
  

 بسمه تعالی

 وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری

 جناب آقای دکتر منصور غالمی

 سالم علیکم

احتراما به استحضار می رساند، انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران، متشکل از اساتید رشته 

فلسفه تعلیم و تربیت و رشته های وابسته، از دانشگاههای سراسر کشور، در راستای انجام 

حرفه ای خود، تمهید شرایط نظری ارتقای کیفیت دانشگاه ها را همواره در سرلوحه  وظایف

تالش های خود قرار داده است. امید و انتظار ما این است که مسئوالن محترم وزارت عتف به 

توصیه های کارشناسانه همکاران خود در انجمن های علمی و دانشگاهی که دغدغه ای جز 

رند، توجه نمایند. علیرغم پیچیدگی نظام های مدیریتی نهادهای اعتالی کشور در سر ندا

دانشگاهی، فیلسوفان تعلیم و تربیت و کنشگران حوزه دانشگاه شرایط منطقی و ضروری 

ارتقای علم و فناوری، و به همین سیاق، مدیریت بهینه نهادهای دانشی، را احصا کرده اند. 

منظور توسعه علم یا تولید علم طراحی و تدوین می  بدون تامین این شرایط، برنامه هایی که به

شوند، به نتیجه مورد نظر منتهی نخواهند شد. از جمله این شرایط ضروری که به مثابه یک 

اصل راهنمای عمل در مدیریت دانش و حوزه های دانشی ایفای نقش می کند، اصل استقالل 

سئولیت اجتماعی دانشگاهها دانشگاه هاست. بدیهی است که این اصل به هیچوجه مخل م

نیست. استقالل دانشگاهها حتی به معنای بی توجهی دانشگاهها به سیاست های کالن 

نظام سیاسی نیست. در عین حال، مدیریت آکادمیک دانشگاهها و مراکز آموزش عالی، که 

ن امری است بسیار پیچیده و چند پهلو، صرفا در پرتو اصول استقالل و آزادی آکادمیک امکا

پذیر است. این بدان معناست که نهاد دانشگاه، که مقرر است مدیران جامعه را تربیت کند، 

خود در مدیریت خویش تا جایی که ممکن است مستقل از نهادهای قدرت و در فرایندی 

کامال آکادمیک و با تکیه بر دانش و تجربه خود دانشگاهیان عمل کند. در نخستین گام 

ی آموزشی دانشگاهها، که سنگ بنای ساختار نهاد دانشگاه است، انتظار می رود گروهها

اولین محل تجلی اصول استقالل و آزادی آکادمیک باشند. برنامه های توسعه ای گروههای 

آموزشی صرفا باید در اختیار همان گروهها باشد. نهادهای بیرون دانشگاه و حتی مدیران 

یین به گروهها داشته باشند. این مورد مهمی است اجرایی دانشگاه نباید نگاهی از باال به پا

که انتظار می رود مسئوالن محترم وزارت عتف مد نظر قرار داده و حتی به مثابه معیاری برای 

 ارزیابی مدیران و روسای دانشگاه ها در نظر بگیرند.

یر و با تاسف باید اعتراف کرد که علیرغم تالش های مثبتی که در همین راستا در دولت تدب

امید صورت گرفته، شرایط کماکان مطلوب نیست. به نظر می رسد برخی از مدیران محترم 

دانشگاهها به قدر کفایت نسبت به ضرورت های مدیریت آکادمیک توجیه نبوده و در پاره ای 

موارد به دخالت های غیرآکادمیک در فعالیت های گروههای آموزشی دست می زنند که 

 از اهداف آکادمیک دانشگاههاست.    حاصل آن فاصله بیشتر
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در هفته های اخیر مدیر محترم گروه تعلیم و تربیت دانشگاه تربیت مدرس، جناب آقای    

ی استاد فلسفه تعلیم و تربیت آن دانشگاه، که از چهره های خدوم دکتر سید مهدی سجاد

و علمی حوزه فلسفه تعلیم و تربیت ایران است، به دنبال اختالف نظرهایی که در خصوص 

برخی از روندهای غیرآکادمیک جذب اعضای هیات علمی، و درست در راستای پاسداری از 

شده است.  عزل و برکنارلد، داشته است، ضرورت ها و لوازم منطقی مدیریت آکادمیک و مو

انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران، ضمن اعالم آمادگی برای همه نوع همکاری در جهت 

ارتقای کیفی نهادهای علم و فناوری، انتظار دارد دستور فرمایید به نحو شایسته به این 

اصول استقالل و آزادی موضوع رسیدگی شده و در راستای پاسداری از نهاد علم و دانش و 

 های آکادمیک اقدام مقتضی صورت گیرد.

                                     

 انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران                                            
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