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  چکیده
سسات آموزش ؤها و م علمی مورد نیاز دانشگاه هیئتمین أریزي نیروي انسانی، براي ت برنامه

حفظ و اعتالي نیروي انسانی در نظام  ،بینی، بکارگیري عالی تالشی هدفمند براي پیش
ر به طرق مختلف از سسات آموزش عالی کشوؤها و م دانشگاه. استآموزش عالی کشور 

مجلس  1/3/1365مصوب ) طرح سربازي(علمی  هیئتمین أت ةجمله از طریق قانون نحو
  . کنند مین میأعلمی مورد نیاز خود را در بخش آموزشی و تحقیقاتی ت هیئتشوراي اسالمی، 
 ةانجام قانون نحو فرایند، اهمیت و ضرورت، اهداف و  گیري شکل ۀتاریخچ ،در این مقاله

و نتایج  فنّاوري، عملکرد وزارت علوم، تحقیقات و )طرح سربازي(علمی  هیئتن میأت
  .گیرد حاصل از آن مورد بررسی قرار می
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  مقدمه
کـم وکیـف نیازهـاي     ي اسـت کـه طـی آن نخسـت،    فرایندریزي نیروي انسانی  برنامه

شـود، سـپس    آموزش عالی به نیروي انسانی تجزیه و تحلیل میسسات ؤها و م دانشگاه
ها و سازکارها، این نیازها رفـع   هاي مناسب و با طراحی نظام ها و رویه با اتخاذ سیاست

سازي و نگهداري  کار گرفتن، به ریزي نیروي انسانی راهبرد دریافت، به برنامه. شود می
  .استنیروي انسانی 

  :ها عبارتند از ریزي نیروي انسانی دانشگاه برنامهموضوعات عمده و اساسی در 
هاي مشخص براي رفع نیازهـاي   برآورد تعداد افراد داراي صالحیت :بینی پیش ◘

  ؛دانشگاه
تدبیر امـور مربـوط بـه شناسـایی و اسـتخدام افـراد بـراي انجـام          :کارگیري هب ◘
  ؛هاي دانشگاه فعالیت
ـ     ییتوانـا  ۀتدارك امور براي حفظ و توسع :اعتالء ◘  رکـا  ههـاي نیـروي انسـانی ب
  ؛شده در دانشگاه گرفته
کار افراد در جوي مملـو از احسـاس    ۀسازي شرایط براي ادام فراهم :نگهداري ◘

  .)1383موسی پور، (پیشرفت  ةتعلق، تعهد سازمانی و انگیز
روند رو به رشد متقاضیان آموزش عالی در ایران و رشد جمعیت دانشجویی لـزوم  

هـاي مختلـف    بخـش  ۀجانبـ  منظور پاسخ به نیازهاي همه هالی بمراکز آموزش ع ۀتوسع
نیازها و روند افزایش جمعیت دانشجویی کشور  ۀمطالع. اجتماعی امري ضروري است

گیري در مورد نیـاز   هاي بلندمدت دولت جمهوري اسالمی ایران جهت و اهداف برنامه
از ایـن رو، تربیـت   . )1385 نـوروز زاده، (د کنـ  مشخص می نیروي انسانی آتی را کامالً

هـا و   علمـی در دانشـگاه   هیئـت مین کـادر  أنیروي انسانی مورد نیاز کشور بستگی به ت
هـا و   یکـی از ارکـان اصـلی آمـوزش عـالی در دانشـگاه      . آموزش عالی دارد مؤسسات
علمـی هسـتند، بـه همـین لحـاظ نقـش         هیئتآموزشی و پژوهشی اعضاي  مؤسسات
اي برخـوردار   کننده و از اهمیت ویـژه  عالی تعیینعلمی در نظام آموزش  هیئتاعضاي 

آمـوزش عـالی کسـانی هسـتند کـه       مؤسساتها و  علمی دانشگاه هیئتاعضاي  .است
مسئولیت اساسی آموزش نظري، عملی، پژوهش و راهنمایی دانشـجویان را بـر عهـده    

فعالیت آنها آموزشی یا پژوهشـی باشـد    ةعلمی حسب آنکه عمد هیئتاعضاي . دارند
شـوند   علمی پژوهشی شناخته مـی  هیئتعلمی آموزشی یا عضو  هیئتعنوان عضو به 

ـ  .)1383محمدنژاد عالی زمینی و همکاران، ( هـا و   علمـی دانشـگاه   هیئـت مین أبراي ت
 ۀهـاي مختلفـی از جملـه تخصـیص سـهمی      ریزي آموزشی و پژوهشی برنامه مؤسسات
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ـ  ،در حقیقت ،علمی هیئتبورسیه، اعطاي مجوز بکارگیري عضو  علمـی   هیئـت مین أت
آموزشـی و   مؤسسـات ها و  براي برآوردن هدف مهم، آموزشی و پژوهشی در دانشگاه

 ۀآموزشی و پژوهشی که از عوامل مهـم در توسـع   مؤسساتها و  پژوهشی در دانشگاه
  ).1383قارون، (ناپذیر است  هر کشور است، امري اجتناب
مین أهاي ت یکی از راه) بازيطرح سر(علمی  هیئتمین أت ةبدین ترتیب، قانون نحو

آموزش عالی کشور است که مورد توجه مسـئوالن   مؤسساتها و  علمی دانشگاه هیئت
 ةقانون نحو ،در این مقاله .اندرکاران نظام آموزش عالی کشور قرار گرفته است و دست

و  فنّـاوري و عملکـرد وزارت علـوم، تحقیقـات و    ) طرح سربازي(علمی  هیئتمین أت
  .گیرد از آن مورد بررسی قرار می نتایج حاصل

  
  قانون ۀتاریخچ

1357تـا   1347هاي  سالدر قبل از انقالب در فاصلۀ  ی آموزش عالیبیشترین رشد کم 
وقت به دانشجو در این دهـه، در   علمی تمام هیئتنسبت اعضاي . صورت گرفته است

هـاي  ایـن رشـد شـتابان، مشـکالت و تنگنا     حدود یک به بیست و پنج بـوده اسـت و  
از جملـه تنگناهـا   . شماري به بار آورد که پس از انقالب اسـالمی نیـز ادامـه یافـت     بی
. دکـر آموزش عالی اشـاره   مؤسساتعلمی دانشگاه و  هیئتتوان به کمبود اعضاي  می

برابـر شـده و    شمار کل دانشجویان آموزش عالی حدود هفـت  پس از انقالب اسالمی،
نگـاهی بـه رونـد    . سـبت افـزایش یافتـه اسـت    آموزشی نیز به همان ن مؤسساتتعداد 

دهـد کـه نظـام آمـوزش عـالی       تحوالت جاري نظام آموزش عالی در جهان نشان مـی 
ـ   و  ،ی، نـابرابري دسترسـی بـه آمـوزش عـالی     جهانی با سه بحران بزرگ  افـزایش کم

تنگناهاي مالی مواجه است که نظـام آمـوزش عـالی ایـران نیـز از آن مسـتثنی نیسـت        
  ).1376خلیجی، (

آمـوزش عـالی    مؤسساتها و  با افزایش روزافزون جمعیت دانشجویی در دانشگاه
 مؤسسـات هـا و   ها به ویژه دانشگاه علمی دانشگاه هیئتاز یک طرف و کمبود اعضاي 

انـدرکاران   آموزش عالی غیر برخوردار از سوي دیگر، موجب شد که مسئوالن و دست
ـ    نظام آموزش عالی به شیوه ـ هاي مختلـف نسـبت ب علمـی مـورد نیـاز     هیئـت مین أه ت

ـ  ةقانون نحـو  ،از این رو. ندکنآموزش عالی اقدام  مؤسساتها و  دانشگاه  هیئـت مین أت
بـه   1/3/1365در تـاریخ  ) طـرح سـربازي  (آموزش عالی  مؤسساتها و  علمی دانشگاه

مجلس (ده است شبه دولت ابالغ  ءتصویب مجلس شوراي اسالمی رسید و براي اجرا
  ).1365، شوراي اسالمی
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مـورخ   6131بنـا بـه پیشـنهاد شـماره      23/9/1365مـورخ   ۀوزیران در جلس هیئت
فرهنـگ و آمـوزش عـالی    (، فنّـاوري هاي علوم، تحقیقـات و   خانه وزارت 17/9/1365

وزارت بهداشت، درمان و آمـوزش پزشـکی، دفـاع و سـپاه پاسـداران انقـالب       ) سابق
  .)1371گلپایگانی، (د کر اجرائی این قانون را تصویب ۀنام اسالمی آئین

اجرائی قانون فوق، افـرادي کـه در اجـراي قـانون طـرح       ۀنام آئین 1 ةاساس ماد بر
 هیئـت شوند، به عنـوان عضـو    آموزش عالی می مؤسساتها و  سربازي جذب دانشگاه

. پردازنـد  ها می هاي آموزشی، پژوهشی و سایر امور محوله در دانشگاه علمی به فعالیت
واحد طـرح سـربازي دفتـر نظـارت و      1366از سال  ،این اساس بر  .)228همان ص (

ــاوريمعاونــت آموزشــی وزارت علــوم، تحقیقــات و  ةارزیــابی حــوز ، بــه منظــور فنّ
د و تـاکنون تعـدادي از   شـ ریزي و پیگیري در خصوص قـانون مزبـور تشـکیل     برنامه

ـ آموزش عالی از محـل ایـن قـانون     مؤسساتها و  علمی دانشگاه هیئتاعضاي  مین أت
  . شده است

  
  اهمیت و ضرورت قانون 

مین و تربیـت نیـروي انسـانی مـاهر و متخصـص بـه منظـور        أنظام آموزش عالی در ت
هاي سازندگی کشور از نقش و جایگاه منحصر به فردي برخـوردار   مشارکت در برنامه

  ).1383مهر محمدي و همکاران، (است 
 مؤسسـات هـا و   دانشـگاه  علمـی  هیئـت موریت و رسالت آموزش عالی در پرتو أم

هـا بتواننـد پاسـخگوي     پـذیر اسـت، اینکـه دانشـگاه     آموزش عالی قابل تحقق و امکان
دانـش باشـند،    ۀهاي اجتماعی خود یعنی اکتشاف، ترکیـب و اشـاع   ترین مسئولیت مهم
هـا و   مربوط به قابلیت آنها در جذب و نگهداري اشخاصی است کـه شایسـتگی   اساساً

 ۀعلمـی، هسـت   هیئـت اعضاي . علمی دارا هستند هیئتنوان عضو تعهدات الزم را به ع
اصلی یک محیط علمی هستند و عملکرد بازار نیروي کار دانشگاهی است کـه تعیـین   

از ). 1376شاسـتر،  (علمی چه کسانی هستند و خواهند بـود   هیئتکند این اعضاي  می
هـا و   داد دانشـگاه روزافزون نظام آموزش عـالی از نظـر تعـ    ۀاین رو، با توجه به توسع

رشته و مقاطع تحصیلی برخـی   ۀتوسع تنوع سیستم آموزشی، آموزش عالی، مؤسسات
 هیئـت آموزش عالی، به ویژه در منـاطق محـروم بـا کمبـود      مؤسساتها و  از دانشگاه

ویـژه   علمی به هیئتدلیل کمبود و عدم امکان جذب  هگذار ب قانون. دهستنعلمی روبرو 
آموزش عالی غیـر برخـوردار،    مؤسساتها و  تري در دانشگاهدک ةآموختگان دور دانش
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ـ  ةها قانون نحـو  گونه دانشگاه علمی این هیئتمین نیاز أگذار براي ت قانون  هیئـت مین أت
هـا   علمـی دانشـگاه   هیئـت ده است تا از این طریـق بخشـی از نیـاز    کرعلمی را وضع 
 هیئـت تعـداد اعضـاي    آماري تعداد دانشجویان در حال تحصیل، ۀمطالع. برآورده شود

آموزشـی و پژوهشـی و    مؤسسـات هـا و   هـاي دانشـگاه   علمی موجود و تعداد بورسیه
نـوروز زاده،  (دهـد   علمـی را نشـان مـی    هیئـت کمبود کادر  آن با استانداردها، ۀمقایس
1385(.  

 ۀبخش آموزش عالی برنامـ  ۀی در سند ملی توسعهاي کم شاخص ۀوضعیت توسع
دهد که در هر صـد هـزار نفـر جمعیـت و همچنـین       ن مینشا) 138 3(چهارم توسعه 

اقتصـادي،   ۀسـوم توسـع   ۀعلمی به دانشجو در کل کشور در پایان برنامـ  هیئتنسبت 
هـا در پایـان    این شاخص. است 40به  1و  3300اجتماعی و فرهنگی کشور به ترتیب 

 5000هاي مذکور باید بـه   اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی شاخص ۀچهارم توسع ۀبرنام
هاي دولتـی از   علمی به دانشجویان روزانه در دانشگاه هیئتبرسد و نسبت  33به  1و 
علمی به دانشـجو در   هیئتاین روند در رابطه با نسبت . تقلیل یابد 17به 1 به 18به  1

معاونـت  (برسـد   250بـه   1بـه رقـم    620بـه   1بایسـتی از رقـم    دانشگاه پیام نور مـی 
  ).1384آموزشی، 

آموزشی  مؤسساتها و  علمی دانشگاه هیئتمین أدر  صورت عدم ت ،اسبر این اس
در انجام رسالت، وظایف، ماموریت و کارکردهاي خود با چالش و مشـکالت زیـادي   

 هیئتمین أهاي ت قانون طرح سربازي به عنوان یکی از راهبنابراین،  .روبرو خواهند شد
  . رخوردار استاي ب علمی در نظام آموزش عالی کشور از اهمیت ویژه

  
  اهداف قانون 

دکتـري و   ةدور ۀآموختـ  اساس این قـانون، مشـموالن خـدمت سـربازي کـه دانـش       بر
توانند با استفاده از این قانون دوران خدمت سربازي خـود   کارشناسی ارشد هستند، می

و ستاد کل نیروهاي مسـلح   فنّاوريرا با هماهنگی دانشگاه، وزارت علوم، تحقیقات و 
ها یا مراکز آمـوزش عـالی    علمی آموزشی و پژوهشی در دانشگاه هیئتعضو  به عنوان

توان به طور خالصه بـه   اهداف این قانون را می. که نیاز به جذب نیرو دارند، بگذرانند
  :شرح زیر بر شمرد

ـ    أت ◘ ی و کیفـی نظـام   مین نیروي انسانی متخصص براي رسـیدن بـه اهـداف کم
  آموزش عالی؛
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آمـوزش عـالی و    مؤسسـات هـا و   پژوهشـی دانشـگاه   رفع نیازهاي آموزشی و ◘
  تحقیقاتی؛

آموزش عالی مناطق محروم  مؤسساتها و  ی و کیفی دانشگاهکم کمک به رشد ◘
  و توسعه نیافته؛

استفاده از نیروهاي جـوان و کارآمـد در رفـع نیازهـاي آموزشـی و پژوهشـی        ◘
  آموزش عالی؛ مؤسساتها و  دانشگاه
دکتـري و   ةآموختگـان دور  سـربازي دانـش  بهینـه از فرصـت خـدمت     ةاستفاد ◘

  آموزش عالی؛ مؤسساتها و  کارشناسی ارشد در دانشگاه
فراهم شدن فرصت مناسب براي شناخت و جذب نیروهاي متعهـد بـه عنـوان     ◘
  .آموزش عالی مؤسساتها و  علمی دانشگاه هیئتعضو 

  
    انجام طرح خدمت سربازي فرایند

و  6/3/1365در مورخ ) طرح سربازي(لمی ع هیئتمین أت ةپس از تصویب قانون نحو
، انجام امور مربوط به این فنّاوريابالغ آن از سوي دولت به وزارت علوم، تحقیقات و 

معاونت آموزشی وزارت  ةدفتر نظارت و ارزیابی آموزش عالی در حوز ةقانون به عهد
تشکیل واحـد   دفتر نظارت و ارزیابی به منظور تسهیل انجام امور، اقدام به. گذاشته شد

اسـاس   خواهند بـر  انجام امور مربوط به کسانی که می فرایند. ده استکرطرح سربازي 
علمـی   هیئـت علمی دوران خدمت سربازي خود را به عنوان  هیئتمین أت ةقانون نحو
  :استآموزش عالی بگذرانند، به قرار زیر  مؤسساتها و  دانشگاه

اید پس از فراغت از تحصیل در متقاضیان براي استفاده از طرح سربازي ب .1
خدمت خود را ارائه  آماده به ۀوظیفه عمومی دفترچ ةماه پس از معرفی به ادار 6مهلت 

  ؛دکنن
دانشگاه محل (متقاضیان الزم است عالوه بر اعالم نیاز از دانشگاه مورد نظر . 2

ی مرکزي گزینش استاد، تکمیل فرم اطالعات آموزش هیئتفرم (سایر مدارك  )خدمت
واحد درسی، تصویر برگ اعزام  به خدمت بدون مهر  8یا پژوهشی حاوي حداقل 

اول  ۀآخرین مقطع تحصیلی، تصویر صفح آموختگی غیبت، تصویر گواهی دانش
  ؛را تهیه و به امور طرح سربازي ارائه دهند) شناسنامه

استعالم از دفتر گسترش آموزش عالی در خصوص مصوب بودن مرکز و دایر . 3
  ؛)حسب ضرورت(تحصیلی مورد نظر  ۀرشت بودن
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بررسی مدارك، در صورت نقص مدارك و اعالم رفع نقص به دانشگاه یا . 4
  ؛مؤسسه

، وضعیت )متعهد خدمت(مدارك متقاضیان بورسیه  ۀپس از بررسی اولی .1-4
  .شودمحل انجام تعهد خدمت مشمول از امور بورس و جایابی استعالم می

لیست اسامی و  ۀربازي و ورود اطالعات پرونده و تهیطرح س ةتشکیل پروند. 5
  ؛طرح سربازي ۀمشخصات مشمولین براي طرح در کمیت

طرح سربازي مطرح و با توجه به نیاز واقعی  ۀمشمولین در کمیت ةپروند. 6
گیري تصمیم ۀمورد نظر در دانشگاه مربوطه و بودن سهمی ۀر بودن رشتیدانشگاه و دا

  ؛پذیردت میجهت جذب متقاضیان صور
در صورت موافقت کمیته با تقاضاي دانشگاه ابالغ طرح سربازي براي مشمول . 7

  ؛شودصادر می
  .شودموضوع به دانشگاه منعکس می ،در صورت عدم موافقت کمیته .1-7
 ةشمار ۀموظف است مطابق دستورالعمل اجرایی بخشنام مشمول 2-7

مورخ  11843/4336/32 ةو بخشنامه شمار 25/10/62مورخ  25582/5534/32
وزارت متبوع تعهد محضري مطابق ضوابط و مقررات موجود سپرده و  23/7/67

  ؛دکنبه دانشگاه ارائه 
تعهد خود را در  ةشده پس از دریافت ابالغ طرح سربازي دور فرد جذب. 8

  ؛دکن می دانشگاه یا مؤسسه شروع
و عمومی  ماه صالحیت علمی 6دانشگاه الزم است حداکثر ظرف مدت . 9

  کند؛مشمول طرح سربازي را از طریق مراجع قانونی بررسی 
در صورت اعالم رد صالحیت علمی یا عمومی از سوي دانشگاه،  .1-9

  ؛دشو مشمول به ستاد کل نیروهاي مسلح جهت انجام خدمت ضرورت معرفی می
 آموزش نظامی خود را در اولین تابستان ةمشمولین طرح سربازي موظفند دور. 10

  ؛پس از جذب بگذرانند
آموزشی از سوي ستاد کل نیروهاي  ةپس از اعالم زمان و مکان دور .1-10

آموزش  ةشده موظفند براي انجام دور ها، افراد جذب مسلح و ابالغ آن به دانشگاه
که الزم به ذکر است در صورتی. شده حضور یابند نظامی در زمان و مکان اعالم
الزم است با همراه داشتن  ،خدمت آموزشی باشدفرد داراي گواهی کفایت از 

  ؛دکنشده مراجعه  گواهی فوق به مکان اعالم
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آموزش نظامی  ةآموزش نظامی و دریافت گواهی پایان دور ةپس از اتمام دور. 11
ضرورت و تعهد خود در دانشگاه  ةاز سپاه مشمول طرح سربازي به ادامه خدمت دور

  ؛مشغول خدمت خواهد شد
ضرورت، دانشگاه مربوطه گواهی انجام خدمت مشمول را  ةاتمام دورپس از . 12

به واحد طرح سربازي در دفتر نظارت اعالم و پس از بررسی مراتب جهت صدور 
  ؛کارت پایان خدمت به مراجع مربوطه اعالم خواهد شد

کارت مشمول  ،هاي الزم سپاه پاسداران انقالب اسالمی پس از بررسی .1-12
   ؛وزارت قرار خواهد داد ةختیار نمایندرا صادر و در ا

از دانشگاه در اختیار مشمول یا  نامه خدمت با معرفی کارت پایان .2-12
  .قانونی آن قرار خواهد گرفت ةنمایند

  
  و نتایج حاصل آن فنّاوريعملکرد وزارت علوم، تحقیقات و 

طرح (علمی  هیئتمین أت ةگونه که اشاره شد، پس از تصویب و ابالغ قانون نحو همان
واحد طرح سربازي در دفتر نظارت و  فنّاوريبه وزارت علوم، تحقیقات و ) سربازي
عملکرد وزارت علوم، تحقیقات و . شکل گرفت معاونت آموزشی ةحوز ارزیابی
 مؤسساتها و  علمی از محل این قانون براي دانشگاه هیئتمین أدر رابطه با ت فنّاوري

  :ستآموزش عالی به شرح زیر بوده ا
  

  )1386 -1377( شده  یافته و جذب در خواستی، اختصاص ۀوضعیت سهمی )1(جدول 
  نوع سهمیه

  سال
  نوع سهمیه

  شده جذب  شده موافقت  درخواستی
78-77  425  425  153  
79-78  327  327  76  
80-79  306  306  59  
81-80  325  325  250  
82-81  610  364  293  
83-82  631  410  201  
84-83  528  188  162  
85-84  498  204  174  
86-85  439  250  250  
87-86  861  400  400  

  2018  3199  4950  جمع
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در خواسـتی از سـوي وزارت  علـوم، تحقیقـات و      ۀوضـعیت سـهمی   )1(جـدول  
شـده   شده از سوي ستاد کل نیروي مسلح و تعداد افراد جـذب  موافقت ۀ، سهمیفنّاوري

آمـوزش   مؤسسـات هـا و   در دانشـگاه  1386-1387لغایت  1377-78از سال تحصیلی 
، وزارت علـوم،  1386تـا پایـان سـال     1377از سال  ،در مجموع. دهد عالی را نشان می

ح سـربازي از  انون فوق براي انجام طـر قنفر سهمیه از محل  4717 فنّاوريتحقیقات و 
نفـر موافقـت    3199بـا   ،از این تعـداد . ده استکرستاد کل نیروهاي مسلح درخواست 

آمـوزش عـالی کشـور     مؤسسـات نفـر جـذب دانشـگاه و     2018شده است که تعـداد  
  .اند شده

0
100
200
300
400
500
600
700
800
900

1000

78-77 79-78 80-79 81-80 82-81 83-82 84-83 85-84 86-85 87-86

درخواستی
موافقت شده
جذب شده

علمی  هیئتشده و تعداد اعضاي  موافقت ۀتوزیع تقاضاها، تعداد سهمی )1(نمودار    
  شده جذب
  

 هیئـت هاي اختصاص یافته و میزان جذب عضـو   ، تعداد سهمیهها روند درخواست
نشان  )1(در نمودار ) طرح سربازي(علمی  هیئتمین أت ةعلمی با استفاده از قانون نحو

هـا و   شـده  در دانشـگاه   تخصـیص داده  ۀاز دالیـل اینکـه کـل سـهمی    . داده شده است
  :دکرره توان به موارد زیر اشا اند، می آموزش عالی جذب نشده مؤسسات
جذب مشـمولین   ۀسهمی ۀگروه و رشت 18ز سوي ستاد کل نیروهاي مسلح در ا ◘

  ؛تخصیص داده شده است) طرح سربازي(
   ؛ها جایی سهمیه در گروه و رشته هعدم امکان جاب ◘
  ؛هاي دیگر هاي فنی و مهندسی و برخی رشته تخصیص محدود سهمیه در رشته ◘
زیـادي   ۀیروهـاي مسـلح سـهمی   هایی که از سوي سـتاد کـل ن   ر گروه یا رشتهد ◘

هـا بـا    آمـوزش عـالی در آن رشـته    مؤسسـات ها و  تخصیص داده شده است، دانشگاه
  .اند علمی مواجه نبوده هیئتکمبود 
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  شده به تفکیک گروه، رشته و سال شده، جذب در خواستی، موافقت ۀوضعیت سهمی )2( جدول
  سهمیه و سال

    
  نام گروه 

  تحصیلی ۀیا رشت

ی از درخواستۀ سهمی
ستاد کل نیروهاي 

  مسلح

شده از  موافقت ۀسهمی
سوي ستاد کل نیروهاي 

  مسلح

 هیئتمیزان اعضاي 
علمی طرح سربازي 

  کنون شده تا جذب
80-77  86-81  80-77  86-81  80-77  86-81  

  333  76  382  185  555  185  گروه علوم انسانی
  24  5  71  34  97  34  گروه هنر

  10  6  17  20  32  20  گروه پزشکی
  299  118  357  187  410  187  گروه کشاورزي و دامپزشکی

  35  13  70  44  91  44  گروه زیست شناسی
  22  9  57  43  62  43  زمین شناسی
  152  73  178  160  285  160  آمار و ریاضی

  82  32  99  47  175  47  شیمی
  75  25  104  80  195  80  فیزیک

  13  3  69  21  80  21  مهندسی نساجی
  72  26  72  75  220  75  مهندسی مکانیک

  66  40  65  90  260  90  مهندسی برق
  25  12  37  42  150  42  مهندسی صنایع
  60  35  56  95  205  95  مهندسی عمران

  57  17  58  65  265  65  کامپیوتر
  35  15  46  64  180  64  معماري
  22  3  58  34  65  34  معدن

  19  12  36  46  120  46  متالورژي
  40  18  55  51  120  51  مهندسی شیمی

  1441  538  1887  1383  3567  1383  جمع
  

گـروه یـا    19شده به  داده درخواستی و تخصیص ۀاین جدول بیانگر است که سهمی
 ةو دور 80تا  77چهارساله  ةبندي شده است و وضعیت بین دور تحصیلی تقسیم ۀرشت
شـده را نشـان    شـده و جـذب   تی، موافقتدرخواس ۀرا از نظر سهمی 86تا  81 ۀسال شش
 1383تعـداد   80تـا   78هـاي   دهد طـی سـال   این جدول نشان می ،در مجموع. دهد می

از . ده اسـت کردرخواست شده است که ستاد کل نیروهاي مسلح با آن موافقت  ۀسهمی
 مؤسسـات جذب دانشگاه و ) درصد 39(نفر  538این تعداد در طول چهار سال حدود 

در خواسـتی از سـوي    ۀسهمی 86الی  86هاي  در طی سال. اند کشور شدهآموزش عالی 
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 53(نفـر   1887نفر بـوده اسـت کـه بـا      3567برابر  فنّاوريوزارت علوم، تحقیقات و 
 مؤسسـات هـا و   نفـر جـذب دانشـگاه    1480از این تعـداد  . موافقت شده است) درصد

 ۀاز ســهمی درصــد 78بــیش از  ،بــه عبــارت دیگــر. انــد آمــوزش عــالی کشــور شــده
  شـده  جـذب  فنّاوريیافته از طرف ستاد کل توسط وزارت علوم، تحقیقات و  اختصاص

  . است
  :دکرتوان به موارد زیر اشاره  چهار سال اول و شش سال دوم می ۀبا مقایس

درخواسـتی وزارت   ۀدر چهار سال اول، ستاد کل نیروهاي مسلح با کـل سـهمی  . 1
 ۀده است ولی در شش سال بعدي از کـل سـهمی  رکموافقت  فنّاوريعلوم، تحقیقات و 

نفـر   1887تنهـا بـا تعـداد    ) نفـر  3567( فنّاوريدرخواستی وزارت علوم، تحقیقات و 
  .ده استکرموافقت 

بوده است و ) نفر 538(در چهار سال اول میزان جذب مشموالن طرح سربازي . 2
ت به متوسـط  بوده است که متوسط جذب ساالنه نسب) نفر 1480(در شش سال بعدي 

  .برابر شده است 8/1جذب سالیانه در چهار سال اول بیش از 
به ترتیب متوسط جـذب سـالیانه مشـموالن طـرح     ) 77-80(در چهار سال اول . 3

نفـر، گـروه    19نفر، گروه علـوم انسـانی    30سربازي در گروه کشاورزي و دامپزشکی 
در صورتی کـه در شـش   . ها بیشتر بوده است نفر نسبت به سایر گروه 18آمار ریاضی 

مشموالن طرح سربازي در گروه کشـاورزي   ۀمتوسط جذب سالیان) 81-86(سال دوم 
نفر بوده است  25نفر و گروه آمار ریاضی  55نفر، گروه علوم انسانی  50و دامپزشکی 

  .ها از آمار جذب باالتري برخودار هستند که نسبت به سایر گروه
ت توزیع سهمیه به صورت غیر متمرکز بـوده  سیاس) 77-78(در چهار سال اول . 4

آموزش عالی قرار داشـته اسـت و بـه     مؤسساتها و  است و سهمیه در اختیار دانشگاه
هاي در حال توسعه و غیربرخوردار امکان جذب مشـموالن طـرح    همین دلیل دانشگاه
 ۀبرخــوردار قــادر بــه جــذب ســهمی هــاي دانشــگاه انــد و صــرفاً ســربازي را نداشــته

سیاسـت توزیـع در    ،به دلیل مشکالت مـذکور  از این رو،. اند خود بوده ۀیافت تخصیص
بـر اسـاس ایـن    . به صـورت متمرکـز صـورت گرفتـه اسـت     )  81-86(هاي  طی سال

آمـوزش عـالی اعـم از برخـوردار و غیـر برخـوردار        مؤسسـات ها و  سیاست، دانشگاه
از بررسـی و کـار    ارسـال و پـس   فنّاوريتقاضاي خودرا به وزارت علوم، تحقیقات و 

کارشناسی در دفتر نظارت و ارزیابی حـوزه معاونـت آموزشـی در مـورد درخواسـت      
  .گیري شده است آموزش عالی تصمیم ۀسسؤدانشگاه یا م
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بــراي توزیــع و تخصــیص ســهمیه بــه دانشــگاه و )  81-86(هــاي  در طــی ســال
قرار گرفتـه   هاي زیر مد نظر بندي ها و اولویت آموزش عالی محورها و مالك مؤسسات

  :است
  

  )ها ها و غیر بورسیه بورسیه(آموختگان  وضعیت دانش ◘
  )دکتري و کارشناسی ارشد(مدرك تحصیلی  ◘
  ها دانشگاه ◘
  هاي غیر برخوردار و در حال توسعه دانشگاه ◘
  آموزشی یا پژوهشی دولتی مؤسساتها یا  سایر دانشگاه ◘
  غیرانتفاعی  ـآموزش عالی غیر دولتی  مؤسساتها و  دانشگاه ◘
  )ستادي، پژوهشکده ةحوز(ها  سایر بخش ◘

ـ  ةبررسی صالحیت علمی و عمومی افراد متقاضـی اسـتفاده از قـانون نحـو     مین أت
گیـرد و   آموزش عالی انجام می مؤسساتها و  ربط در دانشگاه علمی توسط مراجع ذي

گیري به دفتر نظارت و ارزیابی وزارت علوم، تحقیقـات   آنها براي تصمیم ةسپس پروند
  . شود ارسال می اوريفنّو 
   

  علمی هیئتمین أت ةعلمی از محل قانون نحو هیئتوضعیت جذب اعضاي  )3(جدول 
  آموزشی و پژوهشی کشور مؤسساتها و  دانشگاه به تفکیک) طرح سربازي(

 جمع 86 85 84 83 82 81 80 79 78 77 سسهؤنوع دانشگاه یا م
 1692 369 235 150 117 154 234 208 47 52 126 هاي وابسته به وزارت دانشگاه

 58 13 2 4 3 8 14 10 0  0 4 پژوهشی مؤسسات

 191 8 7 16 35 35 30 14 11  22 13 غیردولتی غیرانتفاعی مؤسسات

 77 10 6 4 7 4 15 18 1 2 10 سایر مراکز

 2018 400 250  174 162 201 293 250 59 76 153 جمع

  
علمی از محل قانون طرح سربازي  هیئتوضعیت جذب  )2( و نمودار )3(جدول 
بیـانگرآن اسـت    3جدول . دهد ها و سایر مراکز به تفکیک سال را نشان می در دانشگاه

نفر از محل قـانون طـرح    2018تعداد  1386تا پایان سال  1377که در مجموع از سال 
 1692از این تعـداد حـدود   . اند آموزش عالی شده مؤسساتسربازي جذب دانشگاه و 

نفـر جـذب    191پژوهشـی،   مؤسسـات نفر جـذب   58هاي دولتی،  نفر جذب دانشگاه
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نفر جذب سایر مراکز از جملـه   77غیر انتفاعی و ـ آموزش عالی غیر دولتی   مؤسسات
. انـد  شده فنّاوريلوم، تحقیقات و هاي وابسته به وزارت ع ستادي و سایر سازمان ةحوز

علمـی از محـل قـانون     هیئـت عالوه این جدول بیانگر آن است که بیشترین جـذب   هب
رونـد  . استمورد  59با تنها  1379و کمترین جذب در سال  1381در سال ) نفر 400(

هـاي   به علت تغییر سیاسـت و شـیوه  ) 1381 -1386(هاي   افزایش جذب در طی سال
  . در این دوران بوده استتخصیص سهمیه 
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  1386تا  1377هاي  علمی طرح سربازي طی سال هیئتتوزیع جذب اعضاي  )2(نمودار   

  
علمی به  هیئتمین أمحل قانون ت علمی از هیئتوضعیت جذب اعضاي  )4(جدول 

  تفکیک محل استقرار مراکز
  سال

  جمع  81-86  77-80  مرکز

  58  44  14  مراکز پژوهشی
  272  215  57  هاي واقع در شهر تهران انشگاهد

  1420  1044  376  ها هاي واقع در شهرستان دانشگاه
  191  131  60  غیر انتفاعی ـ غیر دولتی مؤسسات

  77  46  31  سایر مراکز
  2018  1480  538  جمع

  

علمـی از   هیئـت تنوع توزیع جذب عضـو   ةشمار )3( و نمودار )4( ةجدول شمار
را بـه تفکیـک محـل اسـتقرار     ) طـرح سـربازي  (علمـی   هیئتمین أت ةمحل قانون نحو

در . دهـد  آموزش عالی برخـوردار از سـهمیه مزبـور نشـان مـی      مؤسساتها و  دانشگاه
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زش عالی آموزشـی و پژوهشـی دولتـی و    ها و مراکز آمو نفر در دانشگاه 2018مجموع 
ـ   هیئتها به عنوان عضو  غیر دولتی در تهران و شهرستان  هیئـت مین أعلمی از محـل ت

هـا   هـاي واقـع در شهرسـتان    نفر در دانشگاه 1420 ،از این تعداد. اند علمی جذب شده
نفـر   176هـاي واقـع در تهـران،     در دانشـگاه ) درصد 6(نفر  126، )درصد 70بیش از (
نفـر در   43غیـر انتفـاعی،   ـ آموزش عالی غیـر دولتـی     مؤسساتدر ) درصد 9ود حد(

هاي  ستادي و سازمان ةنفر در سایر مراکز وابسته و همچنین حوز 61مراکز پژوهشی و 
  . اند وابسته جذب شده
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77-80 81-86 جمع

مراکز پژوهشی دانشگاههاي واقع در شهر تهران دانشگاههاي واقع در شهرستانها
موسسات غیر دولتی- غیر انتفاعی   جذب به تفکیک مراکز و محل استقرار آنها ۀوضعیت توزیع سهمی )3(نمودار   سایر مراکز

  
  مسائل و مشکالت قانون 

علمی مثل سایر قوانین دیگر داراي مسائل و مشکالت خاص  هیئتمین أت ةقانون نحو
  :شود در اینجا به برخی از مسائل و مشکالت این قانون اشاره می. استخود 
تخصیصی از سوي ستاد کل نیروهاي مسلح به ویژه در  ۀمبود سهمیک ◘
  ؛هاي فنی و مهندسی و علوم پایه رشته
مین أت ةعلمی که از طریق قانون نحو هیئتي مشکل خروج از کشور اعضا ◘
اند قبل از  آموزش عالی شده مؤسساتجذب دانشگاه و ) طرح سربازي(علمی  هیئت

  ؛مقاالت علمی در سمینارها ۀآموزش نظامی براي شرکت و ارائ
 ۀجایی سهمی هپذیري ستاد کل نیروهاي مسلح براي جاب دم انعطافع ◘

آموزش عالی نیاز  مؤسساتها و  تحصیلی دانشگاههاي  یافته در گروه یا رشته تخصیص
  .به نیرو دارند
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  گیري و پیشنهادها نتیجه
تـرین منـابع    آموزش عـالی از جملـه پـرارزش    مؤسساتها و  دانشگاه ،اي در هر جامعه

از جملـه رسـالت نظـام    . هستند که براي پیشرفت و توسعه در اختیار جامعه قرار دارد
آموزش عالی تربیت نیـروي متخصـص و مـورد     ؤسساتمها و  آموزش عالی، دانشگاه

میلـر و   . اسـت هاي مختلف جامعه  نیاز جامعه و آماده کردن آنها براي اشتغال در بخش
آموزش عالی،  ۀسسؤند که قلب یک دانشگاه یا دانشکده یا مکرداظهار ) 1963(ویلون 

 ئـت هیاز ایـن رو اعضـاي   ). 46، ص 1376حسـینی،  (علمی آن اسـت   هیئتاعضاي 
در . شـوند  یـادگیري محسـوب مـی   ـ یاددهی   فرایندعلمی از ارکان اصلی و اساسی در 

آمـوزش عـالی در    مؤسسـات ها و  علمی مورد نیاز دانشگاه هیئتصورتی که اعضاي 
با توجـه بـه اینکـه    . شوند موریت و کارکردها دچار چالش میأانجام رسالت، وظایف م

آموزش عالی و تحقیقاتی  مؤسساتنشگاه و علمی دا هیئتمین کادر أهاي ت یکی از راه
 ةآموختـه دور  علمی براي جـذب مشـمولین دانـش    هیئتمین أت ةاستفاده از قانون نحو

انـدرکاران نظـام آمـوزش عـالی بـراي       بایسـتی دسـت  است دکتري و کارشناسی ارشد 
ریزي و هماهنگی را با سـتاد کـل نیروهـاي     بهینه از این قانون برنامه ةتقویت و استفاد

  :شود پیشنهادهاي زیر توصیه می فرایندبراي بهبود . عمل آورند همسلح ب
  

 ۀماهنگی و پیگیري از طریق ستاد کل نیروهاي مسـلح بـراي افـزایش سـهمی    ه .1
  ؛طرح خدمت سربازي وزارت را متناسب با نیاز افزایش دهند

 هماهنگی و پیگیري براي تخصیص سهمیه به صورت عام و معرفـی افـراد بـر    .2
  ؛آموزش عالی مؤسساتها و  دانشگاه اساس نیاز

و کارشناسـی ارشـد را    ادکتـر  ةآموختگـان دور  ستاد کل نیروهاي مسلح دانـش  .3
هـا و   د و نیازهاي سایر وزارتخانهکنمعرفی  فنّاوريبه وزارت علوم، تحقیقات و  صرفاً

  ؛دکنمین أکارشناسی ت ةآموختگان دور ها را از دانش سازمان
طـرح  (علمـی   هیئـت هـا و اعضـاي    لین دانشـگاه رسانی دقیق بـه مشـمو   اطالع .4

  ؛)سربازي
برگزاري کارگـاه آموزشـی بـراي بـدو خـدمت مشـموالن طـرح سـربازي در          .5

  ؛آموزش عالی مؤسساتها و  دانشگاه
بررسی صالحیت علمی و عمومی متقاضیان استفاده از قانون مذکور همزمان با  .6

  ؛تشکیل پرونده
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در طـول دوران  ) طرح سربازي(می عل هیئتزیابی مداوم از عملکرد اعضاي ار .7
  ؛خدمت

هـاي   اثرگذاري طرح سربازي در مراکز آموزش عـالی و سـایر دسـتگاه    ۀمقایس .8
  ؛اجرایی

هـا و   افزایش تعداد سـهمیه طـرح سـربازي وزارت متناسـب بـا نیـاز دانشـگاه        .9
  ؛آموزش عالی مؤسسات

 ۀدر توسـع  فنّـاوري موریـت خـاص وزارت علـوم، تحقیقـات و     أبا توجه به م  .10
ویژه در مقطـع   هطرح سربازي ب ۀخانه جهت تخصیص سهمی می کشور، این وزارتعل

   ؛در اولویت قرار گیرد ارشد صرفاً و کارشناسی ادکتر
ها حـداکثر   اعالم سهمیه ،ها در مهرماه با توجه به شروع سال تحصیلی دانشگاه  .11

  .در تابستان انجام شود
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  منابع 
هـا و   هـاي ارتقـاء و توسـعۀ قابلیـت     وشراهبردهـا و ر  .)1376(حسینی، سید محمود 

مجموعه مقـاالت نخسـتین    .هاي ایران علمی در دانشگاه هیئتهاي اعضاي  مهارت
  .سمینار آموزش عالی در ایران، تهران، دانشگاه عالمه طباطبایی

مجموعه مقاالت نخستین سمینار آمـوزش   سیر تحول آموزش عالی، .)1376(خلیجی، 
  . نشگاه عالمه طباطبائیعالی در ایران، تهران، دا

دکتـر   ۀترجمـ  .)متخصـص (بازارهـاي نیـروي کـار دانشـگاهی      .)1376( انشاستر، ج
 :تهـران . المعـارف آمـوزش عـالی، ج اول    مقاالت دایره ةحسین لطف آبادي، گزید

  .ریزي آموزش عالی پژوهش و برنامه ۀسسؤم
 .آمـوزش عـالی   تحلیل و برآورد تقاضاي اجتماعی ورود بـه  .)1383(قارون، معصومه 

  .ریزي آموزش عالی پژوهش و برنامه ۀسسؤتهران، م
 انتشارات علمـی و فرهنگـی   .مجموعه قوانین آموزش عالی .)1372(گلپایگانی، بهروز 

ۀ ، سـند ملـی توسـع   )1384( فنّـاوري معاونت آموزشی وزارت علوم، تحقیقـات و  
تحقیقـات  و  چهارم توسعه، تهـران، وزا رت علـوم،    ۀبخش آموزش عالی در برنام

  .نشده ، گزارش چاپفنّاوري
ها و  علمی مورد نیاز دانشگاه هیئتمین أت ةقانون نحو .)1365(مجلس شوراي اسالمی 

  .مجلس شوراي اسالمی :تهران .مؤسسات آموزش عالی کشور
 .گزارش ملی آموزش عالی ایـران  .)1383(محمد نژاد عالی زمینی، یوسف و همکاران 

  .  ریزي آموزش عالی وهش و برنامهژپ ۀسسؤم: ، تهران1382سال 
المعارف آموزش عالی،  رهدای .ریزي نیروي انسانی برنامه .)1383(موسی پور، نعمت اله 

  .تهران، بنیاد دانشنامه بزرگ فارسی
 .بررسی افزایش دسترسی به آموزش عـالی  .)1383(مهر محمدي، محمود و همکاران 

  .ش عالیریزي آموز پژوهش و برنامه ۀسسؤم: تهران
هـا و مؤسسـات    علمـی مـورد نیـاز دانشـگاه     هیئـت برآورد  .)1385(نوروززاده، رضا 

. آموزش عالی در برنامـۀ چهـارم توسـعۀ اقتصـادي، فرهنگـی و اجتمـاعی کشـور       
  .، چاپ شدهفنّاوريمعاونت آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و 

ت و ارزیـابی،  تهـران، دفتـر نظـار    .گزارش طرح سـربازي  .)1383(نوفل، مینو سادات 
  .)چاپ نشده( فنّاوريمعاونت آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و 


