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 چکیده
های خاصی مبتنی است. این پژوهش با هیئت  های معینقوقی نظام آموزش عالی بر قوانین و رویهساختار ح

ای اسدت. تتدت ت مرا د  های امنیت حقوقی در عددالت رویدهتحلیلی، درصدد مطالعه مؤلفه-روش توصیفی

قد  امنیدت دهدد تحگیری، قواعد ناهمگون و نظام حقوقی نامنسجم در آموزش عالی ایران نتدان میتصمیم

های بیتتری رویاروست. پاسداشت ح  حقوقی در پرتو عدالت رویه ای دربارة اعضای  هیئت علمی با چالش

دادخواهی و دسترسی به مر   صالح رسدیدگی، رعایدت مند  محا مده مجددد، اصدت براندت، علندی بدودن 

طرفی، ح  اعتراض و بیرسیدگی، امکان دفاع یا لزوم تساوی طرفین دعوی، مستدل و مو ه بودن آرا، اصت 

ای مبتنی ترین مصادی  تضمینات عدالت رویهتجدیدنظرخواهی و نیز انجام  امت تتریفات رسیدگی، از مهم

بر اصت امنیت حقوقی در حوزه آموزش عالی است. این پژوهش دریافته است  ه  وشدش در راه پاسداشدت 

تواندد بده ت علمدی در مرا د  انضدباطی میگفته در قبال دادخواهی اعضای  هیئدهر یک از تضمینات پیش

  .تحق  حدا ثری امنیت حقوقی آنها یاری رساند

 

 ای، اصت امنیت حقوقی، اعضای  هیئت علمیدادرسی منصفانه، آموزش عالی، عدالت رویه واژگان کلیدی:
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 مقدمه

اندازهای گوناگون به آن پرداخته ای مهم در علوم انسانی است  ه تا نون از چتمواژه-امنیت دانش

رو امنیدت تک یدد شدده اسدت و از همدینالمللی حقوق بتر نیز بر ح  بر شده است. در منتور بین

ویژه در برابر مخاطرات همیتدگی، یکدی از  وشش برای پاسداشت این ح  در سطوح گوناگون و به

 داری است. زماممعیارهای مهم برای تحق  سنجه به

های مهم نظام ا تماعی است  ه از دیرباز  ار ردهای بسیار نظام آموزش عالی نیز یکی از سازه

هدای ا تمداعی و ای آن شناخته شده است. تربیت نیروی انسانی  ارآمد، نهدادینگی ارزشمهمی بر

هدا بتوانندد در پرتدو پیونددد  ده دانتدگاهمدی ترتیب پاسداری از ثبات  وام  هنگامی به وقوعبدین

هددای آموزشددی و نیددز برنامدده پنهددان خددود، افددزون بددر روزآمدسددازی دسددتاوردهای فکددری، برنامدده

 های علمی را به  امعه تقدیم  نند.ترین یافتهانی آگاه و مجهز به نوینآموختگدانش

تردیدی و ود ندارد  ه همانند هر یک از دیگر سطوح  امعه،  نتگران نظام آمدوزش عدالی    

شده خود ریزیبرنامههای از پیشنیز باید از امنیت حقوقی مناسبی برخوردار باشند تا بتوانند رسالت

هدا و تواند با نا ارآمدسدازی دانتدگاهجام دهند. هر گونه  استی در این مؤلفه مهم میرا به خوبی ان

-مؤسسات آموزش عالی  تور، سبب شود  ه پیامدهای نامطلوب دیگری نیز تحقد  یافتده و بددین

 های بسیاری موا ه شود. ترتیب توسعه پایدار  تور با چالش

موعه قواعد و مقرراتی است  ه تکسیس و ارانده نظام حقوقی دانتگاهی در ایران متتکت از مج  

نماید. تکسیس دانتگاه در  تور به قبدت از وقدوع انقدالب خدمات دانتگاهی در ایران را تسهیت می

ها و قوانین خاص صدورت گرفدت و گردد. ابتدا تکسیس دانتگاه در ایران براساس نظاماسالمی بر می

 م دانتگاهی برقرار گردید و نظم حقوقی فعلی را ایجاد  رد. ای از مقررات عمومی بر نظادر ادامه پاره

هدای تضدمین تحلیلی نگاشته شده، درصدد اسدت تدا بایسدته-این پژوهش  ه با روش توصیفی

ها و مؤسسات آموزش عالی  تور را بر پاید  تضدمینات امنیت حقوقی اعضای  هیئت علمی دانتگاه

ای بررسی  ندد. در ایدن راسدتا در آ داز بده لت رویهشده در  سنجه عدا یفری و فرا یفری شناخته

است. در ادامه های این تضمین در مقررات پرداخته شدهاصت امنیت حقوقی، تضمین آن و نیز  لوه

ای مبتنی بدر ای و نیز مصادی  تضمینات عدالت رویهنیز  اصت امنیت حقوقی مبتنی بر عدالت رویه

 اند. بررسی شدهاصت امنیت حقوقی در حوزه آموزش عالی 

 

 اصل امنیت حقوقی. 1

هدای مهدم و هدا را در پرتدو  مؤلفده ه بتوان امنیت حقوقی اعضای  هیئت علمدی دانتدگاهبرای آن

واژه -ای بررسی  رد، الزم است  ه در آ از ایدن داندشسازی همانند تضمینات عدالت رویهسرنوشت
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به مفهوم امنیت و تضمین و  ایگداه آن در  رو در این قسمتصورت  امت تبیین  رد. از همینرا به

 قوانین و مقررات پرداخته می شود.

 

 شناسیمفهوم .1. 1

( و  نیز حالت فرا دت از 36311353امنیت را در لغت، ایمن شدن، در امان ماندن و بی بیمی )معین،

 .(3211355،هرگونه تهدید یا حمله و یا آمادگی برای رویارویی با هر تهدید و حمله گویندد )آشدوری

واژه شدامت امنیدت -ایدن داندش شدود.عنوان یک مقول  پیچیده و چند و هی شناخته میامنیت به

عینی و ذهنی است. امنیت عینی به معنی تهدید نکردن و امنیت ذهنی به معنای احسداس ایمندی 

ن نیاز به امنیت قبت از هر چیز بدا ایجداد سیسدتم حقدوقی تدکمی .(1911325است )اخوان  اظمی، 

طور  لدی بایدد شود.  ار اولیه این سیستم، استقرار نظم در  امعه با قواعد و مقرراتی است  ه بهمی

آیدد. و ود مدیا رای مؤثر برخوردار  باشند. این نوع امنیت، امنیتی است  ه با حقوق بدهاز ضمانت

 ده امنیدت در  گویند. این ندوع امنیدتامنیت دیگری نیز و ود دارد  ه به آن امنیت در حقوق می

شدود1 یکدی در نظدام حقدوقی بده طدور  لی)امنیدت مفهوم خاص  لمه است در دو حوزه ظاهر می

)امنیددت حقددوقی  هددای معددینحقددوقی عینددی( و دیگددری در روابددم حقددوقی میددان طددر 

توان محدود به مواردی  رد  ه گفته شد. شک ح  امنیت را نمیبی .(31211394شخصی(.)فلسفی،

ها عموماً امنیت حقوقی به دلیت عددم شناسدایی در ادبیدات حقدوقی  تدورمان یبنددر این تقسیم

 .( 211391مورد تو ه قرار نگرفته است)تو لی، 

همچنین عالوه بر و ود  رایم و برخی قوانین  یفری یدا مددنی  ده احسداس نداامنی را دامدن 

به حقوق اساسی منددر   ها، عدم رعایت آیین دادرسی منصفانه و عدم پایبندیزنند، برخی رویهمی

توان  ه میضمن این .(6911329دهد )آقابابایی، در قانون اساسی نیز احساس ناامنی را گسترش می

هایی مقوله امنیت بیتتر در معرض تهدید قرار دارد. از  مله موضدوع حدریم اشاره داشت در زمینه

ن گفتده شدده  ده در در عالم حقوق است  ه همواره در معرض نقض متصور اسدت. چندیخصوصی 

صورت نبود متن قانونی برای شناخت مصادی  نقض مو ه حریم خصوصی، این قاضی است  ه مدی 

محتوایی آزادی بیان  لوگیری  ند. افزون بر آن، ممکدن اسدت اسدتفاده از تواند از محدودیت و بی

-فدراهم را خصوصدینهادهایی مانند دستور موقت، اطمیندان خداطر از نقدض نتددن نامو ده حریم

 .(4911393 زاده،و موسوی ند)پرستش

در هر نظام حقوقی نقش و  ایگاه  شود،اصول حقوقی  ه به آن اصول  لی حقوقی نیز گفته می

داندان در این خصوص الزم است به دو نکته تو ه شود. اول حقوق .(1411394ای دارند)حیاتی،ویژه

هدای فلسدفی، مدیهبی، مختلفی همچون نگرش تکثیر عوامتدر تعریف مفاهیم حقوقی طبیعتاً، تحت
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دانان از ایدن حیدم مبندای متفداوتی مددنظر قدرار دلیت این  ه حقوقاخالقی و فرهنگی هستند. به

نیز اخدتال  نظدر  دهند، لیا تعاریف آنها از مفاهیم حقوقی یکسان نیست. در تعریف اصت حقوقیمی

ش شیوه تفسیری است  ه چنین امکدانی را فراوان است. دوم ، شناخت اصول حقوقی مستلزم پییر

هدای مبسدوو و درخدور در حقوق ایدران، بحدم  .(9311326برای حقوقدان فراهم سازد ) اتوزیان، 

داندان ایدن مقولده را شدود. معددودی از حقوقتو هی در خصوص مفهوم اصول حقوقی دیدده نمدی

 اند. صورت مختصر بررسی  ردهبه

رسدد  ده در شود  ه اصول  لی حقوقی، قواعدی  لی به نظر مدیافزون بر این باید خاطرنتان 

ترین احکام حقوقی هستند و بر تمامی احکدام های حقوقی پییرفته شده و شامت اساسیتمامی نظام

این تعریدف از اصدول حقدوقی بداو ود  ایدن  ده  .(19211323اند ) عفری تبار،  زنی حقوق حا م

های مختلفی قابدت انتقداد اسدت. زیدرا فقدم بده ویژگدی  نبه تر از تعاریف دیگر است، ولی از امت

 ند. ایدن در حدالی اسدت  ده تعدداد زیدادی از قواعدد عمومی و  لی بودن اصول حقوقی اشاره می

حقوقی نیز دارای چنین ویژگی هستند. یعنی تعداد زیادی از قواعدد حقدوقی مدورد پدییرش عمدوم 

تری نسبت به سایر احکام دارند ال قلمرو موضوعی عامنظام های حقوقی قرار گرفته اند و در عین ح

شود. برای نمونه گفتده در د ترین حقوقی ایران تعاریف همانندی نیز دیده می .(1911394)حیاتی، 

شده  ه اصول حقوقی، اصول  لی و دانمی هستند  ه منتدک وضد  چندد قاعدده  زندی و نمایندده 

ایدن اصدت، مفهدوم دولدت  .(3311393آیند )صادقی،های حقوقی حا م بر  امعه به شمار می ارزش

دهدد. بده عبدارت دیگدر، اصدت حقوقی را از نظامی شکلی به نظامی وا د الزامات ماهوی تغییر مدی

امنیت حقوقی، یکی از عواملی است  ه مو ب نیت نظام مبتنی بر سلسله مراتب هنجارهای حقوقی 

  .(2311329 به سوی مفاد این هنجارها می شود) ویژه و دیگران،

عنوان یکدی از طور  لی باید دانست  ه اصت امنیت حقوقی از اصول حقوق عمومی است و  بهبه

گردد. همچنین در  ار رد عدالت، اصت امنیت حقوقی و اصت امنیدت مبانی دولت حقوقی مطرح می

 قضایی ارتباو دارند. اصت امنیت حقوقی با ترسدیم چدارچوب حقدوقی وضدعیت شدهروندان، ندوعی

سداز  ایدت دولدت حقدوقی امنیت را برای آنها فراهم می آورد. این اصت در  نار اصت برابری، زمینه

های شهروندان است. دولت حقوقی، دولتدی اسدت  ده است  ه تضمین و حمایت از حقوق و آزادی

 های شهروندان است. محصور در چارچوب حقوق و  ایتش حمایت از ح  ها و آزادی

 قوقی  ه ریته اصت امنیت حقوقی است عبارتند از1های نظام حویژگی

 ثبات-1

 قطعیت قواعد مو ود در آن نظام-2

 ایجاد اعتماد به نظام حقوقی-3
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 (9411394های شهروندان)ویژه،ها و آزادیدانمی از ح  حمایتتضمین -3

ای را هدم های شکلی و مداهوی خدود پیامددهای سدازندهاصت امنیت حقوقی در هر یک از سازه

ای گوندهرای شهروندان آما  خود و هم برای نظام حقوقی  تور و از  مله نظام قضایی آن دارد. بهب

هدای آن را از  ه باید امنیت حقوقی را در شمار اصول راهبردی نظام حقوقی دانست  ه همه سدازه

  ند. خود متکثر می

هدای حقدوقی همانندد امهای پایدار نظدتواند بسیاری از آرمانپاسداشت اصت امنیت حقوقی می

های های گوناگون آزادیاصت حا میت قانون را بیش از پیش تحق  بختده و در راه نهادینگی  لوه

اساسی و حقوق شهروندی اثرگیار باشد. بنابراین مطالعه امنیت حقوقی در قبال موضدوعی متدخ  

ن دیدگاه مهم است  ده ها و مؤسسات آموزش عالی  تور از ایهمانند اعضای  هیئت علمی دانتگاه

سازی بسیاری از دیگر حقوق بنیادین آنها فراهم  ند و بنابراین تواند زمینه مناسبی را برای پیادهمی

مفهوم بنیادین حکمرانی مطلوب را به خوبی محق  سازد. با تو ه بده آنچده  ده بیدان شدد، وقتدی 

شود، تمدامی ار دان ها میاهصحبت از  ار رد اصت امنیت حقوقی برای اعضای  هیئت علمی دانتگ

عنوان اشخاصی  ده نقدش بسدزایی در تربیدت اقتدار این اصت محت نظر می باشد. این  نتگران به

دانتجو و تحول علمی  تور، برعهده دارند، باید همواره در پرتو این اصت به ارانه خدمات خود ادامه 

ی  ایگاه ا تماعی و علمی اعضدای  دهند. اعمال اصت امنیت حقوقی و تضمین آن می تواند به اعتال

هدای تضدمین ایدن آرمدان پرداختده هیئت علمی بیانجامد. بدین ترتیب در ادامه، بده بررسدی روش

 شود.می

 

 تضمین اصل امنیت حقوقی .2. 1

های گوناگون آن بررسی شد. اما چگونگی تضمین آن نیز موضوع پیتتر اصت امنیت حقوقی و مؤلفه

ا راهدای قواعدد آن های حقدوقی، ضدمانتترین آموزهرا  ه یکی از بنیادیرسد. چمهمی به نظر می

و دامنه پیامدهای سازنده اصت امنیت حقوقی بده ویدژه دربداره  رو با آگاهی از اهمیتاست. از همین

 اعضای  هیئت علمی الزم است آموزه مهم تضمین این اصت بررسی شود.  

قی است. تضمین اصدت امنیدت حقدوقی، ابتددا های حقویکی از مباحم مهم در حقوق، تضمین

ا رای اصدت امنیدت حقدوقی، همچدون عنوان یک مقوله فکری مطرح است. بدین منظور، ضمانتبه

انداز گسترده خود دانتی هنجداری اسدت و ضمانت ا رای قانون قابت بررسی است. حقوق در چتم

 بیندددی پدددیششدددده در آن هدددای حمایدددتراهکدددار در دسدددترس بدددرای پاسدددداری از ارزش

ا راهددای گوندداگونی اسددت  دده در بسددیاری از مددوارد نیددز  نبدده بازدارنددده دارد. بنددابراین ضددمانت
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توانندد  اسدتن از شده برای اصت امنیت حقوقی اعضای  هیئت علمی نیز میبینیهای پیشتضمین

 احتمال نقض آن را به همراه آورند. 

و و اثدر و سدودمندی و نفدوذ قدانونی قاعدده همچنین باید به یاد داشت  ه ضمانت ا را به قلمر

گیرد و نه به زمینه اعتبار و حرمت آن. در اصت، ضدمانت ا درا بدرای پتدتیبانی از حقوقی پیوند می

، حقوق یعنی بده ا درا «اتریتی هانس  لسن»های حقوقی است. به گفته رعایت و ا رای امر و نهی

ستقر و پا گرفته. از دیدگاه او، حقوق یعندی نظدم درآوردن رفتار و  ردار دمساز و هماهنگ با نظم م

شناس آمریکایی حقوق را هنجاری ا تماعی ؛ انسانآدمسون هانبتا باری و سازمان فتار و قدرت. 

 ند  ه شکستن آن با ترس و تهدید یا در حقیقت با  اربرد فتار بدنی همراه است  ه به تعریف می

شده انجام دادن چنین  اری برخوردارند، ضمانت ا درا هشناخت دست گروهی ا تماعی،  ه از امتیاز

خوانیم  ه از نظدر خدار ی نظمی را قانون می»گوید1شناس آلمانی می؛  امعهما س وبریافته است. 

با این احتمال  ه ا بار )مادی یا معنوی( و الزام آفدرین اسدت و انتقدام شکسدتن و زیدر پاگیاشدتن 

هی از مردم  ه خود را آماده چنین )امری(  رده اندد ا درا خواهدد وسیله گروقانون را می گیرد و به

تضدمین اصدت امنیدت حقدوقی در دو حدوزه  .(332133911324)سدا ت،« شد، تضمین یافته است

 شود.شود  ه در ادامه به بررسی آنها پرداخته میقوانین و رویه قضایی مطرح می 

 

 تضمین اصل امنیت حقوقی در قوانین و مقررات .1. 1

عنوان یک اصت  لی، متعل  به تمامی افراد ملت است و از این حیم، تفداوتی اصت امنیت حقوقی به

میان اعضای  هیئت علمی به عنوان موضوع این نوشتار و دیگر افراد و ود ندارد. این اصت به صورت 

ی همچدون پرا نده در قوانین و مقررات  تور، چهره یافته است. از  مله در اصولی از قدانون اساسد

 ویژه بند هفتم آن( و اصت بیست و دوم نمایان است.اصت سوم )به

ای از مقررات نرم همچون منتور حقوق شهروندی  مهوری اسالمی ایران نیز پی در پی در پاره

رو از همدین 1باره پرداخته شدده اسدت.حقوقی شهروندان و تکالیف دولت در اینت به نمادهای امنی

                                                           
های فردی و عمدومی شدهروندان مصدون از تعدرض آزادی»منتور حقوق شهروندی آمده است1  12از  مله، در ماده  .1

هدا تنهدا بده قددر ضدرورت و بده ها محروم  رد. محدود  ردن ایدن آزادیتوان از این آزادیاست. هیچ شهروندی را نمی

هر شهروندی ح  دارد از امنیت  انی، مالی، »منتور مقرر می دارد1  13همچنین ماده «. گیردمو ب قانون، صورت می

حیثیتی، حقوقی، قضایی، شغلی، ا تماعی و نظایر آن برخوردار باشد. هیچ مقامی نباید به ندام تدکمین امنیدت، حقدوق و 

مورد تعرض و تهدید قرار دهد. اقدامات  یرقانونی به نام تدکمین  های متروع شهروندان و حیثیت و  رامت آنان راآزادی

ایدن منتدور1 13همچندین بده مو دب مداده «. ویژه تعرض بده حدریم خصوصدی مدردم ممندوع اسدتامنیت عمومی به

شهروندان ح  دارند در صورت تعرض  یرقانونی به آزادی و امنیت خود، در حداقت زمان ممکن و با نهایت سهولت بده »

 ننده امنیت عمومی، دسترسی داشته باشند. مرا   و مکموران می ور باید بدون وقفه و تبعیض   و مکموران تکمینمرا 
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های نظام حقوقی، دولت نیز مکلف است با استفاده از همده بود  ه افزون بر سازه توان بر این باورمی

 امکانات و در راه تحق  هر چه بیتتر اصت امنیت حقوقی و تضمین فراگیر آن در  امعه بکوشد. 

تحدت عندوان فصدت چهدارم و در  31/6/1322ت مصوب قانون انتتار و دسترسی آزاد به اطالعا

خصوصدی چندین بیدان  درده اسدت1  حدریم از و در  هت حمایت اطالعات به دسترسی استثنانات

شده مربوو به حریم خصوصی اشخاص باشد و یدا در زمدره اطالعداتی چنانچه اطالعات درخواست»

باشد  ه با نقض احکام مربوو به حریم خصوصی تحصیت شده است، درخواست دسترسدی بایدد رد 

ای را یافدت  ده تدوان مدادهآموزش عالی، به سختی مدی با بررسی قوانین و مقررات در حوزه«. شود

 11مرتبم با حریم خصوصی  ه مصداقی از اصت امنیت حقدوقی اسدت، باشدد. بدرای نمونده در بندد

 12/6/1323قانون اهددا ، وظدایف و تتدکیالت وزارت علدوم، تحقیقدات و فنداوری مصدوب  2ماده

ر و ارانه پیتنهاد هدای الزم  هدت حفد  اتخاذ تدابی»مصوب مجلس شورای اسالمی، مقرر گردیده1 

گونده همان« های آنها.دانتمندان و محققان و تکمین امنیت شغلی آنان و استفاده بهینه از توانمندی

شود تنها مقوله امنیت و بعد شغلی آن مدنظر مقنن بوده است و از حریم خصوصدی می  ه مالحظه

زه آموزش عالی صحبت نتده است و نیز تنهدا و سایر مصادی  اصت امنیت حقوقی افراد متمول حو

اند و متخ  نیست  ه این حمایت شامت همه دانتمندان و محققان مورد حمایت مقنن واق  شده

 اعضای  هیئت علمی دانتگاهی می شود یا نه. 

های  لی نظام برای رشد و توسع  علمی و تحقیقاتی  تور در بخش آمدوزش در مقرره سیاست

، مقوله حف  و رعایت حریم خصوصی لحاظ نگردیدده 16/12/1323قیقاتی، ابال ی عالی و مرا ز تح

بدا آخدرین اصدالحات تدا تداری   1353/12/22مصدوب ت قانون مطبوعا 31است. همچنین در ماده

انتتار مطالبی  ه متتمت بر تهدیدد »در راستای حمایت از حریم خصوصی آمده است1  2/9/1322

 ممنوع است و مدیر مسئول بده محدا م ،افتای اسرار شخصی باشدبه هتک شر  و یا حیثیت و یا 

 «.دقضایی معرفی و با وی طب  قانون تعزیرات رفتار خواهد ش

توان به ارزیابی امنیت حقوقی و شغلی اعضای  هیئت علمی پیمدانی پرداخدت. در این راستا می

ود را تثبیدت  نندد و از این دسته از  نتگران نظام آموزش عالی  اگر بخواهند موقعیدت شدغلی خد

امنیت حقوقی بیتتری در ادامه خدمت برخوردار گردند باید برای تبدیت وضعیت اسدتخدامی خدود 

 قطعی اقدام نمایند. -آزمایتی و سپس رسمی-به رسمی

                                                                                                                                              
در «. و متناسب با تعرض یا تهدیدی  ه متو ه شهروندان شده است و بدا رعایدت قدوانین خددمات خدود را ارانده دهندد

 ید قرار گرفته است.مقررات  یفری، اصت امنیت حقوقی به اشکال مختلفی مورد تا 
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هدر فدرد دارای  12/1394/ 24هدا مدور  نامه استخدامی اعضای  هیئت علمی دانتدگاهدر آیین

 سدب  1نمدود.نامه ارتقاء مرتبه را  سب مید امتیازات مندر  در آییندرص 44وضعیت پیمانی باید 

گیشت،  ار متکلی بود و امنیت های  می از زمان استخدام آنها میاین امتیاز برای افرادی  ه سال

ای بدا هیئت عالی  یب طی مصوبه   1395افکند. در سال حقوقی استخدامی آنها را به مخاطره می

هدا، حدداقت و حددا ثری را بدرای تغییدر وضدعیت یا عدم برخوردار بودن دانتگاه تو ه به برخوردار

 24تا  54درصدو برای استادیاران  36تا  34های امنا ابالغ  رد  ه برای مربیان استخدامی به هیئت

 36نامه ارتقا بوده است. در این مورد دانتگاه گیالن به عنوان دانتگاه برخوردار نصداب درصد  آیین

درصد حداقت امتیدازات بدرای  24صد را برای ارتقای مربیان در نظر گرفت و برای استادیاران نیز در

توانند بده ارتقای مرتبه به دانتیاری را تصویب نمود  ه اعضای  هیئت علمی با  سب این امتیاز می

ئدت نامه اسدتخدامی اعضدای  هیوضعیت رسمی آزمایتی تعییر وضعیت یابند.)مقرره اصالحی آیین

های تهران و شهید بهتدتی نیدز چندین هیئت امنای دانتگاه گیالن( دانتگاه  1394علمی مصوب 

 حد نصابی را برای تغییر وضعیت اعضای  هیئت علمی خود مقرر  ردند.  

توانندد درخواسدت تبددیت سال سابقه مدی 6و حدا ثر  2اعضای  هیئت علمی پیمانی با حداقت 

مایند.  هیئت عالی  یب شورای عالی انقدالب فرهنگدی بدا صددور آزمایتی را بن-وضعیت به رسمی

هدا و مصوبه اصالح امتیازات موردنیاز برای تبدیت وضعیت استخدامی اعضای  هیئت علمی دانتدگاه

، متناسدب بدا برخدوردار و یدا  یربرخدوردار بدودن دانتدگاه، 1395مؤسسات آموزش عالی پژوهتی 

درصدد امتیداز  24تدا  54ای تبدیت وضعیت استخدامی   سدب حداقت و حدا ثر امتیازات الزم را بر

 36نامه ارتقا دانسته است.  در این باره، دانتگاه گیالن برای تبدیت وضعیت یادشده، حدنصداب آیین

بداره مقدرر ، سازو ار  مابیش دشوار دیگری در این1394درصد را مقرر  رد.  اما در مقرره اصالحی 

یک ساله به عضو  هیئت علمی به ارانده شناسدنامه علمدی مبندی بدر های شد. چرا  ه اعطای مهلت

ترتیدب بددین 2گانه و تصاعدی بر مبنای سال خدمت برای تبدیت وضعیت شدد.های سه سب نصاب

                                                           
ها و مؤسسات آمدوزش عدالی، پژوهتدی و فنداوری مصدوب  نامه استخدامی اعضای هیکت علمی دانتگاهآیین 12ماده  .1

« 11»استخدام اعضای پیمانی )به استثنای اعضای پیمانی متمول ماده تواند وضعیت دانتگاه می»دارد1مقرر می 1394

 سدب حدداقت  - ...صالح به رسمی آزمایتی تبدیت نماید.یم ذیت و تکیید مرا   ذینامه( را پس از احراز شرااین آیین

نامه ارتقا هیکت علمی برای ارتقا به مرتبده بداالتر یدا ضدوابم  دایگزین، بندا بده  ننده در آییندرصد امتیازات تعیین 44

 «درخواست عضو، موافقت هیکت ا رایی  یب دانتگاه و تکیید هیکت مر زی  یب.

 در صورتی  ه عضو در پایان دوره پیمانی، شرایم ادامه خدمت و یا تبددیت وضدعیت بده اسدتخدام رسدمی 1»13اده م .2

 های ذیت با وی رفتار خواهد شد1آزمایتی را  سب ننماید، به یکی از روش
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باره و اثر آن بر امنیت حقوقی اعضای  هیئت علمدی سختگیری مو ود در نظام آموزش عالی در این

 یادشده به خوبی آشکار است. 

نامه مقرر  داشته بدا آیین 16رد تبدیت وضعیت رسمی آزمایتی به رسمی قطعی نیز ماده در مو

سال و عدم تحق  شرایم تبدیت وضعیت، عضو  هیئدت علمدی در صدورت دارا بدودن  6پایان مدت 

تواند بدا مجدوز  هیئدت رنیسده مؤسسده شود و در  یر این صورت مؤسسه میشرایم، بازنتسته می

 درصدد حدداقت امتیداز  44و  66یدک سداله، متدروو بده  سدب بده ترتیدب  حدا ثر در دو مهلدت

نامه ارتقا  وضعیت وی را تبدیت  ند. در  یر این صورت در سال سوم با مجدوز  هیئدت رنیسده آیین

ساله مؤسسه در مؤسسات بزرگ و مجوز  هیئت امنا در مؤسسات  وچک، حدا ثر در یک نوبت یک

گیدرد.  شده فوق تبدیت وضعیت صورت میتعیین اقت امتیازاتدرصد حد 26دیگر، متروو به  سب 

در صورت عدم پییرش درخواست تبدیت وضعیت از رسمی آزمایتی به رسمی قطعی، وضدعیت وی 

یابدد. در های قبلی و تکیید  هیئت ا رایی  یب مؤسسه تغییدر مدیبه استخدام پیمانی با حف  پایه

 ارمندی به  هیئت علمی تغییر وضعیت یافته بود، مجدداً این صورت اگر عضو  هیئت علمی قبالً از 

 شود.  وضعیت میبه  ارشناس رسمی تبدیت

 

 اصل امنیت حقوقی مبتنی بر عدالت رویه ای .2

ای دارای اهمیت بسیار است. ارزیابی اصت امنیت حقوقی اعضای  هیئت علمی از دیدگاه عدالت رویه

-ت است  ه در پرتو رویه قضایی صورت می گیرد. عدالت رویهای، نوعی از برقراری عدالعدالت رویه

طرفانده و ای مفهومی برگرفته از عدالت قضایی است. منظور از عدالت قضایی، رسیدگی منصفانه، بی

عدالت  .(4111396زاده، باشد )حا مند به دعاوی، تظلمات و  رایم توسم مقامات قضایی میضابطه

گویند  ه عبارت است از تضمیناتی  لی  ه بده منظدور نصفانه نیز میقضایی را دادرسی عادالنه و م

                                                                                                                                              
ناسدنامه )سال شتم( متروو به ارانده شنوبت یک ساله یکحدا ثر در  مؤسسه رنیسهاعطای مهلت با مجوز هیکت  -الف

شدده بدرای درصد حداقت امتیازات تعیدین 66علمی مورد تکیید  میسیون تخصصی هیکت مدیره ذیربم مبنی بر  سب 

 .تبدیت وضعیت به رسمی آزمایتی

)سال هفتم( متروو بده ارانده شناسدنامه نوبت یک ساله یکحدا ثر در  مؤسسه رنیسهاعطای مهلت با مجوز هیکت  -ب

شدده بدرای درصد حداقت امتیازات تعیدین 44تخصصی هیکت مدیره ذیربم مبنی بر  سب  علمی مورد تکیید  میسیون

 .تبدیت وضعیت به رسمی آزمایتی

)سال هتتم( متروو بده ارانده شناسدنامه نوبت یک ساله یکحدا ثر در  مؤسسه امنایاعطای مهلت با مجوز هیکت  - 

شدده بدرای درصد حداقت امتیازات تعیدین 26 سب  علمی مورد تکیید  میسیون تخصصی هیکت مدیره ذیربم مبنی بر

 .تبدیت وضعیت به رسمی آزمایتی

 «هیکت امنای دانتگاه گیالن( 13/5/1394اصالحی « خاتمه خدمت عضو-د
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طدر  و دار، مستقت، بیرعایت حقوق طرفین در فرآیند دادرسی انواع دعاوی نزد دادگاهی صالحیت

در این راسدتا عملکدرد  .(611393بینی شده است)حسینی، بینی در مکانیسم قضایی پیشقابت پیش

شروو حصول امنیت است. عملکرد صحیح دستگاه قضدایی در برخدی بدون تبعیض نظام قضایی از 

آفدرین نیسدت و و دود تبعدیض در موارد و عملکرد  یر صحیح یا دیرهنگام در موارد دیگر، امنیدت

های عینی امنیت قضدایی را زایدت شیوه عمت و فرایند قضاوت و احکام صادره نه تنها برخی شاخ 

نفدی در ذهنیدت مدردم، اطمیندان را از اذهدان ایتدان فدراری  ند، بلکه از طری  تکثیرگدیاری ممی

)علینقی، « توانند آثار عمیقی در  نش متقابت مردم و دستگاه قضایی بر  ای بگیارند.دهد و میمی

( در نظام ا تماعی امروز، وحدت رویه، یکدی از عوامدت بسدیار مهدم امنیدت در دسدتگاه 6211349

اره اشخاص و ود داشته باشد  ه رعایت آن الزامی اسدت. قضایی است. ممکن است بحم اصولی درب

شود  ه همه بایدد آن را پییرفتده و با بازگتت به مفهوم نظم حقوقی، مجموعه ای از قواعد دیده می

طوری  ده به ا را گیارند و یکی از مقتضیات نظم حقوقی فهم متترک از قواعد حقدوقی اسدت، بده

ر می نماید بدرای  لیده  سدانی  ده در عمدت بدا آن موا ده قانون مو ود و دستوری  ه قانون صاد

بندابراین، اعتمداد  .(4611349هستند بده یدک صدورت درک شدده و بددان عمدت گدردد )ندوروزی، 

شهروندان به قوه قضانیه توانمند و سالم، احترام و التزام به قدانون و تسداوی تمدام افدراد  امعده در 

   .(15611396هد )سیفی زیناب، برابر قانون، امنیت قضایی را تتکیت می د
ای اعضای  هیئت علمی،  لیه مناب  نهادهدای قضدایی مدورد تو ده قدرار در ارزیابی عدالت رویه

المللدی اهمیدت دارندد. گیرد. در این میان اصول حا م بر دادرسدی و نیدز اسدناد گونداگون بدینمی

رو اسدت. از هایی روبهبا چالششناخت ماهیت این اسناد و اعمال آنها بر رسیدگی در مرا   قضایی 

ای است  ده در بسدیاری از  مله این  ه ساختار و تتریفات مرا   قضایی در وض  مو ود به گونه

سدازی موارد، عمال امکان اعمال نظام دادرسی منصفانه مقدور نخواهد بدود. در ایدن وضدعیت پیداده

خواهد بود  ه هر  دام از آنهدا  راهکارهای مناسب دارای اهمیت است. این سیاست، دارای عناصری

به نوعی در عمت، رسیدگی در نهادهای قضایی را به مفهوم و ماهیت انصا  و عدالت نزدیک یدا دور 

ای خواهد ساخت. نظر می رسد نظارت و اتخاذ رویکرد واحد در این حوزه، عمالً نوعی عددالت رویده

 ایجاد خواهد نمود. 

گمان ادهای قضایی با موان  بسیاری رویارو هستند  ه بیامروزه الگوهای رسیدگی مو ود در نه

شده دادرسی منصفانه را به چدالش مدی  تدند. در حقدوق ایدران، دادگداه هدای معیارهای شناخته

عمومی و دیوان عدالت اداری و مرا   شبه قضایی اداری، مسدئول رسدیدگی بده امدور و اختالفدات 

یان مرا د  مدی ور، دیدوان عددالت اداری از  ایگداه باشند. در ممربوو به اعضای  هیئت علمی می

باالتری در خصوص  اربرد اصت امنیت حقوقی برای اعضای  هیئت علمی، برخوردار است. در تبدین 
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این نهاد گفته شده  ه در نبود دادگاه اختصاصی قانون اساسی در نظام حقوقی ایران، دیوان عددالت 

ی  ند. این نهاد قضایی، با توسعه رویه قضدایی را د  بده اداری نقش دادگاه قانون اساسی را بازی م

سازی حقوق اداری را به صورت واقعی آ از  رده، به مرور زمان، های بنیادین، اساسیحقوق و آزادی

در اثر اعمال تفاسیر و استناد به قانون اساسی و نیز با به ا را درآوردن هنجارهای اساسی اسدتخرا  

سازی تدریجی امات سیاسی و اداری و مرا   قضایی، همگان را با اساسیشده با این شیوه توسم مق

حقوق اداری، موا ه نموده است و همچنین با ابطال مقررات اداری خدال  قدانون اساسدی، رشدد و 

 .(12411396سازی را ادامه داده است ) اللی و دیگران، اعتالی فرایند اساسی

ای در مورد اعضدای  هیئدت علمدی ر عدالت رویهبه منظور شناخت اصت امنیت حقوقی مبتنی ب

شود. در این پروندده پدس از آن  ده یکدی از اعضدای  ای فترده اشاره مییک پرونده قضایی به گونه

هیئت علمی دانتگاه ...با حکم رنیس مربوطه اخرا  شده و در اعتراض بده ایدن تصدمیم، در دادگداه 

مورد - ند، دادگاه با استناد به این  ه  این اسنادمی عمومی حقوقی علیه دانتگاه یادشده اقامه دعوا

اندد عنوان متتکی عنه قرار نگرفتهدر اختیار خواهان به -استناد دانتگاه برای اخرا   ارمند مربوطه

و خواهان از محتوای اتهام و ادله آن بی اطالع بدوده اسدت و ایدن امدر نقدض اولیده حقدوق دفداعی 

و اداری محسوب مدی شدود، حکدم بده ذیحد  بدودن خواهان)عضدو  اشخاص در برابر مرا   قضایی 

شود.  اعمال یک  انبه بنا به صدالحدید مجدازات اخدرا  از سدوی شده( داده میهیئت علمی اخرا 

مسئوالن دانتگاه ...با فرض و ود متکالت و دالیت گزینتی و با تصریح به این  ه  هیئدت مر دزی 

شدود و هرچندد مجدازات و تخلف اشخاص محسدوب نمیگزینش نیز مر   قانونی تتخی  تقصیر 

اخرا  وا د وصف اداری باشد، خار  از حدود صالحیت خواندگان و اصوالً امری است  ده مسدتلزم 

اثبات تخلف و یا تقصیر خواهان از رهگیر دادرسی عادالنه و منصفانه توأم با رعایت تضمینات مقدرر 

از اصدت سدوم قدانون  13فته، دادگاه مسدتنداً بده بندد باشد، بنا به مراتب پیش گبرای تحق  آن می

المللی حقوق مدنی و سیاسی، حکدم بده الدزام میثاق بین 13اساسی  مهوری اسالمی ایران و ماده 

خواندگان به بازگتت خواهان به  ار  نیز پرداخت حقوق و مزایای معوق خواهدان همدراه بدا هزینده 

یدداد شددده در مرحلدده تجدیدددنظر نیددز تکییددد شددد  نمایددد. رأیالو الدده و یددت مددیدادرسددی و حدد 

 .(213121511396)محمودی،

 

 های فراروی امنیت حقوقی اعضای  هیئت علمی در حوزه آموزش عالی چالش. 1

های فراروی ایدن مفهدوم در ترین چالشپس از مطالعه مفهوم امنیت حقوقی اینک الزم است تا مهم

ترین مصدادی  تضدمینات عددالت ن امر در شناسایی مهمحوزة آموزش عالی از نظر گیرانده شود. ای

  ای مبتنی بر اصت امنیت حقوقی در حوزه آموزش عالی سودمند است.رویه
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 پراکندگی قوانین و مقررات  .1. 1

طور  لی نظام آموزش عالی ایران آما  مقررات پرا نده بسیاری است  ه هر یدک از آنهدا یکدی از به

ها و مؤسسدات آمدوزش عدالی  تدور را اعضای  هیئت علمی دانتگاه های مربوو به  نتگری نبه

تواند آشدکارا امنیدت حقدوقی اعضدای  هیئدت علمدی را بده دهد. همین امر نیز خود میپوشش می

ا راهای گوناگون اداری سازی ضمانتمخاطره بیفکند. به ویژه این  ه تخطی از این مقررات به پیاده

شود  ه عواقب گوناگونی در محت خدمت و یدا فراتدر از میده و سبب میو انضباطی بر این افراد انجا

 آن برایتان پدید آید. 

 

 فقدان امنیت ناشی از تعدد قوانین و مقررات  .2. 1

 دم احسداس تواند عدم امنیت و یا دسدتگمان تعدد قوانین و مقررات در حوزة آموزش عالی میبی

یدد آورد.  مداخلده حددا ثری نظدام حقدوقی در حدوزة ناامنی حقوقی را در اعضای  هیئت علمی پد

هدای اعضدای آموزش عالی در پرتو تصویب قوانین گوناگون بیش از پدیش بده محدودسدازی  دنش

ها در تولید اندیته مستلزم آن اسدت  ده  ه رسالت دانتگاههیئت علمی منجر خواهد شد. حال آن

خوردار بوده و بتوانند با استفاده از امکانات اعضای  هیئت علمی و نیز دانتجویان از آرامش خاطر بر

 الزم، رسالت بنیادین و  اربست ویژه خود را در تولید علم و اندیته به خوبی انجام دهند. 

ها در دانتدگاه و یدا حتدی بنابراین و ود قوانین دست و پاگیر  ز آن  ه با افزایش محدودیت  

هدای وقی آنان را بر هم زده و با پیددایش چدالشخار  از آن برای اعضای  هیئت علمی،  امنیت حق

سدازد، پیامدد دیگدری را بده گوناگون ا تماعی، روانی، شغلی و...توان فکری آنان را از خود متکثر می

 همراه ندارد. 

 

 های موازی و متعارض تعدد نهادها، صالحیت .1. 1

امدری ندامطلوب اسدت  ده هدای خدود هدا و  لدوه اری در هر یک از گونهدر  امعه مدرن، موازی

های گوناگون رو الزم است  ه از راهآورد. از همیننا ارآمدی یک سازمان و  مجموعه را به همراه می

هدای ها و از  مله حوزه آموزش عالی از و ود نهادهدا و صدالحیتدر راه پاالیش هر یک از مجموعه

ن بدر  ارآمدسدازی هدر چده بیتدتر تدوان انتظدار داشدت  ده افدزوموازی  اقدام  رد. از این راه می

 های اعضای  هیئت علمی، امنیت حقوقی آنها نیز این حوزه به خوبی فراهم شود.  نتگری

های مدرن همچنان اثرگیار است و از این راه احتمال دارد  ده در حدوزه بورو راسی در سازمان

ندر اران نظام حقوقی بایدد اگفته تحق  یابد. در نتیجه دستآموزش عالی نیز پیامدهای ناگوار پیش

ها در قبال اعضای  هیئت علمدی شده و نیز صالحیتتا آنجا  ه ممکن است به  اهش  قوانین پیاده
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بپردازند. چرا  ه در  یر این صورت آنها برای انجام امور اداری، آموزشی و پژوهتدی خدود در میدان 

 آشکار  ارآمدی آنهاست. شوند و برآین این امر نیز  اهش مرا   گوناگون سرگردان می

 

محدودسازی دسترسی به دیوان عدالت اداری در اعتراض اعضای هیئت علمیی بیه  .4. 1

 آراء بدوی  

با آن  ه ح  بر دادخواهی یکی از حقوق بنیدادین همده شدهروندان در قلمروهدای گونداگون نظدام 

بیندی اسدت  در پدیشحقوقی است، اما این ح  تنها به مرا   بددوی اختصداص نددارد. بلکده الزم 

المللدی های تجدیدنظر نیدز معیارهدای پییرفتده در د تدرین بدیناعتراض به آراء بدوی یا رسیدگی

طدر  بده اعتراضدات وارده های گوناگون اداری، مدنی و  یفری رعایت شده و مر عدی بدیدادرسی

 نسبت به آراء بدوی رسیدگی  ند. 

یابد  ه و دود قابلیدت امی به خوبی تحق  میبنابراین امنیت حقوقی اعضای  هیئت علمی هنگ

عنوان یکدی از طدر ، بدهاعتراض و یا امکان تجدیدنظرخواهی نسبت به آراء صادره در مر عدی بدی

بیندی باره پدیشهای الزم در اینتضمینات پاسداشت حقوق آنان دانسته شده و زیرساختترین مهم

بدوی و ود دارد و در نتیجه الزم است مر عی  شود. چرا  ه امکان نقض حقوق افراد در این مرا  

گفتده همانند دیوان عدالت اداری و ود داشته باشد تا معترضان به آراء صادره از سوی مرا   پدیش

 با آرامش خاطر اعتراض خود را در دیوان ثبت  نند.

رانگیز، بدا واحده انتقادب با و ود بداهت این امر، شورای عالی انقالب فرهنگی با تصویب یک ماده

های  میتده هدا وهیئتتحدیدد حد  تجدیددنظرخواهی اعضدای  هیئدت علمدی از آرای صدادره از  

آمدوزش پزشدکی و  های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان وخانهتخصصی فعال در وزارت

طره امنیت حقوقی آنها را بده میدزان بسدیاری بده مخدا ،ها و سایر مرا ز آموزشی و پژوهتیدانتگاه

 لسه شدورای عدالی انقدالب فرهنگدی مدور   امینشتصد و سیماده واحده یادشده  ه در  1افکند.

                                                           
های تخصصدی فعدال در  میتده هدا وآن دسدته از تصدمیمات و آراء نهدانی و قطعدی صدادره در هیکت -ماده واحده» .1

ها و سدایر مرا دز آموزشدی و آمدوزش پزشدکی و دانتدگاه قات و فناوری و بهداشدت، درمدان وهای علوم، تحقیوزارتخانه

انتظدامی اسداتید و  میتده انضدباطی  هدای امنداء، ممیدزه وآراء نهدانی هیکت پژوهتی مصدوب، از  ملده؛ تصدمیمات و

ورس دانتدجویان ب ش علمی،همچنین تصمیمات و آراء نهانی درخصوص بازنتستگی، ارتقاء، ارزیابی و پییر دانتجویان و

آموزشی و پژوهتی صادر شده باشد، قابت شدکایت  و فرصت مطالعاتی  ه صرفاً در رابطه با امور و شئون تخصصی علمی،

 .مرا   قضانی نخواهد بود و رسیدگی در دیوان عدالت اداری و سایر

پزشدکی هیدکتی بده عندوان  ان و آمدوزشهای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمددر هر یک از وزارتخانه -تبصره

های هدا و  میتدهدانتجویان از آراء و تصدمیمات هیکت مر   نهانی به منظور تجدیدنظر و رسیدگی به شکایات اساتید و

امور و شئون علمی، آموزشی و پژوهتی صادر شده و همچنین بده منظدور نظدارت بدر  می ور در ماده واحده فوق  ه در



هل یاوری و رضا رپستش           314  (22، )ایپپی  9311 تانپاییز و زمس ، دوم، شماره میازده ژپوهشناهم حقوق کیفری / سال  اسدا

 

به تصویب رسید،  تجدیدنظر و رسیدگی به شکایات در امور و شئون علمی، آموزشی  12/45/1324

ت و پژوهتی را  از فرآیند دادرسی اداری مستثنا  رد و به  دای آن  ده آرای صدادره از آنهدا را قابد

تجدیدنظرخواهی در دیوان عدالت اداری بداند، برپدایی  هیئدت عدالی تجدیددنظر را در هدر یدک از 

این نهداد نیدز  453بینی  رد. مصوبه های علوم و نیز بهداشت برای رسیدگی به آن پیشخانهوزارت

 1است.گفته تداوم بختیده در  همین راستا، به تحدید پیش

شعب دیوان   26/3/1392دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب  قانون تتکیالت و آیین 53ماده 

های علمی و تخصصی به عهدده  میسدیون را در هنگامی  ه تتخی  موضوعاتی از قبیت صالحیت

هایی واگیار شده باشد، از ورود به مباحم علمی و تخصصدی مند   درد اگرچده آنهدا را از یا  هیئت

فرآیند بررسی آن بر اساس قدانون یدا مصدوبه صدالح  هت رعایت ضوابم قانونی و تطبی  موضوع و 

شورای عالی انقالب فرهنگی از این نظر  ه دیوان عددالت اداری  534لیا ماده واحده  2دانسته است.

 می ور است و و اهت قانونی ندارد.  53را صالح به رسیدگی ندانسته است، بر خال  ماده 

ید و در صورتی  ه آنهاد اداری به شمار می باید خاطرنتان شود  ه  هیئت عالی تجدیدنظر یک

گفتده قانون پیش 14تواند به استناد ماده عضو  هیئت علمی با تصمیم این  هیئت مواف  نباشد، می

به دیوان عدالت اداری مرا عه نماید. از این دیدگاه نیز همانگونه  ه رویه دیوان نیز بر این است  ده 

عالی تجدیدنظر ، اعتراض به تصمیمات را در صدالحیت خدود  به خاطر اداری دانستن تصمیم هیئت

  ند. داند و به آن رسیدگی میمی

                                                                                                                                              
موضوع این تبصره،  هیکت شود. تر یب اعضاء و وظایف و اختیاراتها تتکیت میها و  میتههیکترسیدگی در این  نحوه

 .«به تصویب شورای عالی انقالب فرهنگی خواهد رسید

شورای عالی  12/5/1324مور   534در ا رای حکم تبصره ماده واحده مصوب  لسه  »این مصوبه مقرر داشته است1 .1

ظور تجدیدنظر نسبت بده آرا و تصدمیمات نهدایی هیدکت هدای امندا، ممیدزه، انتظدامی اسداتید، انقالب فرهنگی و به  من

انضباطی دانتجویان و همچنین آرا و تصمیمات در خصوص بازنتستگی، ارتقدا، آزمدون هدا، ارزیدابی و پدییرش علمدی، 

تخصصدی علمدی، آموزشدی و  بورس دانتجویان و فرصت های مطالعاتی و نظایر آن  ه صرفاً در رابطه بدا امدور و شدئون

پژوهتی صادر گردیده و نیز نظارت بر نحوه رسیدگی در هیکت ها و  میته های می ور، هیکت عدالی تجدیددنظر در هدر 

یک از وزارتین بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و علوم، تحقیقات و فناوری  ه از این پس در این مصدوبه، بده اختصدار 

 » ...تگاه  آزاد اسالمی، به  طور  داگانه تتکیت می گرددنامیده می شود و دان« وزارتین»

اال درا، تتدخی  موضدوعاتی از قبیدت ای الزمدر مواردی  ده بده مو دب قدانون یدا مصدوبه»دارد1این ماده مقرر می .2

هایی واگیار شده باشد، شعب دیوان فقدم های علمی، تخصصی، امنیتی و گزینتی به عهده  میسیون یا هیکتصالحیت

 نندد و در ز  هت رعایت ضوابم قانونی و تطبی  موضوع و فرآیند بررسی آن بر اساس قدانون یدا مصدوبه رسدیدگی میا

 ننده موظف است حسب مورد پس از ار اع پروندده بده صورت شکایت شا ی از حیم تتخی  موضوع، شعبه رسیدگی

 «.ظر آنان، مبادرت به انتا رأی نمایدگردد با  سب نربم  ه توسم شعبه تعیین میهیکت  ارشناسی تخصصی ذی
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در ایددن خصددوص در  ددارگروه  هیئددت علمددی  هیئددت عددالی تجدیدددنظر وزارت علددوم از آ دداز 

پرونده آن ار داعی  125پرونده به ثبت رسید  ه  224 معا 22/49/99گیری  هیئت تا تاری  شکت

 لسده،  52پرونده نیز در دبیرخانه تتکیت شد.  از این تعداد طی  141اداری بود و از دیوان عدالت 

پروندده  بده  صددور رأی از  هیئدت  145پرونده مختومه و تعیین تکلیف شد. از این تعداد نیز  213

 عالی تجدیدنظر منجر شد. 

دم صدالحیت  شورای عالی انقالب فرهنگی مبنی بر عد 534تردیدی و ود ندارد  ه  اگر مصوبه 

دیوان عدالت اداری در موضوع فوق مورد عمت قدرار گیدرد، معیارهدای دادرسدی منصدفانه در مدورد 

های بنیادینی موا ه خواهد شدد. های این مرا   با چالشاعضای  هیئت علمی واردشده به دادرسی

 المللدددی چدددرا  ددده بدددر خدددال  اصدددول  لدددی حقدددوقی و بنیادهدددای د تدددرین بدددین

ای سداختار و  ایگداه گونده یفری و اداری، به  ای آن  ه مر   تجدیددنظر به های مدنی،دادرسی

طرفانه به تجدیدنظرخواهی از رأی تجدیدنظرخواسته رسیدگی  ند، ایدن بدار و در یافته باشد  ه بی

تدوان ترتیدب نمدی ای گرفتده اسدت و بددینچارچوب سازمانی خود مر   صادر ننده رأی بدوی 

باره امیدوار بود. روشن است  ه با و دود ایدن  اسدتی درسی منصفانه در اینچندان به پاسداشت دا

ای با تو ه به  تکثیر امنیت حقوقی در آشکار در نهادسازی مرا   دادرسی اداری، تحق  عدالت رویه

 آن با مخاطراتی  دی موا ه خواهد بود. 

 

 حوزه آموزش عالیمصادیق تضمینات عدالت رویه ای مبتنی بر اصل امنیت حقوقی در . 4

ای مبتنی بر اصول دادرسی منصفانه به منظور رعایت اصت امنیدت حقدوقی در مصادی  عدالت رویه

ها، در هیچ متن و سند بین المللدی حقدوقی بده طدور دقید  خصوص اعضای  هیئت علمی دانتگاه

ای از اصول، توسدم گیری قواعد حقوقی، پارهشکت هایمتخ  نگردیده است. با این و ود، در سال

اند  ده البتده بسیاری از نظام های حقوقی به عنوان مصادی  دادرسی منصفانه معرفی و تکوین یافته

 ترین ویژگی آنها را می توان  هان شمولی و مطابقت با اصول حقوق بتری برشمرد. مهم

را د  قضدایی و ترین مصادی  دادرسی منصفانه  ده بایدد در مبر پایه این مراتب در ادامه،  مهم

های  یفری و  یر یفدری اعضدای  هیئدت علمدی رعایدت شدوند و بده شبه قضایی مرتبم با پرونده

نامده ا رایدی قدانون شدود. در حدال حاضدر، آیینانجامند، اشاره میتضمین اصت امنیت حقوقی می

هدا و مؤسسدات آمدوزش عدالی و تحقیقداتی  تدور مصدوب مقررات انتظامی  هیئت علمی دانتگاه

شدود  ده ترین مصدوبه ا رایدی محسدوب مدیهیئت وزیران و اصالحات بعدی آن، مهم  6/6/1356

 ای مبتنی بر اصت امنیت حقوقی، باید در چهارچوب آن بررسی شود.عدالت رویه
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 رعایت حق دادخواهی و دسترسی به مرجع صالح رسیدگی .1. 4

تواندد در رویده قضدایی  ده مدی ترین  لوه دادرسی منصفانه دربداره اعضدای  هیئدت علمدیبدیهی

هدای دهنده تضمین امنیت حقوقی آنها باشد،  ح  بر دادخدواهی اسدت. در ایدن راسدتا نظدامنتان

بینی پییرش دادخواست توانند در راستای تسهیت این ح  بکوشند. پیشحقوقی باید تا آنجا  ه می

زو ارهای عملی تسهیت ح  است هایی از ساشفاهی و یا امکان فراهم آوردن و الی معاضدتی نمونه

 شود. های حقوقی در سرتاسر  هان دیده میهای گوناگون نظام ه در سازه

قانون اساسی  تدورمان ،  33در این راستا باید خاطرنتان شود  ه با پییرش این ح  در  اصت 

ادرسدی آیدد. قدوانین دپاسداری از آن رسالتی بنیادین بر دوش  نتگران نظام قضایی به شمار مدی

 یفری و مدنی نیز با الزام دادرسان و ضابطین به استماع شکایت خواهدان، بده پاسداشدت حد  بدر 

 اند. دادخواهی پرداخته

 235ای مصدوبه  لسده شدماره افزون بر این، سازمان اداری و استخدامی  تور طدی بختدنامه

ی  هیئت علمی دارای هیئت عالی نظارت رسیدگی به اتهام تخلفات اداری اعضا  29/9/1395مور  

های اداری و ا رایی را بر اساس قانون رسیدگی به تخلفات اداری دانسته است. با تو ه به این سمت

نامه ا رایی قانون مقررات انتظامی هیکت علمی دانتگاه ها و آیین 25 ه به مو ب تبصره ذیت ماده 

قانون رسیدگی به تخلفات  12و ماده   1356؍6؍6مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی  تور مصوب 

گردیدد، ایدن های انتظامی رسیدگی مدیاداری، رسیدگی به تخلفات اعضای  هیئت علمی در  هیئت

رسید  ه باعم اعتدراض و درخواسدت ابطدال بده مصوبه  هیئت عالی نظارت مغایر با آنها به نظر می

ین مصوبه را بده اسدتناد ، ا12/14/1394مور   1933دیوان شد.  هیئت عمومی دیوان طی دادنامه 

گیدرد های انتظامی به مواردی  ه در ارتباو با وظایف آموزشی و پژوهتی صورت میاین  ه  هیئت

 ند نه به تخلفات اداری و با تو ه به مؤخر بودن قدانون رسدیدگی بده تخلفدات اداری، رسیدگی می

لمی دارای سمت ا رایی در دو  با تو ه به این  ه تخلفات اعضاتی  هیئت ع 1مصوبه را ابطال ننمود.

 شود، امنیت حقوقی  متری دارند.  هیئت انتظامی و تخلفات اداری  رسیدگی می

                                                           
 ده اعضدای هیدکت علمدی را از شدمول قدانون مدی ور  قانون رسیدگی بده تخلفدات اداری 12اوال1ً قسمت اخیر ماده  .1

مستثنی  رده، ناظر به مواردی است  ه این افراد به امور آموزشی و پژوهتی اشتغال داشته باشند و منصر  از اشدتغال 

قدانون و  4مند اداری دستگاه ا رایی است. ثانیا1ً با مداقه در عناوین تخلفات اداری احصاء شده در مداده آنها در نقش  ار

بده مدواردی اسدت  ده در  متخ  می شود، تخلفات احصاء شده مربوو مقررات انتظامی اعضاء هیکت علمی دانتگاه ها

قانون رسیدگی به تخلفدات  2ات مندر  در ماده ارتباو با وظایف آموزشی و پژوهتی صورت می گیرد و متفاوت از تخلف

 ه قدانون مدؤخر اسدت  قانون رسیدگی به تخلفات اداری 1بوده و نوع و سنخیت آنها یکسان نیست. ثالثا1ً در ماده  اداری

رسیدگی به وقوع تخلفات اداری در هر یک از دستگاه های متمول آن قانون را در صالحیت هیکت رسیدگی به تخلفدات 
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خود 13/2/1392مور    2395الی  2354هیئت عمومی دیوان عداالت اداری در دادنامه شماره  

اوندت هدای معدر پاس  به اعتراض  معی از متمولین طرح سربازی بده  خواسدته ابطدال بختدنامه

انسانی ستاد  ت نیروهای مسلح  و نیز مر ز  یب وزارت علوم مبنی بر عددم احتسداب مددت دوره 

خدمت وظیفه آنان در شمار سدواب  عضدویت پیمدانی  هیئدت علمدی مقدرر داشدت وضدعیت ایدن 

ترتیدب بختدنامه مر دز متموالن از همان آ از طرح سربازی به صورت تعهد خدمتی است و بددین

خدام آنان را منوو به گیراندن تعهد خدمت و نیز دو سال افزون بر آن مقدرر  درده  یب را  ه است

ماه تعیین  درده بدود، ابطدال  32افراد را حداقت بود و نیز بختنامه ستاد  ت  ه تعهد خدمتی این 

هیئت علمی را مندوو بده   نمود. پس از آن نیز هنگامی  ه مر ز  یب، صدور حکم پیمانی اعضای

مدور   395ماهه  رده بود،  هیئدت عمدومی دیدوان در دادنامده شدماره  32ه ضرورت گیراندن دور

گفته خدود تک یدد ورزیدده ترتیب بر رأی پیش، این بختنامه را نیز باطت نموده تا بدین13/3/1399

 باشد. 

 

 رعایت منع محاکمه مجدد .2. 4

اشد  ه در بسیاری از اسناد بیکی از اصول دادرسی منصفانه، قاعده من  تعقیب و محا مه مجدد می

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی بدان اشاره شدده اسدت.  13ماده  4المللی از  مله بندبین

این قاعده از قواعد ناظر به نظم عمومی است و به این علت  ه اوالً در تمام مراحت اعم از تعقیب یدا 

ذینف  قابت اعمال است. در ثدانی، مقدام  رسیدگی و حتی در مرحله تجدیدنظر و  فر ام نیز از سوی

قضایی اعم از دادستان، قاضی تحقید  و دادگداه مکلفندد پدس از اطدالع، رأسدا از ادامده تحقید  و 

بددین  .(23311323رسیدگی امتناع  رده، به اصدار قرار موقوفی تعقیب مبدادرت ورزندد )آشدوری، 

 ئت علمی حانز اهمیت است.  هت، تو ه به اصت من  محا مه مجدد، در خصوص اعضای  هی

اعمال مخالف قانون  ارمندان دولت و از  مله اعضای  هیئت علمی گداه بدر خدال  مالحظدات 

ای از قدوانین  یفدری اداری بود و  نبه تخلف داشته و گاه نیز همانند دیگر شهروندان نقدض مداده

وی ایدن اعضدا وا دد هدر دو یابد. در این حالت، اگر رفتاری از سپنداشته شده و عنوان مجرمانه می

توان ناقض اصدت رعایدت عنوان باشد، رسیدگی دوگانه به آن در مرا   انتظامی و نیز  یفری را نمی

 من  محا مه مجدد دانست. 

هدا سدخن بنابراین هنگامی  ه از اصت من  محا مه مجدد درباره اعضای  هیئت علمی دانتدگاه

یک تخلف در مرا د  شدبه قضدایی مو دود در نظدام شود، منظور من  رسیدگی دوباره به گفته می

                                                                                                                                              
 ارمندان آن دستگاه قرار داده است، بنابراین مصوبه مورد شکایت بدر خدال  قدانون و خدار  از حددود اختیدارات اداری 

 .مر   وض  آن نیست و قابت ابطال تتخی  نتد
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ترتیب وارد  ردن آنان به فرآیند  یفری با این اصت منافات ندارد. چرا  ده آموزش عالی است. بدین

بر پایه اصت تساوی افراد در برابر قوانین  یفری اعضای  هیئت علمی نیز همانندد دیگدر شدهروندان 

نظر از دارا بودن  نبه مرا    یفری باشند و این امر صر باید پاسخگوی اتهامات وارده بر خود در 

 تخلف برای رفتارهای آنها است. 

 

 رعایت اصل برائت .1. 4

از معیارهای اعمال عددالت   مله اصولی  ه امروزه حقوق  یفری بر مبنای آن استوار بوده و یکیاز 

-ی متهم تا زمان اثبات گناهگناهفرض بی گردد، اصت برانت است. اصت برانت عبارت ازمی محسوب

ای بر تحقد  این اصت دارای اهمیت زیادی بوده و تکثیر گسترده باشد. اری وی در دادگاه صالح می

 .(6911395)فروتن و دیگران،حقوق بتر دارد عدالت و رعایت

شود. حتدی در دوران گیشدته های حقوقی مدرن  هان دیده میاصت برانت تقریباً در همه نظام

تواندد شود. برای نمونه در فقه اسالمی مدیگیار به این اصت آشکارا دیده میریح مرا   قاعدهنیز تص

ادلدده گوندداگونی را در  تدداب و سددنت پیرامددون ضددرورت پاسداشددت اصددت برانددت دیددد)فیروزیان 

تک ید بر رعایت اصت برانت در قدوانین موضدوعه  تدورمان نیدز آشدکارا دیدده  .(15411394حا ی،

 شود. می

نظر از  یفری یا شبه  یفری، وزه رعایت اصت برانت منحصر به دادرسی  یفری نیست. صر امر

اداری، انضباطی و یا انتظامی تلقی نمودن رسیدگی و مجازات، و قضایی یا  یرقضایی بدودن مقدام و 

 ننده، هرگاه شخصی در معرض تعقیب، اتهام و محکومیت قدرار گیدرد، هدیچ یدک از مر   تعقیب

هدا  ننده )مستقیم و  یر مستقیم( در دعوی و همچندین رسدانهایی و  یرقضایی مداخلهمرا   قض

گناهی شخ  مظنون و مورد تعقیب را قبت از اعالم مجرمیت یا متخلف بودن به ح  نقض اصت بی

پییرد، ندارد. در برخی مدوارد، صالح  ه اصوالً پس از طی مراحت قانونی صورت میذی وسیله مر  

تواند ، محرومیت، ممنوعیت و همچنین آثار  یرمستقیم یک مجازات اداری یا انضباطی میآثار مالی

هدا های  یفری برای شخ  در معرض این مجدازاتدارای اهمیت بیتتری نسبت به برخی مجازات

از آنجا  ه اعضای  هیئت علمی در نتیجه عدم تو ه به اصت برانت و قرار  .(32111322باشد )یاوری،

هدای معرض اتهامات مختلف، متحمدت خسدارات زیدادی همانندد از دسدت دادن  دالس گرفتن در

دانتگاهی و توقف ارانه خدمات علمی به دنبال مرا عه به محا م قضایی و شبه قضدایی در سداعات 

 شوند ، الزم است اصت برانت در خصوص آنها با تو ه بیتتری رعایت شود.    اداری می
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 سیدگیرعایت علنی بودن ر .4. 4

هدای منصدفانه مدورد تک یدد عنوان یک معیار  مهم در دادرسیامروزه اصت علنی بودن محا مات به

اعالمیه  هانی حقوق بتر قرار گرفته است. قانون آیین دادرسدی  14المللی همچون ماده بین اسناد

دول  درده  یفری ایران نیز اصت را بر علنی بودن رسیدگی نهاده و تنها در مدوارد خاصدی از آن عد

 است. 

گدیار  تمدایلی بده دهد  ده قانونباو وداین مطالعه قوانین  بیتتر مرا   شبه قضایی نتان می

قدانون  دار، بدا  152برگزاری علنی  لسات رسیدگی نتان نداده است.  برای نمونه،  بر طب  مداده 

 لسه رسدیدگی  تو ه به  نبه ترافعی دادرسی  ار، دعوت  تبی از طرفین اختال  برای حضور در 

های)مرا  ( حت اختال  الزامی دانسته شده است  ه این امر را می توان دلیلی بر نظر مقنن هیئت

رعایت اصت علنی بودن  .(15311394مبنی بر لزوم علنی بودن دادرسی  ار در ایران دانست )رفیعی،

ها نقدض شدده دانتگاهآیین نامه ا رایی قانون مقررات انتظامی  هیئت علمی  15رسیدگی، در ماده 

  1است.

 

 رعایت امکان دفاع یا لزوم تساوی طرفین دعوی .5. 4

طور  لی امکان دفاع یا تساوی طرفین دعوی، مفهومی موسد  بدوده و شدامت مصدادی  مختلفدی به

تواند منجر به تضمین دادرسی منصفانه و اصت امنیدت حقدوقی است  ه رعایت آنها در دادرسی، می

ین مصادی  می توان به برخورداری از مهلت  افی  هت تدارک پرونده، برخورداری گردد. از  مله ا

رسانی در خصدوص ادلده و اسدتدالالت طدر  از امکانات و تسهیالت  افی برای دفاع از خود، اطالع

مقابت، تساوی اشخاص در مقابت انواع نهادهای قضایی، برخورداری از ح  متورت و داشدتن و یدت 

رسدددیدگی، داشدددتن متدددر م و برخدددورداری از معاضددددت قضدددایی اشددداره در تمدددامی مراحدددت 

به این موارد در قوانین آیین دادرسی تو ه شده اسدت. بدا ایدن و دود،  .(24911391داشت)هداوند،

مصادی  فوق الی ر در بیتتر مرا   شبه قضایی به صراحت بیان نتده و چه بسدا بده بهانده فقددان 

مرا   شبه قضایی می ور به خطر افتد. موضوع مورد اشاره در چنین مقرراتی، دادرسی منصفانه در 

آیین نامه ا رایی قانون مقررات انتظامی  هیئت علمی مورد تو ه قرار گرفته است. مطداب   13ماده 

پس از وصول گزارش می ور، رونوشت آن به وسدیله اداره  دارگزینی بده متخلدف طبد  »این ماده1 

و نامبرده مکلف است ظر  ده روز پس از رؤیدت گدزارش، الیحده مقررات آیین دادرسی مدنی ابالغ 

 «دفاعیه خود را همراه با مدارک و مستندات خود به  ارگزینی تسلیم و رسید دریافت  ند.

                                                           
ها  یرعلنی بوده و هیکت پس از قرانت گدزارش محقد  و الیحده دفاعیده متخلدف، چنانچده  لسات رسیدگی هیکت» .1

 «و اخی توضیحات شفاهی از وی نباشد، مبادرت به صدور رأی می نماید.نیازی به حضور متخلف 
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قضدایی تردیدی و ود ندارد  ه الزمه پاسداشت حقوق دفاعی عضو  هیئت علمی در مرا   شبه

دوی به وی به منظور تددارک دفداعی متناسدب اسدت. تجدیدنظر در نظام آموزش عالی، ابالغ رأی ب

هیئدت علمدی  مقدررات انتظدامی قدانون  3ترتیب متاور دیوان عدالت اداری با استناد به ماده بدین

 به دلیت لزوم ابالغ رأی  25/12/1353ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی  تور مصوب دانتگاه

چدرا  .بدان ایراد نمدودنظر در صورت اعتراض به آن هیئت تجدید  هیئت بدوی به شا ی و طرح در 

تواند حقدوق گونداگون گونه  ه پیتتر گفته شد، عدم ابالغ رأی  هیئت بدوی به شا ی می ه همان

 همانند حقوق دفاعی و نیز ح  بر دادخواهی را تا اندازه بسیاری به چالش بکتد. 

 

 رعایت مستدل و موجه بودن آراء .6. 4

هدای انتظدامی ها و به تب  آن قدانونی بدودن تخلفدات و مجدازاتن  رایم و مجازاتاصت قانونی بود

عنوان یدک رود  ه بدهعنوان یکی از تضمینات اساسی امنیت قضایی و عدالت  یفری به شمار میبه

تجربه موف  تاریخی در نظام بین المللی و حقوق داخلی مورد استقبال قرار گرفته اسدت. در متدون 

 ن اصت تک ید فراوانی شده است. داخلی بر ای

هیچ فعلی یا ترک فعت به استناد قانونی  ه »بر اساس اصت یکصد و شصت و نهم قانون اساسی1 

و قانونی بدودن  درم در اصدت سدی و شتدم قدانون « بعد از آن وض  شده  رم محسوب نمی شود

دادگاه صالح و به مو دب  حکم به مجازات و ا رای آن باید تنها از طری »دارد1 اساسی  ه مقرر می

، مورد تک ید قرار گرفته است. با این و ود  در محا م شبه قضایی  ار و نیز آیین نامده «قانون باشد

ها رعایت اصت مستدل بودن و مو ه بودن آراء، ا رایی قانون مقررات انتظامی  هیئت علمی دانتگاه

 مورد تو ه قرار نگرفته است.

 

 رعایت اصل بی طرفی  .2. 4

طر  بودن شخ  قضاوت  ننده نسبت به اشخاص طر  اختال ، از اصول اولیده و بددیهی لزوم بی

دادرسی است. قانون آیین دادرسی در مرا   قضایی به خوبی بر این مهم تک یدد  درده اسدت. ایدن 

گدردد. مداده اصت در قالب قاعده رد دادرس و بی طرفی و استقالل مقام رسیدگی  ننده متجلی می

 ، مددواردی را  دده مددی توانددد باعددم شددبهه خددرو  1349ین دادرسددی مدددنی مصددوب آیدد 91

طرفی قاضی شود، از موارد رد دادرس شمرده است  ه حتی بدون نیاز به ایدراد اصدحاب پروندده، بی

قاضی باید خود از رسیدگی خودداری  ند؛ مواردی مانند و ود قرابت نسبی یا سببی تا در ه سوم 

با یکی از اصحاب دعوی و یا داشتن نف  شخصی دادرس یا همسدر و فرزندد  از هر طبقه بین دادرس

 شدددود. او در موضدددوع مطروحددده. در مرا ددد  شدددبه قضدددایی معمدددوالً ایدددن امدددر لحددداظ نمدددی
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صدورت هدا، اصدت بدی طرفدی بهنامه ا رایی قانون مقررات انتظامی  هیئت علمدی دانتدگاهآییندر 

در صدورتی  ده »دارد1 آیین نامده مدی ور بیدان مدی 22 مستقیم اشاره نتده است. باو ود این ماده

متخلف نسبت به صالحیت بعضی از اعضای  هیئت علمی ایراد نماید،  هیئت مکلدف اسدت قبدت از 

 «شروع به رسیدگی، نسبت به این موضوع رسیدگی و اتخاذ تصمیم نماید.

 

 رعایت حق اعتراض و تجدیدنظرخواهی .8. 4

گیرد. به طدور خالصده های متعددی صورت میحا م قضایی با انگیزهرسیدگی مجدد به پرونده در م

وان گفت ممکن است در حین رسیدگی بدوی، به دالیت و مستندات ابرازی طرفین تو ه  افی می 

صورت نگرفته و یا در تطبی  موضوع با مواد قانونی اشتباه عمدی و یا سدهوی شدکت گرفتده باشدد. 

سوی ذینف  باعم تضمین دادرسی گردیده و از آن به یکی از اصول بنابراین، داشتن ح  اعتراض از 

شود. اما ح  اعتراض و تجدیدنظرخواهی در مرا د  شدبه قضدایی  دار، دادرسی منصفانه تعبیر می

نظام پزشکی، اداری و دانتجویی، با ترتیبات مختلفی تجلی یافتده اسدت. در مرا د  حدت اخدتال  

قانون  ار، به منظور اعتدراض و تجدیددنظر از  169  در ماده های حت اختال ارگری، تعبیه  هیئت

توان نمونه ح  اعتدراض طدرفین اخدتال  برشدمرد. رعایدت حد  های تتخی  را میآرای  هیئت

نامه ا رایی قانون مقدررات انتظدامی  هیئدت علمدی بدوده اعتراض و تجدیدنظر خواهی مدنظر آیین

ها مکلفند در مدتن آرای خدود، قطعدی یدا قابدت هیئت»این آیین نامه ذ ر شده1  23است. در ماده 

 («.  24تجدیدنظر بودن و مهلت درخواست تجدیدنظر را ذ ر نمایند)مطاب  مهلت موضوع ماده 

های ناشدی از دادخدواهی اعضدای  هیئدت بر پایه این مراتب الزم است در اصالحات آتی، چالش

 534شدده در وزارتدین  ده در  لسده نهای تعیدیعلمی از تصمیمات مرا   بدوی به  ای  هیئت

شورای عالی انقالب فرهنگی تصویب شد، در دیوان عدالت اداری انجام شدود. تنهدا در ایدن صدورت 

توان باور داشت  ه ح  بر اعتراض و تجدیدنظرخواهی این اعضدا بده خدوبی و بدر پایده است  ه می

 معیارهای دادرسی منصفانه پاس داشته شده است. 

اطرنتان شود  ه به دلیت آن  ه شورای عالی انقالب فرهنگی شکن تقنینی نداشدته البته باید خ

و این شکن بنا به اصول صرفاً در صالحیت قوه مقننه است، برخی از شعب دیوان محدودیت یادشدده 

را نپییرفته و خود را صالح به رسیدگی به اعتراض به آراء بددوی مرا د  شدبه قضدایی یادشدده  در 

 دانند. الی مینظام آموزش ع
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 رعایت تشریفات رسیدگی .9. 4

تتریفات رسیدگی بدان  هت در دادرسی های مختلف حانز اهمیت هستند  ه رعایت آنها منجر به 

برقراری نظم در  لسه رسیدگی و حف  حقوق اصحاب دعوی می گردندد. از  ملده ایدن تتدریفات 

هدای شدبه ها یا  میسدیوننصاب رسیدن  هیئتتوان به ابالغ به موق  اوراق دعوی، لزوم به حد می

 قضایی یا مرا   رسیدگی قضایی نام برد. 

های ناظر های دادرسی  و از  مله در دادرسیبه طور  لی در زمینه تتریفات رسیدگی در گونه

سازی این سازو ارها به عندوان حقدی مکتسدبه به اعضاء  هیئت علمی باید به خاطر داشت  ه پیاده

قضایی و قضدایی بایدد تدا آنجدا  ده رو  نتگران مرا   شبهشود و از همیناد شناخته میبرای  افر

 ای آن  وشا باشند. ممکن است در راه تحق  بیتینه

این آموزه بدین خاطر است  ه در حقدوق شدکلی بدر خدال  حقدوق مداهوی قانونگدیار در پدی 

ونداگون افدراد در پرتدو سدامان ترین و  ارآمدترین راهکارهدای تحقد  حقدوق گدستیابی به مناسب

رو از دیرباز اصت بنیادین  یفیدت دادرسدی در د تدرین بختیدن به فرآیند دادرسی است. از همین

توان به تحق  ایدن بینی شده است. در نتیجه هنگامی میهای مدنی،  یفری و اداری پیشدادرسی 

ه در قدانون  ده حقدی مکتسدبه را اصت و حقوق بنیادین افراد بر آن باور بود  ه تتریفات مقرر شدد

 در بیتترین میزان خود تحق  یابند.  آورند،برای افراد پدید می

هایی از ضرورت رعایت تتدریفات نامه ا رایی قانون مقررات انتظامی  هیئت علمی  لوهدر آیین

مربوطده اند تدا از ایدن راه، اعضدای نامه  وشیدهای  ه واضعان آیینبه گونه شود.رسیدگی دیده می

بتوانند برای نمونه در مهلتی مناسب اقدامات قضایی مدنظر خود را انجام دهند. نمونه بارز ایدن امدر 

نیز در زمینه تجدیدنظر خواهی اعضای  هیئت علمی از آراء صادره از سوی مرا   بددوی رسدیدگی 

 1شود.به تخلفات این اعضا دیده می

 

 گیرینتیجه

ها و نیدز  ار ردهدای متناسدب بدا از شهروندان  هت انجام نقشتحق  امنیت حقوقی برای هر یک 

های شغلی های ا تماعی آنها ضرورت دارد. در این میان برخی از شهروندان با تو ه به  ایگاهپایگاه

                                                           
آرای صادره توسم هیات هدای »دارد1ها... مقرر مینامه رسیدگی به تخلفات اعضای هیکت علمی دانتگاهآیین 19ماده  .1

چنانچه آرای مزبدور روز به عضو هیات علمی ابالغ شود و 16بدوی  ه قابت تجدیدنظر می باشد، باید حدا ثر ظر  مدت 

ظر  یک ماه برای افراد داخت  تور و دو ماه برای افراد خدار  از  تدور از تداری  ابدالغ بده افدراد متخلدف، توسدم وی 

قانون مقررات انتظامی و با دستور باالترین مقام ا رایی دانتدگاه یدا موسسده  3درخواست تجدیدنظر نتود، مطاب  ماده 

 «مربوطه ا را خواهد شد.
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رو  نتگران و نیز انتظارات مو ود از آنها نیاز بیتتری به تحق  این گونه از امنیت دارند و از همین

باید در این راه از همه بسترهای الزم استفاده  نند. این بسدترها از یدک سدو در  نظام حقوقی  تور

 یابد.  قانون و از سوی دیگر در رویه قضایی چهره می

پردازندد، ها  ه به تربیت متخصصان موردنیداز  امعده مدیبنابراین اعضای  هیئت علمی دانتگاه

نند تا آنجا  ه ممکن است توسعه پایدار  تور را باید با دارا بودن بیتترین میزان امنیت حقوقی بتوا

یابد  ه قانونگیار،  نتگران ا رایی نظام آموزش عدالی و شتاب بختند. این مهم هنگامی تحق  می

اندر اران مرا   قضایی و شبه قضایی با درک اهمیت تحق  هر چه بیتتر امنیت حقدوقی نیز دست

 پدید آمده در این قلمرو  اهش یابد برای این افراد بکوشند تا مخاطرات گوناگون

با این و ود به دلیت ماهیت انتزاعی اصت امنیت حقوقی و فاصله گرفتن قواعدد حقدوقی و عددم 

شدود. هدای مختلدف، احسداس مدیتو ه مرا   مختلف به این اصت، نیاز بده تضدمین آن بده روش

مختلف  تدور مدورد مصادی  اصت امنیت حقوقی به عنوان یک اصت حقوق عمومی، تحت مقررات 

 ای مدی تواندد بدا ایجداد وحددت رویده قضدایی، تک ید قرار گرفته است. در این راستا، عددالت رویده

به تحق  این اصت در خصوص اعضدای  هیئدت علمدی  مدک  ندد. ا درای ایدن اصدت در مرا د  

دار رسیدگی، در صورتی  ه تحت لوای اصول دادرسی منصفانه قرار گیرد، از تضمین بیتتری برخور

 خواهد بود. 

در این راستا، تفهیم مصادی  اصت امنیت حقوقی بده مقامدات رسدیدگی  نندده بده مجدازات و 

تخلفات اعضای هیئت علمی، با تو ه به  ایگاه و متروعیت این اصت و نیز شخصیت و موقعیت این 

 افراد به عنوان یک ساز و  ار ا رایی هدفمند، حانز اهمیت است.

 ه نهادینگی پاسداشت اصدت امنیدت حقدوقی و مصدادی  گونداگون آن در تردیدی و ود ندارد 

هدا، تواند با گیشت زمان آگاهی همه  نتگران نظدام آمدوزش عدالی را از بایسدتهای میعدالت رویه

رود  ه صاحبان اندیته در  ار ردها و نیز پیامدهای تحق  آن افزایش دهد. در این صورت امید می

آزادی  امت و در چارچوب اصت حا میت قانون، رسالت بنیادین خدود را در راه ها بتوانند با دانتگاه

تواند با تربیت مدیران آینده انجام دهد. اما مخاطرات فراروی امنیت حقوقی اعضای هیئت علمی می

هدای علمدی تزری  احساس عدم امنیت به این افراد آنان را از مجهدز شددن بده روزآمددترین یافتده

 این راه روند توسعه پایدار  تور را با مخاطرات بسیار موا ه  ند. بازداشته و از 

 

 منابع

نتر سدازمان انتتدارات  1، چ اول، تهرانقلمرو امنیت در حقوق کیفری(، 1329آقابابایی، حسین )

 پژوهتگاه فرهنگ و اندیته اسالمی.
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و انتتدارات ، چ اول، تهدران1 انتتدارات سدهروردی دانشنامه سیاسیی(، 1355یدوش )آشوری، دار

 مروارید.

 ،  اول، چ دهم، تهران1 نتر سمت.آیین دادرسی کیفری(، 1323آشوری، محمد )

، چ اول، تهران1 نتر  دانون اندیتده امنیت در نظام سیاسی اسالم(، 1325اخوان  اظمی، بهرام )

  وان.

، «حریم خصوصی مقامدات عمدومی»(، 1393) زاده مر یه، سید شهاب الدینپرستش، رضا، موسوی

 .66-23، ص 11، ش5)فقه و حقوق اسالمی ساب (، دوره مطالعات حقوقی معاصر

نامده ، پایان«های اصت امنیت حقوقی در نظام  مهوری اسالمی ایرانمؤلفه»(، 1391تو لی، هدیه )

 .رشته حقوق عمومی، دانتگاه عالمه طباطباییتهران1  ارشناسی ارشد، 

نتدر شدر ت چدا  اول، تهدران1 ، تفسییر حقیوقی مبانی فلسفی(، 1323) ، حسن عفری تبار

 .سهامی انتتار

نقدش دیدوان عددالت اداری در صدیانت از قدانون »(، 1396 اللی، محمد، سعیدی روشن، حمیده )

 .114-134، ص 93، سال هتتادم، شماره مجله حقوقی دادگستری، «اساسی

وبداره بده نسدبت عددالت و ز امنیت قضایی تا عددالت ماهوی)نگداهی دا»(، 1396حا  زاده، هادی )

 .53-42، ص 33، سال نهم، شآفاق امنیت، «امنیت در حوزه فقه و امنیت ملی(

، پژوهتکده شدورای نگهبدان، «بررسی مفهوم دادرسی عادالنه»(، 1393حسینی، سیده لطیفه )

 .94گزارش پژوهتی، شماره 

قوقی )مقایسده تطبیقدی مفهوم اصت حقوقی و مقایسه آن با قاعده ح»(، 1394حیاتی، علی عباس )

 .16-25، ص 2، شماره 4، دورهدانش حقوقی مدنی، «در حقوق ایران و فرانسه(

، «حت اختال   ار در نظام حقوقی ایران در پرتو اصول دادرسدی منصدفانه»(، 1394رفیعی، احمد )

 .رشته حقوق عمومی، دانتگاه شهید بهتتیتهران1 رساله د تری، 

نتدر  1، چ اول، تهدرانای بر دانش حقیوقدیباچهوق شناسی؛ (، حق1324سا ت، محمد حسین )

 ثالم.

بررسی تطبیقدی نقدش رویده قضدایی در تحقد  »(، 1396سیفی زیناب،  المعلی، امیر اقدم، ریما )

، 9دوره مبیانی فقهیی حقیوق اسیالمی، ، «امنیت قضایی و اقتصادی در حقوق ایران و مصر

 .164-191، ص 14شماره 

نتدر  1، چ دوم، تهدراناصول حقوقی و جایگاه آن در حقوق موضوعه (،1393صادقی، محسدن )

 میزان.
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صدت براندت در حقدوق  یفدری ایدران، افغانسدتان و اسدناد ا» (،1395) و دیگدران فروتن، مصدطفی

 .69-44، ص 13 شماره  اندیشمندان حقوق، «المللیبین

 نتر فرهنگ نتر نو. ، تهران.1، چو حکومت قانونصلح جاویدان (، 1394فلسفی، هدایت ا... )

پیووهش  ،«های آنصت براندت و حقدوق شدهروندی و ریتدها» (،1394) فیروزیان حا ی، ابراهیم

 .156-122، ص 35شماره  ،دینی

-53، ص 14، شماره 3، دوره مطالعات راهبردی، «امنیت قضایی»(، 1349علینقی، امیر حسین )-

64. 

 نتر میزان. 1، تهران6، چ 3،  فلسفه حقوق(، 1326 اتوزیان، ناصر )

، دولتی و غیر دولتیی-رآمدی بر نظام حقوقی دانشگاه های ایراند(، 1396 واد ) محمودی،

 .انتتارات بنیاد حقوقی میزان 1چ اول، تهران

مؤسسده انتتدارات چا  شتدم، تهدران1 )متوسم(،   اول، فرهنگ فارسی(، 1353معین، محمد )

 .امیر بیر

مطالعیات ، «نامنیت قضایی و سازمان قضا در  مهدوری اسدالمی ایدرا»(، 1394نوروزی،  امبیز )

 .52-24، ص 14، شماره3،دوره راهبردی

، ص 62، شراهبرد، «امنیت حقوقی به مثابه شرو تحق  امنیت قضایی»(، 1394ویژه، محمدرضا )

134-96. 

مبانی نظری حق برخورداری از امنیت حقوقی با تأکید بر (، 1329) ویژه، محمدرضا و دیگدران

 .انتتارات مجد، چا  اولتهران1  ، چ اول،نظام حقوقی جمهوری اسالمی ایران

 ،اصول حقوق اداری )در پرتو آرا دیوان عدالت اداری((، 1322هداوند، مهدی، متهدی، علدی )

 .انتتارات  خرسندی چا  اول، تهران1 

رعایت اصت برانت در رسیدگی های شبه قضایی در حقوق فرانسه در پرتو »(، 1322یاوری، اسداهلل )

 .321-326، ص 39، ش12، دوره مجله تحقیقات حقوقی، «ق بتر نوانسیون اروپایی حقو
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