«گزارش عملکرد دبیرخانه هیات عالی تجدیدنظر از ابتدای تشکیل تا کنون»
بخش اول) نهادسازی و استقرار هیأت عالی:
تهیه شیوهنامه هیأت عالی؛ پيرو تبصره  4مصوبه جلسه  367شوراي عالي انقالب فرهنگي ،وزارتين علوم و
بهداشت و دانشگاه آزاد اسالمي مأمور به تهيه و تدوين شيوهنامه نحوه رسيدگي هيأت عالي شدند.
وزارت علوم در انجام اين مأموريت پيشقدم شده و پس از برگزاري جلسات متعدد با حضور حقوقدانان و كارشناسان
مختلف ،پيشنويس شيوهنامه را تهيه و به وزارت بهداشت ،دانشگاه آزاد اسالمي ،معاونين وزارتخانه و ساير صاحبنظران
جهت نظرخواهي ارسال نمود .پس از وصول نظرات و جمعبندي آنها ،پيشنويس شيوهنامه جهت بحث و بررسي به
هيأت عالي تجديدنظر ارائه شد .هيأت مزبور در اولين جلسه تمامي مواد را قرائت و مورد بررسي قرار داده و اصالحاتي
به عمل آوردند كه در جلسه دوم هيأت با مالحظه اصالحات مورد نظر ،شيوهنامه مذكور به تصويب رسيد.
تشکیل هیأت عالی؛ مطابق بند  6مصوبه  367شوراي عالي انقالب فرهنگي سه نفر عضو هيات علمي توسط مقام
عالي وزارت انتخاب و سپس با دعوت از ساير اعضاي مذكور در مصوبه فوق ،اولين جلسه هيأت عالي در تاريخ
 44/3/82تشكيل و پيشنويس شيوهنامه رسيدگي به شكايات مورد بحث و بررسي قرار گرفت .دومين جلسه هيأت
عالي در تاريخ  44/4/01تشكيل و اصالحات مورد نظر در شيوهنامه مورد بحث و بررسي قرار گرفت و به تصويب نهايي
رسيد .گرچه شيوهنامه در جلسه مذكور به تصويب رسيد و ليكن مقرر شد پس از به اجرا درآمدن مفاد شيوهنامه و آغاز
روند رسيدگي پروندهها در جلسات كارگروه ،نقايص بررسي و اصالحاتي در شيوهنامه اعمال شود.
تعداد جلسات هیات عالی از ابتدای تشکیل هیات تاکنون 01 :جلسه
استقرار دبیرخانه و تشکیل کارگروهها؛ با تصويب هيأت عالي ،دبيرخانه آن هيأت در دفتر حقوقي تشكيل شد.
مقدمات كار فراهم و با توجه به تكميل اعضاي كارگروه دانشجويي ،كارگروه مزبور از بهمن ماه سال  44و متعاقبا از
ابتداي سال  49كارگروه هيات علمي كار رسيدگي به شكايات را بر حسب تاريخ وصول شكايات آغاز نمودند.
طراحی فرمهای ذیربط و تهیه برنامه الکترونیکی؛ بمنظور يكنواختي و نيز كمك به شاكيان درباره چگونگي
ارائه شكايت ،فرمهاي مخصوص شكايت طراحي و در دسترس شاكيان قرار گرفته است .همچنين فرم مذكور و
مصوبات شوراي عالي انقالب فرهنگي در خصوص موضوع ،در سايت دفتر حقوقي قرار گرفتهاست .عالوه بر آن
بمنظور الكترونيك شدن تمام مراحل ثبت و رسيدگي به شكايات ،با معاونت انفورماتيك قوه قضائيه و نيز چند شركت
برنامهنويسي مذاكره شده و برنامههاي پيشنهادي با همكاري دفتر تحول اداري وزارت متبوع در حال مطالعه ،بررسي و
پيگيري ميباشد .هدف اين دبيرخانه ،بهرهمندي از فناوريهاي روز اطالعات و نصب و راهاندازي نرمافزار جامع در
دبيرخانه به منظور ايجاد ارتباط كارساز و كارآمد بين دفاتر حقوقي كليه دانشگاههاي كشور ،امكان ثبت شكايات و
پيگيري وضعيت پرونده در هيات عالي تجديدنظر با هدف تسهيل امكان دادخواهي جامعه علمي كشور ميباشد .در
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صورت طراحي و نصب نرمافزار جامع ،كرامت مراجعين حفظ و از مراجعت مكرر و طاقتفرسا به دستگاههاي اجرايي
جلوگيري ميشود.
بخش دوم) اقدامات اولیه برای رسیدگی به شکایات:
شكايات واصله به دبيرخانه ،به دو دسته كلي تقسيم ميشوند .نخست پروندههايي كه بدوا" در ديوان عدالت اداري ثبت
و طرح شدهاند و سپس به استناد مصوبه  671شوراي عالي انقالب فرهنگي با صدور قرار عدم صالحيت ،به دفتر
حقوقي وزارت متبوع ارسال شدهاند .دسته دوم پروندههايي است كه شاكيان بطور مستقيم شكايت خود را به دبيرخانه
هيأت عالي تسليم نمودهاند .به طور كلي اقداماتي كه در خصوص پروندههاي شكايات اتخاذ شدهاند به ترتيب زير
ميباشد:
با توجه به ارسال بيش از  811پرونده از ديوان عدالت اداري با موضوعات مختلف دانشجويي ،هيأت علمي و غيره ،در
وهله نخست پرونده هاي مزبور توسط كارشناسان حقوقي مطالعه و بررسي و به لحاظ موضوعي به سه گروه دانشجويي،
هيأت علمي و ويژه تقسيم و طبقهبندي شد و با كالسه جديد ثبت و بايگاني شدند.
پس از تقسيمبندي و تفكيك پروندههاي سهگانه و بررسي مجدد پرونده ها ،تعداد قابل توجهي از پروندهها (حدوداً
نيمي از پروندهها) آماده طرح در كارگروه مربوطه تشخيص داده نشد و اقدامات الزم براي تكميل پرونده ها جهت طرح
در جلسه كارگروه بعمل آمد.
بخش سوم) رسیدگی به شکایات و آمار عملکرد:
برخي از پرونده ها در صالحيت هيات عالي نبودند .برخي موضوع شكايات در خصوص شئون شغلي اشخاص يا
موضوعات اداري و استخدامي است يا حسب مفاد شيوه نامه مصوب هيات عالي ،موضوع شكايت مرتبط با
صالحيت هاي جذب اعضاي هيات علمي است .لذا تعدادي از پرونده ها خارج از صالحيت هيات عالي تشخيص
داده شد و با تصويب هيات عالي به ديوان عدالت اداري و مركز جذب اعضاي هيات علمي ارسال شد.
با عنايت به درخواست رئيس محترم حوزه رياست قوه قضائيه طي نامه مورخ  44/01/71مبني بر ارسال
پروندههاي شكايات دانشجويان بورسيه ،تعداد  07فقره پرونده ارجاعي به خواسته اعتراض به لغو بورس تحصيلي
(ارجاعي از شعب ديوان و پرونده هايي كه شاكيان مستقيما" در اين دبيرخانه اقدام به طرح شكايت نموده بودند)،
به قوه قضائيه ارسال گرديد.
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بخش چهارم) آمار پرونده ها به تفکیک کارگروهها و اقدامات انجام شده
پرونده های کارگروه هیات علمی:
الف :تعداد جلسات كارگروه هيات علمي از ابتداي تشكيل هيات تاكنون 02 :جلسه
ب :موضوع شكايات كارگروه :اعتراض به عدم ارتقاي مرتبه ،ترفيع ،ركود علمي ،اعتراض به آراي صادره از كميته
ها و هيات ها در خصوص تخلفات پژوهشي و ....
ج :تعداد كل پرونده هاي هيات علمي 009 :پرونده
د :تعداد پرونده هاي آماده طرح در كارگروه 77 :پرونده
ه :تعداد پرونده هاي مختومه و تعيين تكليف شده 64 :پرونده
و :تعداد پرونده هاي جرياني 07 :پرونده
پرونده های کارگروه دانشجویی:
الف :تعداد جلسات كارگروه دانشجويي از ابتداي تشكيل هيات تاكنون 80 :جلسه
ب :موضوع شكايات كارگروه :اعتراض به عدم پذيرش در مقطع دكتري و نتايج مصاحبه هاي تخصصي ،تبديل
مدارک معادل به رسمي ،اعتراض به اخراج آموزشي ،تقاضاي اجازه ادامه تحصيل و .....
ج :تعداد كل پرونده هاي دانشجويي 021 :پرونده
د :تعداد پرونده هاي آماده طرح در كارگروه 74 :پرونده
ه :تعداد پرونده هاي مختومه و تعيين تكليف شده 017 :پرونده
و :تعداد پرونده هاي جرياني  72 :پرونده

بخش پنجم) تحلیل اثرات درازمدت و دستاوردهای احتمالی تغییر رویه:
همانگونه كه مستحضريد صرف نظر از ايرادات حقوقي متعدد اين مصوبه ،با توجه به تازهكار بودن اين هيات و به
موازات رسيدگي پروندهها شاهد برخي مشكالت و تجربههاي صحيح يا خطا هستيم كه اين هيات تاكنون سعي و
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تالش خود را براي حل مشكالت و يافتن راهكاري مناسب براي اجراي مصوبات نمودهاست .علي ايحال با وجود
تمام مسائل و مشكالت موجود و آتي ،از دستاوردهاي احتمالي اين تغيير رويه ،ميتوان به موارد ذيل اشاره نمود:
استفاده از تجربيات اساتيد متعهد ،برجسته ،كارآمد و آشنا به مسائل حقوقي و آموزشي در تركيب اعضاي هيات
عالي و كارگروه ،موجبات رسيدگي دقيق پروندهها را فراهم مينمايد.
آگاهي اعضاي كارگروه از كليه بخشنامهها و توجه دقيق به آييننامهها ،بخشنامهها و مصوبههاي متعدد جاري در
وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري در امور آموزشي و پژوهشي در حين بررسي پرونده شكات
نظارت بر دستورالعملها و مصوبات ،تجديدنظر ،اتخاذ تدابير و راهكارهاي مناسب ،ارائه پيشنهادات و تالش در
جهت رفع ايرادات از طريق اعالم مراتب به مراجع صادركننده آييننامهها ،بخشنامهها و ....براي اعمال اصالحات با
توجه به بررسي مصوبات به دليل شكايات واصله به دبيرخانه هيات عالي
بسياري از پروندههاي واصله از ديوان عدالت اداري ،مربوط به شاكياني است كه از سال  0748نسبت به طرح
شكايت خود در ديوان اقدام نمودهاند .هيات تجديدنظر و رسيدگي به شكايات تمام سعي خود را تسريع امور و
رعايت مطلوب حقوق طرفين دعوي بكار ميبندد.
بخش پنجم) مسائل و مشکالت حاصل از تغییر رویه:
شوراي عالي انقالب فرهنگي به عنوان ميراث ماندگار حضرت امام (ره) در رأس نظام سياستگذاري و تصميمسازي
علمي و فرهنگي كشور ،در بزنگاه هاي مختلف از ابتداي ايجاد تاكنون ،به شايستگي ،پاسخگوي مطالبات و
اقتضائات آموزشي ،علمي و فرهنگي كشور بوده است .قطعاً اين شايستگي ،منوط به رعايت «صالحيت» است و
اختيار تصميمگيري اين نهاد ،چنانكه از نام شورا و مقررات مربوط به اهداف و وظايف شورا و تأكيدات رهبر معظم
انقالب بر ميآيد ،محدود به سياستگذاري هاي علمي و فرهنگي است .لذا بديهي است كه شوراي عالي نبايد و
نميتواند به مرجع تصميمساز در مسايل اقتصادي ،سياست خارجي ،امنيتي ،قضايي و  ...تبديل شود.
اما بعضا" مشاهده شده كه شورا از صالحيت خود عدول و تصميماتي اتخاذ يا مصوباتي وضع نموده كه مداخله در
كار ساير مراجع رسمي و اختيارات قانوني يا تحديد صالحيت آنهاست كه ماده واحده مصوب  671مورخ 23/16/08
آن شورا يكي از آن موارد است .معاونت حقوقي و امور مجلس با عنايت به اصول  74و  037قانون اساسي و
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همچنين  93قانون اساسي در خصوص تفكيك قوا و بدليل تداخل وظايف قوه مجريه و ديوان عدالت اداري ،اثرات
نامطلوب منتزع نمودن رسيدگي قضايي از ديوان عدالت اداري و ارجاع آن از جمله عدم اطمينان و ترديد شاكيان در

خصوص آراي صادره ،نقض قانون اساسي و حقوق شهروندي ،عدم صالحيت آن شورا در صدور مصوبات مذكور و
مضافا" عدم ضمانت اجراي موثر آرا ،با اجرايي شدن مصوبه مذكور مخالفت و ليكن با ارجاع اين مسئوليت مهم و
خطير ،معاونت حقوقي و امور مجلس و در واقع دبيرخانه هيات عالي تمام سعي و تالش خود را براي انجام اين
وظيفه محوله به نحو مطلوب بكار بستهاست.
عالوه بر مراتب يادشده و ساير مشكالت عديده موجود از قبيل كمبود فضا ،بودجه ،امكانات ،نيروي كافي و ،....
مسائل نوپديد حاصل از اين تغيير رويه از آغاز فرآيند رسيدگي به پروندههاي شاكيان تاكنون ،به شرح ذيل ميباشد:
برخي از شعب ديوان به موازات هيات عالي اقدام به رسيدگي دعاوي موضوع مصوبه  671شوراي عالي انقالب
فرهنگي مينمايند در صورتي كه در موارد مشابه تعداد ديگري از شعب ديوان در راستاي مصوبه مذكور قرار عدم
صالحيت به نفع هياتهاي مستقر در وزارت علوم صادر ميكنند .يكسان نبودن برخورد شعب ديوان موجب بروز
دوگانگي در محيط دانشگاهي در برخورد با پروندههاي يكسان ميشود.
با عنايت به مصوبه  612جلسه مورخ  26/14/04و  687مورخ  23/18/01شوراي عالي انقالب فرهنگي در
خصوص آيين نامه تشكيل هيات عالي جذب اعضاي هيات علمي دانشگاهها و مراكز آموزش عالي كشور ،رسيدگي
به شكايات مربوط به استخدام و جذب متقاضيان براي عضويت در هيات علمي و تبديل وضعيت اعضاي هيات
علمي در صالحيت هياتهاي اجرايي ،هياتهاي مركزي و هيات عالي جذب ميباشد .ليكن برخي از پروندههاي
مرتبط با هيات عالي جذب از طريق شعب ديوان به اين دبيرخانه ارجاع ميشود كه امكان رسيدگي به پروندههاي
مذكور (جذب اساتيد يا هرگونه دادخواست استخدامي) وجود ندارد و بديهي است در صورت صدور قرار عدم
صالحيت توسط اين هيات ،شاكي مجددا" بايد نسبت به طرح شكايت و انجام تشريفات رسيدگي اقدام نمايد كه
موجب اطاله رسيدگي ميشود .متاسفانه عدم صراحت صالحيت دو مرجع رسيدگي يادشده (هر كدام با توجه به
مصوبات شورا وظايف خاص خود را دارند) موجب تداخل وظايف هر دو هيات ميشود.
همچنين برخي پرونده هاي ارجاعي از ديوان عدالت اداري مرتبط با شئون شغلي اعضاي هيات علمي و يا
موضوعات اداري و استخدامي ميباشد.
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بخش ششم) اقدامات صورت گرفته در راستای تسریع در روند رسیدگی به شکایات متقاضیان:
 .1با مكاتبات صورت گرفته با ديوان عدالت اداري و شوراي عالي انقالب فرهنگي و اعالم مشكالت مطروحه ،تعداد
پرونده هاي ارجاعي با موضوع شكايات غيرمرتبط روند نزولي داشته است.
 .2در سال جاري با تشكيل منظم جلسات هيات عالي بصورت ماهانه و افزايش تعداد كارگروهها روند رسيدگي به
پرونده ها تسريع شده است.
 .3ابالغ بخشنامه به دانشگاهها؛
الف :طي بخشنامه شماره 3/890023مورخ  44/00/84معاونت حقوقي و امور مجلس ،تشكيل هيأت عالي،
صالحيت هيأت و نحوه أخذ شكايات و چگونگي تعامل با هيأت عالي به همه دانشگاهها و مراكز آموزشي و پژوهشي
ابالغ شد .ضمناً فرم ويژه ثبت شكايات به ضميمه بخشنامه مزبور ابالغ گرديد.
ب :با توجه به رسيدگي پرونده ها و مشكالتي كه در جريان رسيدگي به پرونده هاي پيش آمد ،مواردي از جمله
تنظیم الیحه ظرف مهلت مقرر ،تسریع در فرآیند رسیدگی به ارتقای مرتبه ،ترفیع و  ،...رعایت
عدالت و مصلحت علمی کشور و جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص ،جلوگیری از امحای مدارک
و مستندات مرتبط و  ،....ابالغ کتبی تصمیمات متخذه به متقاضیان ،حضور شاکی و طرف
شکایت در صورت تشخیص اعضای محترم کارگروهها و اتخاذ تدابیر الزم برای اجرای آرای
صادره از هیات عالی ،براي اجرا حسب بخشنامه  46/39/01678مورخ  46/10/83دبير هيات عالي تجديدنظر،
به دانشگاهها ابالغ شد.
 .4پيگيري براي نصب و راهاندازي نرمافزار جامع در دبيرخانه به منظور ايجاد ارتباط كارساز و كارآمد بين دفاتر
حقوقي كليه دانشگاههاي كشور ،امكان ثبت شكايات و پيگيري وضعيت پرونده در هيات عالي تجديدنظر
بدون مراجعه حضوري شاكيان به وزارت براي ثبت شكايات و ....
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«آمار پرونده های کارگروه هیات علمی»

تعداد پرونده هاي تعيين تكليف شده و مختومه
 06درصد
تعداد پرونده هاي آماده طرح در كارگروه
 22درصد
تعداد پرونده هاي جرياني
 11درصد
تعداد كل پرونده ها

تعداد پرونده های مختومه و تعیین تکلیف
شده
تعداد پرونده های آماده طرح در
کارگروه
تعداد پرونده های جریانی
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64
77
07
009

«آمار پرونده های کارگروه دانشجویی»
017

تعداد پرونده هاي مختومه
 44درصد
تعداد پرونده هاي آماده طرح در كارگروه
 24درصد
تعداد پرونده هاي جرياني
 20درصد
تعداد كل پرونده ها

74
72
021

تعداد پرونده های مختومه
تعداد پرونده های آماده طرح در
کارگروه
تعداد پرونده های جریانی
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