نیز  و د تدقیق

 اده و ساله تبصالره د  اولین جلساله هیالت  ؤسالس تصالویب گردید  تصالویب   24این اسالاسالنا ه  هالدمل بر 
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این اسالاسالنا ه توسال  نهادهای ناظر  انند وزا م علوح یا سالداد عالا انقالب فرهنگا  الو م نگرفده  

 ؤسس توس  تود آن نهاد تصویب شده است است بلکه با توجه به  وقتیت اعضای هیام  

 شو ای عالا دانهگاه:2-3

گیری دانهالگاه  ا شالو ای عالا دانهالگاه  ترفا ترین  رجع تصالمیماسالاسالنا ه اولیه دانهالگاه، عالا

نموده بود و د  واقع شالو ای عالا دانهالگاه نق  هیام  ؤسالس د  دانهالگاه های غیردولدا غیراندفاعا  

توجه به هویت انقالبا دانهالالالگاه آزاد شالالالو ای عالا دانهالالالگاه عالوه بر هیام  کرده ا ا با   ا بازی  ا

  ؤسس از اعضای دیگری نیز  دهکل بود که به آن  ا پردازیم 

 ترکیب شو ای عالا

 هیأم  ؤسس یا نمایندگان ثابت آنها −

 له(نماینده ا اح ا ت )د   و م  وافقت  تمم −

 نماینده جا ته  وحانیت  با زنماینده جا ته  د سین حوزه علمیه قم یا  −

 وزیر فرهنگ و آ وزش عالا و یا نماینده ثابت او −

 نماینده ثابت سداد انقالب فرهنگا یا جانهین قانونا سداد انقالب فرهنگا −

  بیس دانهگاه −

جالب آن که هیام  ؤسالس، د  اسالاسالنا ه برای نهادهای با دسالدا نیز تکالیفا  هالخص نموده اسالت  

وح و نمالاینالده سالالالدالاد انقالب فرهنگا د  شالالالو ای عالا، د حالیکاله هی  نهالاد   اننالد عضالالالویت وزیر عل

با دسدا این اساسنا ه  ا تایید ننموده است، که نهان دهنده ی برتو دا ی از ا دیازام قد م عمو ا  

 توس  هیام  ؤسس  ا باشد 

الا دانهالالگاه  کننده عیل  ا به شالالو ای عالذکر، وظایف بسالالیا   هم و تتییناسالالاسالالنا ه فوق 14 اده  

  انند اندخاب  بیس دانهگاه و تصویب بودجه سا نه  واگذا  کرده است 
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طو  عادی  بایسالت بهاسالاسالنا ه اولیه دانهالگاه، شالو ای عالا دانهالگاه  ا 10همچنین بر اسالاس  اده  

  حا  نکده بسالیا  قابل تأ ل این اسالت کهگردید  با اینهر ساله  اه یکبا  با تتیین تا یخ قبلا تهالکیل  ا

 شو ای عالا دانهگاه، به د یل نا تلوح هیچگاه تهکیل نگردید است  

دا د تا تهالکیل اولین جلساله شالو ای عالا اسالاسالنا ه اولیه دانهالگاه بیان  ا 24از سالوی دیگر  اده 

 جای آن انجاح وظیفه تواهد کرد  دانهگاه، هیأم  ؤسس جانهین شو ای عالا دانهگاه بوده و به

 4یا  ظریفا وجود دا د  بنا بر اینکه با توجه به تأکید اسالاسالنا ه بر حضالو  د  این  یان نکده بسال 

عضو بسیا  تأثیرگذا  عالوه بر هیأم  ؤسس د  شو ای عالا دانهگاه، یتنا نماینده ا اح ا ت، نماینده  

جا تاله  د سالالالین حوزه علمیاله قم یا نماینده جا ته  وحانیت  با ز، وزیر فرهنگ و آ وزش عالا و یا  

ده ثابت او و نماینده ثابت سالالداد انقالب فرهنگا یا جانهالالین قانونا سالالداد انقالب فرهنگا، که با  نماین

برانگیز  توجه به اهداف اولیه تأسالیس دانهالگاه لحاظ شالده بود، علت عدح تهالکیل این شالو ا بسالیا  سالؤا 

 (143:1390)یوسفا،است 

اسالاسالنا ه، هیأم  ؤسالس  24ه  به هر حا  به علت عدح تهالکیل شالو ای عالا دانهالگاه، بر اسالاس  اد

دا  انجاح وظایف تطیر آن بوده اسالت  با این وجود، اولین جلساله  سالما هیأم  ؤسالس د  تا یخ  عهده

تهالکیل شالده    1368/ 3/ 20سالا  بتد یتنا د  تا یخبی  از شال   و جلساله  سالما بتدی،1361/ 9/ 11

 است 

هیأم  ؤسالس بتد از اینکه »:داشالده اسالت جاسالبا د   و د تهالکیل جلسالام هیأم  ؤسالس اظها   

اسالاسالنا ه به ثبت  سالید، به  هالکلا برتو د و آن این بود که افرادی که به عنوان هیأم  ؤسالس بودند، 

افرادی بودند که تیلا د گیر  سالالابل انقالب و اجدما  بودند و نیرو و فر الالت نداشالالدند که برای  ا  

اتدصا ا جلسه تهکیل بدهند  به همین دلیل جلسام هیام  ؤسس دانهگاه آزاد اسال ا،    انهگاه[ ]د

 (67«)همان: ادا ه جلسام سران سه قوه بود که د  آن  سابل  هم  ملکت  طرح  ا شد
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 شرو ط فتالیت دانهگاه

 نزد    فسالنجانا  هاشالما  سالوی از شالد،  اشالا ه که  شالکلا به  اسالال ا  آزاد  دانهالگاه ایجاد طرح که  هنگا ا

 آزاد  دانهالالالگاه  سالالالؤو ن دیدا  د  نیز  1362/ 8/ 24تا یخ د (  ه) ا اح   گردید   طرح(   ه)  تمینا ا اح

  به که  دانهالگاها این تا  کنید کمک  سالایرین و  آقایان  شالما  شالاااهللان که ا یدوا ح  ن  »و:فر ودند اسالال ا

  جا همه د  و  گردیده زیاد فتالید   بود،  توبا  بسالیا   پیهالنهاد و  گردید تأسالیس  هاشالما آقای  پیهالنهاد

 (219:18، جلد،1379«) حیفه ا اح، کند  عنایت   توفیق  شما همه به تداوند  کند پیدا توسته

  نابع  الا اولیه: 3-1

با اسالدفاده از کمک  الا بیسالت و پنم  یلیون  یالا شالا ل ده  1361دانهالگاه آزاد اسالال ا د  سالا  

اعطالایا ا الاح ا الت ) ه( و پالانزده  یلیون  یالا  کمالک نخسالالالدوزیری،  راحالل تکوین   یلیون  یالا  کمالک  

)یتنا قبل از بازگهالایا   1362توی   ا آغاز نمود  فتالیت این دانهالگاه از اوایل ا دیبههالت  اه سالا   

وزیر،  کا ل دانهالگاههای دولدا پس از انقالب فرهنگا( آغاز شالد و د  این سالا  نیز با دسالدو  نخسالت 

نجاه  یلیون  یا  از دادسالالدانا انقالب برای تأ ین  خا    الا، به دانهالالگاه آزاد اسالالال ا  یکصالالد و پ

 اتدصاص داده شد 

 ثبت حقوقا دانهگاه :3-2

قانون تجا م که تنها  اده  ربوط   584بر اسالاس  اده    1361/ 11/ 27دانهالگاه آزاد اسالال ا د  تا یخ  

د  ادا ه ثبت شالرکدها و  ؤسالسام غیرتجا ی تهران ثبت   2451به  ؤسالسالام غیرتجا ی اسالت، با شالما ه  

 گردید  

با ثبت  سالما  ؤسالساله دانهالگاه آزاد اسالال ا د  شالما   ؤسالسالام عاح المنفته ای قرا  گرفت که 

آن تقسالیم نما شالود بلکه د   اه پیهالرفت تتالا و توسالته کما    د آ د آن به هی   الو تا بین  ؤسالسالان

 گردید و کیفا آن  رف  ا

نکده قابل توجه این اسالت که ثبت این دانهگاه بدون اتذ  جوز تأسیس از سداد انقالب فرهنگا و  

 یا شو ای گسدرش آ وزش عالا وقت انجاح شده است   
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طبق اسالاسالنا ه تأسالیسالا وزا م فرهنگ و آ وزش عالا و  صالوبام سالداد انقالب فرهنگا، تأسالیس 

هرگونه  ؤسالساله آ وزش عالا د  کهالو  با  جوز شالو ای گسالدرش آ وزش عالا و با تأیید سداد انقالب  

 فرهنگا ا کانپذیر بوده است   

که تنها  اده  ربوط  1جا مقانون ت 584بر اسالاس  اده   61/ 11/ 27دانهالگاه آزاد اسالال ا د  تا یخ 

د  ادا ه ثبت شالرکدها و  ؤسالسام غیرتجا ی تهران ثبت   2451به  ؤسالسالام غیرتجا ی اسالت، با شالما ه  

 گردیده است 

این د  حالا اسالت که سالداد انقالب فرهنگا، تأسالیس هرگونه  ؤسالساله و دانهالگاه غیراندفاعا د  

توی  که طا نا ه    62/ 2/ 11صالالوبه  و خ  ا  منو  اعالح کرده بود  این سالالداد بر اسالالاس   61سالالا  

به وزا م فرهنگ و آ وزش عالا ابالغ نموده، تأسالیس  ؤسالسالام    62/ 2/ 12/ح  و خ 7/ 1279شالما ه  

های  تا ف اسالالال ا  طابق با  آ وزش عالا غیردولدا الالالالال غیراندفاعا  ا تنها برای دایر نمودن  شالالده

های  تا ف اسالال ا و تنمیم کردن  شالدهضالواب  تا الا  جاز اعالح نمود  بر اسالاس این  صالوبه، دایر 

بایست به تصویب سداد انقالب فرهنگا  سیده و  قر ام آ وزشا  های آن د  این  ؤسسام،  ابرنا ه

سداد انقالب فرهنگا( نیز د  آنها  عایت گردد  نکده حابز اهمیت   61/ 6/ 13دانهگاهها ) صوب جلسه  

بایسالالت تحت نمر وزا م فرهنگ و آ وزش  ادیگر  صالالوبه  ذکو  این بود که اینگونه  ؤسالالسالالام  

نمودند  بدین ترتیب تأسالیس دانهالگاه آزاد اسالال ا و شالرو  فتالیت آن از اوایل سالا   عالا فتالیت  ا

بدون اتذ  جوز تأسالالیس از شالالو ای گسالالدرش آ وزش عالا و سالالداد انقالب فرهنگا و تا   از   62

گوناگون  هندسا و علوح انسانا، انجاح   حیطه نما تا وزا م فرهنگ و آ وزش عالا و د   شده های

گرفت  و همچنین تکثیر و گسالالدرش دانهالالگاه آزاد اسالالال ا به سالالرعت اتفاق افداد، به طو یکه که د  

واحد دانهگاها   12واحد دانهگاها د  سط  کهو  ایجاد کرده و تأسیس    18 دم کمدر از ش   اه، 

 دیگر  ا نیز د  دسدو  کا  تود قرا  داد 

 
تشکیالت و موسساتی که برای مقاصد غیر تجارتی تاسیس شده یا بشوند از تاریخ ثبت در دفتر ثبت مخصوصی که وزارت  . 1

 عدلیه معین خواهد کرد شخصیت حقوقی پیدا می کنند. 
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یس دانهگاه آزاد اسال ا برای سداد انقالب فرهنگا نیز  حرز نما باشد، سداد انقالب   سمیت تأس

به  یاسالت وقت  جلس شالو ای اسالال ا د    63/ 9/ 17س  و خ /ح1261فرهنگا، د  نا ه ای به شالما ه  

 و د  تافیت سربازی دانهجویان دانهگاه آزاد اسال ا، آو ده است: »به  سمیت شناتدن دانهگاه آزاد 

 ا به عنوان یک  ؤسالالسالاله آ وزش عالا برای حل  سالالأله سالالربازی دانهالالجویان عیرب ، دا ای  اسالالال

پیا دهای حقوقا و قانونا قابل توجها الالالالال به تصالوص با توجه به اعالح تأسالیس دو ه های جدید 

تحت عناوین دکدری الال  ا باشد، لذا بدون بر سا دقیق برنا ه ها و نماح آ وزشا و اساسنا ه دانهگاه  

 «ت[ ا کانپذیر نیست ] تافی

این نا ه نهالان  ا دهد که دانهالگاه آزاد اسالال ا از دیدگاه سالداد انقالب فرهنگا، فاقد فرایندها و 

  جوزهای پی  بینا شده قانونا و نما م های  زح بوده است 

د   جلس   67/ 2/ 14های دانهالگاه آزاد اسالال ا« د  تا یخ از طرف دیگر،  اده واحده »تأیید  شالده

اسالال ا به تصالویب  سالیده اسالت  این  اده واحده به شالو ایتالا انقالب فرهنگا این اجازه  ا    شالو ای

 ا داد تا بر اسالاس ضالواب  تا الا،  دا ح تحصالیلا آن عده از فا غ الدحصالیالن دانهالگاه آزاد اسالال ا 

وانند همانند الدحصالیل شالده بودند، ا زیابا نموده، تا این افراد نیز بدفا غ  67/ 2/ 14 ا که پی  از تا یخ  

 فا غ الدحصیالن دانهگاههای دولدا از دانهنا ه ) د ح دانهگاها(  تدبر اسدفاده نمایند  

و بتد از تصالویب اسالاسالنا ه دانهالگاه آزاد   67تصالویب این  اده واحده د   جلس د  ابددای سالا   

ه دانهالگاه  (، تود نهالان دهنده این حقیقت اسالت ک 66اسالال ا د  شالو ایتالا انقالب فرهنگا )د  سالا  

آزاد اسالال ا پی  از آن دا ای هویت  سالما برای  الدو  دانهالنا ه  تدبر نبوده و قانونگذا  به نوعا د  

  دد  فع  هکل فا غ الدحصیالن دانهگاه برآ ده است 

 سالدندام  وجود نهالان  ا دهد که علیرغم آنکه ا اح) ه( پی  از آن دانهالگاه آزاد اسالال ا  ا  و د 

ده بودند، تنها پس از تصالویب اسالاسالنا ه دانهالگاه آزاد اسالال ا د  شالو ایتالا  عنایت توی  قرا  دا

و قانونا شالدن این دانهالگاه به عنوان  ؤسالساله آ وزش عالا، د  تا یخ   1366انقالب فرهنگا د  سالا  
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،  بیس دانهالالگاه آزاد اسالالال ا  ا به عضالالویت د  شالالو ایتالا انقالب فرهنگا  نصالالوب  ا  16/ 7/ 67

 نمایند 

 151د  شالو ایتالا  1366اسالاسالنا ه دانهالگاه آزاد اسالال ا  صالوب سالا   4ا تصالویب  اده تا اینکه ب

)اسالاسالنا ه  انقالب فرهنگا، از ز ان  الدو   جوز از سالوی شالو ای گسالدرش آ وزش عالا اعالح گردید 

 (4: اده 1366دانهگاه  آزاد اسال ا،

دانهالگاه آزاد اسالال ا پی  از تصالویب این  اده از اسالاسالنا ه تود نهالان دهنده این حقیقت اسالت که  

این اسالاسالنا ه، فاقد  جوز  زح بوده و  سالمیت نداشالده اسالت و دانهالگاه آزاد اسالال ا به واسالطه تصالویب  

اسالاسالنا ه جدید این دانهالگاه د  شالو ای گسالدرش آ وزش عالا و شالو ایتالا انقالب فرهنگا، به عنوان  

 یت پیدا کرده است یک  ؤسسه آ وزش عالا غیردولدا ال غیراندفاعا  سم

، 1361به طو  تال اله، همانطو  که د  نکام فوق اشالا ه شالده اسالت، دانهالگاه آزاد اسال ا د  سا  

بدون اتذ  جوز تأسالیس از سالداد انقالب فرهنگا و شالو ای گسالدرش آ وزش عالا وقت و تا   از  

همین  نوا    به فتالیت توی  بر 1366ضالواب  و قوانین آ وزش عالا کهالو  تأسالیس شالده و تا سالا  

 ادا ه داده است 

 

  اهیت حقوقا دانهگاه آزاد اسال ا   

دانهالگاه آزاد اسالال ا همانگونه که د  تماح طو  پایان نا ه به آن اشالا ه شالد دا ای  اهیت حقوقا  

اسالدثنایا بوده اسالت که ناشالا از شالرای  تاص ز ان او  انقالب و ضالرو یام تأسالیس آن بوده اسالت   

ا دانهالگاه آزاد ، پیرو  صالوب شالو ای عالا انقالب فرهنگا پیرا ون  ؤسالسالام  اگر چه از لحاظ قانون

آ وزش عالا غیردولدا و غیر اندفاعا تأسالیس گهالده اسالت  ا ا با نگاها بر تا یخ تأسالیس دانهالگاه پا 

 ا بریم که تأسیس دانهگاه آزاد  قدح بر  صوبه ی فوق الذکر بوده و ا ال یکا از د بل تصویب این  

ایجاد  حمل قانونا برای فتالیت دانهالگاه آزاد بوده اسالت  لذا  اهیت حقوقا این دانهالگاه  ا   آبین نا ه

 نما توان با  اهیت حقوقا دانهگاه های غیردولدا غیراندفاعا یکا دانست 
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 تصو ا بودن دانهگاه آزاد:4-1

 داقه  اهیت حقوقا دانهالگاه آزاد به دلیل عدح شالفافیت آن  وضالوعا بوده اسالت که کمدر  و د 

قرا  گرفده بود ا ا بتد از طرح وقف دانهالالگاه آزاد اسالالال ا توسالال  هیام  ؤسالالس، بحث های زیادی  

پیرا ون  اهیت این دانهالالگاه ایجاد شالالد   وافقین وقف دانهالالگاه تالش نمودند تا آن  ا دانهالالگاها 

  تصالو الا جلوه دهند و  خالفین سالتا د  اثبام  اهیت غیرتصالو الا آن برآ دند  د  این قسالمت به

 بر سا ادله  وافقین و  خالفین وقف  ا پردازیم 

 ادله ی تصو ا بودن دانهگاهالف( 

البده اگرچه شالواهد وقرابن  سالددلا بر غیر تصالو الا بودن دانهالگاه آزاد د لت دا د ا ا د  عین 

حا ، این دانهالگاه د  نماح حقوقا کهالو  از تصالو الیاتا برتو دا  اسالت که آن  ا شالبیه به  ؤسالسالام  

 تصو ا  ا نماید  که د  عیل به تحلیل آن  ا پردازیم:

 ثبت د  ادا ه ثبت شرکت ها

، د  ادا ه ثبت شرکت ها به 1311قانون تجا م  صوب سا   584دانهالگاه آزاد اسالال ا، طبق  اده 

ثبت  سالیده و شالخصالیت حقوقا پیدا نموده اسالت  این  اده  ربوط به  ؤسالسالام عاح المنفته تصالو الا  

مین دلیل بتضالا از  الاحبنمران  تدقد هسالدند که دانهالگاه آزاد اسالال ا دا ای شالخصالیت   ا باشالد  به ه

 (244:1378 وتمنا طباطبایا،)حقوقا تصو ا عاح المنفته  ا باشد

ا ا نباید از نمر دو  داشالت که دانهالگاه آزاد اسالال ا د  شالرایطا به ثبت  سالده اسالت که نه تنها هی  

نداشالده اسالت بلکه تأسالیس دانهالگاه ها  منو  بوده و تنها با  قانونا برای تأسالیس این  ؤسالسالام وجود  

حمایت دولدمردان این دانهالالگاه شالالرو  به کا  نموده اسالالت  لذا ثبت دانهالالگاه به عنوان  ؤسالالسالاله  

غیراندفاعا تنها  اه حل تأسیس این  ؤسسام د  آن ز ان بوده است، که نه به دلیل انطباق با شخصیت  

ه به دلیل ناگزیر بودن  ؤسالسالان د  ایجاد شالخصالیت حقوقا برای  حقوقا دانهالگاه آزاد اسالال ا بلک

 دانهگاه  و م پذیرفده است 
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 عدح شمو  قانون اسدخداح کهو ی

کلیه کا  ندان و کا گران دانهالگاه آزاد اسالال ا از شالمو  قانون اسالدخداح کهالو ی تا   هسالدند  و 

 این نهانه ای برای تصو ا بودن این دانهگاه  ا باشد 

  الحیت دیوان عدالت ادا ی د   سیدگا به شکایت از  صوبامعدح 

 سالیدگا به شالکایام دانهالگاه آزاد اسالال ا علیه  ا و ین    90/ 3/ 29 و خ   52/ 90د  نمریه شالما ه  

و واحدهای دولدا د   الالحیت دیوان عدالت ادا ی اسالت  بیس دانهالگاه ازاد اسالال ا طا نا ه  و خ  

وان علیرغم این کاله چنالدین پرونالده لاله دانهالالالگالاه آزاد اسالالالال ا د  آن بالا اعالح اینکاله اتیراد دی  89/ 6/ 26

 رجع  طرح اسالت از پذیرش دادتواسالت های این دانهالگاه با این اسالدد   که دانهالگاه آزاد  ؤسالساله  

عمو ا بوده و طرح دعوا دولالت علیاله دولالت د  دیوان  فهو ا نالدا د، ا دنالا   ا نمالایالد  د  تواسالالالت  

فیه  ا  ا کند حسالب نمر  بیس دیوان  وضالو  د  کمیسالیون  هالو تا  تجدید نمر د   سالالله  انحن 

 بر سا و نمر کمیسیون به شرح عیل اعالح گردید:

 5»دانهالالگاه آزاد اسالالال ا از  ؤسالالسالالام عمو ا غیردولدا  حسالالوب  ا شالالود و این ا ر د   اده  

انقالب فرهنگا  به تصالویب شالو ایتالا    89/ 1/ 24اسالاسالنا ه ا الالحا دانهالگاه آزاد که نهایداد د  تا یخ  

 سالیده نیز  و د تصالری  قرا  گرفده اسالت  النهایه با توجه به اینکه  طابق  اده واحده قانون تفسالیری 

قانون فهرسالت نهادها  " جلس شالو ای اسالال ا، دیوان  ا تواند نسالبت به  ؤسالسالام عمو ا  ذکو  د  

یت نماید و  و ا الالحام بتدی آن اعما   الالح  73/ 4/ 21 صالوب   "و  ؤسالسالام عمو ا غیردولدا

دانهالگاه آزاد اسالال ا د  ز ره  ؤسالسالام احصالاا شالده د  آن قانون نیسالت بنابراین  سالیدگا به شالکایام  

دانهگاه آزاد اسال ا علیه  أ و ین و واحدهای دولدا د   الحیت دیوان عدالت ادا ی قرا   ا گیرد  

عدالت ادا ی نخواهد و بالما   سالیدگا به شالکایام علیه دانهالگاه آزاد اسالال ا د   الالحیت دیوان  

 بود  «

همالانگوناله کاله د   ای فوق آ الده اسالالالت دیوان بالدون و ود باله  بالاحالث  الاهوی باله دلیالل عالدح عکر نالاح 

  73/ 4/ 21 صوب   "قانون فهرست نهادها و  ؤسسام عمو ا غیردولدا"دانهگاه آزاد اسال ا د  عداد 

جهدا تاییدی بر تصالو الا  تود  ا  الال  به  سالیدگا به این  ؤسالسالام ندانسالت و این  ا تواند از 
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بودن  ؤسالالسالالام باشالالد  ا ا نباید از نمر دو  داشالالت د   الالد  نمر تفسالالیری هیام عمو ا دیوان بر  

غیردولدا و عمو ا بودن دانهالگاه تاکید شالده اسالت و عدح  الالحیت دیوان نه به دلیل تصالو الا بودن  

ت  سالیدگا به  صالوبام  دانهالگاه بلکه به دلیل فقد عنصالر قانونا بوده اسالت، زیرا دیوان  الرفا  الالحی

نهادهای عمو ا  ا دا د که  جلس شو ای اسال ا تصویب نموده است  و  رفا به دلیل عدح تصویب  

  جلس شو ای اسال ا، دیوان  الحیت  سیدگا  ا از تود سلب نموده است 

 غیرتصو ا بودن دانهگاه ادله ب(

داده شالد اگر چه با اجازه     ؤسالسالام آ وزش عالا غیردولدا و غیراندفاعا، همانگونه که توضالی 

عهده دا  یکا از شالالون تد ام عمو ا  ا    ( 41:جلساله  1364)شالو ای عالا انقالب فرهنگا،دولت 

های    دلیل تصالو الا بودن دانهالگاههسالدندباشالد ا ا از  اهیت و شالخصالیت حقوق تصالو الا برتو دا   

 زیر است: تصلت  همها د  دفدر ثبت شرکت ها ناشا از دو غیراندفاعا عالوه بر ثبت آن

 عمو ا  ز بودجهعدح اسدفاده ا  -1

 تأسیس دانهگاه توس  اشخاص غیردولدا  ا باشد  -2

ا باشالد، یتنا این دو تصالیصاله د  ا الل نمایان گر اهداف ا اللا تأسالیس دانهالگاه های غیردولدا   

وی دیگر از  ها و  نابع غیردولدا اسالدفاده شالود تا فهالا  بر دولت وا د نیاید و از سال از یکسالو از توانایا

  دیریت و توان  رد ا اسدفاده گردد 

د  حالیکه دانهالگاه آزاد اسالال ا نه تنها از  نابع دولدا و بودجه ی عمو ا اسالدفاده نموده اسالت،  

بلکه تأسالیس آن با کمک های  سالدقیم دولدا و حکو دا  الو م پذیرفده و از لحاظ  دیریت، نگاها  

 یای  اهیت غیرتصو ا  ؤسسه  ا باشد به اسا ا هیام  ؤسس اولیه دانهگاه تود گو 

 

 اسدفاده از  نابع  الا عمو ا

دانهالگاه آزاد اسالال ا د  هنگاح تأسالیس از بیهالدرین حمایت های  ادی و  تنوی دولت و حاکمیت  

برتو دا  گهالالده اسالالت  به عنوان  ثا  کمک های نخسالالت وزیری د  بدو انقالب به دانهالالگاه آزاد 



 

469 

صلنامه علمی 
ف

(
مقاله علمیـپژوهشی 

) 
جامعه شناسی سیاسی ایران، سال چهارم ،شماره اول

(
پیاپی 

13
(بهار

1400
 

 

اسالال ا و نیز تتیین بودجه د  بودجه ی هر سالاله ی کهالو  هم  دیف سالایر دانهالگاه های وابسالده به  

 علوح و بهداشت، نهان دهنده ی اسدفاده  الا از  نابع دولدا  ا باشد  وزا م

این  سالالالله تا بدان جا پی   ا  ود که د  هنگاح طرح بحث وقف دانهالالگاه آزاد اسالالال ا  تاون 

هرکس بخواهد  الا  ا وقف کند باید او   الکید   ا اثبام  "سالالاز ان اوقاف کهالالو  اظها   ا دا د : 

د  دانهالگاه آزاد اسالت  دتلق به آن افراد اسالت وقف  جایز اسالت ا ا تیلا از این   کند و اگر ا والا که

ا وا  هباله اسالالالت، تیلا هالای   ا  ردح داده انالد و بخهالالالا اش  ا ا الاح جمتاله  هالا و دیگران داده  

 :تبرگزا ی جهان(1388)کابینا"اند 

د  دتلق به  وسالسالین نما لذا همانگونه که  تاون سالاز ان اوقاف اشالا ه  ا نماید، ا وا  دانهالگاه آزا

 باشد 

 امالک

سالاتدمان های دانهالگاه آزاد اسالال ا د  سالا  های اولیه تما ا از ا وا   صالاد ه ای بوده اسالت که 

توسال  دولت به آن دانهالگاه واگذا  شالده اسالت  بسالیا ی از آنها به  الو م بالتوض بوده و بتضالا نیز به  

 از آنها اشا ه  ا کنیم  و م اقساط بلند  دم بوده است که د  زیر به بتضا 

کداب حدیث آفرین  که از سالوی دانهالگاه آزاد اسالال ا  ندهالر گهالده اسالت، به شالرح  سالابل تأسالیس 

این دانهالگاه پرداتده اسالت  این کداب د با ه سالاتدمان ا اللا دانهالگاه به شالرح عیل توضالی   ا دهد :  

د ی تهران از دادسالالدانا کل  وی )دکدر جاسالالبا( به عنوان اولین اقداح سالالاتدمانا  ا د  تیابان اسالالکن

انقالب اسال ا تحویل گرفت        بنابراین ساتدمان تیابان اسکند ی  ا باید اولین ساتدمان دانهگاه  

وقدا  "د  ادا ه کداب پیرا ون سالاتدمان تیابان اسالکند ی آ ده اسالت :(  106)همان:آزاد اسالال ا نا ید

 (118،1379حدیث افرین ،)" واجه شدح دری  صاد ه ای  300 سیدح آنجا با یک تانه  
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 طالب فوق نهالان  ا دهد دانهالگاه آزاد اسالال ا اولین سالنگ بنای تود  ا د  ا وا   صالاد ه ای 

گذاشالده اسالت که د  اتدیا  حکو ت  ا باشالد  و هی  سالندی دا  بر تریدا ی آن ز ین وجود ندا د و  

 اه آزاد شده است آنگونه که  طرح شده  رفا از دادسدانا انقالب تحویل دانهگ

 هالکالم گروه کا ی سالاتدمان اسالکند ی توانسالت برای تهیه سالاتدمان های اولیه  تما اعلیرغم  

 و د نمر تود با سالاز انها نهادها و  راجع  خدلفا به  ایزنا بپردازد  عالوه بر نهاد نخسالت وزیری و  

اس تود داشالدند، بنیاد   جلس شالو ای اسالال ا که دو نفر از  ؤسالسالان دانهالگاه آزاد اسالال ا  ا د   

  108)همان:د  همکا ی با دانهالگاه ایفا کردند   نقهالا سالدضالفتان و دادسالدانا کل انقالب اسالال ا نیز 

 (109و

 75سالالالاتدمان تهران  رکز  ا توان سالالالاتدمان تهران  رکز دانسالالالت  نمونه دیگر این کمکها  ا  ا

ا ا چون سالالهای اولیه   شالده اسالت  ی سالاله بدون بهره از بنیاد  سالدضالفتان تریدا 21 یلیون با اقسالاط 

اقسالاط  ا   ندوضالع  الا دانهالگاه توب نبود و شالهریه د یافدا کفاف نما کرد د  پنم سالا  او  ندوانسالد

 (  120همان: )سا  بتد احاله کرد 15ساله او   ا به   5که بنیاد      قس   دپرداتت کن

آن  واجه هسالدند، یتنا تأ ین فضالای  د   ابطه با  سالاله  هما که  تمو  دانهالگاه های غیردولدا با

آ وزشالا  زح با ا گان ها و وزا تخانه های  سالکن و شالهرسالازی، کهالاو زی و جهادسالازندگا،  ذکره  

هکدا  ز ین د  شالما  غرب تهران به  نمو  احدا  بنای آ وزشالا و ادا ی د  نمر  200شالد و حدود 

  (13:1378،) فتت جاه  اه انجاح شالدگرفده شالد و حل  سالابل ا ضالا آن ها توسال  ادا ه ا الح دانهالگ

 اسناد دیگری نیز د   و د واگذا ی ا وا  و ا الح وجود دا د 

آنچه  ساللم اسالت این اسالت که این کمک ها او  با توجه به شالخصالیت حکو دا  ؤسالسالین و نفوع 

آنان انجاح گرفده اسالت و ثانیا این کمک ها جنبه ی حمایدا نداشالده بلکه با توجه به شالخصالیت حقیقا 

 ؤسالسالین ، آنان دا ایا قابل توجه برای تهالکیل دانهالگاه نداشالده و هزینه ی تأسالیس دانهالگاه تما ا از  

 نابع عمو ا تأ ین شالده اسالت  د  حالیکه د   ؤسالسالام آ وزش عالا غیردولدا و غیراندفاعا، یکا از  

که ادا ه و    شالروط ا اللا برای تأسالیس، احراز توانایا  الا کافا  ؤسالسالان  ا باشالد  این بدان  تنااسالت 
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تأسیس این  ؤسسام نه تنها با   الا جدیدی برای دولت ایجاد ننمادید، بلکه با   الا از دوش دولت  

کم نماید  و د  عین حا   سالاعدم های دولت به این  ؤسالسالام جهت تقویت آن ها د   وفقیت د  

 انجاح تد ام عمو ا  ا باشد 

 شخصیت دولدا  ؤسسان

 بیس  جلس  - 2 بیس جمهو     - 1تأسالیس به ترتیب عبا م بودند از  ؤسالسالان دانهالگاه د  بدو 

انقالب )نماینده ایهالان(،     تمم فرزند  هبر - 5 بیس سالاز ان برنا ه و بودجه   - 4نخسالت وزیر  - 3

شالخصالیت حقوقا  ؤسالسالین آنقد  پرواضال  اسالت که جای شالک و تردیدی د  غیرتصالو الا بودن این  

ی  تدقد هسالدند که شالخصالیت  ؤسالسالین با توجه به شالخصالیت   ؤسالسالام باقا نما گذا د  ا ا عده ا

حقیقا آنان بوده و نه شخصیت حقوقا آن ها، که البده بطو  جدی قابل تدشه  ا باشد، آقای جاسبا  

هیالت  ؤسالالس بتد ازاینکه اسالالاسالالنا ه به ثبت  سالالید به  هالالکلا  "د  تاطرام تود عنوان  ا کنند:  

ان هیالالت  ؤسالالالس بودنالد، افرادی بودنالد کاله تیلا د گیر  برتو د و آن این بود کاله افرادی کاله باله عنو 

 سالایل انقالب و اجدما  بودند و نیرو و فر الت نداشالدند که برای  ا اتدصالا الا جلساله تهالکیل بدهند  

به همین دلیل توافقا د  آن جلساله اولیه  الو م گرفت که هرجا  ا به نمر شالو ای عالا نیاز داشالدیم، 

د که حا  احمد آقا هم د  آن جلسالام شالرکت  یکردند همان  وقدا سالران ساله قوه با هم جلساله داشالدن

)حدیث  "جا قرا   یگذاشالالند و  ن هم  یرفدم و جلسالاله  ا برای دانهالالگاه آزاد اسالالال ا ادا ه  یدادند   

 (89:1379افرین ،

همانگونه که د  فوق  هاهده  ا شود،  باحث دانهگاه آزاد به عنوان ا ری تصو ا  طرح نبوده  

یت  ؤسالسالان ادا ه  ا گهالده اسالت  بانگاها به سالیر تأسالیس دانهالگاه آزاد،  هالخص و با توجه به شالخصال 

 ا شالالود تأسالالیس دانهالالگاه با توجه به  خالفت سالالداد انقالب فرهنگا، به  سالالمیت شالالناتدن  دا ح  

دانهالگاه و همکا ی نهاد های  خدلف با دانهالگاه آزاد، نه با توجه به شالخصالیت حقیقا  ؤسالسالان که با  

 ا  ؤسسان اتفاق افداده است توجه به شخصیت حقوق
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 تأسیس دانهگاه قبل از تصو ا سازی

 طالتام نسالبت به تا یخچه تأسالیس  ؤسالسالام نهالان  یدهد تا قبل از پایان جنگ تحمیلا یا دقیقا 

قبل از تصالو الا سالازی که  قا ن با نق  آفرینا دولت د  تماح جنبه های اجدماعا از جمله اقدصالاد  

ا  تدود دانهالالگاه های تأسالالیس یافده د  قالب غیردولدا و غیراندفاعا  آ وزش و      بوده اسالالت تما 

بتد از شالالرو   "حکو دا تأسالالیس یافده اند و   -دانهالالگاه هایا بوده اند که توسالال   سالالالو ن دولدا  

هی   ؤسالساله ای  وفق نهالد به  رحله تأسالیس و   72  - 1371تصالو الا سالازی با توجه به اینکه تا سالا   

سالت تصالو الا سالازی دولت و نیز جهت تهالویق بخ  غیردولدا به  فتالیت برسالد با توجه به سالیا

سالر ایه گذا ی د  ز ینه ی آ وزش عالا  بیس شالو ای عالا انقالب فرهنگا تواسالدا   وشالن شالدن 

علل عدح فتالیت بخ  تصالالو الالا و غیردولدا د  ز ینه آ وزش عالا شالالد و د  پا آن از وزا م  

ای د  تصالوص تبیین  وانع این فتالیت به عمل  فرهنگ و آ وزش عالا د تواسالت کرد ابددا  طالته  

آو د و سالپس طرحا  ا برای ترغیب افراد به تأسالیس  ؤسالسالام آ وزش عالا غیردولدا و غیراندفاعا  

 ا ابه دهد 

که د  ندیجه تحقیقام به عمل آ ده به  نمو   فع  وانع و ترغیب افراد واجد شالرای  و عالقمند به 

شو ایتالا انقالب فرهنگا د  تا یخ   335،  صوبه ای د  جلسه سر ایه گذا ی د  بخ  آ وزش عالا

 (34:1377نابینا،جاللا  )"تصویب شد    83/ 5/ 18

همانگونه که د  توضالی  فوق اشالا ه شالد شالرو  فتالیت بخ  تصالو الا د  حوزه ی آ وزش عالا 

اثری از فتالیت  بر یگردد و تا قبل از آن   72 - 71د  ایران به بتد از تصالو الا سالازی و به سالا  های  

بخ  تصالالو الالا د  این حوزه دیده نما شالالود به گونه ای که  بیس شالالو ای عالا انقالب فرهنگا  

وقت با توجه به این نقطه ی ضالالتف دسالالدو  به حل  هالالکل  یدهد و نگاها کوتاه به اعضالالای هیالت  

به عنوان تنها   ؤسس دانهگاه های تأسیس یافده قبل از این تا یخ از جمله  فید فاطمیه و دانهگاه آزاد 

غیردولدا نهالان  یدهد این دانهالگاه ها تصالو الا _دانهالگاه های تأسالیس یافده تحت عنوان غیراندفاعا

 نبوده بلکه به  و م عمو ا و حکو دا تأسیس یافده اند 
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 نمر  هبر  تمم انقالب فصل الخطاب ( 

حقوقا دانهالالالگالاه آزاد  بالا اندخالاب دکدر احمالدی نژاد باله عنوان  ییس جمهو  تغییر د  وضالالالتیالت  

هیالت  وسالس دانهالگاه آزاد اسالال ا اعالح  1388د  سالا     اسالال ا د  دسالدو  کا  دولت قرا  گرفت 

د  فرو دین    2(1388// 9/ 9داشالالت که این دانهالالگاه به  الالو م کا ل وقف شالالده اسالالت )عصالالر ایران:

اساسنا ه هیالت اسالاسنا ه جدید به تصویب شو ای عالا انقالب فرهنگا  سید  بر طبق این   1389سالا 

دادگاه  ای به توقف اسالالاسالالنا ه جدید  1389د   وزهای پایانا بها     .ت  وسالالس به نه نفر ا تقاا یاف

(  جلس ههالدم شالو ای اسالال ا هرگونه تغییری د  اسالاسنا ه دانهگاه  1389/ 3/ 29داد )همهالهری آنالین:

اسالنا ه شالو ای عالا  آزاد  ا با پیهالنهاد هیالت  وسالس  هالرو  دانسالت و د  ندیجه  ای به ابطا  اسال 

 بیس کمیسالالالیون  د  همالان ایالاح    3(1389/ 3/ 31انقالب فرهنگا و پالذیرش وقف داد )دنیالای اقدصالالالاد:

آ وزش و تحقیقام  جلس ههالدم، د   و د اینکه آیا  وسالسالام آ وزشالا که حق تصالرف  الکانه دا ند 

اسالدفداا شالد و نمر   ا توانند این  وسالسالام  ا وقف کنند یا تیر؟ تصالری  نمود: از  قاح  تمم  هبری

فقها ایهالان این بود که این  وسالسالام د   الو تا که هیام  وسالس و ا نا حق تصالرف  الکانه داشالده  

لذا بر  بنای فدوای فوق،  وسالالسالالین دانهالالگاه آزاد   (1389/ 2/ 29)جهان نیوز،باشالالند، قابل وقف اسالالت 

 نمودند اسال ا به زعم داشدن تصرف  الکانه اقداح به وقف دانهگاه آزاد 

د  پا اعالح وقف دانهالالگاه آزاد اسالالال ا و د گیری  یان شالالو ای عالا انقالب فرهنگا و هیام 

 ؤسالس دانهالگاه آزاد اسالال ا  هبر  تمم انقالب با  ا و یت به دو هیام فقها و حقوقا برای بر سالا  

  89/ 7/ 18این  سالالله د  نهایت با به غیرتصالو الا بودن این  ؤسالساله اشالا ه فر ودند د  نا ه ی  و د 

  تمم له که به  وسای دو نهاد فوق الذکر  اد  شده است آ ده است:

 
 . یادداشت»ماجرای وقف دانشگاه آزاد« 2
 دانشگاه آزاد« . یاداشت»رای مجلس به وقف   3
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 10و  5با توجه به  اهیت غیرتصالو الا و غیردولدا دانهالگاه آزاد اسالال ا،  زح اسالت بندهای  »

 صالوبه جدید شالو ای عالا انقالب فرهنگا د   و د اسالاسالنا ه آن دانهالگاه  و د بر سالا  جدد قرا   

 «گرفده و ا الح شود 

لذا با توجه به نمر  هبر  تمم انقالب و فصالل الخطاب بودن نمر ایهالان  ا بایسالت این  ؤسالسالام  

  زیرا آن چه از جمیع اسالدفدابام و نمر  تمم له فهم  ا  اسالت  ا از عداد  ؤسالسالام تصالو الا تا   

ذا  گردد این  ا باشالد که هیام  وسالس دانهالگاه آزاد حق  الکانه نسالبت به ا وا  آن دانهالگاه نداشالده فل

 نما تواند آن  ا وقف نماید 

پس  ا توان ندیجه گرفت با توجه به اینکه، عنصالالر  الکیت تصالالو الالا به عنوان یکا از عنا الالر  

ا اللا  اهیت تصالو الا، د   و د دانهالگاه آزاد  خدوش  ا باشالد  به قطع یقین این دانهالگاه  ا نما 

 توان تصو ا نا ید 

 اسال ا  اهیت دولدا دانهگاه آزاد  :4-2

اگرچه دانهالگاه آزاد اسالال ا بتضالا از  هالخصالام دانهالگاه های تصالو الا  ا دا ا نیسالت ا ا، 

دانهالگاه های دولدا دا ای ویژگا هایا از قبیل، تتیین  بیس توسال  وزا م  ربوطه، وابسالدگا دابم به  

  بودجه ی عمو ا  ا باشالد که دانهالگاه آزاد اسالال ا  ا از این  و نما توان دولدا دانسالت   قاح  تمم

 هبری نیز د  نا ه ی توی  به  بیس شالو ای عالا انقالب فرهنگا و  بیس هیالت  ؤسالس دانهالگاه  

 آزاد اسال ا، پیرا ون وقف ا وا  آن دانهگاه، بر غیردولدا بودن آن دانهگاه تاکید فر ودند 

وکالسالاله  503شالالما ه دادنا ه:   1383/ 10/ 6 أی هیأم عمو ا دیوان عدالت ادا ی نیز د  تا یخ:  

 بر عدح دولدا بودن دانهگاه آزاد تاکید  ا نماید، این  ای به شرح عیل  ا باشد:  618/ 83نده: پرو

ها و سالالایر  قر ام دولدا از نا هها و تصالالویب نا هقانون دیوان عدالت ادا ی آیین 25 طابق  اده  "

دانهالالگاه  جهام  قر  د  قانون قابل اعدراض و  سالالیدگا د  هیأم عمو ا دیوان اسالالت  نمر به اینکه  

آزاد اسالال ا د  عداد واحدهای دولدا قرا  ندا ند، بنابراین  صالوبام آن دانهالگاه از  صالادیق  اده فوق  

 "الذکر  حسوب نمیهود و  سیدگا به اعدراض نسبت به آن د  هیأم عمو ا دیوان  و دی ندا د 
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 نمر دیوان عدالت ادا ی نیز  ریحا بر غیردولدا بودن این  ؤسسام  ا باشد 

 :  اهیت عمو ا دانهگاه آزاد اسال ا4-3

همانگونه که از توضالیحام فوق  سالدفاد  ا گردد، دانهالگاه آزاد اسالال ا نه  اهیت تصالو الا دا د 

 و نه دولدا، ادله و اسناد  وجود

 انجاح یکا از تد ام عمو االف( 

عهده ی بر  -به عنوان یکا از تد ام عمو ا  _ا روزه بی  از نیما از با  آ وزش عالا کهالالالو   

  600دانهالگاه آزاد اسالال ا یک  یلیون و  90 - 89دانهالگاه آزاد اسالال ا  ا باشالد  د  سالا  تحصالیلا 

هزا  دانهالجو داشالده اسالت، همانگونه که د   طالته ی سالایر کهالو های جهان نیز پرداتدیم  هالا کت  

بخ  تصالالو الالا د  نهاد آ وزش عالا غالبا جنبه تکمیلا دا د و آ وزش عالا تصالالو الالا بخ  

چکا از آ وزش عالا د  کهالالو ها  ا تهالالکیل  ا دهد  اگر این  طالته  ا د  ایران نیز انجاح دهیم کو 

تواهیم دید یافده ی فوق پیرا ون دانهالگاه های غیراندفاعا نیز  الادق  ا باشالد، زیرا آن ها نیز بخ  

 ا باشالد و به    کوچکا از آ وزش عالا کهالو   ا برعهده دا ند، ا ا دانهالگاه آزاد از این  قوله  سالدثنا

تنهایا نیما از این با   ا بر دوش  ا کهد، که نهان دهنده ی شخصیت عمو ا آن  ؤسسه  ا باشد   

حضالو  شالخصالیت حقوقا  یاسالت دانهالگاه آزاد اسالال ا به عنوان عضالو ثابت شالو ای عالا انقالب 

الذکر   فرهنگا توسال  حضالرم ا اح ) ه( نیز د   اسالدای همین سالیاسالت بوده اسالت  زیرا شالو ای فوق

نهادی سالیاسالدگذا  برای آ وزش عالا بوده و فراتر از دانهالگاه ها  ا باشالد  با نگاها به ترکیب شالو ای  

عالا انقالب فرهنگا  دوجه  ا شالویم تنها  بیس دانهالگاها که با توجه به شالخصالیت حقوقا پسالت  

ی تا    سالاز انا د  شالو ا عضالویت دا د  بیس دانهالگاه آزاد اسالال ا  ا باشالد، که نهالان دهنده 

 دانسدن این دانهگاه از یک دانهگاه تصو ا بلکه توجه به آن به عنوان یک نهاد عمو ا  ا باشد 

 انقالبا بودن نهاد دانهگاه آزادب( 

همانگونه که د  او  فصالل به تفصالیل گفده شالد، دانهالگاه آزاد اسالال ا نهادی بود که با توجه به 

نیازهای انقالب اسالال ا ایران د  ز ینه ی آ وزش عالا تأسالیس گردید  اگرچه دانهالگاه آزاد اسالال ا  

هد و قرابن   ریحا به عنوان یکا از نهادهای انقالبا توس  قانونگذا  تصری  نهده است ا ا بنا به شوا
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و اععان  سالالالولین دانهالالگاه آزاد اسالالال ا،  یدوان این دانهالالگاه  ا یکا از نهادهایا دانسالالت که همزاد  

انقالب اسالالال ا بوده واگر نهادهای انقالبا  ا نهادهایا تتریف کنیم که بتد از پیروزی انقالب جهت  

حاکمیت تأسالیس شالده اند با شالک  پیهالبرد اهداف بر ز ین  انده ی انقالب با اسالدفاده از ا دیازام ویژه  

 دانهگاه آزاد اسال ا  ا  یبایست از ز ره ی نهادهای انقالبا دانست 

 دانهگاه آزاد به  ثابه نهاد انقالبا

از ویژگا های  ؤسسام و نهادهای انقالب اسال ا، انتطاف پذیری این ساز ان ها د  پاسخگویا  

ها و برنا ه  یزی دولت، و بهره گیری از  ها کت  به نیازهای انقالب، هماهنگا با سیاسدها، ت   ها 

گسالدرده افراد  دتهد و پرشالو  انقالبا د  تحقق اهداف و  قا الد انقالب اسالت و به همین جهت این  

نهادها از لحاظ سالاز ان، ا و  اسالدخدا ا، و  تا الم و  حاسالبام  الا از آزادی عمل بیهالدری بهره  

 (137:1378ا طباطبایا،) ؤ ن ندند و  قر ام ویژه تود  ا دا ند

البده باید دانسالت نهادهای انقالبا طبق قانون فهرسالت نهادها و  ؤسالسالام عمو ا غیردولدا،  و خ 

و ا الالحام بتدی تتیین گردیده اند که از جمله ی آنان بنیاد  سالدضالتفان و جانبازان انقالب   73/ 4/ 19

شالند  اضالافه نمودن نهادهایا  انند سالاز ان  ترداد، کمیده ا داد ا اح تمینا و      ا با 15اسالال ا، بنیاد  

دان  آ وزی و جهاد دانهالگاها به لیسالت نهادهای عمو ا غیردولدا نهالان  ا دهد، این  ؤسالسالام  

 انحصا ی نبوده و ا کان افزای  تتداد آن وجود دا د 

اینک به بر سالا چند ویژگا دانهالگاه آزاد اسالال ا که آن  ا نزدیک به  ؤسالسالام انقالبا  ا نماید 

  ا پردازیم:

 اععان  ؤسسان: 5-1

 ؤسسان دانهگاه آزاد با ها بر  اهیت انقالبا دانهگاه آزاد تاکید کرده اند،  یاست دانهگاه آزاد د  

این با ه اینگونه  ا گوید: چون سالا  های او  انقالب بود و شالکل گیری نهادهای انقالبا آثا  تیلا  

اد اسالالالال ا اعالح  ثبدا از تود نهالالالان داده بود و  و د اسالالالدقبالا   ردح قرا گرفداله بود، دانهالالالگالاه آز
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 وجودید  د  حقیقت به  نزله یک نهاد انقالبا جدید د  کنا  دسالالدگاه های آ وزشالالا دولدا  طرح 

 (28:1379)حدیث افرین ،شد

 نمودا  ساز انا و اساسنا ه اولیه: 5-2

نمودا  سالاز انا و اسالاسالنا ه ی اولیه دانهالگاه آزاد شالباهت بسالیا  زیادی به نهادهای انقالبا داشالده، 

این نمودا  دفدر عقیدتا و سالالیاسالالا د  دانهالالگاه پی  بینا شالالده بود  ثل نهادهای انقالب سالالپاه و  د  

 بسیم که بیهدر تصلت انقالبا این نهاد  ا تداعا  یکرد 

 ولا فقیههیام  ؤسس  و تغییر توس   تایید  : 5-3

آیت اهلل سالالید علا تا نه ای، اکبر هاشالالما   ناهیأم  ؤسالالس اولیه دانهالالگاه یتنا آقای"همچنین 

 ساللما اگر این  ؤسالساله    (92)پیهالین : سالیده بودند ا اح) ه( فسالنجانا،  وسالوی و  جاسالبا که به تأیید 

ا اح ) ه( علیرغم آنکه از حضالالو    همچنینتصالالو الالا بود نیازی به تایید  هبری انقالب نداشالالت   

نا  داشالدند، به جهت پیهالرفت دانهالگاه و عهالق و  فرزندان و تانواده تود د   صالاد  اجرایا کهالو  ا د

 رحوح سالید  عالقه ای که به  راکز علما و دانهالگاها داشالدند، ضالمن پذیرش این پیهالنهاد )عضالویت  

د  هیالت  ؤسالس دانهالگاه آزاد اسالال ا(،  بلغ ده  یلیون  یا  وجه نیز جهت  اه اندازی   احمد تمینا

 "دانهگاه به  ؤسسین اهداا فر ودند  

 هبر   1395د گذشالت آیت اهلل هاشالما  ییس هیالت  وسالس دانهالگاه آزاد اسالال ا د  ز سالدان پس از 

با   تمم انقالب طا حکما دکدر و یدا  ا به عنوان  ییس هیالت  وسس دانهگاه آزاد  نصوب کردند:»

ا ناا دانهالالگاه و سالالکوم اسالالاسالالنا ه   أمی ؤسالالس و ه أمی حدرح ه سی ب زیبه فقدان تأثرانگ  ت یعنا

د    عی ؤسس و ضرو م تسر أمیه سیاندخاب  ب  اد  چگونگ اانقالب فرهنگ اعال  یا صوب شو 

  ن عنوا ا به أمیآن ه یاز اعضالا ادیاکبر و   ادکدر عل  یجناب آقا  ت،ی سالالول نیدا  ااندخاب فرد عهده

که نق    -ا و  آن دانهگاه اقانون  ت ید  تمه یاوقفه چگونهیتا ه کنمی ؤسس  نصوب   أمیه سی ب

 أم ی ؤسالس و ه  أمی حدرح ه  یاعضالا ی  همکا دیایبوجود ن -کهالو  دا د  اد  ا ر آ وزش عال  ی ؤثر

  یدّا ناا  و د اندما  ج أمی ؤسالس و ه أمیه  یاعضالا لید  تکم  اانقالب فرهنگ اعال  یا ناا و شالو ا

( د  این حکم به تالا قانونا و  1395/ 10/ 30«)پایگاه اطال   سالانا  قاح  تمم  هبری:اسالت   نجانب یا
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این که تنها اسالاسالنا ه  صالوب شالو ای عالا انقالب فرهنگا  الح اسالت اشالا ه شالده اسالت  و ود ولا  

فقیه د  حل بحران های یک سالاز ان  ا  ا توان ا ا ه  ناسالبا برای آنکه این سالاز ان، یک نهاد انقالبا 

 ت دانست اس
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 نتیجه گیری 

از آنچه د  این فرایند  هالخص گردید، دانهالگاه آزاد اسالال ا با حمایت  سالدقیم شالخصالیت های 

حقوقا و د   اس آن ولا  تمم فقیه شالکل گرفت  این دانهالگاه برای حل نیازهای آ وزشالا کهالو   

ایجاد شالد و د  فرایند تاسالیس تود برتا از قوانین شالکلا و  اهوی  ا به سالبب ضالرو م و همچنین  

 اهیت حقوقا این دانهگاه ها تا  دتهای تصالو الا و انقالبا توی   عایت نکرده است    اهیت غیر  

طو نا  و د پرسال  قرا  داشالت تا این که د  نهایت با و ود  قاح  تمم  هبری دانهالگاه آزاد اسالال ا  

به عنوان یک نهاد غیر تصالو الا و عیل  صالوبام شالو ای عالا انقالب فرهنگا تتریف گردید  آنچه 

مچنین حل بحران های  وجود د  اسالاسالنا ه   هالخص اسالت با توجه به و ود ولا فقیه د  تاسالیس و ه

 دانهگاه آزاد اسال ا، این نهاد  اهیدا عمو ا و انقالبا دا د  

اگرچه قانونگذا  عنوان دانهالالالگاه آزاد اسالالالال ا  ا عیل  ؤسالالالسالالالام آ وزش عالا غیردولدا و 

اهیالت  غیراندفالاعا قرا  داده اسالالالت و  هبری  تمم انقالب د  اظهالا نمر حکیمالاناله ی توی  پیرا ون  ال 

این دانهالگاه تصالیصاله ی غیرتصالو الا  ا نیز به آن افزودند  ا ا نباید از نمر دو  داشالت که تماح این  

تتا یف ناظر به بخ  ساللبا تتریف  ا باشالد یتنا  اهیت دانهالگاه آزاد نه اندفاعا اسالت، نه دولدا، نه 

جدید  تصالو الا، ا ا بخ  ایجابا  اهیت دانهالگاه  هالخص نیسالت البده با تصالویب اسالاسالنا ه ی

دانهالگاه آزاد اسالال ا توسال  شالو ای عالا انقالب فرهنگا تصالری  بر عمو ا بودن این دانهالگاه و  

همچنین تاکید هیام عمو ا دیوان عدالت ادا ی بر عمو ا بودن دانهالگاه آزاد اسالال ا د  نمر شالما ه  

ردولدا  باله نمر  ا  سالالالد  الاهیالت ایجالابا این دانهالالالگالاه  ا  ا توان عمو ا غی  90/ 3/ 29 و خ    52/ 90

 نا ید 

قانون  دیریت تد ام کهالالو ی  ؤسالالسالاله یا نهاد عمو ا غیردولدا  ا اینگونه تتریف  3ا ا  اده 

نموده اسالت: واحد سالاز انا  هالخصالا اسالت که دا ای اسالدقال  حقوقا اسالت و با تصالویب  جلس 

نابع  ( بودجه سالا نه آن از  حل  %50شالو ای اسالال ا ایجاد شالده یا  ا شالود و بی  از پنجاه د  الد )

 "غیردولدا تأ ین گردد وعهده دا  وظایف و تد اتا است که جنبه عمو ا دا د 
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تصالویب  -2اسالدقال  حقوقا   - 1ویژگا برای  ؤسالسالام عمو ا عکر نموده اسالت   4 اده فوق  

  و وظایف دا   عهده – 4بودجه از  نابع غیردولدا  %50تأ ین بی  از  - 3 جلس شالالالو ای اسالالالال ا  

   ؤسالسالام تصالایص از  تصالیصاله ساله  اسالال ا آزاد دانهالگاه   باشالند  دا د  اعمو   ی جنبه  که تد اتا

ولدا  ا دا ا  ا باشالد و فق  به تصالویب  جلس شالو ای اسالال ا نرسالیده اسالت  و دقیقا به  غیرد  عمو ا

قانون فهرست نهادها و  ؤسسام عمو ا  "علت عدح وجود ناح دانهگاه آزاد اسال ا د  عداد نهادهای 

علا    90/ 3/ 29 و خ   52/ 90عمو ا دیوان عدالت ادا ی د  قسالمت اتیر نمر شالما ه  هیام    "غیردولدا

  غم  د  نمریه )که  تدقد به عمو ا بودن دانهگاه بود(،  ای به غیرعمو ا بودن آن داد 

لذا به نمر  ا  سالالد با توجه به جمیع نکام  ذکو   جلس شالالو ای اسالالال ا با اضالالافه نمودن ناح  

فهرسالت نهادها و  ؤسالسالام عمو ا غیردولدا،  اهیت حقوقا دانهالگاه آزاد دانهالگاه آزاد اسالال ا د  

 سا  از تأسیس  هخص نماید  29اسال ا  ا بتد از 

آ وزش عالا د  جمهو ی اسالال ا طبق قانون اسالاسالا و سالیاسالت های کالن نماح به عنوان تد ت 

لت به حسالاب  قانون اسالاسالا از وظایف دو 3عمو ا  حسالوب شالده و تأ ین آ وزش عالا طبق ا الل  

  ا د  عداد حقوق  لت برشمرده است    "آ وزش عالا"قانون اساسا   30 ا آید و ا ل 

البده اهمیت آ وزش عالا باعث این نگردیده است که تصدی آن د  انحصا  دولت باشد و شو ای  

عالا انقالب فرهنگا با تصالالالویب آیین نا ه کلیام تأسالالالیس  ؤسالالالسالالالام آ وزش عالا غیردولدا و  

عا  اه  ا برای اشالالالخالاص حقیقا و حقوقا غیردولدا بالاز نمود تالا د  حوزه ی آ وزش عالالا  غیراندفالا

 فتالیت نمایند 

  نابع:

 کداب

وزارت علوم،تهران،    یرانتفاعیآزاد و غ یاداره کل آموزش ها انهیفاطمه، گزارش سددا  ،یاسددد  -

1390  
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 1389تهران،  زان،یم ،یمحمد، حقوق ادار  ،یامام -

 1371تهران،   زدان،ی فرهنگ ، اسالمى ندوشن، محمدعلى، فرهنگ و شبه -

 1385تهران،  ،ینیو نشر آثار امام خم میروح اهلل، صحیفه امام، موسسه تنظ د یس ،ینیامام خم -

مؤسدسده وهوهو و نرنامه   ،یو فن آور قاتیعلوم تحق  یآمار  میو مفاه  فی تعار د،یحم ،یجاودان -

 1387  ،یآموزش عا   یز ی ر

 1386ما،  لی, قم، د اةی, محمدرضا, ا حیمیحک  -

سداز  در نشو آموزش عا ى،  ترجمه: هاد  نهشدتىف فصدلنامه وهوهو و درتونز، خصدوصدى -

 4، ش 1372در آموزش عا ى، تهران،   ز ی رنرنامه

 1385 سمت، تهران، ،یزاده، محمدجواد، حقوق ادار  ییرضا -

  1389, تهران, نشرمهر، ی, نهج ا بالغه, ترجمه: محمد دشتفی انوا حسن, شر  یرض -

 1360ف تهران،ریرکبیعلوم عقلى در تمدن اسالمى تا اواسط قرن ونجم، ام خی ف تاراهلل حیصفا، ذن -

و   یز ی وهوهو در نرنامه ر  ینر اقتصدداد آموزش، مؤسددسدده عا   ینهاد، فرهاد، مرور رضددایعل -

 1373توسعه،تهران، 

 1360تهران،  زدان،ی ها  اسالمى، ترجمه: کسائى،  دانشگاه خی تار  م،یعبدا رح مه،یغن -

 1366تهران، ر،یرکبیام ران،ی علم در ا خی فرشاد، مهد ، تار -

  نی وهوهو تأم   یتهران، مؤسددسدده عا   وور،ونی رفاه, ترجمه: هرمز هما  هی نظر  ،ی, تونکی تزوتریف -

 1381, یاجتماع

  1383تهران،  زان،یم  ،یحقوق اساس یها  ستهی انوا فضل نا  یقاض  -

 1372تهران ، ،یاز آغاز تا اسالمف ترجمه: انتشارات علمى و فرهنگ رانی رومن،ف ا رشمن،یگ -

 1362 ،ی, قم, دفتر انتشارات اسالمیاسالم ینینر جهان ن  یامقدمه ،ی, مرتضیمطهر -

 1371 ر،یرکبیام ،یحمد، فرهنگ فارسم ن،یمع-

 1354ارشاد، تهران،  عه،یمغز تفکر جهان ش اهلل،حیمنصور ، ذن -
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 1378سمت، تهران،  ،یمنوچهر، حقوق ادار  ،ییطباطبا یموتمن -

مجموعه مقاالت نقو دو ت در اقتصدداد,    ،یسددتیبرا یدو ت در مکاتب    گاهی , جااسینادران, ا  -

 1381 ،یاسالم  شهی تهران، وهوهشگاه فرهنگ و اند 

  1363،تهران، ریرکبیترجمه حسن انوشه، ام  رانى،ی و تمدن ا رانی هوار، کلمان، ا -

 1364تهران،  ،یاسالم یانتشارات مجلس شورا  ،یمذاکرات مجلس خبرگان قانون اساس-

 یانقالب فرهنگ  یعا  یکشور، شورا  ینقشه جامع علم - 

 1384تهران،  ،یو فن آور قاتیوزارت علوم تحق   ،یفرهنگ آموزش عا  -

 1379تهران ،  ،یانتشارات دانشگاه آزاد اسالم نو،ی آفر  ثی حد  -

 مقاالت

ارشدد، دانشدکده اقتصداد،    یکارشدناسد   نامهانی وا  ،یآموزش عا  یسدازیخصدوصد  زدان،ی   ،یمیانراه

 1375دانشگاه تهران، 

 69-68 یلیانتشارات دانشکده حقوق، سال تحص ،یانوا حمد، جزوه حقوق ادار -

حقوق    هی نشدر ؟،یاسدتطالع ای  ینگهبان نر انتشانات ،اسدتصدوان ی، نظارت شدورا اری   یعل ،یارشدد  -

 1375، تهران، 7و6شماره   ،یاساس

 5مجله گفتگو،  ش   ران،ی در ا  ینه تجرنه شصت سا ه نظام دانشگاه  ینگاه د،ینهنام، جمش -

مراکز آموزش    یسدازیخصدوصد   ینظر ینر مبان  ینقد  ،یمهد  د یسد  ،یو سدجاد یعباسدعل  ،یمیتسدن -

 20، ش 1380تهران،  ،یدر آموزش عا   یز ی رفصلنامه وهوهو و نرنامه  ،یعا 

  ،یآموزش عا  یردو تینه تجرنه مراکز غ  ینگاه  یفرهنگ یسداز  یخصدوصد   با،ی ز ،یئنی نا  یجال   -

 1377، تهران، 20گفتگو، شماره   هی نشر

  شدده، ی دو ت در اقتصدداد، فصددلنامه فرهنگ واند   گاهی نقو و جا اتینر ادن ی, مرورداهلل ی دادگر,  -

 1380شماره دوم، 
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قبل و   رانی در ا  یمراکز آموزش عا  یسداز یخصدوصد  یشی تار یمبان  ،ینسدب، عباس عل یرسدتم -

 12شماره  - 1384تانستان و واییز   یاز اسالم، مجله نامه علوم انساننعد  

 14، ش1384تهران ، ،ینهاد دو ت در عرصه اقتصاد، مجله اقتصاد اسالم  گاهی جا  د،یمج ،ییرضا -

کشور، مؤسسه   یدر نظام آموزش عا  یخصوص یآموزش عا  گاهی جا ینررس م،ی رفعت جاه، مر  -

 1378تهران،   ،یآموزش عا   یز ی وهوهو و نرنامه ر

موسدسده    ،یدر نشو آموزش عا   یقانون اسداسد   44تحقق اصدل   یروشدن، احمدرضدا، راهکارها -

 1378تهران،   ،یآموزش عا   یز ی وهوهو و نرنامه ر

شدماره  ,  شدهی فصدلنامه فرهنگ و اند  ،یدو ت در علم اقتصداد و توسدعه اقتصداد ن،ی, حسد یمیعظ -

 1380دوم، 

, فصدلنامه حوزه و دانشدگاه, قم,  یدخا ت دو ت, محمدزمان رسدتم  یهاهی , نظرتی, اجکیکارن -

 1379، 23وهوهشکده حوزه و دانشگاه، ش

مجله کتاب   ،یاقتصداد  یها  اسدتی)ع(، دو ت و سد   یامام عل ،یمحمد تق  ،یآناد  میحک لکیگ -

 19، شماره 1380نقد، تهران، 

 یاز دانشگاه آزاد اسالم یاسالم یو تفحص مجلس شورا قیتحق  ئتیگزارش ه-


