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باسمهتعالی

ریاست محترم مجلس شورای اسالمی
احتراماً طرح ذیل که به امضای ۷۱ نفر از نمایندگان رسیده است، جهت طی مراحل قانونی تقدیم میشود.

مقدمه (دالیل توجیهی): 
دانشگاه آزاد اسالمی تاکنون خدمات فراوانی به نظام اسالمی داشته است و نقش موثری در آموزش عالی 
کشور دارد. با وجود این خدمات ارزشمند، پایبندی به قانون و شفافیت، همواره دغدغه بسیاری از دانشگاهیان 
این دانشگاه بوده است. تحقیق و تفحص مجلس نهم از دانشگاه آزاد اسالمی روشن ساخت که حجم تخلفات 
و بی قانونی در این دانشگاه بیسابقه است و این دغدغه دلسوزان بیراه نیست. عمده این تخلفات در زیر سایه 
عدم نظارت حاکمیتی و تافته جدا بافته بودن این دانشگاه اتفاق افتاده است. با وجود اصالح اساسنامه این 
دانشگاه توسط شورای عالی انقالب فرهنگی باید گفت هیچ ساز و کار نظارتی در حوزه مالی و قضایی برای 
این دانشگاه در نظر گرفته نشده است. طبق ماده ۵ اساسنامه اصالحی دانشگاه آزاد اسالمی، ماهیت حقوقی 
این دانشگاه «غیر خصوصی و غیر دولتی» تعیین شده است که این عبارت توسط هیچیک از قوانین شناسایی 
نشده است. از آنجایی که اموال و دارایی دانشگاه آزاد اسالمی متعلق به مردم و نظام اسالمی است و اعضای 
هیات موسس و امنای دانشگاه حق انتفاع و بهره برداری شخصی از آن را ندارند؛ مطابق اصول ۴۴ و ۴۵ قانون 
اساسی مالکیت عمومی بر آن مترتب میشود. عدم شناسایی ماهیت حقوقی دانشگاه آزاد اسالمی توسط قوانین 
باعث گردیده است که این دانشگاه از حسابرسی، نظارت مالی و قضایی مصون بماند. یعنی تاکنون هیچ 
حسابرسی مستقلی از سوی نظارتی حاکمیتی که در این خصوص مسئول هستند، انجام نشده است و دانشگاه 
آزاد اسالمی تاکنون در زمینه های مالی به قوای سه گانه پاسخگو نبوده است. این در حالی است که مطابق 
ماده ۲ قانون دیوان محاسبات تمام دستگاههایی که مالکیت عمومی بر آنها مترتب است باید در زمینه کلیه 
حسابها، درآمد و هزینه و سایر دریافت ها و پرداخت ها و نیز صورت های مالی توسط دیوان محاسبات کشور 
حسابرسی شوند. از طرفی به دلیل ابهام در ماهیت حقوقی، دیوان عدالت اداری صالحیت رسیدگی به شکایت
ها و تصمیمات خالف قوانین دانشگاه آزاد اسالمی، اعم از بخشنامهها و آیین نامهها را ندارد که این مساله 
باعث ظلم به اساتید، کارکنان و دانشجویان این دانشگاه گردیده است. با توجه به اینکه ماهیت حقوقی دانشگاه 
آزاد اسالمی مانند نهادهای عمومی غیر دولتی است، به نظر می رسد احتساب این مجموعه عظیم دانشگاهی 
به عنوان نهاد عمومی غیر دولتی موجب جاری شدن احکام مندرج در قانون رسیدگی به دارایی مقامات، 
مسئوالن و کارگزاران جمهوری اسالمی ایران، قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان و قانون مدیریت 

خدمات کشوری و حسابرسی آن توسط سازمان حسابرسی کل کشور است. 
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 لذا طرح ذيل تقديم ميشود:
علی خضریان - محمدرضا احمدی - نصراله پژمان فر - علی اصغر عنابستانی - جالل محمودزاده - 
کیومرث سرمدی واله - رحمت اله نوروزی - مسلم صالحی - سیدعلی یزدی خواه - رمضانعلی 
سنگدوینی - اسماعیل حسین زهی - مجید نصیرائی - حسین میرزائی - سیدنظام الدین موسوی - بیژن 
نوباوه وطن - سیدمصطفی آقامیرسلیم - رضا تقی پورانوری - علی نیک زادثمرین - غالمحسین رضوانی 
- علی جدی - جواد نیک بین - سیدمحمدرضا میرتاج الدینی - مرتضی آقاطهرانی - علیرضا ورناصری 
قندعلی - مهدی باقری - علیرضا عباسی - علی علی زاده - روح اله ایزدخواه - حسینعلی حاجی دلیگانی 
- حسین حق وردی - عباس مقتدایی - حجت اله فیروزی - حسین رجایی ریزی - هادی بیگی نژاد - 
سیدمحمود نبویان - عباس گودرزی - انور حبیب زاده بوکانی - احسان ارکانی - رحیم زارع - یعقوب 
رضازاده - احمد جباری - عباس گلرو - سیدناصر موسوی الرگانی - محمدتقی نقدعلی - هاجر چنارانی 
- موسی احمدی - ابراهیم عزیزی شیراز - مهرداد گودرزوندچگینی - غالمرضا منتظری - الهویردی 
دهقانی - بهزاد علیزاده - شیوا قاسمی پور - محمدطال مظلومی آبرزگه - سارا فالحی - معصومه پاشائی 
بهرام - امانقلیچ شادمهر - بهروز محبی نجم آبادی - حسن رزمیان مقدم - احمد دنیامالی - حسین 
محمدصالحی دارانی - سیدمحمد مولوی - کمال حسین پور - فاطمه رحمانی - احمد محرم زاده 
یخفروزان - سیدکاظم دلخوش اباتری - علی اکبر علیزاده برمی - ذبیح الله اعظمی ساردوئی - مجتبی 

بخشی پور - علی اکبر کریمی - حسن همتی - حسین حاتمی 
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عنوان طرح:
طرح ساماندهی نظارتی دانشگاه آزاد اسالمی 

به منظور ابهام زدایی حقوقی، شفافیت، پاسخگویی و رسیدگی به تظلم خواهی دانشگاهیان دانشگاه آزاد 
اسالمی، طرح ساماندهی نظارتی دانشگاه آزاد اسالمی به شرح زیر تقدیم می گردد:

ماده ۱ – نام دانشگاه آزاد اسالمی به قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی مصوب 
 ۱۹/  ۴/ ۱۳۷۴ الحاق میشود. 

ماده ۲- بند ۱ ماده ۱۰ قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب  ۲۵/  ۳/ ۱۳۹۲ به شرح 
زیر اصالح میگردد:

۱- رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از : 

الف- تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانهها و سازمانها و موسسات و شرکتهای 
دولتی و شهرداری ها و سازمان تامین اجتماعی و دانشگاه آزاد اسالمی و تشکیالت و نهادهای انقالبی و 

موسسات وابسته به آنها

ماده ۳ : روابط استخدامی کارکنان غیر هیات علمی دانشگاه آزاد اسالمی تابع قانون کار بوده و هرگونه 
اختالف فردی بین آنها و هیات امنای دانشگاه آزاد اسالمی در صالحیت هیاتهای تشخیص و حل اختالف 

موضوع ماده ۱۵۷ قانون کار مصوب سال ۱۳۶۸ خواهد بود. 

www.dotic.ir

http://dotic.ir/


5

هیأترئیسه محترم مجلس شورای اسالمی
احتراماً، در اجرای قانون آییننامه داخلی مجلس شورای اسالمی و ماده (۴) قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب 

۱۳۸۹/۳/۲۵ نظر معاونت قوانین در مورد طرح: 

طرح ساماندهی نظارتی دانشگاه آزاد اسالمی  تقدیم می شود.

معاون قوانین
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نظر ادارهکل تدوین قوانین
معاون محترم قوانین

احتراماً در اجرای بندهای (۲) و (۴) ماده (۴)   تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب ۱۳۸۹/۳/۲۵ نظر این ادارهکل 
بهشرح زیر تقدیم میشود:

قبال تقدیم نگردیده است ██ ماده ۱۳۰ ۱- سابقه تقدیم:
قبالً در جلسه علنی شماره        مورخ        تقدیم و در تاریخ            در ☐

کمیسیون
☐

(موضوع اصل ۸۵ قانون اساسی) رد شده و اینک با: صحن
☐

با تقاضای کتبی ۵۰ نفر از نمایندگان (مشروط به تصویب مجلس) ☐ با تغییر اساسی ☐
بدون تغییر اساسی ☐ پیش از انقضاء شش ماه ☐

با تقاضای کتبی کمتر از ۵۰ نفر از نمایندگان ☐ با انقضاء شش ماه ☐

می باشد ☐ می باشد ☐ مجدداً قابل پیشنهاد به مجلس  

۲- در اجرای بند (۲) ماده (۴) قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور:
رعایت شده است. ☐

رعایت شده است(با نظر کارشناسی) ☐ در طرح تقدیمی آیین نگارش قانونی و ویرایش ادبی
رعایت نشده است، دالیل مغایرت به ضمیمه تقدیم می شود. ██

۳- از نظر آییننامه داخلی مجلس (شكلی)
الف- ماده ۱۳۱-

ندارد
☐

دارد ██ اول- حداقل امضا الزم (۱۵ نفر)
ندارد
☐

دارد ██ دوم- موضوع و عنوان مشخص  
ندارد
☐

دارد ██ سوم- دالیل لزوم تهیه و پیشنهاد در مقدمه
ندارد
☐

دارد ██ چهارم- موادی متناسب با اصل موضوع و عنوان

 ب- ماده ۱۳۸-

مواد متعدد ☐ یک موضوع
☐

ماده واحده ☐

است و پیشنهاد آن به عنوان
بیش از یک موضوع

☐

طرح تقدیمی دارای

نمی باشد.
☐

می باشد.
☐

مواجه با ایراد
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۴- در اجرای بند (۴) ماده (۴) قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب ۱۳۸۹/۳/۲۵ :
اول: از نظر قانون اساسی؛

ندارد. ██ طرح تقدیمی با قانون اساسی به طور کلی مغایرت 
دارد.اصول مغایر به ضمیمه تقدیم می شود. ☐

دوم: از نظر سیاستهای کلی نظام و سند چشمانداز؛

ندارد. ██

طرح تقدیمی با سیاست های کلی نظام و سند چشم انداز 
مغایرت 

دارد.اصول مغایر به ضمیمه تقدیم می شود. ☐
سوم: از نظر قانون برنامه؛

ندارد. ██    طرح تقدیمی با قانون برنامه مغایرت 
دارد.دلیل مغایرت به ضمیمه تقدیم می شود. ☐

چهارم: از نظر آییننامه داخلی مجلس (ماهوی)؛

شده است. ██ الف- ماده ۱۴۰- رعایت اصل هفتاد و پنجم قانون اساسی     
نشده است.دلیل مغایرت به ضمیمه تقدیم می شود. ☐

نمی شود ██ ب- ماده ۱۸۱- موجب اصالح یا تغییر برنامه مصوب
می شود ☐

ندارد. ██ و نیاز به  ۲/۳ رای نمایندگان
دارد. ☐

تعداد .......... برگ اظهارنظر به ضمیمه تقدیم میشود.
مدیر کل تدوین قوانین

۵- طرح تقدیمی از حیث پیشگیری از وقوع جرم با بند (۵)اصل(۱۵۶) قانون اساسی مغایرت

معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه

 ندارد.
 دارد.

 ندارد.
 دارد.
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ضمیمه نظر ادارهکل تدوین قوانین
بیان مستندات و دالیل مغایرت:
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نظر ادارهکل اسناد و تنقیح قوانین

معاون محترم قوانین
احتراماً در اجرای بندهای (۱) و (۳)  ماده (۴) قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب ۱۳۸۹/۳/۲۵ نظر این اداره

کل به شرح زیر تقدیم میشود:

۱. در اجرای بند (۱):
وجود ندارد ██   الف- در خصوص طرح تقدیمی قوانین متعارض

وجود دارد که به شرح ضمیمه تقدیم می شود. ☐
وجود ندارد ██   ب- در خصوص طرح تقدیمی قوانین مرتبط

وجود دارد که به شرح ضمیمه تقدیم می شود. ☐
۲. در اجرای بند (۳):

الزم است. ██

با عنایت به بررسیهای به عمل آمده قانونگذاری در این موضوع 

الزم نیست. ☐

 

تعداد .......... برگ سوابق قانونی و نظر ادارهکل به ضمیمه تقدیم میشود.

مدیرکل اسناد و تنقیح قوانین
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ضمیمه نظر ادارهکل اسناد و تنقیح قوانین
نظر ادارهکل به انضمام سوابق قانونی

الف- نظر ادارهکل

ب- سوابق قانونی
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