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 مقدمه

اعتبار ميليارد ريال 9،200جدول شماره 550000رديف»82«كل كشور در جزء 1391قانون بودجه سال

و مؤسسات آموزش عالي جديد دانشگاه«براي  و برادران(ها در مناطق محروم كه داراي مجوز)خواهران

و قبالً دانشجو جذب نموده .اختصاص داده است»اند شوراي گسترش آموزش عالي بوده

»82«شمول جزء دامنه بررسي.1

و مؤسسه دانشگاه،كل كشور 1391قانون بودجه سال 550000رديف»82«جزء هاي آموزش عالي ها

شوراي گسترشازثانياً داراي مجوز.دنشود كه اوالً در مناطق محروم قرار گرفته باش جديدي را شامل مي

و ثالثاً دا و.دننشجو جذب كرده باشآموزش عالي باشد از اين همه دو شرط اخير، يعني دارا بودن مجوز

و مؤسسه آموزش عالي است، اما شرط اول، ازجمله شرايطي است كه هويتدانشجو داشتن  بخش دانشگاه

و اقتضايي است دانشگاه بودن يك نهاد را منتفي تحقق،شوراي گسترشفقدان مجوز به بيان ديگر. عارضي

اقدام دانشجو حال آنكه دانشگاه داراي مجوز شوراي گسترش آموزش عالي كه نسبت به پذيرش سازد، مي

از استفادهدر شمول،اي برخوردار تأسيس شده استو يا در منطقهكردهن رديف»82«جزء اعتبار كنندگان

.ش خللي وارد شودايآنكه به هويت دانشگاهبي گيرد، قرار نمي 550000

و مؤلفه كشور براساس شاخصدر محروميت مناطق تعيين مصاديقاينكه نكته قابل تأمل هاي مربوط ها

در،گيرد ازسوي وزارت كشور صورت مي از تدريجبهتوسعه اقتصادي، اجتماعي كشور هاي برنامه اجراي كه

و مؤسسه شود، حال آنكه دانشگاه تعداد مناطق محروم كاسته مي به ها ص در خصو هاي آموزش عالي جديد،

و باالخص در سال سال شده است تا آنجا كه تأسيس در حدي فراتر از حدود مناطق محروم 1391هاي اخير

و حتي تخصيصتبعمل به قانون، امكان استفاده از اع مي ار مصوب اين همه درحالي است. سازد يافته را منتفي

و مؤسسه كه دانشگاه هاي آموزش مأموريتانجام برايكه وجود دارنديالتأسيس هاي آموزش عالي جديد ها

به نيازمندند، درحالياعتبار خود به اينيو پژوهش از كه دليل وجود قيد محروميت منطقه، امكان استفاده

.را ندارند 550000رديف»82«اعتبار جزء 

جزء.2 »82«بررسي طرح اصالح

»82«اصالح جزء« تعدادي از نمايندگان مجلس شوراي اسالمي با ارائه طرح گفته در جهت حل مشكل پيش

و» مناطق محروم«با حذف محدوديتو» كل كشور 1391قانون بودجه سال9جدول شماره 550000رديف
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ابالغ اني استهاي مادر از طريق دانشگاه...، 550000رديف»82«جزء]اعتبارات[«كه اند خواستار شده»پذيرش دانشجو«

كه»گردد دو در اين، :نكته ضروري استخصوص طرح

يك دانشگاه تازهاي از اعتبار هزينهبرخورداري قيد پذيرش دانشجو براي،يكم به توسط .موضوعيت نداردواقع تأسيس

به زيرا پذيرش دانشجو خود مستلزم تمهيد مقدمات، ايجاد زيرساخت و به ها و اين لحاظ حذف كارگيري نيروي انساني است

.قيد پذيرش دانشجو در طرح پيشنهادي از توجيه الزم برخوردار است

وجود» استانيدانشگاه مادر«ازي، نظر به اينكه اوالً تعريف مشخصاستانيهاي مادر ابالغ اعتبار توسط دانشگاه،دوم

ج، دانشگاهاستانيثانياً با فرض ابالغ اعتبار ازسوي دانشگاه مادرو ندارد هي ديدهاي برايت امناييئالتأسيس لزوماً از ساختار

و هزينه انجام كار را از آنچه كه در قانون مصوب،نديافته برخوردار نيست اعتبارات تخصيصكرد تصويب بودجه تفصيلي

مي بيني شده است، پيچيده پيش . كند تر

 پيشنهاد

ب 550000رديف»82«با عنايت به مراتب فوق اصالح جزء مي شرح زيربهكل كشور 1391ودجه سال قانون :شود پيشنهاد

ـ دانشگاه« و فناوري و مؤسسات آموزش عالي جديد وزارت علوم، تحقيقات و برادران(ها از داراي مجوز) خواهران

.»شوراي گسترش آموزش عالي


