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نقد رویه قضایی: الزام به فرآیند استخدام  

 1 دانشجویان بورسیه

  * زادهجواد حسین

 چكيره 

بر اااس آييح  13٨3اعزام دانشجو به خارج از كشور )بورس تحصيلي( تا اال  

شده به خارج از كشور با برگزار  آزمون انجام مي نامه اجرايي رانون اعزام دانشجو

ها  مقررات، مالك شرط آزمون حذف و با تغيير 13٨٧تا  13٨5اات. يي االها  

حسب گزارش ديوان  شود.برا  انتخاب داويلبان اعزام به خارج وضع مي  ديگر

برخي از ايح تغييرات رانوني نبوده و هميح مقررات نيز به نحو  9٢محاابات در اال 

 شدگان اجرا نشده اات.صحيح و يکسان نسبت به همه پذيرطته

شدگان ذيرطتهشود ناظر به يکي از پرأيي كه در ادامه مورد تحليل و نقد وارع مي

بورايه اات كه پس از خاتمه تحصيل و برا  ااتخدام در دانشگاهي كه از پيش در 

كند. ديوان مذكور آن جايابي شده بود، در ديوان عدالت ادار  اردام به يرح دعوا مي

پس از رايدگي خارج از نوبت به موضوع مقرر كرده اات كه پذيرش و جايابي 

مقام بورس دهنده به ااتخدام آنان پس از خاتمه  داويلبان بورس به معني تعهد

راد ايح ااتنباط با اصول حقوري، بورس و تحصيل اات. درحالي كه به نظر مي

روانيح و مقررات حاكم بر جذب و ااتخدام متقاضيان عضويت در هيأت علمي 

 ها و مواسات آموزشي و پژوهشي منطبق نيست.دانشگاه

ها  دولت دانشجو، دانشجويان بورايه، بورايه  ، اعزامأنقد ر :واژگان كليد 

 .دهم
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 مقرمه 

ها از موضوعاتي اات كه در دولت دهم رخ داد و برا  اوليح بار له بورايهأمس

ا  معاون وزير علوم و رئيس اازمان امور دانشجويان در دولت يازدهم آن را راانه

ا  جنجالي ميان دولت لهسأارعت به مردر  بود كه بهكرد. حساايت ايح موضوع به

تريح دليل ااتيضاح وزير علوم و مجلس تبديل شد و در نهايت به اوليح و شايد اصلي

 دولت يازدهم مبدل گرديد.

صرطنظر از مباحث ايااي، وزارت علوم در برخورد با ايح تخلف كه به 

درخواات مراجع نظارتي صورت پذيرطته اات، پس از برراي كارشنااي پرونده 

ک پذيرطته شدگان آنان را به اه گروه تقسيم و نسبت به آنان تصميمات ذيل را يکاي

لغو بورس و ادامه تحصيل به  -٢ادامه بورس به هزينه دولت  -1 :اتخاذ كرده اات

 محروميت از تحصيل و جبران خسارت.  -3هزينه شخصي 

  هدف ايح تحقيق برراي داليل محروميت گروه دوم و اوم نيست. انگيزه

يح تحقيق در گام نخست، برراي پرونده يکي از مشموليح گروه اول پس از خاتمه ا

تحصيل و تبييح ايح موضوع اات كه طرآيند ناصحيح يک پديده اجتماعي حتي اگر 

تواند برا  نظام آموزشي كشور مشکل ااز با مدارا و اغماض ادامه يابد، چگونه مي

ها  مشغول كند و حيات علمي دانشگاهخود شود، مراجع ادرا  و رضايي كشور را به

ارزيابي علمي عملکرد ديوان عدالت  هدف برتر كشور را به مخايره اندازد. در گام بعد،

  ٢ها اات.ادار  كشور در برخورد با چند مورد از مصاديق پرونده بورايه

شود. مبحث اول ناظر به طرآيند بديح منظور تحقيق حاضر در دو مبحث ارائه مي

به ارزيابي   ير  و پذيرش داويلبان بورس در دولت دهم اات و مبحث دومگشکل

شدگان بورايه در عملکرد ديوان عدالت ادار  در رايدگي به پرونده يکي از پذيرطته

 پردازد.ا  كه در ايح خصوص صادر شده، ميچارچوب نقد دادنامه

                                                                                                     
ديوان عدالت ادار  در آن نسبت  ا  اات كها  از چند پروندهشايان ذكر اات، ايح پرونده نمونه -٢

هميح به دانشجويان بورس شده وزارت علوم تصميم مشابه و يکنواختي اتخاذ و ابالغ نموده اات. به

برا  ايح نوشتار ااتفاده  "نقد رويه رضايي"از عنوان  "نقد رأ "جا  انتخاب عنوان دليل نگارنده به

هايي از نوشتار ل يک دانشگاه نيست، در رسمتاات. همچنيح از آنجاكه ايح موضوع طقط مشکكرده

 ها  برتر كشور ياد شده اات.از آن با عنوان مشکل آموزش عالي كشور يا مشکل دانشگاه
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  3گيمو و پذيمش يتوطلبان ر رس ير يولت يهمرمآينر شكل -1

مسير اصلي  136٨با تصويب آييح نامه اجرايي رانون اعزام دانشجو در اال 

برگزار  آزمون اعزام اازمان انجش آموزش كشور  و اعزام دانشجو به خارج از كشور

نيز ايح آزمون همه االه يا هر دو اال يک 13٨٢تا  13٧٠شود. از اال تعييح مي

 شده اات.بار برگزار مي

مركز  بورس تصميم به عدم برگزار  آزمون و انتخاب ، شورا  13٨5در اال 

ها  خاص ها در رشتهداويلبان از ميان دانشجويان ممتاز و نمونه و مربيان دانشگاه

 13٨٧رااند. اپس در اال گيرد و كليات تصميم را به تأييد وزير ورت ميمي

اطراد طوق، اطراد داتورالعمل مربوط را تغيير داده و با اضاطه كردن يک بند عالوه بر 

اازد و داشتح دارا  خدمات طرهنگي و اجتماعي را نيز مشمول امتياز بورس مي

برا  كارشنااي ارشد را ضرور   16برا  مقطع كارشنااي و معدل  14حدارل معدل 

ها  بعد ها  االگردد. ايح تغييرات و بخشنامهداند و شرط اني نيز تعييح ميمي

كه بر اااس آييح نامه اجرايي رانون راد. در حاليوم نميهيچ يک به تأييد وزير عل

 اعزام دانشجو هر تغيير ضوابط پذيرش بايد به تأييد وزير راانده شود. 

رغم وجود ايح شرايط، در عمل برا  ورود هر شخصي به طرآيند پذيرش به

 ن وزارت علومها  دانشجويي خاص، مسئوالها، تشکلبورس، معرطي يکي از دانشگاه

ا  كه در عمل، بدون ايح گونهبه ؛و شخص مدير كل بورس و اعزام ضرور  بوده اات

 ٨9ها  معرطي ورود به طرآيند بورس غيرممکح بوده اات. برا  مثال در طاصله اال

نفر و  595نفر، يک تشکل دانشجويي  ٧36معاون طرهنگي ورت وزارت علوم  9٢تا 

به ايح شيوه برا  ااتفاده از مزايا  بورس نفر را  151مسئول ديگر  در وزارت علوم 

ها  ضرور  برا  اعزام حذف تدريج ليست رشتهاند. اطزون بر ايح، بهمعرطي كرده

                                                                                                     
معاون  ٢4/11/95مورخ  14٠٢٧٧/٢نامه شماره مطالب ايح گفتار به يور عموم برگرطته شده از  - 3

خطاب به معاون حقوري و امور مجلس وزارت مذكور وزير و رئيس اازمان امور دانشجويان وزارت علوم 

ها و در پااخ به ائوال يکي از نمايندگان مردم تهران در خصوص ايرادها  رانوني صدور احکام بورايه

اات. گفتي اات هميح مطالب با تفصيل و توضيح بيشتر  در دو ايالعيه وزارت علوم، تحقيقات و 

 نيز منتشر شده اات 9/٢/94و  ٢/٨/93ها  طناور  در تاريخ
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پذيرطته  يهايشده و با گسترش روش تبديل ربول خارج به داخل، متقاضيان در رشته

پذيرطته اات. گاه در آن رشته اعزام به خارج از كشور صورت نميشوند كه هيچمي

 غيره.نظير زبان و ادبيات طاراي، طقه و حديث، نهج البالغه و 

عنوان ربولي بورس ا  بهدر ظاهر، آنچه در ايح خصوص مدنظر بوده، ورود عده

ها  دكتر  خارج و اپس تبديل آن به داخل جهت گريز از آزمون ورود  دوره

روش تبديل به  13٨5ال تا ا 13٨٠داخل بوده اات. گفتني اات، در طاصله اال 

نفر انجام  ٧5صورت محدود و ااتثنايي و طقط نسبت به ها  خارج بهداخل ربولي

ا  عاد  عنوان رويهبه 139٢تا  13٨٨ها  كه در طاصله االدر حالي ،شده اات

-راد. ايح ررم در رياس با تعداد پذيرطتهنفر مي 1٨٨6تعداد آنها به  و شودرايج مي

شيوه روشح مي اازد كه نفر بوده اات ٧٢9طقط  كه رج از كشورشدگان بورس خا

 يابد.ااتثنايي تبديل بورس به داخل بر شيوه اصلي اعزام به خارج غلبه مي

ايرادات رانوني طرآيند پذيرش داويلبان بورس در دولت دهم، ابتدا تواط معاون 

يازدهم به و در دولت  ٢٠/9/9٢طني و حسابراي ديوان محاابات كشور در تاريخ 

ت ديوان محاابات اگردد. اازمان بازراي كل كشور نيز به موازوزارت علوم اعالم مي

ن وزارت برراي خود را انجام داده و وروع تخلفاتي را در مذاكره شفاهي با مسئوال

كند. ارپرات ورت وزارت علوم بر اااس اختيارات مندرج در آييح ييد ميعلوم تأ

كيد مستقيم ديوان محاابات أدانشجو به خارج از كشور و ت نامه اجرايي رانون اعزام

ها  غيررانوني وم تخلف و پرداختاكشور مبني بر اردامات پيشگيرانه جهت عدم تد

منظور برراي اردامات انجام ا  پنج نفره را بهكميته ،از محل اعتبارات عمومي كشور

كميته با نگاه حل معضل و  كه نمايدشده در دوره ربل تعييح كرده و تأكيد مي

رغم اشکاالت شدگان، بهجلوگير  از تنش اجتماعي و رعايت تمامي حقوق پذيرطته

ها  ربلي اعزام و انطباق تصميمات اجرايي با حقوري كه در نحوه صدور بخشنامه

ها را مبنا ررار داده و طقط موازيح رانوني وجود دارد، هميح مصوبات و داتورالعمل

ها  ورت طارد يک يا چند شرط از شدگاني كه بر اااس بخشنامهيرطتهپذبه نسبت 

 گير  كند.اند، تصميمشرايط پذيرش بوده

ايح كميته نيز در برراي مصداري، ضمح تأييد ادامه بورايه اطراد  كه شرايط  
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دارد اطراد  كه يک يا چند شرط مصوب اند، مقرر ميها  ربلي را دارا بودهبخشنامه

ه را ندارند با هزينه شخصي ادامه تحصيل دهند. همچنيح برا  اطراد  كه همان دور

اند، رطع تحصيل و پرداخت ايالعات غيروارعي از ايح طرصت ااتفاده كرده ئه با ارا

نمايد. تصميمات ايح كميته پس از تأييد شورا  مركز  بورس خسارت مقرر مي

هميح صورت به يدنظر بهتصويب ارپرات وزارت رايده و مصوبات كميته تجدبه

 تأييد ايشان رايده اات.

وزارت علوم پذيرطته شدگان بدون  ٢/٨/93گفتني اات، حسب ايالعيه مورخ 

اند كه در چهارگروه نفر بوده 3٧٧٢در مجموع  1393تا  13٨5ها  آزمون يي اال

نفر، مربيان  1٨6٧نفر، تبديل به داخل  ٧٢9 شامل شدگان اعزام به خارجپذيرطته

 اند.نفر بوده 165ها نفر و ايثارگران وزارت علوم و دانشگاه 1٠11ها انشگاهد

نظر از اطراد  كه در اه گروه اخير به دليل عدم احراز شرايط صرف

اند، در گروه اعزام به خارج هيچ لغو بوراي ورت لغو بورس شده  هاداتورالعمل

ها  اعزامي به خارج تعداد  از بورايهرغم اينکه صورت نگرطته اات. در ايح گروه به

كه دوره بورس بيش از نيمي از اند؛ اما با توجه به ايحطارد شرايط معدل يا اح بوده

تواند تبعات آنها به اتمام رايده و در مورد مابقي نيز رطع ارز و بورس ايشان مي

كنترل  دنبال داشته باشد، مصوب شده اات كه ضمحاجتماعي و ايااي نامطلوبي به

ها، بورس آنها ادامه كيفيت تحصيل و ااز و كارها  ربل از اشتغال آنها در دانشگاه

 يابد.

 و و رمآينر رسيرگي أنقر ر -2

 شمح م ض ع  -1-2

شدگان بورايه موضوع پرونده و دادنامه مورد نقد در خصوص يکي از پذيرطته

ده و در نهايت با اات كه در اواخر تحصيل در خارج از كشور به ويح مراجعه كر

نمايد. و  پس از تبديل بورس خود به داخل از رااله دكتر  خود در ايران دطاع مي

خاتمه تحصيل به دانشگاهي كه ربالً در آن جايابي شده مراجعه و تقاضا  ااتخدام 

كند. دانشگاه مزبور نيز يبق روال معمول و  را جهت ارزيابي علمي به كارگروه مي

نمايد. هيأت اجرايي مذكور نيز به اتفاق ي جذب دانشگاه معرطي ميعلمي هيأت اجراي
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آرا و  را واجد صالحيت علمي در تراز دانشگاه مورد نظر تشخيص نداده و نامبرده را 

كند. متقاضي ها  كشور به وزارت علوم معرطي ميجهت جايابي در ااير دانشگاه

ادار  به خوااته الزام دانشگاه  را در ديوان عدالت ابديح تصميم تمکيح نکرده و دعو

نمايد. ديوان مذكور نيز بدون توجه به جنبه علمي مطرح مي خودمذكور به ااتخدام 

صورت خارج از نوبت اردام رغم عدم صالحيت ورود به موضوعات علمي، بهموضوع و به

 كند.نفع شاكي ميبه رايدگي به ايح دعوا و نهايتاً صدور رأ  به

رايدگي به پرونده مذكور و رأ  صادره دارا  ايرادات شکلي و ماهو  طرآيند 

 شود.اشاره مي هامتعدد  اات كه در ادامه به آن

 و أمتن ر -2-2

احراز وروع تخلف  -1در خصوص شکايت..... به يرطيت دانشگاه ..... به خوااته 

کم الزام به صدور ح -٢)عدم تبديل حکم بورس و صدور حکم ااتخدامي جديد( 

كار از تاريخ طارغ هعنوان عضو هيأت علمي دانشگاه .... و شروع بااتخدام پيماني به

الزام به برراي  -3( و محاابه تعهدات از همان تاريخ ٢4/٨/95التحصيلي )از مورخه 

و محاابه تعهدات پرداخت حقوق و مزايا  معوره اوال:ً در خصوص صالحيت ايح 

نظر به اينکه جهت يرح شکايت، عدم اجرا   مرجع در رايدگي به اصل خوااته،

مقررات رانوني در اتخاذ تصميم مغاير با رانون اعالم شده و با عنايت به اينکه به داللت 

شورا   1٢/1٢/93مورخه  ٧6٠مصوبه جلسه  ٢و بند  ٨٧اال  63٠مصوبه شماره 

شي و عالي انقالب طرهنگي در موارد  كه شکايت از جهت امور و شئون علمي، آموز

ها  تعييح شده تواط شورا  پژوهشي باشد موضوع در صالحيت هيأت يا هيأت

باشد و با عنايت به اينکه در مانحح طيه شکايت از حيث عالي انقالب طرهنگي مي

باشد بلکه نسبت به موضوع از حيث عدم رعايت مقررات شئون آموزشي و علمي نمي

رج از شمول مصوبه شورا  عالي و ضوابط رانوني شکايت شده اات لذا موضوع خا

باشد. ثانياً در خصوص رسمت اول و دوم اصل خوااته، شاكي انقالب طرهنگي مي

باشد كه بر اااس اعالم نياز اعالم داشته طارغ التحصيل مقطع دكتر  رشته ...... مي

دانشگاه .... و پس از مواطقت هيأت اجرايي جذب اعضا  هيأت علمي دانشگاه مذكور 

عنوان بورايه در مقطع دكتر  رشته مذكور تحصيل نموده راحل گزينش بهو يي م
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و پس از طراغت از تحصيل به دانشگاه يرف شکايت معرطي شده كه تاكنون پااخي 

موضوع بورايه شاكي و رشته..... در هيأت  -1به و  داده نشده اات. نظر به اينکه 

مطرح و مواطقت گرديده  ٢9/1٠/٨٧رئيسه دانشکده ... دانشگاه طوق الذكر در مورخه 

جهت يي مراحل بورس خارج  ٢/11/٨٧ن  4٠/٧٠٠6٠و اپس يي مکاتبه شماره 

پس از اخذ  -٢به مدير كل بورس و امور دانشجويان خارج معرطي گرديده اات. 

عنوان دانشجو  بورايه به دطترخانه ااناد رامي معرطي و متعارب آن هپذيرش ب

نظيمي، تعهد خدمتي خود را اعالم داشته و نص موجب اند رامي محضر  تهب

روشني محل خدمت آتي را مشخص و مقيد صريح تعهدنامه محضر  طي مابيح، به

حکم بورس مشاراليها يي نامه شماره  -3به ااتخدام و جذب بورايه نموده اات. 

نامبرده به داللت نامه شماره  -4صادر گرديده اات  ٢/٨٨/14-114٧3/5/4٢

مدير كل بورس و اعزام دانشجويان، جهت شروع به كار برا  بورايه  1٠4٢14/4٢

اعطايي و اعالم تاريخ دريق آن به دانشگاه .... معرطي گرديده اات. با توجه به اينکه 

آييح نامه اعطا  بورس تحصيلي و اعزام دانشجو به خارج از كشور  39بر اااس ماده 

شوند بايد ربل از صدور را  بورس پذيرطته ميدانشجوياني كه ب " 1٢/1٢/6٨مصوب 

حکم نهايي تعهد و تضميح محضر  بسپارند كه پس از اتمام تحصيالت ... در محلي 

كند دو برابر مدت تحصيل ... كه در تعهد نامه مشخص شده و يا وزارت تعييح مي

 در وارع اپردن تعهد محضر  الزام رانوني و مقدمه صدور حکم بورس "خدمت كنند

بوده و صدور حکم بورس متورف به دادن تعهد مورد اشاره بوده و در حقيقت ايح دو 

د از او  ديگر اگر هدف از بورايه نمودن صرطاً تحصيل نباشالزم و ملزوم يکديگر مي

طرد بوده نياز  به انجام تشريفات رامي و ادار  طوق الذكر نبوده اات. چه اينکه 

يي جذب دانشگاه و اعالم مواطقت آن مرجع و يرح موضوع جايابي در هيأت اجرا

اپس الزام به تعهد محضر  و در ادامه صدور حکم بورس كه در آن محل خدمت 

آتي مشخص گرديده و پس از آن اعالم نياز به خدمات شاكي تواط دانشگاه و 

پرداخت مقرر  از محل اعتبارات و از مجار  امور مالي دانشگاه همگي مبيح طرايند  

بوده و هدف نهايي آن ااتخدام و جذب و انجام تعهدات در دانشگاه محل  هدطدار

عنوان عضو هيأت علمي بوده اات و از او  ديگر وزارت علوم يي نامه هجايابي ب
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ها هتقاضاهايي كه از يرف دانشگا"اعالم داشته  4/٨/٨9مورخه  35945/1/4٢شماره 

آتي پس از طراغت از تحصيل منزله اعالم نياز و محل خدمت گردد بهاراال مي

لذا با عنايت به اينکه مجموعه اردامات انجام شده كه  "داويلبان رلمداد خواهد شد

براااس مقررات رانوني و تعهدات دو جانبه وطق تواطق بوده و مغايرتي هم با روانيح 

حاكم نداشته، حق مکتسبه ايجاد نموده كه آثار حقوري بر آن مترتب بوده و تغييرات 

يريتي موجب ناديده گرطتح تکاليف و تعهدات رانوني نخواهد بود و پرداخت حقوق مد

از محل اعتبارات عمومي برا  شاكي در يول دوره تحصيل بر اااس اعالم نياز 

ها  دانشگاه بوده و اعالم عدم نياز بعد  به تخصص و  با توجه به تحميل هزينه

برا  شاكي ناطي حقوق و  نخواهد  المال و ايجاد حق مکتسبه تمذكور به صندوق بي

 65و  1٠بود لذا با عنايت به مجموع مراتب طوق و اصل انتظار مشروع مستفاد از مواد 

رانون تشکيالت و آييح دادراي ديوان عدالت ادار ، ضمح احراز وروع تخلف حکم 

به ورود شکايت و الزام يرف شکايت به ادامه طرآيند ااتخدام مشاراليه بر اااس 

نمايد. ثالثاً در خصوص رسمت اوم ايه اعطا شده به نامبرده صادر و اعالم ميبور

خوااته مبني بر محاابه تعهدات پرداخت حقوق و مزايا  معوره به لحاظ اينکه 

شاكي رابطه ااتخدامي با دانشگاه نداشته و مصدر خدمت نبود و اااااً پرداخت 

ه مي باشد لذا ايح رسمت از حقوق و مزايا، مستلزم خدمت و انجام وظيفه محول

گردد. رأ  خوااته شاكي را غيروارد تشخيص و حکم به رد شکايت صادر و اعالم مي

نظر خواهي در شعب محترم تجديدنظرصادره ظرف بيست روز پس از ابالغ رابل تجديد

 4ديوان عدالت ادار  خواهد بود.

در شعبه  3/1٠/96در تاريخ    پس از تجديدنظرخواهي دانشگاه عيناًأايح ر

 ييد شده اات.أتجديد نظر ت

 تيمتيتت شكلي  -3-2

تصميم دانشگاه مبني بر عدم نياز به خدمات شاكي  عرم صال يت يي تن  -1

نتيجه برراي علمي هيأت اجرايي جذب دانشگاه در خصوص صالحيت علمي ايشان 

                                                                                                     
اتنتاج ايح دادنامه را كه مربوط به دو  - 4 شابه مقدمات و ا شش دادنامه م نگارنده دات كم 

 دانشگاه برتر كشور و يک پژوهشگاه اات را مالحظه كرده اات.



  نقد رويه رضايي: الزام به طرآيند ااتخدام دانشجويان بورايه 

 

 

9 

 

عنوان هيأت علمي بوده و كامالً دارا  جنبه علمي و پژوهشي اات؛ برا  عضويت به

  شورا  عالي انقالب طرهنگي، تصميمات اتخاذ 63٠از آنجا كه يبق مصوبه جلسه 

ها و مؤاسات آموزش عالي در امور و شئون علمي از صالحيت ديوان عدالت دانشگاه

ادار  و ااير مراجع رضايي خارج اات، ديوان صالحيت ورود به ايح موضوع را ندارد 

شوا  عالي انقالب  1٢/1٢/93مورخ  ٧6٠مصوبه جلسه  ٢بنابرايح بر اااس بند 

 عالي تجديدنظر وزارت علوم اات.ت أطرهنگي موضوع دعوا طقط در صالحيت هي

: حکم صادره خارج از خوااته شاكي اات. صرور  كم خارج تز خ تسته -٢

كه حکم صادره ناظر بر حالياات در تلزتم ره صرور  كم تستخرتمخوااته و  

اات. بديهي اات الزام به طرآيند ااتخدام غير از  تلزتم ره تيتمه رمآينر تستخرتم

ات. زيرا طرآيند ااتخدام مبتني بر مجموعه اردامات متعدد از صدور حکم ااتخدام ا

ييد آن از او  وزارت علوم اات. أت اجرايي جذب دانشگاه و تأجمله مصوبه هي

كه طرايند ااتخدام اعم از صدور حکم ااتخدام اات، آغاز هر طرايند آنجابنابرايح از

  صادره أاشکال ااااي ر شود.منتهي به صدور حکم ااتخدام نمي ااتخدامي الزاماً

صورت به در مراجع مختلف و بعضاً ايح اات كه اگر طرآيند ااتخدام )كه عموماً 

شود( ادامه يابد و نتيجه آن عدم ااتخدام شاكي باشد، در شورايي اتخاذ تصميم مي

نفع شاكي صادر شده اات،   صادره  كه ظاهراً با توجه به مقدمات آن بهأعمل ر

 ود. اثر خواهد ببي

با توجه به اينکه شاكي، عرم طمح يع ت ره طمريت وزترت عل م   -3

اات، مطابق آييح دانشجو  بورس وزارت علوم بوده كه در دانشگاه ... جايابي شده

ها  تحصيلي و  از محل منابع ايح وزارتخانه تأميح شده و تعهدات نامه بورس، هزينه

نابرايح نظر به آثار و الزاماتي كه دعوا  دانشجو نيز در برابر ايح وزارتخانه اات. ب

نفع اصلي ايح دعوا شاكي نسبت به وزارتخانه مذكور ايجاد خواهد كرد، رطعاً ذ 

بايست در رااتا  رعايت اصل تناظر و عدم محروميت خوانده وزارت علوم اات كه مي

اات؛  شدهگرطته و طرصت دطاع برا  آن تأميح مياصلي از دطاع، يرف دعوا ررار مي

بايست تواط ايح وزارتخانه بسيار  از داليل و مستندات ميجهت دطاع ضمح اينکه 

داتراي به آن مدارك يرف شکايت شده كه دانشگاه ارائه و يا توضيح داده مي
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صورت طعلي از اااس رابليت ااتماع ندارد. نداشته اات. لذا دادخواات خواهان به

اينکه مجوز ااتخدام هر يک از دانشجويان بورايه پس از خاتمه بورس و  خصوصاً

توان در رااتا  يي مراحل رانوني بايد تواط ايح وزارتخانه صادر شود. چگونه مي

ولي كسي كه بايد دات كم بخشي  ،اجابت خوااته شاكي حکم به ااتخدام و  داد

 از ايح حکم را اجرا كند، يرف دعوا نباشد.

خوااته شاكي مبني بر الزام به ااتخدام،  مكان تستماع يع ت عرم ت -4

ت اجرايي أرابليت ااتماع ندارد. زيرا ااتخدام و  طرع بر مصوبه و نظر مثبت هي

جذب دانشگاه اات؛ ازآنجاكه صالحيت علمي شاكي بر اااس مصوبه هيأت اجرايي 

روت اعتبار آن بهكه ايح مصوبه ابطالل نشود جذب دانشگاه رد شده اات. تا زماني

شود. شايان ذكر اات، تصميمات خود باري بوده و امکان ااتخدام شاكي طراهم نمي

ت از نظر ااختار أت مذكور مستقل از تصميمات رييس دانشگاه بوده و ايح هيأهي

تواند برخالف تابع مقررات شورا  انقالب طرهنگي اات. بنابرايح، رييس دانشگاه نمي

تور ااتخدام شخصي را كه ايح هيأت طارد صالحيت علمي نظر هيأت مذكور، دا

 "داتور العمل رايدگي به شکايات" 14شناخته، صادر نمايد. شايان ذكر اات ماده 

ت علمي أت عالي جذب اعضا  هيأ( هي14/1٠/٨٨مورخ ) 4٧مصوب جلسه شماره

 تواندينم يدولت و  ادار مقام چيه» دارد: شورا  انقالب طرهنگي چنيح مقرر مي

  ريجلوگ آن  اجرا از اي و دهد رييتغرا  يياجرا  هاأتيه اي  مركز  هاأتيه آرا 

 « .دينما اتخاذ  گريد ميتصم ايو ابطال را آن يعال أتيه كه  موارد در مگر كند

راد شيوه رايدگي به نظر ميبه عايالنه  يعرم رعايت تص   يتيرس -5

دانشجويان بورايه خالف رويه معمول ديوان و ها  هايح پرونده و برخي از پروند

يرطي دادگاه و اصل برابر  اصل بي از جمله بدون رعايت اصول دادراي عادالنه،

: در ابتدا ايح پرونده به شعبه اوم ديوان اصحاب دعوا صورت پذيرطته اات. زيرا اوالً

ع شده ارجاع شده ولي اپس پرونده از ايح شعبه درياطت و به شعبه ديگر  ارجا

  در كنار راضي اصلي شعبه ااات. در ايح شعبه نيز برا  ايح منظور دادرس ويژه

ها  دانشجويان بورايه به ايح دادرس ويژه ارجاع داده هتعييح شده و كليه پروند

صورت خارج از ها بهبورايه ها ديگر از پرونده  شده اات. ثانياً: ايح پرونده و تعداد
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ي اات طاصله تقديم دادخواات شاكي در ايح پرونده ن. گفتنوبت رايدگي شده اات

چند يول انجاميده اات. هرنظر كمتر از شش ماه به  رطعي شعبه تجديدأتا صدور ر

رانون تشکيالت و آييح دادراي ديوان عدالت  4٧رايدگي خارج از نوبت برابر ماده 

نوبت به كه رايدگيِآنجاولي از ،ادار  از اختيارات رييس ديوان و شعبه مذكور اات

اصل و نشانه رعايت عدالت داتگاه رضا در تعامل با مراجعان و رعايت برابر  اصحاب 

يور معمول بايد داليل يا مصالحي كه رايدگي خارج از نوبت به يک دعوا اات، به

د. شايان ذكر اات ارعت در رايدگي به نكرده اات، ذكر شوميپرونده را ايجاب 

پرونده چنان ااتثنايي بوده اات كه امکان دطاع يرف شکايت را در زمان متعارف ايح 

يور معمول متواط اورات رايدگي به يک پرونده )نه رانوني( از و  گرطته اات. به

تريح حالت، دات كم شش ماه  ، در خوشبينانهأدر شعب بدو  ديوان تا صدور ر

انتظار كاطي برا  وصول اليحه دطاعيه انجامد؛ ولي در ايح پرونده بدون يول ميبه

يرف شکايت، در ظرف كمتر از اه ماه از تاريخ تقديم دادخواات منتهي به صدور 

   بدو  شده اات. أر

 تيمتيتت ماه و -4-2

  دادگاه محترم به اختصار مبيح ايح مطلب اات كه چون شاكي در دانشگاه أر

عهد خدمت اپرده و حکم بورس ... جايابي و به وزارت علوم معرطي شده و اپس ت

  او ايجاد اپس حق مکتسبي بر ،و  صادر گرديده و برا  او حقوري مقرر شده

گرديده اات و دانشگاه در ربال تعهد  كه شاكي مبني بر خدمت اپرده متعهد به 

كه ايح ااتدالل به داليل ذيل حاليااتخدام و  اات و ايح تعهد دو جانبه اات. در

 صحيح نيست.

بورايه  ،شاكي پذيرطته شدهختالط مفه م ر رس را مفه م تستخرتم  ت -1

وزارت علوم اات كه در دانشگاه يرف شکايت جايابي شده اات. بورس در ايح 

معني گزينش دانشجويان مستعد و تأميح هزينه تحصيل آنان تا پايان وزارتخانه به

شمط ت متز شمتيط علمي و رهتحصيالت و ااتخدام آنان در خاتمه تحصيالت 

كردن يا جايابي خالف ااتنباط دادگاه محترم، صرف بورسبنابرايح، بر .عم مي تست

دام نامبردگان نيست. بر معني ايجاد تعهد برا  دانشگاه مبني بر ااتخدانشجويان به
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ها  كشور، بورس و ااتخدام ات جار  در وزارت علوم و تمامي دانشگاهراااس مقر

خود اات مجزا  از يکديگرند و هر كدام نيز واجد شرايط منحصر به دو مرحله كامالً

تأييد صالحيت علمي  ،صالح احراز شود. بنابرايحكه بايد شرايط آن تواط مراجع ذ 

ها  معنا  لزوم ااتخدام بورايههيچ عنوان بههنگام اعطا  بورس بهدانشجو در 

ها  علمي و عمومي آنان نيست. در بدون ارزيابي و تأييد صالحيت و التحصيلطارغ

حقيقت، تأييد صالحيت حيح اخذ بورس تحصيلي يک مرحله كامالً مجزا از برراي 

 ت. زيرا:توانمند  علمي و صالحيت عمومي جهت جذب و ااتخدام اا

داتورالعمل اجرايي جذب و تبديل وضعيت ااتخدامي اعضا  "برابر  آنكه تو 

مصوب شورا  عالي  "اسات آموزش عالي و پژوهشيؤها و مهيأت علمي دانشگاه

ان بورايه، برا  يانقالب طرهنگي، دانشگاه مکلف اات پس از اتمام تحصيالت دانشجو

ي آنان را مورد ارزيابي ررارداده و اپس ااتخدام آنان مجدداً وضعيت علمي و تحصيل

 خصوص ااتخدام آنان اتخاذ تصميم نمايد.در

داتورالعمل  ٧و بند الف ماده  3ماده  4برابر مواد متعدد از جمله بند  آنكه يوم

ها  علمي آن، ارزيابي ها و كارگروهطوق، يکي از وظايف هيأت اجرايي جذب دانشگاه

علمي متقاضيان هيأت علمي در مقايع مختلف جذب از جمله بورس، ررارداد ، 

ر مفاد ايح داتوالعمل هيأت رطعي اات. حتي براب-آزمايشي و رامي-پيماني، رامي

دليل از دات داد  و پيماني را بهرتواند ااتخدام عضو هيأت علمي ررامذكور مي

دادن شرايط عمومي و علمي لغو نمايد. بنابرايح، برابر مواد مذكور و رويه عملي كليه 

ها  كشور، صرف بورس شدن دانشجو به منزله تعهد دانشگاه به ااتخدام دانشگاه

كند كيفيت نظر از صراحت مواد مذكور، عقل و منطق حکم مي. صرفو  نيست

آموزش و پژوهش دانشجو  بورايه پس از خاتمه تحصيل و در بدو ااتخدام مورد 

زيرا و  در ايح مرحله به مقطع تحصيلي  5ارزيابي علمي و عمومي مجدد ررار گيرد.

                                                                                                     
ستند ديگر  نيز وجود  - 5 شاكيان  مطالب م صيلي و علمي برخي از  صوص كيفيت تح در خ

 نه بودن مکاتبات امکان ذكر آنها نيست.دليل محرمادارند كه به
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بايد متفاوت از مقطع  يور يبيعي دانش و  در ايح مقطعباالتر  ارتقا ياطته و به

 اعطا  بورس مورد ارزيابي وارع شود. 

يبق مفاد حکم بورس و تعهد محضر  كه از شاكي اخذ شده، اطزون بر ايح، 

بار گزارش پيشرطت تحصيلي خود را به نامبرده متعهد بوده اات هر شش ماه يک

به دانشگاه گزارش  ٢دانشگاه اراال كند، اما ايشان در يول مدت تحصيل تنها تعداد 

ارائه كرده و نظر گروه مربوط نيز در خصوص پيشرطت تحصيلي و  مساعد نبوده 

 اات. البته دانشگاه، اهميت و عوارب ايح موضوع را به نامبرده تذكر داده اات.

چنانچه به عملکرد كميته برراي وضعيت دانشجويان بورايه و  آنكه س م

يکي از داليل تصميم كميته به عدم لغو  ،شودها و مکاتبات وزارت علوم توجه ايالعيه

واجد شرايط بورس  رغم اينکه بعضاً بورس گروه دانشجويان بورايه اعزام به خارج، به

اند، ايح بوده اات كه نامبردگان پس از خاتمه تحصيل برابر مقررات جار  در نبوده

مذكور در صفحه  مورد ارزيابي علمي ررار گيرند. عيح عبارت ها بايد مجدداًدانشگاه

 :وزارت علوم بديح شرح اات ٢/٨/93ايالعيه مورخ   ٧

-ها  اعزامي به خارج طارد شرايط معدل يا اح ميچه تعداد  از بورايهاگر"

كه دوره بورس بيش از نيمي از آنها به اتمام رايده و در باشند؛ اما با توجه به ايح

بعات اجتماعي و ايااي نامطلوبي تواند تمورد مابقي هم رطع ارز و بورس ايشان مي

ااز و كارها   دنبال داشته باشد، مصوب شد كه ضمح كنترل كيفيت تحصيل وبه

 "بورس آنها ادامه يابد... ها،ربل از اشتغال آنها در دانشگاه

 

دانشگاه يرف شکايت اردام : تختالط مفه م لغ  رعهر و تعالم عرم نياز -2

بلکه نامبرده تحصيالت خود را به اتمام  ،رده ااتشاكي نکبه لغو تعهد يا لغو بورس 

داليل علمي در دانشگاه يرف شکايت جذب راانيده ولي پس از خاتمه دوره بورس به

لذا برا  جايابي در دانشگاهي ديگر به وزارت علوم معرطي شده اات.  ؛ااتنشده

تعهد از موضوع، حکم به   عموماً با تلقي لغو أكننده ركه دادگاه محترم صادرحاليدر

 اات. بنابرايح، بر خالف ااتدالل دادگاه:الزام به طرآيند ااتخدام داده

هيچگونه لغو بورس يا لغو تعهد  از جانب دانشگاه صورت  اااااً آنكه تو 
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دهنده يعني وزارت علوم، مراتب به مقام بورس نگرطته اات. بلکه يرف شکايت صرطاً

به لحاظ عدم احراز شرايط و نصاب علمي دانشگاه( را عدم نيار به خدمات شاكي )

 اعالم كرده اات. 

معنا  الزام متقابل داتگاه در جذب الزام به دادن تعهد خدمت به آنكه يوم

دانشجو نيست؛ زيرا ربول تعهد از جانب متعهدله الزامي برا  و  و حق مکتسبي 

تواند از زمان بخواهد مي حق هرعنوان ذ كند. متعهدله بهبرا  متعهد ايجاد نمي

ق.م ( وانگهي، بر طرض صحت ٢44نظر كند. )مستنبط از ماده موضوع حق صرف

چنيح ااتداللي، شاكي به وزارت علوم تعهد خدمت داده و ايح رابطه حقوري با وزارت 

علوم ايجاد شده اات؛ حال آنکه ايح وزارتخانه اااااً يرف دعوا ررار نگرطته اات. 

 صورت عدم احراز شرايط جذب شاكي در دانشگاه يرف شکايت،بديهي اات در 

ها و ها  برتر كشور( نامبرده در نهايت در يکي از دانشگاهعنوان يکي از دانشگاه)به

ها  وزارتخانه متنااب با اطح مؤاسات زير مجموعه وزارت علوم و يا ااير بخش

 توانايي علمي جايابي و تعهد خدمت و  اپر  خواهد شد.

  خود به تعهد محضر  دانشجو اشاره كرده و أدادگاه محترم در ر آنكه س م

كه در هميح حالي. دراتابر مبنا  آن دانشگاه را متعهد به ااتخدام شاكي دانسته

صراحت تعييح محل خدمت را بر عهده مجموعه وزارت علوم به ،تعهدنامه مورد ااتناد

حقي برا  دانشجو ايجاد نمايد ذكر نشده  ررار داده و هيچ محل رطعي و اليتغير  كه

حدارل دو برابر مدتي را كه با »...اات. در تعهدنامه مذكور شاكي متعهد شده اات: 

ااتفاده از بورس تحصيلي، تحصيل نموده ام، در كشور ايران و هر محلي كه وزارت 

 «كند خدمت نمايم...مذكور تعييح مي

  4/8/89م رخ  235945/42ره نامه شما 4تستنباط ناصحيح تز رنر  -3

، اشتباه ذكر شده اات  صادره بهأنظر از اينکه شماره نامه در رصرفوزترت عل م  

 يتقاضاهاي»دارد ايح نامه كه بيان مي 4  خود با ااتناد به بند أدادگاه محترم در ر

 منزله اعالم نياز و محل خدمت آتي پس ازگردد بهها اراال ميكه از يرف دانشگاه

گيرد كه ايح متح در چنيح نتيجه مي« (...) طراغت از تحصيل داويلبان خواهد بود

كنار ااير ررايح داللت بر لزوم ااتخدام شاكي دارد. در حالي كه  اعالم نياز و جايابي 
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معنا  الزام و تعهد دانشگاه برا  ااتخدام هيچ وجه، بهپذيرطته شدگان بورايه به

جمله به ل نيست. چنانچه به تمامي بندها  ايح نامه و ازآنان پس از طراغت از تحصي

توان درياطت كه نامه صادره در مقام راحتي ميبه ،ادامه مطلب بند ياد شده توجه شود

ها به نه بيان الزام دانشگاه ،ااز  پرونده متقاضيان بورايه ااتتوضيح روند مستند

 جذب دانشجويان بورايه طارغ التحصيل.

مصوبه بيستميح جلسه هيأت حال دانشگاه يبق مقررات ااتخدامي و هربه

الزام دارد از يريق هيأت اجرايي جذب، صالحيت علمي  ٧/6/٨٨عالي جذب مورخ 

بورس شدگان را پس از طارغ التحصيلي مجدداً برراي و در صورت رعايت مقررات و 

  جذب وزارت ت مركزأييد هيأضوابط حيح تحصيل و كسب امتيازات الزم پس از ت

ت علمي اردام أعنوان هيعلوم و اخذ مجوز از ايح وزارتخانه نسبت به ااتخدام آنان به

 نمايد.

 

 نتيجه گيمو

بر هم زدن طرآيندها  علمي و ررابت االم در نحوه انتخاب داويلبان بورس نه 

تنها در عمل به از ميان بردن عدالت آموزشي و محروم كردن جامعه در ااتفاده از 

ا  و اعمال نظر شخصي زمينه برخوردها  اليقهبلکه ، دانجامتعدادها  برتر مياا

اازد. آنچه مسلم اات، نگاه در انتخاب اطراد و در نتيجه بروز طساد را نيز طراهم مي

 ويژهبهو اسات آموزشي و پژوهشي ؤبه حيات م ،ايااي و جناحي به مسايل علمي

اازد. اطزون برايح، شايسته جبران ناپذير  وارد ميكشور آايب  ها  برتردانشگاه به

 شورا  عالي انقالب طرهنگي 63٠گونه كه در مصوبه شماره اات مراجع رضايي همان

ها بدان علمي كه حيات دانشگاه-مقرر شده اات، از ورود به موضوعات تخصصي

يا در صورت تشخيص صالحيت، احراز موضوعات  و وابسته اات خوددار  كنند

ل علمي اات، به كارشنااان علمي مرتبط با موضوع ئتخدامي را كه مبتني بر مسااا

 ارجاع نمايند.

راد برابر مقررات حاكم بر جذب و ااتخدام اعضا  نظر ميحال، بههردر

انقالب طرهنگي اات و همچنيح  عالي مصوب شورا  ت علمي كه عموماًأهي
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هشي كشور، دو مقطع پذيرش و پژو ياسات آموزشؤرويه عملي وزارت علوم و م

دو مقطع بايد عنوان بورس و ااتخدام از يکديگر جدا بوده و در هر يک از ايحبه

  يور مجزا مورد ارزيابي ررار گيرد.صالحيت عمومي و علمي متقاضيان به
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Judicial precedent criticism: Requirement to recruit 

scholars admitted 

 

Javad HOSSEINZADEH 

 

Abstract 

Sending students abroad (scholarship) were conducted 

according to the executive regulation of law governing of 

sending the students abroad by holding a exam until 2004. 

Between 2006 and 2008, the condition for the exam was 

removed and with changing the regulations, other criteria for 

the selecting volunteers for sending abroad are legislated. 

According to the Court of Auditor's report in 2013, some of 

these changes were not legal and also the some rules are not 

correctly implemented  in the same way for those who were 

accepted. 

The verdict that follows, is analyzed and criticized, refers to 

one of the scholars admitted whose after graduation, for 

employment at a university in which he was already located 

has filled a lawsuit in the Administrative Court of Justice. 

After reviewing the case, the court has ordered the issue out of 

time that the admission and placement of the volunteers of the 

scholarship means the obligation of the scholarship provider to 

hire them after the completion of the scholarship. While this 

inference is not consistent with the legal principles, laws and 

regulations governing the employment and recruitment of  

applicants to the  faculty membership of universities and 

educational and research institutes. 
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