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سررانه هرر دانشرجو    ( بودجه)نه يهز صورت به ها دانشگاه يالزام نموده است که اعتبار عموم يو اجتماع يقانون برنامه پنجم توسعه اقتصاد
 .ن شودييتع
، ي، تجرار  ارارج  شرده  انجرام  يمطالعرات قبلر   با اسرتفاده ا   يينه سرانه دانشجوين هزييتع ينمودن الگو ياتيعمل يق در راستاين تحقيا

ع ير تو  يبررا  يمفهوم يمدلز يو ن( متيست قيل)نه سرانه دانشجو ين هزييتع يبرا ي، مدلها دانشگاهعملکرد مطلو   يارهايو مع ها شااص
 يگرروه ممو شر  -در هرر مقطرع   (مرت يسرت ق يل)دانشجو  ي سرانه ي نهين هزييتع يبرا. و اجرا نموده است يطراح ها هدانشگا ياعتبار عموم

نره  ي، مشرصص و هز يو پژوهشر  يفرهنگر  -يي، دانشرجو يعمروم  يباني، پشت(يپرسنل) يممو ش يها تيمطلو  در فعال يها ت شااصيرعا
 .برمورد شده است ها منمتناظر 
 ييالگرو ع اعتبرار برا ارا ره    يفاصله دارند، مدل تو  يينه سرانه دانشجوين هزييتع يمبنا يمتفاوت با الگو يها نسبتبه  ها دانشگاه ا منجاکه

مطلو  مدل، اعتبار  يارهايک به معينزد يها دانشگاهشده است که  يسا  مدل ي، به نحوها دانشگاهنه متوسط يا  سااتار تابع هز يراطيغ
 يات علمر ير ه يت اعضرا ير فيارا،، تفراوت ک   يهرا  ل دانشرگاه يب تعدين مدل با اعمال ضرايا. نديفت نماايدر يا  بودجه عموم يشتريب

و  انرد  دهينرسر نره  يحداقل هز ياس اقتصاديکوچک که به مق يها ، کمک به دانشگاه(ييايجغراف) يا منطقه يا نهيهز يها تفاوت، ها دانشگاه
 ها من يبرمورد و و ن اعتبار 2931سال  يهر دانشگاه در مدل، برا ييو اعتبار نها ل شديان شبانه تعديدانشجو يها نهيهزا   ين درصديتام

 .ديمشصص گرد
، بررمورد  يقات و فناورير نظر و ارت علوم تحقي  يها دانشگاهکل  يهر دانشگاه در مجموع اعتبار بودجه ممو ش عال يبا ضر  و ن اعتبار

 .ديم يمست نه سرانه به دياعتبار هر دانشگاه در قالب مدل هز

و ( متيست قيل)نه سرانه دانشجوين هزيي، مدل تعيدولت يموسسات ممو ش عال ،يي، بودجه سرانه دانشجويعموم بودجه 

 . ع اعتباريمدل تو 
 


