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Abstract 

The document of Spatial Planning of Higher Education in I.R.Iran is one of the most important policy 
documents adopted by the Supreme Council of the Cultural Revolution. According to this document, 
the Ministry of Science, Research and Technology has been tasked with implementing the regional 
management approach in higher education. Implementation of this document could be a kind of 
restructuring and reforming the higher education system in the country. One of the most important 
materials of this document is related to the regional management of higher education in the framework 
of 10 major regions. Migration to these ten regions in the field of higher education requires several 
solutions. Four major categories of related solutions have been investigated in this study. The 
methodology of this study is based on literature review, review of evidence and events, and interviews 
with experts. Accordingly, four main categories of solutions, including legal, structural, intra-
institutional, and financial aspects, have been examined. Below each category, the suggested solutions 
are explained. 
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  اي در سند آمايش آموزش عالي كشور سازي مديريت منطقه بررسي راهكارهاي عملياتي

  1* *زاده رضا نقي

  ايران تهران، ،هيئت علمي مركز تحقيقات سياست علمي كشور، گروه سياست علم

  24/09/1398: پذيرشتاريخ    04/07/1398 :دريافتتاريخ 

  چکیده
ترين سندهاي سياستي است كـه بـه تصـويب شـوراي عـالي انقـالب        از مهم سند آمايش آموزش عالي كشور به عنوان يكي 

اي در آمـوزش   سازي رويكرد مـديريت منطقـه   فرهنگي رسيد. بر اساس اين سند وزارت علوم، تحقيقات و فناوري موظف به پياده
آمـوزش عـالي در كشـور باشـد.      تواند نوعي از بازآرايي و اصالح ساختاري نظام سازي سند مذكور مي عالي كشور شده است. پياده

  كـالن منطقـه اسـت. مهـاجرت بـه ايـن       10اي آموزش عـالي در قالـب    ترين مواد اين سند مرتبط با مديريت منطقه يكي از مهم
دسـته راهكـار اصـلي     4موزش عالي نيازمند راهكارهاي اصالحي متعددي است كه در اين پژوهش به آكالن منطقه در حوزه  10

شده است. روش اين پژوهش بر اساس مطالعه ادبيات، مرور شواهد و رويدادها و مصاحبه با متخصصان اسـت.   مرتبط با آن اشاره
دسته اصلي از راهكارها شامل راهكارهاي اصالحي قانوني، ساختاري، درون نهـادي و مـالي مـورد بررسـي قـرار       4بر اين اساس 

  است.گرفته است. زير هر دسته، راهكارهاي پيشنهادي تبيين شده 
  .اي سند آمايش آموزش عالي، مديريت منطقه ها: کلیدواژه
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  مقدمه
شـوراي عـالي    776سند آمايش آموزش عالي در جلسه 

انقالب فرهنگي به تصويب رسـيد و بـراي اجـرا بـه وزارت     
]. با توجـه بـه ابـالغ    1علوم، تحقيقات و فناوري ابالغ شد [

بــه ايـن سـند، وزارت علـوم، تحقيقــات و فنـاوري موظـف      
سازي آن و تطابق ساختارهاي كنـوني خـود بـا ايـن      اجرايي

اساس قـانون اهـداف، وظـايف و تشـكيالت      برسند است. 
 78وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و در راستاي اجراي بند 

 5و  2هاي كلي برنامه ششم توسعه كشور، بندهاي  سياست
هاي كلي نظام علم و فناوري ابالغـي مقـام معظـم     سياست
انـدازي نقشـه    هاي چشم ي و به منظور تحقق شاخصرهبر

جــامع علمــي كشــور مــرتبط بــا آمــايش آمــوزش عــالي و 
و » نقشــه جــامع علمــي كشــور   «راهبردهــاي كــالن  

آن و همچنـين توزيـع    تحـت هاي اجرايي مصـوب   سياست
هـاي برابـر، توزيـع مأموريـت      عادالنه منابع، ايجاد فرصـت 

اسـتفاده از  آموزش نيـروي انسـاني متخصـص مـورد نيـاز،      
اي، كاهش تمركز و جلـوگيري از تجمـع    هاي منطقه مزيت

گيــري و  هــا در تصــميم  امكانــات، مشــاركت دانشــگاه  
ملي و فرااستاني؛ نظام آموزش عـالي كشـور از    هاي موضوع

]. 2تقسـيم شـد [  كالن منطقه  10نظر آمايش سرزميني به 
توانـد بـر الگـوي حكمرانـي آمـوزش       بندي مي چنين منطقه

ر كشور تأثيرات جدي بگذارد. در كشورهايي مختلف عالي د
هاي خود الگوهاي حكمراني مختلفـي   نيز با توجه به ويژگي

]. پرسش اصلي اين پژوهش اينگونه است: 4 ،3وجود دارد [
سـازي مـديريت    هـا و راهكارهـاي عمليـاتي پيـاده     مالحظه
اي در سند آمـايش آمـوزش عـالي كشـور چيسـت؟       منطقه
تواند تأثيرات متعـددي بـر    اي مي ت منطقهسازي مديري پياده

ها و وزارت علوم، تحقيقـات و فنـاوري و    نوع رابطه دانشگاه
ها داشته باشد كه نيازمند راهكارهاي ويژه خـود   ساير تعامل

است. در صورتي كه اين راهكارها به درستي تدوين و اجـرا  
نشود ايجاد اليه جديدي به عنوان مناطق فقـط منجـر بـه    

هـاي جديـد    كـاري در اليـه   ساالري و دوباره يوانافزايش د
  ساختاري خواهد شد.

در بخــش دوم مــروري بــر ادبيــات موضــوع آمــايش و 
اي خواهد شد. در بخش سوم روش تحقيـق   مديريت منطقه

شود. بخش پنجم نيـز بـه    و در بخش چهارم نتايج ارائه مي
  پردازد. بندي موضوع مي جمع

  مروري بر ادبيات
در آموزش عالي تابعي از سـاختارهاي   ساختار حكمراني

كالن حاكميتي است. به طور مثال در كشورهايي همچـون  
ژاپن كه ساختار حكومتي متمركزتر است ساختار حكمرانـي  
آموزش عالي نيز متمركز اسـت و در كشـورهايي همچـون    

] يا اياالت متحده امريكا ايـن سـاختار بـه منـاطق     3آلمان [
شده اسـت. البتـه ايـن سـطح از      تا حد زيادي واگذار ايالتي

واگذاري اختيارهاي حاكميت نيـز تـابعي از پـذيرش ميـزان     
هـا توسـط حاكميـت     استقالل پذيرفته شده بـراي دانشـگاه  

است. به طور مثال اختيارهاي مناطق در اياالت متحـده بـا   
ها بسـيار محـدود و نـاچيز     توجه به استقالل باالي دانشگاه
به مهم در زمينـه مـديريت   است. در سطح ملي نيز سه تجر

هايي از ساختار آموزش عالي كشـور وجـود    اي بخش منطقه
، 6مـوزش پزشـكي [  آدارد. تجربه وزارت بهداشت، درمان و 

]، تجربه دانشگاه آزاد اسالمي و تجربه دانشگاه پيام نور را 7
هـا دانسـت. البتـه     تـرين ايـن تجربـه    توان از جمله مهم مي

رمـان و آمـوزش پزشـكي بـا     هاي وزارت بهداشت، د تجربه
ها به وزارت عتف بيشـترين ميـزان    توجه به نزديكي فعاليت

اهميت را خواهد داشت. هم اكنون بر اسـاس سـند آمـايش    
مرتبط بـا وزارت بهداشـت، درمـان و آمـوزش پزشـكي ده      
منطقه براي مديريت كالن انتخـاب شـده اسـت كـه كليـه      

ايـن ده   هاي آموزشي، پژوهشي و درمـاني در قالـب   فعاليت
]. وزارت عتف نيـز بـا توجـه بـه     8شود [ منطقه مديريت مي

ــه      ــف ب ــي موظ ــالب فرهنگ ــالي انق ــوراي ع ــوبه ش مص
سازي آن و تطابق ساختارهاي كنـوني خـود بـا ايـن      اجرايي

منطقـه آمـوزش    10]. در اين سند كشـور بـه   2سند است [
عالي تقسيم شد. تحقيقات معدودي نيـز در كشـور در ايـن    

ترين تحقيقات انجام شـده   ذيرفته است و مهمزمينه انجام پ
  ) آورده شده است.1در اين زمينه در جدول شماره (
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  برخي تحقيقات انجام شده پيرامون آمايش آموزش عالي .1جدول 

  منابع  موضوع تحقيق
  ]5[  اي در كشور سازي مديريت منطقه هاي پياده چالش بررسي

  ]9[  آموزش عالي هاي ارتباط با مؤسسهيف وزارت عتف در تحليل كاركرد وظا

  ]10[  ها و ضوابط اجرايي آمايش آموزش عالي سالمت بين بخشي براي اجراي مصوبه سياستالگويي در زمينه همكاري 

  ]11[  بر اساس سند آمايش آموزش عالي سالمت 95-96بررسي واحدهاي علوم پزشكي دانشگاه آزاد اسالمي در سال تحصيلي 

  ]12[  اي در كشور ها بر توسعه منطقه ل تأثير دانشگاهبررسي و تحلي

  ]13[  ه در آمايش آموزش عالي كشوربازدارند املوع و ساز فرصت و برنده شيپ املوع

  ]14[  صنعت شبخ در سرزمين آمايش سند اساس بر مهارتي هاي آموزش نيازسنجيبررسي و 

  ]15[  گذاري علم و فناوري آمايش آموزش عالي و نقش آن در سياست
 

 

چـالش در   13] 5زاده [ در تحقيق انجام شده توسط نقي
ي ا منطقـه ي كـالن محـيط حكمرانـي    هـا  چالشسه دسته 

ي و ا منطقهي مديريت ده سازماني ها چالشآموزش عالي، 
ند آمـايش  سـازي سـ   ي سـاختار سياسـي در پيـاده   ها چالش

 ]16ي [بـوذر  نيهمچنآموزش عالي كشور ارائه شده است. 
ــيتحق در ــا يق ــوان ب ــا عن ــوزش شيآم ــال آم ــه در يع  پهن

 و هـا  دانشـگاه  عيـ توز نحـوه  يبررسـ  بـه  كشـور  ييايجغراف
 نيـ ا در. پـردازد  يمـ  يشـ يآما نگـاه  از كشور در انيدانشجو
 در يعـال  آموزش مراكز تمركز زانيم آمار اساس بر پژوهش
 انيـ ب درصـد  16,5 انيدانشـجو  تعـداد  و درصد 13,5 كشور

 نيـ ا كشور برخوردار مهين استان 12 در كه يحال در. شود يم
 درصـد  3,4 و يعـال  آمـوزش  مراكز يبرا درصد 3,5 زانيم
 تمركـز  از نشـان  كـه  اسـت  شـده  انيـ ب انيدانشـجو  يبرا

 شيآمـا  سند 1 منطقه در يعال آموزش مراكز و انيدانشجو
 در شـده  ارائـه  يآمارهـا  اساس بر. دارد كشور يعال آموزش

 مركـز  كي نفر 1068 هر يازا به تهران استان در مقاله نيا
 1601 هر يازا به برخوردار مهين استان 12 در ،يعال آموزش

ــجو ــ دانش ــز كي ــوزش مرك ــال آم ــتان در و يع ــا اس  يه
 آمـوزش  مركـز  كيـ  نفـر  1923 هر يازا به كمتربرخوردار

 زانيـ م نيشـتر يب انگرينما ذكورم يآمارها .دارد وجود يعال
 آمـوزش  شيآما سند 1 منطقه در كشور يعال آموزش تراكم
 از نفـر  هـزار  850 از شيب كه يا گونه به دارد را كشور يعال

 نيكمتـر . دارنـد  حضـور  منطقـه  نيـ ا در كشور انيدانشجو
 قرار 4 و 5 ،8 ،10 مناطق در زين يعال آموزش تمركز زانيم

  .دارد

 فراسـتخواه،  توسـط  شـده  انجـام  مطالعات در نيهمچن
 آمـوزش  يپژوهـ  نـده يآ زيـ م قالب در ]13ي [روحان و يعيمن
 يعـال  آموزش يزير برنامه و پژوهش سسهؤم در رانيا يعال
 بازدارنـده  عامـل  8 و سـاز  فرصت و برنده شيپ عامل 12 به
در اين مطالعه به اهميـت توجـه بـه عوامـل     . اند دهكر ديتأك

سازي سند آمايش آموزش عالي  ادهموفقيت و بازدارنده در پي
  سازي آن تأكيد شده است. نياز اجرايي كشور به عنوان پيش
هاي انجام شـده   توان بر اساس پژوهش به طور كلي مي

سازي سند آمايش آمـوزش   دسته راهكار در راستاي پياده 4
  عالي كشور را شناسايي كرد.

  
ازي س راهكارهاي پيادههاي اصلي مرتبط با  دسته .1شكل 

  سند آمايش آموزش عالي كشور

راهكارهاي 
قانوني

راهكارهاي 
ساختاري

راهكارهاي 
مالي

راهكارهاي 
درون نهادي
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و سازماندهي رابطـه   دسته راهكارهاي ساختاري به نوع
و عكس ها با مناطق و منـاطق بـا سـتاد و بـر     ميان دانشگاه

ح بندي مناطق اشاره دارد. راهكارهاي قانوني به اصـال  دسته
ها و وزارت عتف تمركز دارد.  قوانين موجود در اداره دانشگاه

در درون هاي مـورد نيـاز    نهادي به كنش درون  راهكارهاي
نيـز بـه   سازي اشاره دارد. راهكارهاي مالي  نهادها و فرهنگ

ريزي و تخصيص مالي اشاره دارد.  طور عمده بر نظام بودجه
  جزئيات بيشتر راهكارها در بخش نتايج اشاره شده است.

  شناسي پژوهش روش
تحليل اطالعـات و   براياين پژوهش از سه ابزار اصلي 

   :ده استكرارائه راهكارهاي خود استفاده 
 ؛پيشين مطالعه مستندهاي 

 ؛مصاحبه با خبرگان 

 مشاهده شواهد و رويدادهاي جاري. 

هاي طـرح شـده در    استدالل ]17[ بر اساس ديدگاه ين
هاي كيفي كه استراتژي آنها بررسي موردي خـاص   پژوهش
ي توانـد داراي داللـت كـاف    كارگيري سه ابزار مي هاست با ب

نفـر از   8هـاي   به منظور بررسي راهكارهـا از ديـدگاه  باشد. 
خبرگــان اســتفاده شــد. خبــره در پــژوهش مــذكور شــامل 

گذاري علم و فناوري و آموزش  متخصصان در حوزه سياست
ند. الزم بـه ذكـر   ا م آموزش عاليعالي و مديران پيشين نظا

نفر سـابقه   3نفر سابقه وزارت عتف،  2است از افراد مذكور 

علـم  گذاري  نفر متخصص سياست 3عاونت وزارت عتف و م
سويه يا سه وجهـي   ند. اجماع سها و فناوري و آموزش عالي

 ،18[ هاي كيفي اهميت ويژه دارد پژوهش اي در اعتبار سازه
 هيـ ته قيپژوهش از طر نيدر ا يرياعتمادپذ]. همچنين 19

 اتيشامل تمام جزئ كهي مطالعه مورد يها پروتكل مصاحبه
پژوهش مورد توجـه   يداده برا گاهيپا جاديو ا استهش پژو

 ريپـژوهش توسـط سـا    نـد ياكـه فر  يبه طور گيرد ميقرار 
بـر ايـن    .]20[ باشـد تكـرار   تا حد امكان قابلن پژوهشگرا

صاحبه موضوع پژوهش توضـيح داده  اساس در ابتداي هر م
نسـبت   پژوهشگرهاي اصلي راهكارها و نگاه  شد و دسته مي

شد و سـپس بـه صـورت     ي پيشنهادي ارائه ميبه راهكارها
هـاي خـود    ته، خبرگان اقدام به بيـان ديـدگاه  ساختارياف نيمه
ضـبط و ثبـت    پژوهشـگر ها توسط  كردند و كليه ديدگاه مي
 مشـخص  فايـل بـا عنـاوين    8ها در قالـب   شد. مصاحبه مي

  كدگذاري شد.

  گيري بحث و نتيجه
خبرگـان  پيشين و مصاحبه با  مطابق مطالعه مستندهاي

در هر دسته از راهكارهـاي پيشـنهادي بـه طـور مشـخص      
هاي خبرگان موارد زيـر   بر اساس ديدگاه وهايي ارائه  ديدگاه

) به عنوان راهكارهاي اصـلي اسـتخراج   2جدول شماره (در 
اي ذكر شده  شونده شد. در جلوي هر راهكار نيز كد مصاحبه

  است كه تأكيد بيشتري بر راهكار پيشنهادي داشت.
 

  . راهكارهاي پيشنهادي خبرگان تحت هر دسته2جدول 

  بندي راهكارهاي پيشنهادي بر اساس ديدگاه خبرگان جمع  دسته

ساختاري
 سازي مناطق از لحاظ توانمندي همگون )INT1 ,4 ,5 ,7(  
 ايجاد تطابق ميان ساختار حكمراني كشور و ساختار حكمراني آموزش عالي )INT1 ,4 ,5 ,6 ,7( 

 ندها و وظائف شفاف وزارت عتف، منطقه و دانشگاه و نوع تعامل آنهاياتدوين فر )INT1 ,3 ,5(  

  قانوني

 اي وزارت عتف ساختار منطقه تحتهاي آموزش عالي  قرارگيري ساير زير نظام (INT1 ,2 ,3 ,4 ,6)  
 اي ها در ساختار منطقه ت امناهاي دانشگاهئتبيين نقش هي (INT1 ,3 ,4 ,5 ,6 ,7 ,8) 

 يشـان اگيـري بـه    تصـميم  هـاي اي توسـط قـانون و واگـذاري اختيار    گيـري حكمرانـي منطقـه    شـناختن سـاختارهاي تصـميم    به رسميت
)INT1 ,3 ,4 ,5(  

درون 
  نهادي

 هاي آنها به سطوح مختلف ها بر اساس ويژگي بندي دانشگاه دسته (INT4 ,7 ,8)  
 ها به ويژه مديران اي در سطح دانشگاه هاي منطقه سازي همكاري توانمندسازي و فرهنگ (INT1 ,4 ,5)  
 اي هاي انتصاب مديران با توجه به رويكرد منطقه تدوين شاخص  (INT1 ,4 ,5)  

 (INT4 ,5)  ريزي جديد بر اساس مناطق تدوين الگوي بودجه   مالي

 تدوين الگوي جديد تخصيص منابع مالي )INT4 ,5(  
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  برايدر دسته راهكارهاي ساختاري سه راهكار ويژه 
سازي مناسب سند آمايش آموزش عالي كشـور   ادهپي

   :پيشنهاد شده است
. به طور استها  سازي مناطق از لحاظ توانمندي همگون .1

ــه     ــدي منطق ــان توانمن ــون مي ــم اكن ــال ه  10و  1مث
گـذاري و مـديريت    هاي جدي است كـه سياسـت   تفاوت

 ؛كند اي را دچار چالش مي يكپارچه منطقه

موزش عالي بـا سـاختار   تطبيق دادن ساختار حكمراني آ .2
. به طور مشخص پيشـنهاد ايجـاد   استحكمراني كشور 

ساختار استاني به جاي فرااستاني مطرح شد. دليل اصلي 
نيز به رسميت شناختن ساختار در سطح مديريتي كشور 

بـه طـور   گيـري كـه    ريزي و تصـميم  هاي بودجه و نظام
 استاني است.  عمده

ــدوين فر .3 ــف ات ــائف وزارت عت ــدها و وظ ــاطق و ين ، من
كه منجر به سردرگمي  استها به صورت شفاف  دانشگاه

ناشـي از ايجـاد يـك     ساالري ديوانو در نهايت افزايش 
 سطح جديد نشود. 

     دسته دوم راهكارها تعيين تكليـف ميـزان اسـتقالل
شـدن   هـاي امنـا بـا اضـافه     تئها و نقش هي دانشگاه

هـا دو   در مصـاحبه  :اي جديد است ساختار منطقه
  د. شو مطرح سناري

هـا اسـت    سناريو اول با فرض پذيرش استقالل دانشگاه .1
هـا مسـتقل باشـند و     كيد بر اين دارد كه دانشـگاه أكه ت

 ,INT1, 2, 3( هاي امنا جاري باشـد  تئقانون فعلي هي

  ؛اي شود و وظائف وزارت عتف منطقه )8 ,6

كيد دارد كـه قـانون جـاري مـرتبط بـا      أدر سناريو دوم ت .2
توانـد بـه    مـي  هـا ند و اختياركتغيير  دباي هاي امنا تئهي

 در هـر صـورت  ). INT4 ,5 ,7( منـاطق تفـويض شـود   
 اين موضوع به طور دقيق مشخص شود.  ضروري است

راهكار سوم در دسته راهكارهاي قانوني نيز به رسـميت   .3
گيري آموزش  شناختن مديريت مناطق در ساختار تصميم
 اشـتن فقـط  ندعالي كشور است. زيرا در صورت اختيـار  

  يابد. افزايش مي ساالري ديوان

 در بعد درون نهادي سه راهكار پيشنهادي ارائه شد:  
هـا در سـطوح مختلـف     بندي دانشـگاه  دستهاول  راهكار .1

هاي متفاوتي نيز در دنيا در اين زمينه  بندي است. تقسيم
بنـدي يونسـكو كـه مراكـز      وجود دارد همچـون تقسـيم  

فنـي   هاي هسسؤنشگاه، مآموزش عالي را به چهار نوع دا
آموزشي، مركز آمـوزش عـالي و مركـز آمـوزش عـالي      

كنـد. نيـاز اسـت تـا در ايـران نيـز        نگر تقسيم مي جامع
ها بر اساس نيازهاي بومي بازنگري  بندي دانشگاه تقسيم
 ؛شود

اي بـراي   سازي و تبيين ضرورت رويكرد منطقه فرهنگ .2
 ؛اهيمديران و مسئوالن مناطق به ويژه مديران دانشگ

ــا توانمنــدي همكــاري و   .3 ضــرورت انتصــاب مــديران ب
  گذاري باال در مناطق اشاره دارد. سياست

در دسته راهكارهاي قانوني سه راهكار اصلي مبتني بـر  
هـاي آمـوزش عـالي     پيـروي زيرنظـام  ايجاد الزام مبتني بر 

همچون دانشگاه آزاد اسـالمي، دانشـگاه پيـام نـور و سـاير      
اي وزارت عتف  روي از مدل منطقهپيمراكز آموزش عالي به 

شوندگان بر تجربه موفق وزارت  است. به طور ويژه مصاحبه
بهداشت، درمان و آمـوزش پزشـكي در ايـن بخـش اشـاره      

  دند. كر

 :در دسته مالي نيز دو راهكار پيشنهاد شده است  
در  ريـزي  ر اول معطوف بـه اصـالح نظـام بودجـه    راهكا .1

بودجـه بـه   ن اكنـو  سطح ملي و وزارت عتف اسـت. هـم  
شود و منـاطق   ها پرداخت مي صورت مستقيم به دانشگاه

ي در آن نقشي ندارند. همچنين مناطق به عنوان سـطح 
براي ايـن   اي ندارند. در نتيجه بايد جديد سازوكار بودجه

  ؛سازوكار تدبير مستقلي شود

منطقــه بــراي  اســت كــه اختيارهــايراهكــار دوم ايــن  .2
عملكـرد زيرواحـدها   تخصيص مالي بودجه با توجـه بـه   

  تعيين شود.

  بندي جمع
ــذكور   ــژوهش م ــر اســاس پ ــرا 4ب ي دســته راهكــار ب

تر سند آمايش آمـوزش عـالي در كشـور     سازي مناسب پياده
البته الزم به ذكر است كه به يقـين شـناخت    د.ششناسايي 

ها بر تعداد و كيفيـت راهكارهـاي اصـالحي     تر چالش دقيق
كيـد بـر   ساختاري عمـده تأ در بعد راهكارهاي خواهد افزود. 

تـرازي از لحـاظ    فقدان همتغيير ساختار مناطق فعلي است. 
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بـا سـاختار كـالن مـديريتي     نداشـتن  ها و تطابق  توانمندي
كشور دو اشكال اساسي است كـه راهكارهـا مبتنـي بـر آن     

بيشـتر بـر سـطح     پيشنهاد شده است. راهكارهـاي قـانوني  
دولتي در ارتباط بـا  يراعم از دولتي و غها  اختيارهاي دانشگاه

منــاطق و وزارت عتــف متمركــز اســت. راهكارهــاي درون 

اي مـديريتي در هـر   هـ  سـازي و ويژگـي   هنگينهادي بر فر
كيد دارد. در نهايـت نيـز   ها تأ بندي دانشگاه دانشگاه و دسته

راهكارهاي مالي است كه بر تعيين تكليف ساختار بودجـه و  
  .كند ميكيد تأاي  شدن ساختار منطقه تخصيص با اضافه
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