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اصلسيام

اصل سيام
دولت موظف است وسايل آموزش و پرورش رايگان را براي همه ملت تا پايان
دوره متوسطه فراهم سازد و وسايل تحصيالت عالي را تا سر حد خودكفايي كشور
به طور رايگان گسترش دهد.
 -1نظرات شورای نگهبان در خصوص مصوبات مجلس شورای اسالمي
 -1-1نظر شماره  1561مورخ  1651/11/6شورای نگهبان در خصوص اليحه برنامه
اول توسعه اقتصادی ،اجتماعي ،فرهنگي جمهوری اسالمي ايران مصوب 1651/11/11
مجلس شورای اسالمي:

1

 -1-1-1تبصره ( )49اوالً اگر به صورت دائمي باشد مغاير با اصل  31قانون
اساسي است ،ولي تقييد آن به مدت پنج سال (زمان اجراي برنامه اول) با توجه به
وضع موجود اشكالي ندارد؛ ثانياً در صورتي كه هزينهها از درآمدهاي وصولي بيشتر
باشد ،مغاير اصل  55قانون اساسي است ،مگر اينكه طريق تأمين آن از سوي مجلس
شوراي اسالمي پيشبيني گردد.
 -1-1نظر شماره  6611مورخ  1631/1/11شورای نگهبان در خصوص اليحه تشكيل
شوراهای آموزش و پرورش در استانها ،شهرستانها و مناطق كشور مصوب
 1631/1/6مجلس شورای اسالمي:

2

 -1-2-1اطالق بند ( )2ماده ( ،)8از اين جهت كه شامل اخذ وجوهي از مردم
 .1تبصره 49ـ دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي ميتوانند دورههاي شبانه و دورههاي
خاص ،تأسيس و هزينههاي سرانه شبانه را با تأييد وزارتين فرهنگ و آموزش عالي و بهداشت ،درمان و
آموزش پزشكي حسب مورد از داوطلبان به تحصيل ،وصول و وجوه حاصله را به خزانهداري كل واريز
نمايند و همه ساله معادل آن را صرف هزينههاي مربوطه دانشگاه نمايند.
مصوبه اصالحي (نهایي) مورخ  1331/11/11مجلس به منظور رفع ایراد شورا:
تبصره  -49دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي ميتوانند در طول اجراي برنامه ،دورههاي
شبانه و دورههاي خاص ،تأسيس و هزينههاي سرانه شبانه را با تأييد وزارتين فرهنگ و آموزش عالي و
بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي حسب مورد از داوطلبان به تحصيل ،وصول و وجوه حاصله را به
خزانه داري كل واريز نمايند و معادل آن را از محل رديفي كه به همين منظور در بودجه ساليانه منظور
ميگردد ،دريافت و صرف هزينههاي مربوطه دانشگاه نمايند.
 .1ماده  -8وظايف و اختيا رات شوراي شهرستان به شرح زير است:
... -1
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ولو به نحو اجبار ميشود ،خالف اصل سيام قانون اساسي شناخته شد.

 -2-2-1اطالق بند ( )12ماده ( 1،)8به لحاظ اينكه احياناً موجب الزام مردم به

پرداخت وجوهي خواهد شد ،مغاير اصل سيام و در مواردي مغاير اصل پنجاه و يكم
قانون اساسي شناخته شد.
 -6-1نظر شماره  11/11/6111مورخ  1611/11/15شورای نگهبان در خصوص
اليحه تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب  1611/11/16كميسيون برنامه و
بودجه و محاسبات مجلس شورای اسالمي:

 -1-3-1با توجه به اينكه در بند (ب) ماده ( 2،)88مجوز اعمال تخفيفها و


 -2تصويب ضوابط مالي مدارس ،شامل كليه دريافتها و هزينهها و ساير درآمدهاي مردمي ،با توجه به
وضعيت اقتصادي اولياي هر مدرسه و كيفيت ارائه فعاليتهاي آموزشي و پرورشي.
مصوبه اصالحي (نهایي) مورخ  1332/11/23مجلس به منظور رفع ایراد شورا:
ماده  -8وظايف و اختيارات شوراي شهرستان به شرح زير است:
... -1
 -2تصويب ضوابط مالي مدارس ،شامل كليه دريافتها و هزينهها و ساير درآمدهاي مردمي ،با توجه به
كيفيت ارائه فعاليتهاي آموزشي و پرورشي.
 .1ماده  -8وظايف و اختيارات شوراي شهرستان به شرح زير است:
... -1
12ـ برنامه ريزي و اقدام جهت تهيه زمين و ساير امكانات الزم به منظور تأمين و تجهيز فضاهاي
آموزشي و پرورشي منطقه از طريق خودياري اهالي و همكاري مؤسسات و سازمانهاي ذيصالح دولتي و
قانوني.
مصوبه اصالحي (نهایي) مورخ  1332/11/23مجلس به منظور رفع ایراد شورا:
ماده  -8وظايف و اختيارات شوراي شهرستان به شرح زير است:
... -1
12ـ برنامه ريزي و اقدام جهت تهيه زمين و ساير امكانات الزم به منظور تأمين و تجهيز فضاهاي
آموزشي و پرورشي منطقه از طريق خودياري اهالي و همكاري مؤسسات و سازمانهاي ذيصالح دولتي
و قانوني.
... -13
تبصره -دريافت كمکها و خودياري از اولياء دانشآموزان و مردم در صورتي مجاز است كه داوطلبانه
پرداخت نمايند.
 .1ماده  -88به منظور كاهش تدريجي اعتبارات هزينه اي كشور و منطقي نمودن حجم و اندازه دولت و
بهبود ارائه خدمات به مردم و جلب مشاركت بخش غيردولتي به وزارتخانهها ،مؤسسات و شركتهاي
دولتي مرتبط با بخشهاي توليدي ،زيربنايي و اجتماعي و همچنين وزارتخانههاي آموزش و پرورش،
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تسهيالت ويژه در خصوص فروش ساختمانهاي نيمهتمام و موجود در مناطق شهري
و ميزان اجارهبها و نحوه واگذاري ساختمانهاي مذكور بدون ضابطه مشخص و دقيق
داده شده است و ممكن است در اثر عدم ضابطه ثروتهاي عمومي در مواردي
برخالف مصالح عامه مصرف شود؛ لذا اطالق اين بند مغاير اصل  45قانون اساسي
شناخته شد .و در مواردي عدم ضابطه ،موجب تضييع اموال بيتالمال ميگردد؛ اطالق
آن خالف موازين شرع تشخيص داده شد .ضمناً چون حكم اين ماده شامل مواردي
ميشود كه وزارت آموزش و پرورش عليرغم اينكه امكان انجام فعاليتهاي مربوط
به خود را دارد آن را به بخش غيردولتي واگذار نمايد؛ لذا اطالق اين بند مغاير اصل
 31قانون اساسي تشخيص داده شد .و چون بناها و اموال دولتي موضوع اين بند،

فرهنگ و ارشاد اسالمي ،بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي ،سازمان بهزيستي و سازمان آموزش فني و
حرفهاي اجازه داده مي شود بر اساس مقررات اين ماده نسبت به انجام موارد زير اقدام نمايند:
الف... -
ب -ساختمانهاي نيمهتمام و موجود در مناطق شهري در هر يک از بخشهاي آموزش و پرورش عمومي،
مراكز آموزش فني و حرفهاي ،آموزش عالي ،بهداشت ،درمان ،بهزيستي و فرهنگ و هنر ،تربيت بدني را به
صورت اجاره يا اجاره به شرط تمليک يا فروش به متقاضيان واجد شرايط و در شرايط مساوي با اولويت
كاركنان آن واحدها واگذار نموده و يا به فروش برسانند .ميزان اجاره و نحوه واگذاري ساختمانهاي مذكور با
توجه به موقعيت جغرافيايي و ميزان تقاضا و برحسب نوع فعاليت با اعمال تخفيفها و تسهيالت ويژه به
نحوي كه موجبات تحقق مفاد اين ماده فراهم گردد ،تعيين ميشود.
مصوبه اصالحي (نهایي) مورخ  1311/11/23کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس به
منظور رفع ایراد شورا:
ماده  -88در اجراي وظايف اجتماعي دولت به ويژه تكاليف مذكور در اصول بيست و نهم ( )29و سيام ()31
قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران و به منظور منطقي نمودن حجم و اندازه دولت و كاهش تدريجي اعتبارات
هزينهاي و بهبود ارائه خدمات به مردم و جلب مشاركت بخش غيردولتي و توسعه اشتغال و صرف بودجه و
درآمدهاي عمومي با رعايت اصول سوم ( ،)3بيست و نهم ( )29و سيام ( )31قانون اساسي جمهوري اسالمي
ايران و مصالح عامه ،وزارتخانهها ،مؤسسات و شركتهاي دولتي كه عهدهدار ارائه خدمات اجتماعي ،فرهنگي،
خدماتي و رفاهي از قبيل آموزش فني و حرفهاي ،آموزش عمومي ،تربيت بدني ،درمان ،توانبخشي ،نگهداري از
سالمندان ،معلولين و كودكان بيسرپرست ،كتابخانههاي عمومي ،مراكز فرهنگي و هنري ،خدمات شهري و
روستائي ،ايرانگردي و جهانگردي ميباشند مجازند براي توسعه كمّي و كيفي خدمات خود و كاهش حجم
تصديهاي دولت بر اساس مقررات و ضوابط اين ماده اقدامات ذيل را انجام دهند:
الف... -
ب -ارائه خدمات موضوع اين ماده توسط بخش غيردولتي به سه روشِ خريد خدمات از بخش
غيردولتي ،مشاركت با بخش غيردولتي و واگذاري مديريت بخش غيردولتي انجام ميشود.
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شامل نفايس ملي نيز ميشود ،اطالق آن مغاير اصل  83قانون اساسي شناخته شد.
 -1نظرات شورای نگهبان در خصوص اساسنامههای مصوب هيئت وزيران
-- -6نظرات تفسيری و مشورتي شورای نگهبان
 -1-6نظريه تفسيری شماره  1656مورخ  1656/6/13شورای نگهبان در خصوص
استعالم نخست وزير و وزير آموزش و پرورش:

شماره/11313 :م ن
تاریخ1332/11/22 :

شوراي محترم نگهبان قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران
بدين وسيله به استحضار ميرساند دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي كشور قبل
از اجراي مقررات مربوط به آموزش رايگان ،بر اساس مصوبات وزرات علوم و
آموزش عالي (سابق) ساليانه مبلغي در حدود ( )8/511ريال الي ( )12/111ريال براي
دانشگاههاي دولتي و رقمي در حدود ( )41/111ريال براي مؤسسات آموزش عالي
غيردولتي به عنوان شهريه ،متناسب با رشته و دوره تحصيلي از دانشجويان خود
دريافت مينمودند.
در مردادماه سال  1353با تصويب قانون «تأمين وسايل و امكانات تحصيل اطفال و
جوانان ايراني» ،تحصيالت در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي كشور مجاني اعالم
گرديد و به موجب ماده ( )5همين قانون بهرهمندان از آموزش رايگان مكلف شدند
معادل دو برابر مدتي كه از تحصيالت رايگان استفاده نمودهاند ،در صورت نياز دولت در
رشته متناسب با تحصيالت خود در دستگاههاي دولتي و يا به معرفي دولت در
دستگاههاي خصوصي در كشور خدمت نمايند و در صورت استنكاف از انجام تمام و يا
قسمتي از خدمات مذكور بايد هزينه تحصيالت رايگان را به تناسب مدتي كه خدمت
نكردهاند ،به دولت بپردازند .بعد از پيروزي انقالب اسالمي ايران اليحه قانوني مذكور در
شوراي انقالبِ جمهوري اسالمي ايران در تاريخ  1358/5/22بررسي و ماده ( )5قانون
مذكور اصالح و مدت تعهد فارغالتحصيالن بهرهمند از آموزش رايگان به ميزان مدت
بهرهمندي از آموزش رايگان به ازاي هر سال بهرهمندي يک سال اصالح گرديد كه
تاكنون نيز مالك عمل بوده است و در حال حاضر نيز به همين نحو عمل ميگردد.
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در جهت اجراي اين قانون و به موجب مواد ( )4و ( )11همين قانون ،دانشگاهها
در هر نيمسال تحصيلي فهرست اسامي و مشخصات تحصيلي و سجلّي
فارغالتحصيالن بهره مند از آموزش رايگان را به تفكيک رشته تحصيلي و با قيد مدت
تعهد آنان به وزارت فرهنگ و آموزش عالي ارسال ميدارند تا از طريق سازمان امور
اداري و استخدامي كشور نسبت به كاريابي آنان اقدام گردد و در همين مورد صراحتاً
اعالم گرديده است چنانچه فارغالتحصيالن مشمول ماده ( )5تمام و يا قسمتي از
خدمت مذكور در ماده ( )5اين قانون را انجام نداده باشند ،بايد هزينه تحصيالت خود
اعم از شهريه و كمک هاي دريافتي را به طور كامل يا به تناسب عدم انجام خدمت
مقرر نقداً از طريق وزارت فرهنگ و آموزش عالي به خزانه دولت پرداخت نمايند.
لذا بر همين اساس در سال  1354كميتهاي به منظور بررسي و تعيين هزينه
تحصيلي سرانه دانشجويان در گروهها و رشتههاي مختلف تحصيلي تشكيل و هزينه
شهريه ساالنه دورههاي مختلف تحصيلي را مشخص و به عنوان مالك ميزان شهريه
طي بخشنامههاي شماره  112/222مورخ  1354/4/8و شماره  112/251مورخ
 1355/3/19به دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي اعالم گرديد در صورتي كه
دانشجويان مايل به استفاده از مزاياي آموزش رايگان نباشند و يا قبل از انجام خدمت
مقرر تعهد خدمتي خود را لغو نمايند ،نسبت به پرداخت هزينه شهريه خود اقدام
نمايند و در همين رابطه از دانشجويان و فارغالتحصيالن بهرهمند از آموزش رايگان كه
قبل از انجام تعهد مذكور قصد بازپرداخت هزينه شهريه به منظور لغو تعهد و دريافت
مدرك تحصيلي خود را داشتهاند ،در خالل سالهاي  1352الي  1321مبلغ
 53/152/991ريال اخذ گرديد و به حساب خزانهداري كل واريز شده است.
اكنون كه براساس اصل سيام قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران كه اشعار ميدارد:
«دولت موظف است وسايل آموزش و پرورش رايگان را براي همه ملت تا پايان
دوره متوسطه فراهم سازد و وسايل تحصيالت عالي را تا سر حد خودكفايي كشور به
طور رايگان گسترش دهد».
خواهشمند است پاسخ سئواالت ذيل را با توجه به تفسير اصل سيام قانون اساسي
جمهوري اسالمي ايران اعالم فرمايند تا جهت اجراء به واحدهاي ذيربط ابالغ گردد:
 -1آيا اليحه قانوني تأمين وسايل و امكانات تحصيل اطفال و نوجوانان ايراني
مصوب سال  1358شوراي انقالب جمهوري اسالمي ايران كه مؤخر به تصويب قانون
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اساسي جمهوري اسالمي ايران ميباشد ،كماكان به قوت خود باقي است و از اختيار
قانوني جهت اجراء برخوردار ميباشد .بديهي است با اعالم پاسخ به سؤال فوق ،نحوه
برخورد با افرادي كه حاضر به سپردن تعهد خدمت پس از فراغت از تحصيل در قبال
مدت استفاده از آموزش رايگان نيستند ،مشخص خواهد شد.
 -2آيا مجوزي جهت اخذ وجه از افرادي كه داراي تمكن مالي جهت پرداخت
مبلغي به عنوان شهريه و يا كمک به دانشگاه ميباشند ،وجود دارد؟ آيا تصويب چنين
مقرراتي خالف قانون اساسي تلقي خواهد شد؟
 -3مسكوت بودن موضوع شهريه دانشجويان اتباع خارج كه در دانشگاههاي داخل
كشور تحصيل مينمايند ،در قانون اساسي جمهوري اسالمي با توجه به اين نكته كه
امكان اخذ تعهد خدمت پس از فراغت از تحصيل از نامبردگان موجود نيست و
همچنين به علت ضعف مالي بسيار شديد گروهي از اين دانشجويان آيا:
الف -اخذ شهريه از دانشجويان اتباع خارج كداميک از وجوه :الزامي ،مجاز ،و يا
ممنوع را دارا ميباشند؟
ب -در صورت الزامي بودن اخذ شهريه از دانشجويان اتباع خارج در خصوص آن
عده از آنان كه از بضاعت مالي الزم برخوردار نيستند ،به چه نحو ميتوان عمل نمود؟
 -4در مورد معاودين عراقي كه براساس مصوبه هيئت دولت جمهوري اسالمي
ايران در دانشگاههاي داخل كشور مشغول تحصيل ميگردند ،با توجه به بازگشت
نامبردگان به كشور عراق پس از پيروزي هر چه سريعتر رزمندگان اسالم و نيز با
توجه به وضعيت اخراج نامبردگان از عراق به چه نحو ميتوان اقدام نمود؟
میرحسین موسوی
نخست وزیر دولت جمهوری اسالمي ایران

آقاي پرورش وزير وقت آموزش و پرورش نيز در همين رابطه نامهاي به شوراي
نگهبان ارسال داشتهاند كه به اين شرح ميباشد:
شماره11213 :
تاریخ1332/2/3 :

دفتر شوراي محترم نگهبان قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران
محترماً به استحضار ميرساند ،نظر به اينكه در اجراي طرح اصل سيام قانون
اساسي جمهوري اسالمي ايران و به خصوص در تعيين مصاديق (وسايل آموزش و
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پرورش رايگان و شمول يا عدم شمول رايگان بودن كارنامه و گواهينامه تحصيلي
مقاطع تحصيلي (ابتدايي ـ راهنمايي تحصيلي ـ متوسطه ـ هنرستانها و مراكز تربيت
معلم) نظرات متفاوتي در وزارت آموزش و پرورش و ساير سازمانها به وجود آمده
است ،لذا تقاضا ميشود موضوع به شوراي محترم نگهبان قانون اساسي تسليم و
عنداللّزوم با تعيين وقت نمايندگان اين وزارتخانه را براي اداء توضيح دعوت فرمايند
تا اشكال موجود رفع گردد.
لزوماً مختصري از توضيح و توجيهات مربوط به مطلب را ذيالً به عرض ميرساند:
وسايل آموزش و پرورش با توجه به گستردگي و تنوع دروس و رشتههاي موجود
مي تواند به كليه ابزار و آالت و تجهيزاتي كه براي آموزش و پرورش آن دروس به كار
گرفته ميشود ،اطالق گردد .در اين صورت كتابهاي درسي و نوشتافزار و وسايل
نقاشي و رسم و ابزار الزم براي تهيه نمونه و مدل در رشتههاي فني نيز شمول تعريف
خواهد بود و لباس ورزش و كفش و توپ و  ...نيز كه از وسايل اوليه پرورش
ميباشد ،در نظر باال بايد به طور رايگان در اختيار دانشآموزان قرار گيرد.
البته در رشتههاي فني و آموزش فنون مختلف ،ابزار اوليه كه براي ارائه آموزش
كلي ضرورت دارد ،از طرف هنرستان تهيه و در اختيار هنرآموزان و دانشآموزان قرار
ميگيرد ،لكن براي كسب مهارت بيشتر و انجام تمرينهاي مكرر و ذوقآزماييهاي
افزون بر آنچه در برنامههاي مصوب آموزش و پرورش قرار دارد ،دانشآموز خود
وسايل و ابزار الزم را تهيه مينمايد.
كارنامه و گواهينامههاي مؤيّد تحصيالت نيز با ترتيب و كيفيتي كه مرسوم است،
نبايد از بودجه دولت تهيه شود.
تقاضا ميشود با عنايت به اصل سيام قانون اساسي ،دايره شمول عبارت وسايل
آموزش و پرورش رايگان را تفسير و ابالغ فرمايند.
سید اکبر پرورش
وزیر آموزش و پرورش
شماره1543 :
تاریخ1333/5/13 :

جناب آقاي ميرحسين موسوي
نخست وزير محترم جمهوري اسالمي ايران
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عطف به نامه شماره /11313م ن مورخ  ،1322/11/29موضوع سؤاالت در جلسه
شوراي نگهبان مطرح و مورد بحث و بررسي قرار گرفت و نظر اكثريت اعضاء به
شرح ذيل اعالم ميگردد:
«اصل  31قانون اساسي و بعض اصول مشابه آن مسیر سیاست کلي نظام را تعیین
مينماید و مقصود این است که دولت امكاناتي را که در اختیار دارد ،در کل
رشتههایي که در قانون اساسي پیشنهاد شده ،به طور متعادل طبق قانون توزیع نماید،
بنابراین آموزش رایگان در حد امكان کالً یا بعضاً باید فراهم شود .و با عدم امكانات
کلي دولت با رعایت اولویتها مثل ترجیح مستضعفان و مستعدان بر دیگران اقدام
مينماید .الزم به تذکر است که مستفاد از اصل  31قانون اساسي دولتي بودن آموزش
و ممنوعیت تأسیس مدارس و دانشگاههای ملي به موجب قوانین عادی نميباشد.
عليهذا مادام که دولت از امكانات فراهم کردن وسایل آموزش رایگان برخوردار
نیست ،عمل به مصوبه شورای انقالب مغایر با قانون اساسي نميباشد».
دبیر شورای نگهبان
لطفاهلل صافي

رونوشت :جناب آقاي پرورش وزير محترم آموزش و پرورش ،عطف به نامه شماره
 11915مورخ 1322/9/3
 -1-6نظريه تفسيری شماره  6631مورخ  1656/1/15شورای نگهبان در خصوص
استعالم دبير شورای عالي انقالب فرهنگي:

شماره/5351 :د ش
تاریخ1334/12/1 :

شوراي محترم نگهبان
سالم عليكم
محترماً به استحضار ميرساند ،شوراي عالي انقالب فرهنگي در طي مذاكرات
جلسات اخير در مورد دريافت شهريه از دانشجوياني كه استطاعت پرداخت دارند
علياالصول نظر مساعد داشته است ،ولي نظر به اينكه موضوع در رابطه با اصل سيام
قانون اساسي جمهوري اسالمي ميباشد ،لذا در جلسه مورخ  24/11/29شوراي عالي
مقرر گرديده است كه قبل از اخذ تصميم در اين مورد ،نظر آن شوراي محترم استفسار
گردد .متمني است پاسخ الزم عنايت فرمايند.
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با آرزوی توفیقات الهي
دبیر شورای عالي انقالب فرهنگي
دکتر سید محمدرضا هاشمي گلپایگاني
شماره5531 :
تاریخ1335/2/13 :

شوراي عالي انقالب فرهنگي
عطف به نامه شماره /5551د ش مورخ  ،1324/12/1موضوع در جلسه شوراي
نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و نظر شورا به شرح ذيل اظهار ميگردد:
«با توجه به اینكه از اصل  31قانون اساسي دولتي بودن آموزش و پرورش و
ممنوعیت تأسیس مدارس و دانشگاههای ملي استفاده نميشود ،چنانچه تأسیس
مدارس و آموزشگاههای ملي در کشور آزاد اعالم شود ،اضطرار دولت به دریافت
شهریه مرتفع ميگردد ،و چنانچه با تأسیس مدارس ملي رفع اضطرار نشود ،تفسیر
قانون اساسي قابل بررسي خواهد بود».
دبیر شورای نگهبان
لطفاهلل صافي

 -5نظرات شورای نگهبان در پاسخ به استعالمات اشخاص حقيقي و حقوقي
 -1-5نظريه شماره  1651/11/11166مورخ  1651/1/13در خصوص استعالم
دبير شورای عالي انقالب فرهنگي:

شماره/2111 :د ش
تاریخ1332/3/11 :

شوراي محترم نگهبان
سالم عليكم
محترماً به استحضار ميرساند ،رياست محترم شوراي عالي مقرر فرمودند قبل از
اخذ تصميم در مورد دريافت شهريه از دانشجوياني كه استطاعت پرداخت دارند نظر
شوراي محترم نگهبان در زمينه سؤال زير رسماً استفسار گردد.
طبق نامه شماره  5558مورخ  ،1325/2/12نظر شوراي محترم نگهبان در مورد
دريافت شهريه به شرح ذيل ارائه گرديده است:
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«با توجه به اينكه از اصل  31قانون اساسي دولتي بودن آموزش و پرورش و
ممنوعيت تأسيس مدارس و دانشگاههاي ملي استفاده نميشود ،چنانچه تأسيس
مدارس و آموزشگاههاي ملي در كشور آزاد اعالم شود ،اضطرار دولت به دريافت
شهريه مرتفع ميگردد ،و چنانچه با تأسيس مدارس ملي رفع اضطرار نشود ،تفسير
قانون اساسي قابل بررسي خواهد بود».
با توجه به اين اظهار و در نظر گرفتن اينكه پس از گذشت چند سال و داير شدن
مراكز آموزش عالي غيردولتي و غير انتفاعي همچون دانشگاه آزاد اسالمي اضطرار
دولت به دريافت شهريه مرتفع نشده و طبق آييننامه پيشنهادي پيوست ،وزارت
فرهنگ و آموزش عالي درخواست تصويب «طرح تأمين بخشي از هزينه تحصيلي
دانشجويان از طريق وام بانكي» را دارد ،سؤال اين است كه تفسير قانون اساسي در
شرايط فعلي در اين مورد چه بوده و پاسخ شوراي محترم نگهبان در زمينه سؤال
مطرح شده چيست؟! قبالً از بذل عنايتي كه ميفرماييد سپاسگزاريم.
با آرزوی توفیقات الهي
دبیر شورای عالي انقالب فرهنگي
دکتر سید محمدرضا هاشمي گلپایگاني
شماره1332/21/11133 :
تاریخ1332/1/13 :

دبير محترم شوراي عالي انقالب فرهنگي
عطف به نامه شماره /2118د ش مورخ :29/5/11
در خصوص اخذ شهريه از دانشجوياني كه استطاعت پرداخت دارند موضوع در
جلسه شوراي نگهبان مطرح و مورد بحث قرار گرفت« ،در حال حاضر نظر تفسيري
روشني كه بتوان ارائه داد بدست نيامد ،چنانچه دولت اليحهاي در اين خصوص تهيه
نمود و به تصويب مجلس رسيد آنگاه اظهار نظر خواهد شد».
قائممقام دبیر شورای نگهبان
حسین مهرپور
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