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و مراكز آموزش عالي كشور، مصوب توجه به عدم اجراي قانون پذيرش دانشجو در دانشگاه با با رويكرد 9/8/1386ها

به قرار با تشكيل كارگروهي ها جمعي از نمايندگان مجلس عنوان مبناي پذيرش در دانشگاه دادن تدريجي سابقه تحصيلي

و مركز پژوهش با حضور نمايندگان دستگاه طرحـي بـا عنـوان نـويس هاي مجلس اقدام به تهيه پـيش هاي اجرايي ذيربط

و پذيرش دانشجو در دانشگاه« و مراكز آموزش عالي كشور سنجش به رفع برخي از ايرادهاي قانون قبلي تا1كردند» ها

با. بپردازند و و تحقيقات مورد بررسي قرار گرفته در طرح مذكور توسط كميسيون آموزش انجام اصالحاتي براي طرح

برگز.ه شده استئصحن علني ارا . اساس اصالحات كميسيون استارش حاضر ناظر به طرح ياد شده

 مغايرت با اسناد باالدستي

قانون برنامه پنجم توسـعه كـه ضـوابط پـذيرش دانشـجو دوره)20(ماده»ي«بند»5«و»1«هاي با عنايت به تبصره.1

ش و نيز نحوه پذيرش دانشجو مازاد بر سهميه آموزش رايگـان در پـرديس عب دانشگاهكارشناسي در و ها هـاي اصـلي

موكول كرده است، تصويب طرح پيشـنهادي 16/8/1386ها مصوب ها را به رعايت قانون پذيرش دانشگاه شعب دانشگاه

.م آراي نمايندگان استشود، مستلزم كسب حداقل دوسو از اين حيث كه به تغيير قانون برنامه منجر مي

هـاي هاي ناشي از اجراي اين قانون در بودجه سنواتي وزارتخانـه بيني هزينه طرح كه دولت را مكلف به پيش)8(ماده.2

و از لحـاظ عـدم تـأمين بـار قـانون اساسـي دومو پنجـاه نمايد، مغاير با اصل ذيربط مي مـالي طـرح مغـاير اصـل بـوده

.ستاوپنجم قانون اساسي هفتاد

 پيشينه قانوني

عا اساس قانون پذيرش دانشجو در دانشگاهبر و مراكز آموزش  مجلـس شـوراي اسـالمي، 1386مـاه لي مصوب آبـان ها

مقپ و ناپيوسته(طع كاردانياذيرش دانشجو در و ارشـد پيوسـته، دكتـراي حرفـه، كارشناسي، كارشناسـي)پيوسته اي

ودكتراي پيوسته براساس سوابق تحصيلي داوط تـأثير سـوابق تحصـيلي در هـر. هاي سراسري خواهد بـود آزمون لب

بهمي سال نسبت به سال قبل افزايش  سـاله پـنجم توسـعه اقتصـادي، نحوي كه حداكثر تا پايان سال اول برنامه پـنج يابد

و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران آزمون و مراكز هاي سراسري ورودي دانشگاه اجتماعي به ها طور كامل آموزش عالي

شدحذف  و فناوري مصوب. خواهد و تشكيالت وزارت علوم تحقيقات مجلس 18/5/1383همچنين قانون اهداف، وظايف

و معيارهـاي كلـي پـذيرش دانشـجو بـه مراجـع«،)2(از مـاده»ب«بنـد»1«شوراي اسالمي در جزء  پيشـنهاد ضـوابط

و حدود اختيارات را ازجمله مأموريت» ذيصالح .وزارت ياد شده ذكر كرده استهاي اصلي

 نقاط قوت

صد اصالح اشكال موجود در طرح اوليه مبني.1 درصد داوطلبان صرفاً بر اسـاس سـابقه تحصـيلي در مـدت بر پذيرش

،سال5محدود 

در.1 .آمده است 12980ها با شماره مسلسل خصوص اصل طرح در گزارش تفصيلي مركز پژوهش اظهار نظر كارشناسي
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ر حضور معاونان آموزشي وزارتخانه.2 و و ساي سه دانشگاه از مجموعه دانشگاهؤهاي ذيربط فنـاوري، هـاي وزارت علـوم، تحقيقـات

و دانشگاه و آموزش پزشكي ،دولتي در شورا هاي غير بهداشت، درمان

از قبيل عدم وجود سوابق تحصيلي، عدم تناسب ظرفيت با تعـداد متقاضـيان) 1386مصوب( برطرف شدن نسبي مشكالت قانون قبلي.3

.كه اجراي قانون قبلي را با مشكل مواجه كرده بود

 نقاط ضعف

»5«كه تبصـره توضيح اين. اعمال تبعيض در مورد داوطلباني كه داراي سابقه تحصيلي هستند در مقايسه با كساني كه فاقد سابقه هستند

كه در سال اول اجراي طرح، تأثير سابقه تحصـيلي در پـذيرش داوطلبـاني كـه داراي سـابقه تحصـيلي تصريح دارد بر اين طرح،)4(ماده

آن. رصد استد25اشند، حداقلب مي و پرورشبهـ� كه وجود يا فقدان سابقه تحصيلي حال تواند به نفـعميـ� عنوان تكليف وزارت آموزش

و به زيان تعداد ديگري از آنها عمل كند و پرورش را به فـراهم آوردن سـابقهبه. تعدادي از داوطلبان خصوص كه طرح، وزارت آموزش

و مكلف نكرده استصتي مشختحصيلي براي كليه داوطلبان در فر .ص ملزم

و نتيجه جمع  گيري بندي

به 9/8/1386طرح پيشنهادي در قياس با قانون مصوب.1 از سال محدود نمي5از اين حيث كه تأثير كامل سابقه تحصيلي را و نيـز كنـد

تنذهاي آن جهت كه معاونان وزارتخانه و سه نظـر تـر بـه داده اسـت، عمليـاتي ها را در عضـويت شـورا قـرار ساي دانشگاهؤراز يربط

. رسد مي

را5طرح پيشنهادي از آن جهت كه برنامه.2 .كند تصويب آن مستلزم كسب دوسوم آراي نمايندگان استمي اصالحساله توسعه

به.3 د اوطلبان فاقد سابقه تحصيلي محتمل است، الزام به تأثير سابقه تحصيلي ف با توجه به اينكه همواره وجود توانـد زاينده مـي صورت

بي به زيان عده .نجامدااي از داوطلبان

به6وجود.4 س13عنوان ناظر در جمع اعضاي شوراي عضو بهؤنفري محل ر ال است، هـاي منتخـب شـورا ساي دانشگاهؤخصوص كه

در. خواهند داشتنظارت نه بر عملكرد شورا چگو مي اين به حالي است كه ب توانست رجاي اطالق ناظر، اعضا .ي معرفي شوندأدون حق

رابه) 1394-1393(با توجه به اينكه سال تحصيلي آينده.5 و اين همه تمهيـد مقـدماتي عنوان تاريخ اجراي طرح قانوني عنوان شده است

مي ازسوي دستگاه در هاي اجرايي ذيربط طلب همـين كند كه فراهم آوردن آنها طي مدتي كوتـاه امكانپـذير نخواهـد بـود، تصـويب طـرح

. ناپذير برخوردار است مرحله زماني از ضرورتي اجتناب


