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شرح: 
ماده 1( دانش��مندان وفضالي رش��ته ادب وفرهنگ وعلوم انس��اني ومعارف 
اسالمي كه درميان اهل فن وبعنوان، صاحب نظر شهرت داشته و يا صاحب 
تاليفات��ي باش��ند و همچنين فضالي حوزه هاي علميه كه س��طوح عاليه را 
گذرانده باش��ند مي توانند حسب شرايط و مقررات اين آئين نامه در يكي از 

مراتب 1 و 2 )مربي يا استادياري( دانشگاهي بشرح زير انتخاب گردند. 
الف: ضوابط استادياري

داوطلب استادياري بايد واجد شرايط ذيل باشد: 
1( حداقل پنج س��ال درس خارج را خوانده باش��د، يا اثري علمي در رشته 

تخصصي خود تاليف كرده باشد.
2( در امتحانات خاصي كه در سطح دكتري برگزار خواهدشد شركت كند و 

قبول شود )موضوع مواد 2، 3، 4، 5(
3( رس��اله اي تحقيقي درشته تخصصي خود تاليف 

نمايد. 
ب: ضوابط مرتبه مربي

داوطلب مرتبه مربي بايد واجد شرايط زيرباشد: 
1( داشتن حداقل 25 سال وحداكثر 40 سال سن

2( گذراندن دوره درس خارج حداقل به مدت س��ه 
سال ياتاليف يك اثرعلمي

تبص��ره( هرگاه متقاض��ي ن��ه دوره درس خارج را 
گذرانده باش��د و نه اثر علمي تاليف كرده باش��د در 
صورتي ك��ه 4 تن از 5 عضو دفت��ر جذب خبرگان 
تش��خيص دادند كه متقاض��ي از لحاظ علمي واجد 
شرايط است تاييد اين چهار نفر مي تواند جايگزين 
شرط فوق گردد. اين حكم درمورد متقاضيان مرتبه 

استادياري نيز صادق است
3( تدوين رساله اي در رشته تخصصي مورد نظر

4( ش��ركت در امتحان��ات خاص��ي كه ب��راي اين 
متقاضي��ان ترتي��ب داده خواه��د ش��د و موفقيت 

متقاضي در آن ) موضوع مواد 2، 3، 4، 5(
م��اده 2( ش��رايط ش��ركت درامتحان��ات عموم��ي 

وتخصصي
الف( مصاحبه علمي كه توس��ط كميسيون منتخب 
هي��ات داوران خبرگان بدون م��درك بعمل خواهد 

آمد و حس��ب معرفي كميس��يون مبني بر تائيد صالحيت اقدام به تشكيل 
پرونده براي ورود در امتحان خواهد شد. 

ب( كساني كه در امتحان عمومي حائز نمره قبولي بشوند براي احراز درجه 
مربي و يا اس��تادياري، بر حس��ب ضوابط مقرر و با تصويب كميس��يون فوق 

خواهند توانست در امتحان تخصصي مربوط شركت نمايند.
ماده 3( مواد امتحان عمومي وتخصصي اهل تشيع

ال��ف( م��واد امتح��ان عموم��ي جه��ت اح��راز مرات��ب ي��ك و دو )مرب��ي 
واستادياري(: 

1( كليات فقه واصول )در حد جلدين شرح لمعه واصول مظفر(
2( ادبي��ات ع��رب )اعراب گ��ذاري در حد امالي س��يدمرتضي و مقدمه ابن 

خلدون(
3( منطق )در حد منطق مظفر يا حاشيه مالعبدا...(

4( تفسير )در حد جلد دوم جوامع الجامع(

5( تاريخ اسالم )در حد تاريخ محمد ابراهيم آيتي(
6( فلسفه )در حد بدايه الحكمه(

ب( مواد امتحان تخصصي براي احراز مرتبه مربي: 
1( فقه واصول سطوح عاليه )وسائل و مكاسب و كفايه(

2( فلسفه: نهايه الحكمه وشرح منظومه
3(كالم: شرح تجربه عالمه

ج( مواد امتحان تخصصي براي احراز مرتبه استادياري: 
- رشته فقه واصول: 

1( فقه واصول تحليلي
- رشته فلسفه: 

1( فلسفه وكالم در حد الهيات شفا- جلد ششم اسفار- برهان شفا
ماده 4( مواد امتحان عمومي و تخصصي اهل تسنن

الف( مواد امتحان عمومي جهت مراتب يك ودو )مربي و استادياري(: 
1( فقه )مغني المحتاج(

2( ادبي��ات ع��رب )اعراب گذاري در حد امالي س��يد مرتض��ي ومقدمه ابن 
خلدون مشترك(

3( منطق )در حد منطق مظفر يا حاشيه مالعبداهلل(
4( تفسيردر حد بيضاوي

5( تاريخ اسالم ) دكتر فياض(
6( كالم ) در حد شرح عقايد نسفي(

ب(  مواد تخصصي براي احراز مرتبه مربي: 
1( فقه )تحفه المحتاج ابن حجر(

2( فلسفه و كالم )شرح مقاصد تفتازاني(
3( هدايته مرعياني )حنفي مذهب(

4( بحرالرائق )حنفي مذهب(
ج( مواد تخصصي براي احراز مرتبه استادياري: 

1( اصول- جمع الجوامع
2( فقه )المجموع بشرح المهذب "نبوي"(

3( كالم )شرح مواقف(
4( المبسوط سرخسي )براي حنفي مذهب(

ماده5( حداقل معدل براي قبولي نمره 14 مي باشد.
ماده 6( خبرگان بدون مدرك، درهر مرتبه اي كه پذيرفته ش��ده اند )مربي 
و اس��تاديار( و در هر رش��ته اي كه پذيرفته ش��ده اند م��ي توانند بتدريس 

بپردازند.
تبصره( شوراي ارزيابي وضعيت خبرگان درهنگام تدوين آئين نامه اين شورا 
موظف است كه رش��ته هاي خاصي راكه داوطلب در آنها پذيرفته مي شود 

تعيين كند و براي تصويب به شوراي عالي انقالب فرهنگي تقديم نمايد.
ماده 7( هيات داوران پس از احراز شرايط و تاييد صالحيت داوطلب مراتب 
رابه اط��الع وزارت فرهنگ وآموزش عالي خواهد رس��اند تاوزارتخانه مزبور 

طبق مقررات به استخدام داوطلب مبادرت ورزد. 
تبصره: صدور حكم اس��تخدامي " رس��مي- آزمايش��ي " براي داوطلباني كه 
س��ابقه تدريس دانشگاهي نداشته باشند منوط است به تدريس دو نيمسال 

تحصيلي در دانشگاه به عنوان " مربي قراردادي "
ماده 8( هيات داوران مركب از س��ه تن اس��تاد يا دانش��يار در رش��ته هاي 
مطروحه د رماده 1 و 2 روحاني آشنا به مسائل دانشگاهي خواهد بود كه از 
طرف شوراي عالي انقالب فرهنگي انتخاب و با حكم وزير فرهنگ و آموزش 

عالي منصوب مي شوند. 
تبصره: در موارد ي كه پرونده مطروحه مربوط به اهل تس��نن است يك نفر 
از اس��اتيد اهل تسنن كه توسط شواريعالي انقالب فرهنگي تعيين مي شود 
باحق راي درجلس��ات هيات داوران موضوع ماده 8 

شركت مي نمايد
ماده 9( متخصصان رش��ته هاي هنري پس از تاييد 
گروهي مركب از پنج تن اس��تاديار ي��ا باالتر كه از 
س��وي شوراي عالي انقالب فرهنگي معين و با حكم 
وزير فرهنگ وآموزش عالي منصوب مي ش��وند مي 
توانن��د در مرتبه مربي يا اس��تادياري در س��ال اول 
بصورت قراردادي، و به شرط توفيق بصورت رسمي 

آزمايشي انتخاب شوند. 
تبص��ره( درصورتي ك��ه عضو متقاض��ي بنحوي در 
استخدام رسمي قطعي دانش��گاه بوده باشد و عمالً  
بعن��وان كارش��ناس در گروه آموزش��ي در رش��ته 
تخصصي خ��ود انجام وظيفه كن��د، مرتبه او را مي 
توان به وضعيت رس��مي قطعي تغيير داد، مشروط 
بر اينكه صالحيت علمي او توس��ط گروه پنج نفره، 

مورد تائيد قرار گيرد. 
ماده0 1( مش��مولين م��واد 1و9 اين آئين نامه الزم 
است احاطه كافي به زبان فارسي داشته و معلومات 
جنب��ي متناس��ب بارش��ته ورتبه تدري��س خود در 

دانشگاه را دارا باشند.
ماده 11( كس��اني كه داراي تجربيات��ي در يكي از 
زمينه هاي تجربي وفني بوده و در زمره اهل فن در 
آن زمينه محس��وب شوند، چنانچه در امتحانات كميته هاي تخصصي گروه 
برنام��ه ريزي مربوط موفق ش��وند مي توانند به عنوان اس��تادكار و بصورت 

كارمزدي در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي استخدام شوند.
ماده 12( صالحيت عمومي داوطلبان عضويت در هيات علمي دانش��گاه ها 
وموسس��ات آموزش عالي كه مش��مول اين آئين نامه مي شوند بايد به تائيد 

هيات مركزي گزينش استاد برسد.
ماده 13( چنانچه به دالئل خاص سياس��ي اعطاء مرتبه دانشياري واستادي 
به خبرگان اهل تشيع ضرورت داشته باشد بايد اين موضوع در شوراي عالي 

انقالب فرهنگي مطرح گردد. 
م��اده 14( اعتب��ارات و امكانات مربوط به اجراي آئي��ن نامه از طرف وزارت 
فرهنگ و آموزش عالي پيش��نهاد مي شود وبه تصويب هيات وزيران خواهد 

رسيد. 
ماده 15( اين آئين نامه در15 ماده و 5 تبصره درتعقيب مصوبات جلس��ات 
186، 188، 190، 191، 194، 223 وجلس��ه 267 م��ورخ 26/09/70 ب��ه 
تصويب ش��وراي عالي انقالب فرهنگي رس��يده و جايگزين مصوبه ش��ماره 

1688/دش مورخ 14/05/68 شوراي عالي مي گردد. 

نقد و بررسی مصوبه 
مصوبات ش��ورای عالی انقالب فرهنگی از نظر 18 مولفه بشرح زير مورد نقد 

و بررسی قرار گرفته است:
دامن��ه اعتبار زمانی، نامگذاری، عنوان گذاری، نس��خ نوعی، تغييرات، آيين 
نگارش، تكراری بودن، مراجع موازی، مصوبات مزاحم، استثناپذيری، آگاهی 
عمومی، كاس��تی ها، اهداف، ويژگی های ذات��ی، ويژگی های عرضی، منابع 

تقنينی، استانداردهای تقنينی و منافع عمومی
- عدم تصويب بيش از حد مصوبات دايمی و پيشگيری از تورم مصوبه 

پدي��ده تورم مصوب��ه و وضع مصوبه به وجود تعداد بس��يار زياد مصوبات در 
كش��ور اطالق می شود كه كارآمدی آنها محل ترديد است. برخی از آگاهان 
حوزه وضع مصوبه معتقدند كه هر چه از تعداد مصوبات دايمی كشور كاسته 
ش��ود برای اداره امور جامعه مطلوب تر اس��ت. از اين رو مصوبات آزمايشی 
مورد اس��تفاده قرار می گي��رد كه در صورت عدم كارآم��دی الزم، بصورت 
خودبخود و پس از اتمام دوره آزمايش��ی باطل می ش��وند و نيازی به ابطال 

آنها از طريق مصوبه و ارائه اليحه و طرح نيس��ت. در واقع مصوبات آزمايشی 
دارای ويژگی خودس��ازماندهی اند و می توانند ش��رايط آينده خود را پيش 

بينی و انتخاب نمايند.
- نسخ ناآگاهانه مصوبات

بر اساس اظهار نظر كارشناسان برخالف نسخ صريح، نسخ نوعی ناگوارترين 
ش��كل نس��خ اس��ت. واضع مصوبه بدون داش��تن آگاهی از مصوبات قبلی با 
اس��تفاده از جمالت نس��خ نوعی گويی ب��رای عذاب وجدان خ��ود دارويی 
ش��فابخش يافته است! دستاورد اين نوع وضع مصوبه، وجود مصوبات متعدد 
و تكراری در يك موضوع و بی قانونی در بس��ياری از موضوعات ديگر است. 
بعالوه اينكه در پيدايی مصاديق نيز كار به مجريان ناآگاه با امر وضع مصوبه 

واگذار شده است.
- فرار از مسئوليت قانونی در وضع مصوبه

با توجه به عدم اجرای مصوبه تنقيح مصوبات كش��ور به نظر می رسد واضع 
مصوبه از وظيفه اصلی اش فرار می كند! اصوال تبويب، طبقه بندی و تنقيح 
در پدي��ده های متكثر در درون پديده نهفته اس��ت و برای بكاربس��تن اين 
دس��ت پديده ها، طبقه بندی و تنقيح به عنوان پيش فرض متصور اس��ت. 
واضع مصوبه موظف است رابطه و نسبت مصوبه جديد را با مصوبات پيشين 
مش��خص نمايد كه صرفا با ارائه يك جمله نس��خ نوع��ی نمی توان از عهده 

آن برآمد.
- بی نظمی جامعه در اثر آشفتگی مصوبات

اصوال اداره امور جامعه از طريق مصوبات و با نظم بخشی به كارها انجام می 
شود. طبيعی ترين نتيجه آفت نسخ نوعی ايجاد بی نظمی در جامعه به جای 
نظم دهی به رفتارهای مردم است. با وجود نسخ نوعی احتمال سر برآوردن 
يك نس��خ جديد از ميان تورم موجود در مصوبات كش��ور می تواند شيرازه 
عملكرد بخش��ی از جامعه را دگرگون س��ازد. البته بايد به اين موضوع توجه 
داش��ت كه ناگوارترين بی نظمی در جامعه بی نظمی ناش��ی از مصوبه است 

كه آثار سوء آن در بخش مختلف جامعه انكار نشدنی است.
- اطالق نام به مصوبه به منزله شناسه انحصاری محتوای مصوبه

ن��ام در فرآين ناگذاری مصوبات، اط��الق يك يا چند واژه به عنوان نام برای 
مصوبات اس��ت ك��ه مبين و مويد محتوای آن باش��د ضم��ن اينكه در بيان 
نيازی به ذكر همه متن مصوبه نباش��د. نام جزيی از شناسه مصوبات است و 
نامگذاری در حقيقت جزيی از شناس��ه گذاری مصوبات است. شناسه نيز به 
معنای عامل و ابزار شناس��ايی يك مصوبه در س��اير مصوبات و ديگر پديده 
های اجتماعی اس��ت. هر مصوبه در مي��ان هزاران مصوبه و مقرره ای كه در 
كشور وجود دارد برای شناسايی خود از سايرين ابزاری بجز نام و نامگذاری 

ندارد.
- اهميت هماهنگی نام مصوبه با محتوای مصوبات

نام مصوبه با محتوای آن رابطه مس��تقيم دارد. در بسياری از موارد در روش 
س��نتی نامگذاری مصوبات كاس��تی هايی وجود دارد كه طی آن هماهنگی 
بي��ن محتوای مصوبه با نام آن در نامگذاری رعايت نش��ده اس��ت. محصول 
روش ناكارآمد نامگذاری در روش س��نتی، وجود اس��امی فراوان غيرمرتبط 
و ناهماهنگ با محتوای مصوبات اس��ت كه اس��تفاده از مصوبات را با مشكل 
مواجه س��اخته است. نام هر مصوبه معرف محتوا و مفهومی است كه مصوبه 
از پس تدوين و تصويب در جامعه به دنبال اجرای آن است. نام برای ناميدن 
محتوای مصوبه اس��ت كه هماهنگ��ی آن با محتوا بصورت جدانش��دنی در 

فرآيند وضع مصوبه و نامگذاری مصوبات همراه آن است.
- جمع آوری مواد مرتبط تحت يك عنوان در مصوبه

عن��وان بندی بخش های گوناگ��ون در يك مصوبه در واقع فضايی محتوايی 
اس��ت ك��ه مطالب مرتبط با هم را كن��ار هم جمع آوری م��ی كند. فراوانی 

موضوع��ات ريز و درش��ت مرتبط با ي��ك مصوبه به 
گونه ای است كه نمی توان بدون جمع آوری و كنار 
هم قرار دادن مطالب مرتبط با هم عمل كرد. عنوان 
بندی مطالب در يك مصوبه، بس��ته بندی محتوايی 
مطالب مرتبط با يك مصوبه برای س��هولت استفاده 
از آن اس��ت. عنوان بندی نوعی فراخوان برای جمع 
نمودن مطالب ذيل عنوان مرتبط اس��ت كه در نوع 
خود نوعی نظم بخش��ی به محتوای مصوبه اس��ت. 
وج��ود محتوای ب��دون عنوان بن��دی در يك متن 
قانونی به مانند يك انبار بزرگ كاالی بدون قفس��ه 
و طبقه بندی است كه برای يافت هر كاال بايد همه 

بسته های موجود در انبار را جستجو كرد.
- ب��ی نظمی ش��ديد در الحاق، الحاقي��ه، افزودن و 

اضافه شدن مصوبات
با وجود بی نظمی فراوان در مجموعه مصوبات كشور 
بطور قاطع نمی توان اظهار نظر كرد كه يك مصوبه 
خاص دارای الحاقيه، افزوده يا اضافات اس��ت بويژه 
اينكه اين دس��ت تغييرات در مصوبات غيرمرتبط و 

بصورت نابجا انجام شده باشد.
- مخالف��ت صري��ح با اص��ل 15 قانون اساس��ی در 

حمايت از زبان فارسی
بروز و رواج اشتباهات نگارشی در سطح وسيعی كه 

هم اكنون ش��اهد آن هس��تيم، مخالفت صريح با اصل 15 از مصوبه اساسی 
اس��ت كه بر اس��تفاده از زبان فارسی )حتما زبان فارسی صحيح و معيار( در 
اس��ناد رسمی كش��ور تاكيد دارد. زبان فارسی درونداش��ت ملی و جزيی از 
تعلق خاطر و هويت ايرانی اس��ت كه حفظ آن در راس��تای استقالل طلبی 

كشور است.
- سوال برانگيز شدن كاربرد مصوبه در جامعه

وجود ابهام در فهم مصوبه معموال برای مردم سوال برانگيز است. با توجه به 
عدم وجود ارتباطات مش��خص و آس��ان بين مردم و واضعان مصوبه، معموال 
پاس��خ دهی به ابهامات و س��واالت مردم انجام نمی شود يا با تاخير و ناقص 
انجام می ش��ود. باقی ماندن سوال و ابهام در ذهن جامعه به آشفتگی روانی 
آن منتهی می شود كه نتيجه منطقی آن بر هو خوردن امنيت روانی جامعه 

است.
- تكرار مصوبه از روی تاكيد بر مطالب قبلی يا بعدی

گاه��ی از اوق��ات تكرار يك جمله به دليل تاكيد ب��ر مطالب پيش يا پس از 
آن است و ارتباطی به محتوای جمله تكراری ندارد. در اينگونه موارد جمله 
تكرای نشانه است برای جلب توجه به مطالب پيش يا پس از خود. مخاطبان 
ب��ا دي��دن اين نوع جمله ها به انجام توجه بيش��تر به محتوای قبل يا بعد از 

جمله تكراری ترغيب می شوند.
- ع��دم تعيي��ن حيطه صالحيت نه��اد های واضع مصوب��ه و چندپارگي در 

قوانين و مقررات پيرامون يك موضوع
امر وضع مصوبه با وجود مراكز متعدد واضع مصوبه، دارای ش��رح وظايف 
و تش��كيالت سلس��له مراتبی و تعيين نقش های تخصصی به عنوان نظام 
قانونگراي��ی نيس��ت و تع��دد و تكثر، نتيج��ه ای جز تداخ��ل و تزاحم به 
همراه ندارد. پراكندگ��ی تقنينی در موضوعات مرتبط حاصل تعدد مراكز 
وضع مصوبه اس��ت كه به بی اهميت��ی و ضعف مصوبه در آن زمينه خاص 
م��ی انجامد. مصوبات متناقض در يك موضوع خاص كه از س��وی مراجع 
گوناگون وضع مصوبه به تصويب رسيده اند، برای مجريان در اجرا و برای 
مردم در تنظيم رفتارهايش��ان با مصوبه، ايجاد دش��واری می نمايد. پياده 
س��ازی مصوبه نيز در ش��رايط ش��لوغ و غيرمنطقی كه هر يك از مراكز و 
مراج��ع تقنين��ی از حرف و كار خود دفاع می كند امری بس��يار مش��كل 

اس��ت.

- بی ثباتی مصوبه در مصاديق
ه��ر گونه تغيي��ر در مصاديق تحت پوش��ش مصوبه با تنش همراه اس��ت و 
نيازمن��د مصزف ان��رژی برای بازياب��ی تعادل مجدد اس��ت. مصوبات دارای 
اس��تثنائات فراوان در بدو امر با بی تعادلی نسبی وارد زمينه اجرا می شوند. 
بنابراين برای ارائ��ه حداكثر توان اجرايی خود در گام اول بايد تعادل نهايی 
خود را بازيابی كند و س��پس به اجرای عملكرد خود بپردازد كه اين حالت 
عملكرد مصوبه را با تاخير قابل مالحظه مواجه می س��ازد. اجرای مصوبه از 
نظر محيط عمل به ثبات نيازمند اس��ت و شايد همگان ظلم علی السويه را 
بپذيرند اما زير بار عدل گزينش��ی نروند. مصوبات دارای اس��تثنائات فراوان 
مصداق بارز بی ثباتی مورد انتظار از مصوبه است كه نمی تواند ثبات روشی 
مورد نياز برای پياده سازی مصوبه در جامعه هدف خود را به درستی تعريف 

نمايد.
- سرگردانی واضع مصوبه در مقياس زمان

اينگون��ه به نظر می رس��د كه واض��ع مصوبه در مقياس زم��ان دارای نوعی 
س��رگردانی اس��ت و نمی داند كه برای پايانه س��ازی محدوده مصوبات چه 
تدبي��ری بايد بيانديش��د. در هم ريختگی شناس��نامه تاريخ��ی مصوبات و 
جابجايی های گس��ترده در آن امری اس��ت كه نش��انه بارز ضعف در وضع 
مصوبه سنتی است. مصوبه در خارج از محدوده زمانی مصوب دارای وجاهت 

قانونی نيست كه بتوان آن را اجرا كرد.
- قابل فهم بودن مصوبه برای همه مردم

تاكي��د واضعان مصوبه اوليه در ايران بر ضرورت فهم مصوبه از س��وی همه 
مردم بوده اس��ت چرا كه مصوبه مخصوص طبق��ه خاصی از جامعه تصويب 
نمی شود. پس بايد مصوبه را با زبان مردم نوشت و تصويب كرد. البته نه به 
ش��كل زبان محاوره ای كه با زبان قاب��ل فهم برای همگان. بايد به اين نكته 
توجه كرد كه قانونی اجرا خواهد ش��د كه توس��ط هم��ه مخاطبان آن بطور 

كامل فهميده شود.
- نامعلومی تكليف قانونی مصوبه

در م��وارد فقدان مصوبه و س��كوت واضع مصوبه، تكلي��ف قانونی مجريان و 
مردم چيس��ت؟ در امور نوظهور ظاهرا تاخير واضع مصوبه آنقدر زياد اس��ت 
كه س��وء اس��تفاده كنندگان از پديده نوظهور بهره برداری های سوء خود را 
با اندازه كافی می برند تازه واضع مصوبه و سيس��تم وضع مصوبه به تكاپوی 
وض��ع مقررات می پردازند كه معم��وال ديرهنگام و كم فروغ به وظايف خود 

عمل نموده اند.
- پشتيبانی مصوبه از نظم براي بقا به مثابه تسهيل امور جامعه

مصوبه با هدف نظم بخشی برای بقای جامعه به معنای تسهيل در اداره امور 
عم��ل می كن��د. مصوبه تقابل ها را به تعامل و ح��ل گرفتاری های مردم را 
تسهيل می كند. اما در مصوبه و وضع مصوبه سنتی به سبك ايرانی نه تنها 
اداره امور جامعه از طريق مصوبه ناكارآمد تسهيل نمی شود كه دشوارتر هم 
می ش��ود. تشديد مشكالت زندگی مردم نش��انه آشكاری برای اثبات وجود 
بی نظمی در جامعه اس��ت كه در اثرآن اداره امور كش��ور همراه با مشكالت 
متعددی همراه اس��ت. در اين نوع وضع مصوبه نه تنها اهداف مصوبه تامين 
نش��ده كه در برخی موارد تضاد و تعارض در امور جامعه پديدار ش��ده است. 
در مصوبه و وضع مصوبه س��نتی به س��بك ايرانی، بروز و تش��ديد مشكالت 
زندگی مردم نش��انه عدم وجود تسهيل امور جامعه به عنوان هدف مصوبه و 

وضع مصوبه است.
- عام بودن مصوبه به مثابه فراگيری حداكثر شموليت

ويژگ��ی عام بودن به مفهوم فراگيری دامنه ش��موليت مصوبه اس��ت. اصوال 
هر مصوبه دارای محدوده عملكرد اس��ت كه مشمولين آن در انتظار اجرای 
مصوبه و بهره مندی آنان هس��تند. عام بودن ي��ا همگانی بودن مخاطبان و 
ذينفعان مصوبه نشانه خوبی برای يك مصوبه است 
و دستاورد مناس��بی برای وضع مصوبه كشور است 
و نشانگر اين حقيقت اس��ت كه واضعان مصوبه در 
تدوي��ن و تصويب مصوبه نهايت دقت را داش��ته اند 
ك��ه همه م��وارد و جنبه های مرتبط ب��ا مصوبه را 
در فرآين��د وضع مصوبه مالحظه كنند. در مصوبه و 
وضع مصوبه س��نتی به سبك ايرانی، بروز و تشديد 
مشكالت زندگی مردم نشانه عدم حداكث شموليت 
مصوب��ه در جامعه به عن��وان ويژگی ذاتی مصوبه و 

وضع مصوبه است.
- تأمين منفعت عموم توسط مصوبه به مثابه تامين 

پيشرفت جامعه
تأمي��ن كنن��ده منفعت عم��وم به معن��ای تامين 
پيشرفت جامعه يكی از ويژگی های عرضی مصوبه 
و وضع مصوبه اس��ت كه در اعتالی جامعه و مصوبه 
پذيری مردم اهميت بسياری دارد. مصوبه متضمن 
پيش��رفت همه جانبه جامعه اس��ت. ام��ا اينكه هر 
مصوبه تا چه حد بتواند بخش��ی از پيش��رفت را در 
جامع��ه بوجودآورد بس��ته به نوع مصوب��ه متفاوت 

است.
 اصوال پيش��رفت جامعه ب��دون مصوبه امكان ندارد 
و مصوبه نيز جز برای پيش��رفت س��رانجامی ندارد. 
در مصوبه و وضع مصوبه س��نتی به س��بك ايرانی، بروز و تش��ديد مشكالت 
زندگی مردم نش��انه عدم تامين پيش��رفت جامعه به عن��وان ويژگی عرضی 

مصوبه است.
- مصوبه به مثابه برنامه ريزی برای اجرای احكام الهی

برخی معتقدند كه مصوبه و وضع مصوبه برنامه و ش��يوه برنامه ريزی برای 
اجرای احكام الهی است و وضع مصوبه را مخصوص ذات اقدس باری تعالی 
م��ی دانند كه بح��ث پيرامون تحليل موضوع به نوش��تاری جداگانه محتاج 
اس��ت. بر اين اساس تقس��يم كار ملی شامل مراحل تدوين، تصويب، تاييد، 
اب��الغ، اجرا، نظارت و تفس��ير مصوب��ه در واقع برنام��ه و برنامه ريزی برای 
اش��اعه و اجرای احكام خداوند اس��ت و نشانه اين است كه تقسيم كار ملی 
تواناي��ی برنامه ريزی ب��رای اجرای احكام اله��ی را دارد. در مصوبه و وضع 
مصوبه س��نتی به سبك ايرانی، بروز و تشديد مشكالت زندگی مردم نشانه 
ع��دم برنامه ريزی برای اجرای احكام الهی ب��ه عنوان منابع مصوبه و وضع 

مصوبه اس��ت.
- حف��ظ و تأمين منفعت عمومي در مصوبه به مثابه رعايت حقوق اساس��ی 

جامعه
حفظ و تأمين منفعت عمومي به معنای رعايت حقوق اساس��ی جامعه يكی 
از اصول وضع مصوبه اس��ت. مصوبه و واضع مصوبه با تمام توان می كوش��د 
تا حقوق اساس��ی جامعه را در عملك��رد تقنينی خود رعايت كند و ترتيبات 
قانونی پرداخت آن در حسابداری اجتماعی و اقتصادی فراهم كند. در مصوبه 
و وضع مصوبه س��نتی به سبك ايرانی، بروز و تشديد مشكالت زندگی مردم 
نش��انه عدم حف��ظ و تأمين منفعت عمومي به مثابه رعايت حقوق اساس��ی 

جامعه به عنوان اصول مصوبه و وضع مصوبه است.
- تامين منافع عمومی در مصوبه به مثابه سعادت مادی و معنوی

مصوبه و وضع مصوبه در تمش��يت اداره امور كش��ور به دنبال تامين منافع 
عمومی به مثابه سعادت مادی و معنوی است كه اين مهم جز با برنامه ريزی 
دقيق بر منابع ملی در راس��تای تامين منافع ملی محقق نمی شود. سعادت 
مادی و معنوی نقطه پايانی تامين منافع عمومی است كه مورد نظر حكومت 
ها و مردم اس��ت. انواع و اقس��ام برنامه های توسعه ميان مدت و چشم انداز 
ه��ای بلندمدت نيز برای تامين اين هدف متعال��ی در تامين منافع عمومی 

تدوين، تصويب و اجرا می شوند. 
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دکترمحمدرضاناریابیانه

»چالش قانون« مجموعه مصوبات شورای عالی انقالب 
فرهنگی را معرفی، نقد و بررسی )109( میکند

ارزشيابی صالحيت علمی 
خبرگان بدون مدرك 

دانشگاهی

وض���ع  و  مصوب���ه  ت���ورم  پدی���ده 
مصوب���ه ب���ه وج���ود تع���داد بس���یار 
زی���اد مصوب���ات در کش���ور اط���اق 
می ش���ود ک���ه کارآم���دی آنها محل 
تردی���د اس���ت. برخ���ی از آگاه���ان 
ح���وزه وض���ع مصوب���ه معتقدند که 
هر چ���ه از تعداد مصوب���ات دایمی 
کش���ور کاسته شود برای اداره امور 
جامعه مطلوب تر است. از این رو 
مصوبات آزمایش���ی مورد استفاده 
قرار م���ی گیرد ک���ه در صورت عدم 
کارآم���دی الزم، بصورت خودبخود 
آزمایش���ی  دوره  اتم���ام  از  پ���س  و 
باطل می ش���وند و نیازی به ابطال 
آنه���ا از طریق مصوبه و ارائه الیحه 

و طرح نیست

مصوبه و وضع مصوبه در تمشیت 
اداره امور کش���ور به دنب���ال تامین 
مناف���ع عموم���ی به مثابه س���عادت 
مادی و معنوی اس���ت که این مهم 
ج���ز با برنامه ری���زی دقیق بر منابع 
ملی در راس���تای تامین منافع ملی 

محقق نمی شود. 
س���عادت م���ادی و معن���وی نقط���ه 
پایانی تامین منافع عمومی اس���ت 
که م���ورد نظر حکوم���ت ها و مردم 
اس���ت. انواع و اقسام برنامه های 
توس���عه میان مدت و چش���م انداز 
ه���ای بلندم���دت نی���ز ب���رای تامی���ن 
ای���ن هدف متعالی در تامین منافع 
عموم���ی تدوی���ن، تصوی���ب و اجرا 

می شوند

 اشاره: فرهنگ و امور فرهنگی در پیشرفت کشور از اهمیت 
بس���یاری برخ���وردار اس���ت. وضع مصوب���ه در حوزه فرهن���گ و امور 
فرهنگی در جمهوری اسامی ایران با شورای عالی انقاب فرهنگی 
است که طی چند دهه فعالیت خود مصوبات فراوانی داشته است. 
وضع مصوبه در قوه مقننه و سایر مراکز و مراجع مقرره گذار در ایران 
دارای ویژگی های س���نتی و به س���بک ایرانی است و از آسیب های 
مشترکی در رنج است که نهایتا کارآمدی آنها را در جامعه با مشکل 
مواجه س���اخته اس���ت. نظر به اهمیت فرهنگ و امور فرهنگی در 
آینده کشور، »چالش قانون« نقد و بررسی مصوبات شورای عالی 
انقاب فرهنگی را در دستور کار خود قرار داده است. این نوشتار به 
معرفی، نقد و بررسی مصوبه آيين نامه ارزشيابي صاحيت علمي 
خبرگان بدون مدرك دانش���گاهي )اهل تش���يع و اهل تسنن( می 

پردازد که هم اکنون از نظر خوانندگان گرامی می گذرد:


