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 کشور یعلوم پزشک یهادانشگاه یدر بودجه و عملکرد مال تیشفاف

Transparency in Budget and financial performance of Universities of Medical Sciences 

  1یبهزاد نجف
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 یدولت و بودجه عموم یدر عملکرد مال یاز موضوعات مهم و اساس یکی ییو پاسخگو تیشفاف اطالعـات مقاله 

از  یکیعنوان کرد، به نهیمنابع و هز عیدرآمد، تجم یآوردولت در جمع یمال تیاست. شفاف

خوب، بهبود عملکرد  یمناسب در جهت حکمران یمال یهااستیاعمال س یمهم برا یهاشرطشیپ

از  یکیموضوع  نیا ن،ی. بنابراشودیمحسوب م یبودجه و انباشت بده یکسرکاهش  ،یاقتصاد

 ندگانیراستا نما نی[ و در هم1شده ]قرار داده 1401بودجه سال  حهیدولت در ال یاصل یارهایمع

دولت  رییبا تغ راًیاخ [2،3دارند. ] دیتأک یکرد منابع دولت نهیبودجه و هز تیبر لزوم شفاف زیمجلس ن

 ندگانیگذاران همچون نماو قانون گذاراناستیاز طرف س ییو لزوم پاسخگو تیبر شفاف دیتأک

 نی[ در ا2. ]شودیمطرح م شیازپشیموضوع ب نیوبودجه، او سازمان برنامه یاسالم یمجلس شورا

 لیکشور قرارگرفته که به دل یعلوم پزشک یهامتوجه دانشگاه شتریانتقادات ب زیلبه تندوت ان،یم

نبود نظارت  ،یعلوم پزشک یهاکرد دانشگاه نهیدر منابع و هز تیاعتبارات خارج از شمول، عدم شفاف

 یمختلف خبر یهاتیسا ن،یوه برابودجه است. عال غیعملکرد و تفر یمحاسبات و حسابرس وانید

از  یو حسابرس تیبر عدم شفاف رملت، به تکرا ندگانیبه نقل از نما یداریو شن یدارید یهاو رسانه

 ندگانینظرات نما ،یمتعدد خبر یهاتیاند. ساکردهاشاره یعلوم پزشک یهادانشگاه یهاحساب

در  یوجود فساد مال ،یاز حسابرس یعلوم پزشک یهادانشگاه تیبر معاف یمبن یاسالم یمجلس شورا

طور که [ همان2اند. ]را منعکس کرده یعلوم پزشک یهادانشگاهبودجه  تیها و عدم شفافدانشگاه

 یهااز عملکرد دانشگاه یبر عدم حسابرس یاسالم یمجلس شورا ندگانیتصور نما شودیمالحظه م

 انیها و گفتگوها در مها، در مصاحبهبر آن دیتأک و شگفتی[ تکرار موارد پ3. ]است یعلوم پزشک

بر وجود  یمبتن ،یارسانه یفضا نیاز ا عهباعث شده است که برداشت عموم و جام نیو ناظر نیمسئول

باشد. به  یعلوم پزشک یهادانشگاه رازیغبه یدولت یهاها و سازماندستگاه یکامل در تمام تیشفاف

کشور با آنچه در  یعلوم پزشک یهادانشگاه یمال تیها در خصوص شفافبرداشت رسدینظر م

عنوان مسئول انجام کشور به ییدستگاه اجرا نیکه اولیطوردارد. به اریفاصله بس افتدیاتفاق م تیواقع

متهم به عدم  ،یمال یهاحسابصورت یسازشفاف ،یرونیو ب یداخل یحسابرس ،یتعهد یحسابدار

 جادیا الزم است مستندات مستدل ارائه شود. تیشفاف جادیو ا یمنظور روشنگرست. لذا، بها تیشفاف

 یهایینارسا ن،یاتکا و مناسب است. همچنقابل یهاداده نیتأم ازمندین ،ییو ارتقا پاسخگو تیشفاف
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 ییو بهبود کارا ییپاسخگو یارتقا یفشار برا شیموقع و کارا و افزادر ارائه اطالعات به ینقد یمبنا

باشند.  یبه تعهد یاز نقد یبخش عموم یحسابدار یمبنا رییباعث شده تا کشورها به دنبال تغ

 نیدر ب یتعهد یو حسابدار یاتیعمل یزیرداران بودجهعنوان پرچمبه یعلوم پزشک یهادانشگاه

و  یزیربودجه ،یحسابدار ستمیدر س نیادیبن راتییاقدام به تغ 1382از سال  یدولت یهادستگاه

بعد از  باًیتقر یدولت یهادستگاه ریاست که سا یدر حال نی[ ا4اند. ]خود نموده یمال یگزارشگر

و  1394در سال  یتعهد یحسابدار یاجرا نامهنییو آ یبخش عموم یابالغ بخشنامه نظام حسابدار

علوم  یهادانشگاه در ند.انموده یمال یهاگزارش هیو ته یحسابدار یدر مبنا رییاقدام به تغ 1395

 تیو نقش آن در شفاف یاتیعمل یزیرفارغ از بحث بودجه ،یدولت یهاسازمان ریمثل سا زین یپزشک

. عالوه بر ردیگیصورت م ینظارت یهاتوسط سازمان یاو بودجه یمال ینظارت و گزارشگر ،یمال

 یبر عملکرد مال ار یها نظارت مازادو حسابرس منتخب آن امنائتیه ،ینظارت یهاسازمان

توسعه کشور  یهابرنامه یقانون احکام دائم کیدارند. آنچه در ماده  یعلوم پزشک یهادانشگاه

 ریینظارت تغ یو مبنا اریبلکه مع شودینم یمراجع نظارت یآمده است؛ موجب سلب نظارت قانون

در  ی[ لذا، مراجع نظارت5. ]باشدینظارت م یمستقل مبنا یهانامهنییو آ نیکرده است و قوان

ها دانشگاه یابعاد عملکرد یبر تمام تواندیمصوب و مرتبط م یهانامهنییو آ نیچارچوب قوان

 وانیصورت گرفته، کارشناسان د ینظارت داشته باشند. چنانچه در حال حاضر برخالف ادعاها

 یهامستقر هستند و نظارت خود را اعمال و گزارش یعلوم پزشک یهادانشگاه یمحاسبات در تمام

دانشگاه  امنائتیها، هدانشگاه یمعامالت یمال نامهنییآ 4و  12. در ماده کنندیو ارسال م هیمرتبط را ته

را موظف کرده تا حسابرس مستقل انتخاب نموده و تا پایان خرداد سال بعد نسبت به تهیه 

مستقل ارائه نماید.  ابرسو آن را جهت اظهارنظر به حس دینهایی اقدام نمامالی  یهاحسابصورت

 یقانون یهامازاد بر نظارت گر،ید کباری یعلوم پزشک یهادانشگاه شودیطور که مالحظه ملذا، همان

بودند که اقدام  یسازمان نیها، اولدانشگاه گرددی. خاطرنشان مشوندیم یها، حسابرسدستگاه ریسا

 یفضا رسدیبه آنچه گفته شد به نظر م هنمودند. با توج یدر بخش عموم یمال یهاصورت هیبه ته

و  تیدوراز واقعبه یو درمان یکشور و کارکنان بهداشت یعلوم پزشک یهادانشگاه هیعل جادشدهیا

 یکار طیشرا نیترجامعه بهداشت و درمان کشور در سخت ری. در دو سال اخباشدیم یپشتوانه علم

 ای لیتعط امیاز ا یکرونا در برخ وعیش لیبه دل یدولت یهاسازمان راکث نکهیاند و باوجوداقرار داشته

 اند.خود قرار داشته یبهداشت و درمان کشور در اوج فشار کار ستمیاند؛ اما سفعال بوده مهین

است؛  یو عملکرد مال یزیربرنامه یارهایمع نیتراز مهم ییو پاسخگو تیشفاف جادیا :یریگجهینت

 دیبا ز،یآم تیاقدامات شفاف یعالوه بر اجرا گذاراناستیو س نیناظر ،یاقناع اذهان عموم یاما برا

 جادی. اددارائه گر زیکنندگان نو استفاده نفعانیمتناسب با ذ یهامدارک و مستندات و گزارش

و انتشار  نفعانیذ ن،یمحقق ن،یناظر یمختلف برا یسطوح دسترس فیبا تعر یاطالعات یهابانک

. بر اساس آنچه گفته شد هرچند دیشفافت کمک نما جادیبه ا تواندیعملکردها م یبرخ یعموم

و  شوندیم یبار حسابرس نیهستند که چند ییهااز معدود دستگاه یعلوم پزشک یهادانشگاه
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خصوص باعث سوءبرداشت در  نیدر ا یرسانعاما عدم اطال کنند؛یو ارائه م هیته یمال یهاصورت

 شده است. نهیزم نیا

ها و ادهبوده و از د یوانیح ایو  یپژوهش بدون انجام مداخالت انسان نیا :یاخالق مالحظات

 است. شدههیحفظ امانت و انجام ارجاعات الزم ته تیو منتشرشده با رعا هیاطالعات ثانو

 انیمضانر میاز همکاران محترم دکتر مسعود ابوالحالج و سرکار خانم دکتر مر و تشکر: ریتقد

 نمودند. یاریپژوهش ما را  نیکه در انجام ا گرددیم یتشکر و قدردان

 د دارد.مقاله وجو نیا هیدر ته یتضاد منافع گونهچیکه ه کندیاعالم م سندهینو منافع: تضاد
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