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 كل كشور 2990بررسي اليحه بودجه سال 

 . بخش آموزش و پرورش26

 

 

 
 

 

 

 مديريتي خالصه

 كه است ريال ميليارد 233.224 پرورش و آموزش وزارت اعتبارات كل 1331 سال بودجه اليحه در .2

  دهد.مي نشان رشد درصد 35/11 گذشته سال به نسبت

 افزايش بيشترين ،استاني اعتباراتاضافه به  پرورش و آموزش تابعه هايدستگاه رديف 3 ميان از .1

 توسعه و تجهيز ،نوسازي سازمان به مربوط كمترين و درصد( 13/14) پرورش و آموزش وزارت به مربوط

  .است بوده (درصد -52/33) مدارس

 .است استاني ريال ميليارد 322.382 و ملي ريال ميليارد 28.415 ،پرورش و آموزش اعتبارات كل از .9

  اند.داشته افزايش درصد 13/12 استاني اعتبارات و درصد 33/34 ملي اعتبارات

  .است درصد 31/18 ،1331 اليحه در پرورش و آموزش اعتبارات كل از استاني اعتبارات سهم .4

 11/11 دولت عمومي بودجه از متفرقه( و استاني و ملي) پرورش و آموزش وزارت اعتبارات سهم .1

  .است بوده درصد 81/3 گذشته سال در رقم اين .است درصد

 

 دولت عمومي مصارف جمع با استاني( و )ملي پرورش و آموزش وزارت اعتبارات مقايسه .2 جدول

 ريال( ميليون)
 2990 اليحه 2996 مصوب عنوان رديف

 3،331،414،834 3،114،881،322 دولت عمومي بودجه مصارف 1

 233،224،113 314،554،441 ته(يافنانتقال متفرقه و استاني و )ملي پرورش و آموزش وزارت اعتبارات 4

 11/11 81/3 دولت عمومي مصارف از نسبت 3

 

 دفه با هاتبصره اين .است مربوط پرورش و آموزش به ،اليحه هايتبصره بخش در تبصره چهار تعداد .1

 ـ افزودهارزش بر ماليات از پرورش و آموزش سهم اختصاص ـ بازنشستگان خدمت پايان پاداش بدهي تسويه

  اند.هشد تنظيم آموزشي فضاهاي و امالك كاربري سازيبهينه اجازه و هااستان درآمدهاي كليه شدن اختصاصي

 هزار 34 ريالي معادل درصد 3 اختصاص موضوع با 1331 سال بودجه قانون «1» تبصره «ـه» بند .4

 بودجه قانون در «2» تبصره «ـه» بند - پرورش و آموزش وزارت به مدارس نوسازي جهت رايگان قير ريال ميليارد

 و آموزش هايهنرستان و رجايي شهيد دانشگاه – فرهنگيان دانشگاه به تسهيالت اختصاص موضوع با 1331

با موضوع پرداخت كليه حقوق و مزاياي نيروهاي شاغل در آموزش و  1331قانون  «3» تبصره «و» بند و  پرورش

  .است شده حذف 1331 اليحه صورت ماهيانه و همزمان، درپرورش به
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 (ريال )ميليون  استاني( و ملي) پرورش و آموزش وزارت اعتبارات كلي تصوير .1 جدول

 تغييرات 2990اليحه 2996 مصوب عنوان رديف

 43/44 28،415،113 33،538،285 پرورش و آموزش ملي اجرايي هايدستگاه اعتبارات 1

 13/12 322،382،444 341،144،838 پرورش و آموزش )استاني( محلي اجرايي هايدستگاه اعتبارات 4

 41/15 334،153،113 321،411،343 پرورش و آموزش )استاني( محلي و ملي اعتبارات جمع 3

 - 21،181،444 31،434،138 نيافته()انتقال متفرقه اعتبارات 2

 91/20 499،447،029 901،111،712 پرورش و آموزش اعتبارات كل جمع 1

 

 از كه طوريبه يافته كاهش پژوهش و آموزش امور از عمومي پرورش و آموزش فصل سهم .3

 و آموزش ادارات بودجه شدن استاني از ناشي سهم كاهش اين .است رسيده درصد 51/14 به 1/13

  .است داده رخ 1331 اليحه در كه باشدمي هااستان پرورش

 ،1331 مصوب به نسبت اليحه در پرورش و آموزش ملي اجرايي هايدستگاه ايهزينه اعتبارات .2

  .است يافته افزايش درصد 84/34 ميزان به

 اليحه در پرورش و آموزش ملي اجرايي هايدستگاه ايسرمايه هايدارايي تملك اعتبارات .5

  .است يافته كاهش درصد 51/32 ميزان به 1331 مصوب به نسبت 1331

معاً ج دو هر اند،شده تقسيم نيافتهانتقال و يافتهانتقال بخش دو به كه متفرقه هايرديف .1

  د.ندهمي نشان رشد درصد 55/35

 (141544-3) رديف از پرورش و آموزش )استاني( محلي اجرايي هايدستگاه 1331 مصوب اعتبارات .1

 است شده استخراج 1331 قانون در «هااستان پرورش و آموزش كل اداراتـ  پرورش و آموزش وزارت» عنوان با

 است. شده گرفته 3-14 و 4-14جدول از دستگاه همين 1331اليحه  تااعتبار و

 

 تفكيك به متفرقه( اعتبارات – استاني – ملي) پرورش و آموزش بودجه خالصه .9 جدول

 ريال( )ميليون           2990 بودجه اليحه در اجرايي هايدستگاه 

 كد

 دستگاه
  2990 اليحه 2996 قانون عنوان

 درصد

 تغييرات

 13/14 48،313،421 11،113،283  پرورش و آموزش وزارت 141544

 85/14 1،151،322 1،423،184 آموزشي ريزيبرنامه و پژوهش سازمان 141542

 توسعه مركز وغيردولتي  مدارس سازمان 141514

 مردمي هايمشاركت

331،144 321،314 43/3 

 -48/8 115،444 111،341  رجايي شهيد دانشگاه 141524

 -52/33 1،132،418 3،381،184 كشور مدارس تجهيز و توسعه ،نوسازي سازمان 141144

 33/13 2،183،344 2،443،343 فرهنگيان دانشگاه 141154

 88/12 1،141،144 314،131 استثنايي پرورش و آموزش سازمان 141844

 33/12 3،581،282 3،134،348 سوادآموزي نهضت 148444
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 كد

 دستگاه
  2990 اليحه 2996 قانون عنوان

 درصد

 تغييرات

 و كودكان فكري پرورش كانون سهامي شركت 482444

 نوجوانان

1،212،333 1،131،444 58/14 

 43/44 28،415،113 33،538،285 پرورش و آموزش ملي هايدستگاه اعتبارات جمع

 13/12 322،382،444 341،144،838 استاني پرورش و آموزش -

 - 21،181،444 31،434،138 يافتهنانتقال متفرقه هايرديف -

 91/20 499،447،029 901،111،712 كل جمع

 

 و اهيممف و اصطالحات ،محتوا سازماندهي در هاييويژگي حاوي 1331 سال بودجه اليحه .8

 :است زيرشرح به يجداول

 ،استاني و ملي سطح دو در پرورش و آموزش اعتبارات تفكيك -

 ،«نيافتهانتقال هايمتفرقه» و «يافتهانتقال هايمتفرقه» عنوان دو به متفرقه اعتبارات تفكيك -

 ،آمده 3 – 14 و 4- 14 جدول در هااستان تفكيك به كه پرورش و آموزش استاني اعتبارات -

 هاست،فعاليت و هابرنامه شرح فاقد

 افتهينانتقال متفرقه هايرديف و استاني هايدستگاه – ملي هايدستگاه اعتبارات جمعحاصل -

  باشد.مي پرورش و آموزش اعتبارات كل جمع دهندهتشكيل

 

 مقدمه

 خشب در اقتصادي سياستگذاري ميان اين در است. اقتصادي سياستگذاري ابزارهاي مهمترين از بودجه

 رد،دا اجتماعي نظام يك در شهروند تربيت و پذيريجامعه كه اهميتي و نقش دليلبه پرورش و آموزش

 شودمي گرفته نظر در بخش اين براي كه اعتباراتي ميزان است. برخوردار ايويژه هايحساسيت از

 باشد، بيشتر اعتبارات ميزان هرچه است. اجتماعي نظام يك هاياولويت و هاگيريجهت دهندهنشان

 انيانس نيروي تربيت و است قائل بيشتري اهميت پرورش و آموزش امر براي جامعه آن كه دهدمي نشان

 سانيان هايسرمايه بر كشور يك اجتماعي و اقتصادي توسعه است. برخوردار اولويت از شهروند تربيت و

 اهگهيچ دانا و توانمند انساني هايسرمايه پرورش و آموزش براي هزينه صرف بنابراين است. استوار آن

  بود. نخواهد نتيجه بدون

 ضعيف است. داشته ضعيف جايگاهي پرورش و آموزش نظام همواره ايران، ريزيبودجه نظام در اما

 داشته اختصاص آن به دولت عمومي بودجه درصد 14 از كمتر 1331تا قانون بودجه  كه جهت اين به

خود از مصارف بودجه عمومي دولت را بهدرصد  11/11براي نخستين بار  1331، البته در اليحه است

 مزاياي و حقوق پرداخت صرف وزارتخانه اين بودجه از توجهي قابل سهم كه آنجا از .اختصاص داده است
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 فتهگر نظر در پرورش و آموزش امر به بخشيكيفيت براي كه هاييهزينه بنابراين شود،مي كاركنان

 و وقحق پرداخت اعتبارات به و شده كاسته نيز حد همين از گاه كه بساچه و بوده ناچيز بسيار شودمي

  شود.مي افزوده مزايا

 اين به ديگري بسيار هايمأموريت و وظايف گذشته ساليان طي كه باشيم داشته توجه همچنين

 چون اهدافي مثال عنوانبه نبود. دستگاه اين وظايف از گذشته در سنتي طوربه كه است شده محول نهاد

 اهدافي ازجمله خود ،«آموزشي عدالت توسعه» يا و «آموزاندانش اجتماعي هايآسيب از پيشگيري»

 مدهآ اليحه در آنچه از را بيشتري بسيار اعتبارات توانندمي شدن عملياتي صورت در حتي كه هستند

 معطوف بيشتر پرورش و آموزش در ريزيبودجه نظام هرچه اساس اين بر دهند. اختصاص خودبه است

 يگرد كالن اهداف دنكر اضافه زيرا بود. خواهد ترگرايانهواقع باشد، دستگاه اين ايپايه و اصلي اهداف به

 كه شودمي موجب بلكه ،بماند باز خود اصلي وظايف انجام از نهاد اين كه شودمي باعث تنهانه

  يابند. تحقق بدكاركرد حتي و ناقص صورتبه نيز شده اضافه هايمأموريت

 امعهج در اجتماعي ثبات ايجاد اركان مهمترين از يكي فرهنگيان رضايت جلب كه داشت توجه بايد

 اردد اختصاص فرهنگيان رفاهي امور و معيشت تأمين به كه هاييفعاليت و هابرنامه روازاين است. ايران

  گيرند. قرارتأمل  مورد بيشتري جديت و دقت با كه بايستمي

  د.بخش تحقق را آموزشي عدالت سطح، سه در االمكانحتي پرورش، و آموزش اعتبارات رودمي انتظار

 :كه معنا اين به پرورش و آموزش ايهبرنامه در آموزشي عدالت ايجاد ،اول

 يعني نمايند. مشابه تحصيلي هايپايه در آموزدانش هر صرف پول ميزان يك به مدارس همه در ـ

 ناطقم بساچه و پذيرد صورت هااستان و مناطق در تبعيض گرفتن نظر در بدون آموزيدانش سرانه توزيع

  ند.شو مندبهره گذشته، هايكاستي جبران براي باالتري سرانه از محروم و يافتهتوسعه كمتر

 مالز مهم، اين در باشد. برابر مشابه تحصيلي هايپايه در امكانات و تجهيزات نظر از مدارس همه ـ

 تهيافتوسعه كمتر و دورافتاده مناطق در كه تنگناهايي و هاكاستي جبران براي پرورش و آموزش است

  بگيرد. نظر در بيشتري اعتبارات دارد، وجود

 و دولت كاركنان ساير برخورداري به نسبت حوزه اين كاركنان هايبرخورداري در توازن ايجاد ،دوم

  دولت. كاركنان ساير به نسبت فرهنگيان هايپرداخت در تبعيض رفع

 هابرنامه كه معنا اين به پرورش. و آموزش نظام درون هايبخش ميان اعتبارات منطقي توزيع ،سوم

 از اشند.ب داشته بيشتري ولويتا بودجه، تخصيص در دارند بيشتري ضرورت و اهميت كه هاييفعاليت و

 پرورش و آموزش نظام اصلي هايموريتمأ به اول درجه در بايد لذا ،است محدود همواره ،منابع كه جاآن

 .يابند اختصاص

 طحس در دهد.نمي ما به مطلوبي تصوير ،فوق سطح سه از يك هيچ در گذشته سنوات هايبودجه بررسي

آموزان دانش ميان تمايز و تفكيكفرآيند  و آموزشي هايفرصت نابرابر توزيع ،مدارس شدن طبقاتي ،نخست
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 احساس رشگست برپايه هانارضايتي ،دوم سطح در .است يافته ادامهوقفه بي ،خانواده درآمدي پايگاه برپايهويژه به

 رساي و خود هايبرخورداري ميان فرهنگيان كه هاييمقايسه است. گرفته شدت فرهنگيان ميان نابرابري

 در .است داده قرار تأثير تحت - آموزشي حيث ازدستكم  – را آنان عملكرد ،دهندمي انجام شغلي هايگروه

 و آموزش دستگاه درون در حتي ،اعتبارات و منابع محدوديت رغمعلي شودمي مالحظه سوم سطح

 انجام براي توجهي قابل اعتبار مثال برايشود. نمي رعايت منابع تقسيم در منطقي توازن پرورش

 نيازهاي آنكهبي ،يابدمي اختصاص پرورش و آموزش مختلف هايبخشزير در «كاربردي هايپژوهش»

  شود. داده پاسخ حوزه اين در مطالعاتي واقعي

 و مبنا كه دارد اهميت جهت آن از كشور رسمي پرورش و آموزش نظام در آموزشي عدالت ايجاد

 با ار اجتماعي نظام كل حوزه، اين در نابرابري و تبعيضهرگونه  است. اجتماعي عدالت تحقق اصلي پايه

  سازد.مي روبرو مخاطره

 پرداخت. پرورش و آموزش بودجه ساختار در بنيادي هايپرسش طرح به توانمي مالحظات اين با

 تحقق آموزشي عدالت ايجاد هدف پرورش، و آموزش حوزه در تصديگري كاهش با آيا آنكه ازجمله

 ريفتع هايفعاليت و هابرنامه آيا ؟كرد اداره بازار بر حاكم سازوكارهاي با را نهاد اين توانمي آيا يابد؟مي

 بخشد؟مي تحقق را پرورش و آموزش وزارت با مرتبط قوانين و اسناد اهداف بودجه در شده

 بررسي از پيش اما پردازيم.مي پرورش و آموزش وزارت بودجه اليحه بررسي به مالحظات اين با

 اين شدن روشن چون .شويم يادآور 1331 بودجه اليحه ساختاردرباره  را نكاتي است الزم اليحه متن

  دارد. ضرورت اعتبارات توزيع ساختار درست درك براي موضوع

 

 2996 قانون ساختار با 2990 بودجه اليحه متن ساختاري هايتفاوت

 ازماندهيس در كه تغييراتيدرباره  است الزم ،بپردازيم آتي سال بودجه وضعيت مقايسه بهآنكه  از پيش

 سازماندهي در عمدتاً كه تغييرات اين دهيم. توضيح ،است شده اعمال 1331 اليحه در بودجه جداول

 خواهد بودجه توصيف و تحليل وارد جديدي مفاهيم ناگزير ،خوردمي چشم به ارقام عناوين و جداول

 1331 قانون بر حاكم منطق با ،محاسبات و جداول برخي در 1331 اليحه در بودجه تنظيم منطق كرد.

 اند:چنين هاتفاوت اين دهد.مي نشان هاييتفاوت

 تصور استاني و ملي سطح دو در تابعه يهاسازمان و پرورش و آموزش وزارت اعتبارات تفكيك -

 به ،1331 اليحه واحدهماده 3 – 14 و 4- 14 جدول در پرورش و آموزش استاني اعتبارات .است گرفته

  .است آمده هافعاليت و هابرنامه به پرداختن بدون و هااستان تفكيك

 و هابرنامه تفكيك به هادستگاه اعتبارات ششم برنامه قانون (1) ماده «پ» بند استناد به -

 دهش محاسبه «شده تمام بهاي» برپايه اول بخش .است شده تقسيم بخش دو به 2 پيوست در هافعاليت
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 سال در فعاليت و برنامه برحسب ملي اجرايي هايدستگاه اعتبارات برآورد جدول عنوان با آن جداول و

 تفعالي و برنامه برحسب اجرايي هايدستگاه اعتبارات برآورد عنوان با دوم بخش .است شده درج 1331

 در ملي اجرايي هايدستگاه هايبرنامه از تعدادي .است شده محاسبه «واحد هزينه» برحسب كه است

  .است شده ثبت دوم بخش در ديگري تعداد و اول بخش

 هايدارايي تملك – اختصاصي – ايهزينه اعتبارات ،آن از پيش سنوات و 1331 قانون در -

 اعتبارات كه است شده تنظيماي گونهبه 1331 اليحه 1 جدول شد.مي درج تفكيك به ايسرمايه

  .است شده تقسيم ايسرمايه هايدارايي تملك و ايهزينه بخش دو ذيل اختصاصي

 هاتفاوت اين علت دهند.مي نشان تفاوت 1331 قانون در شده درج ارقام با 1331 مصوب ارقام -

 (1331 اليحه در شده قيد) 1331 مصوب اعتبارات جمع در 1331 قانون اختصاصي اعتبارات كه است آن

 است. نشده محاسبه

 هايمتفرقه» و «يافتهانتقال هايمتفرقه» عنوان دو با 1331 اليحه در متفرقه اعتبارات -

 اختصاص استاني و ملي اعتباراتيافته انتقال هايمتفرقه به 4-1 جدول .است شده درج «نيافتهانتقال

  كند.مي منعكس را يافتهنانتقال اعتبارات 3 جدول و يافته

 هايدستگاه» ،«ملي هايدستگاه اعتبارات» بخش سه جمعحاصل پرورش و آموزش اعتبارات -

  .است «يافتهنانتقال متفرقه هايرديف» و «استاني

 

 گزارش اين در 2990 اليحه بررسي روش

 نيز اليحه بررسي روش است ديهيب ،1331 سال بودجه اليحه تنظيم در گفتهپيش تغييرات به توجه با

 را اليحه بررسي روش اصلي خطوط جااين در دارد. هاييتفاوت پيشين فلومأ هايروش با آن تبعبه

  دهيم:مي توضيح

 مصوب و 1331 اليحه ارقام گذشته سال با پرورش و آموزش اعتبارات ميزان مقايسه براي -

  .است گرفته قرار بررسي مورد (1331 اليحه در شده قيد) 1331

 محاسبه اليحه متن در هادستگاه 1331 مصوب اختصاصي اعتبارات كه است آن اهميت با نكته

 اليحه اختصاصي اعتبارات جمع با و شده استخراج 1331 قانون از اعتبارات اينرو ايناز .است نشده

  شدند. مقايسه جداگانه ستون در 1331

 به متفرقه هايرديف اعتبارات از بخشي بارنخستين براي 1331 اليحه در كه آنجايي از -

 و ملي) پرورش و آموزش وزارت بودجه سرجمع محاسبه در ،استيافته  انتقال استاني و ملي اعتبارات

  .است شده اضافه جداگانهصورت به يافتهنانتقال اعتبارات فقط استاني(

 دهش تفكيكوزارتخانه  اين ملي اعتبارات ازآموزش و پرورش  استاني اعتبارات 1331 اليحه در -
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 استاني اعتبارات – ملي اعتبارات سطح سه در اعتبارات جمعحاصل بررسي اين در بنابراين .است

 رفتهگ نظر در پرورش و آموزش كل اعتباراتعنوان بهنيافته انتقال متفرقه هايرديف اعتبارات -محلي()

  .است شده

 .است شده استخراج اليحه 3 جدول از 1331 اليحهنيافته انتقال متفرقه هايرديف اعتبارات -

 اين به .است شده استخراج 1331 قانون متن از 1331 قانوننيافته انتقال متفرقه هايرديف اعتبارات

  .است نشده درج 1331نيافته انتقال متفرقه هايرديف اعتبارات 1331 اليحه در كه دليل

 و آموزش استاني اعتبارات ،قانون با اليحه استاني و ملي اعتبارات شدن مقايسه قابل براي -

  شد. استخراج 1331 قانون متن از پرورش

 

  پرورش و آموزش وزارتدرباره  كلياتي

  پرورش و آموزش وزارت آماري سيماي الف(

 و بودجه بحث در كه بدانيم تا آوريم نظر در را پرورش و آموزش وزارت گستره و ابعاد است الزم ابتدا

 آموزش وزارت عمومي سيماي ذيل جدول در لحاظ اين به گوييم.مي سخن موقعيتي چه درباره اعتبارات

 كنيم.مي منعكس مدارس و آموزاندانش تعداد و انساني نيروي دامنه حيث از را پرورش و

  

 پرورش و آموزش آمار اجمالي گزارش .2 جدول

 كاركنان آمار مدارس آمار آموزاندانش آمار تحصيلي سال

2991 - 2994 21،070،730 297،991 929،003 

  .1335- 1332 تحصيلي سال پرورش و آموزش وزارت آماري سالنامه مأخذ:

 دستگاه در آماري سالنامه ،1331 – 1335 تحصيلي سال آمار كسب براي متوالي هايپيگيري و داريا مكاتبات انجام رغمعلي توضيح:)

 .(ديمكر استفاده گذشته سال آمار ازرو ايناز .ماند پاسخبي هادرخواست و بود نشده آماده 1331 آذرماه 48 تاريخ تا مذكور

  

 باراتاعت و بودجه ساختار درباره تصميمي هر جامعه كليت در نهاد اين تأثيرگذاري دامنه به توجه با

 سهم اول، درجه در جهت اين به داشت. خواهد ايگسترده آموزشي و فرهنگي تبعات دستگاه، اين

 از دستگاه اين درون در اعتبارات اين توزيع نحوه دوم، درجه در و كشور بودجه كل در پرورش و آموزش

  شود.مي برخوردار ويژه حساسيت

 

  (استاني و ملي اجرايي هايدستگاه) پرورش و آموزش وزارت اعتبارات تغيير روند ب(

 عمومي و كلي تصوير تواندمي گذشتهسال  پنج طي پرورش و آموزش وزارت بودجه جايگاه مطالعه

 طلعم كشور اجرايي نظام بدنه در دستگاه اين اعتبارات موقعيت از كلي صورتبه تا بدهد ما به مفيدي
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 14 از كمتر همواره 1335 سال تا دولت عمومي بودجه از پرورش و آموزش وزارت بودجه سهم شويم.

 پرورش و آموزش بودجه سهم افزايش شاهد بارنخستين براي 1331 سال بودجه در ولي است. بوده درصد

 درصد يازده از بيش به 1331 اليحه در روند اين ايم.بوده درصد 81/3 ميزان به دولت عمومي بودجه از

 افزايشي نرخ دولت عمومي بودجه از پرورش و آموزش سهم 1331 اليحه در ديگرعبارت به .است رسيده

  دهد.مي نشان متفاوتي

 

 استاني( و ملي هايدستگاه) پرورش و آموزش وزارت اعتبارات سهم .1 جدول

 )درصد(    گذشتهسال  پنج طي دولت عمومي بودجه از

 قانون در دولت عمومي بودجه از پرورش و آموزش سهم سال

1331 13/3 

1334 1/1 

1333 18/8 

1332 14/3 

1335 13/3 

1331 81/3 

1331 11/11 

 

 پرورش و آموزش حوزه به مربوط قانوني احكام

 بايد هك قوانينيرو ايناز است. باالدستي قوانين و اسناد اهداف تحقق ،عمل مبناي ،اعتبارات تقسيم در

  شوند.مي فهرست گيرند قرار توجه مورد پرورش و آموزش وزارت 1331 سال بودجه اليحه در

 

  توسعه ششم برنامه قانون

 (69) ماده

 عملكرد و هاشايستگي و تخصص براساس هاپرداخت نظام استقرار و معلمان بنديرتبه نظام تهيه .1-الف

 جامع هنقش و تحول سند براساس انساني نيروي مهندسي و معلمان بنديرتبه نظام برمبتني رقابتي

 سنواتي. بودجه قالب در اسالمي شوراي مجلس تصويب با كشور علمي

 .نور راهيان و زيارتي اردوهايويژه به آموزيدانش فرهنگي سفرهاي تسهيل و توسعه .9

 جذب اب تربيت و تعليم نظام كيفيت ارتقاي منظوربه موظفند سازمان و كشور استخدامي و اداري سازمان ب(

 و استخدامي هايرديف برنامه، قانون اجراي طول در رجايي، شهيد و فرهنگيانهاي دانشگاه طريق از معلم

 در دانشجو جذب ظرفيت و مربوطه ضوابط و قوانين رعايت با را پرورش و آموزش نياز مورد اعتبار تأمين

 دهند. قرار پرورش و آموزش وزارت اختيار در هادانشجومعلم جذب براي شده يادهاي دانشگاه
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 معادل بايد و باشدمي سازمدرسه خيرين از حمايتي هايسياست اجراي و تنظيم به مكلف دولت (ت

 سنواتي بودجه در خيرين تمامنيمه اي()پروژه هايطرح تكميل جهت را آنان يافتهتحقق هايكمك

 نمايند. منظور

 ونقان اين شدن االجراييالزم از پس ماه دو مدت ظرف حداكثر بند اين اجرايي نامهآيين تبصره ـ

 رسد.مي وزيرانهيئت  تصويب به و تهيه پرورش و آموزش وزارت توسط

 وزارت ورزشي و پرورشي فضاهاي و مدارس سازيمقاوم و ايمني افزايش منظوربه است مكلف دولت (ث

 از برنامه قانون اجراي طول در دالر (3.444.444.444) ميليارد سه مبلغ ريالي معادل پرورش و آموزش

 متمانيمه هاي()پروژه هايطرح اولويت با ملي توسعه صندوق سهم كسر از پس ارزي ذخيره حساب محل

 دهد. اختصاص پرورش و آموزش بدنيتربيت و پرورشي آموزشي،

 وزشيآم فضاهاي تجهيز و تكميل توسعه، احداث، در غيردولتي حقوقي و حقيقي شخاص كليه هزينه (ج

 هكآموزش و پرورش  وزارت به وابسته ورزشيهاي سالن ها،كتابخانه روزي،شبانه هايخوابگاه پرورشي، و

 و نوسازي توسعه، سازمان تأييد با شودمي انجام استان توسعه و ريزيبرنامه شوراي مصوبچارچوب  در

 شود.مي محسوب مالياتي قبول قابل هزينهعنوان به كشور مدارس تجهيز

 اب سازمان توسط قانون اين شدن االجراالزم از پس ماه سه ظرف بند ايناجرايي  نامهآيين تبصره

هيئت  تصويب به و شودمي تهيه پرورش و آموزش و دارايي و اقتصادي امور هايوزارتخانه همكاري

 .رسدمي وزيران

 درآمدعنوان به خزانه به واريز از پس آموزيدانش سازمان به نقدي مردمي هداياي وها كمك درآمدها، كليه (چ

 قالب در واريزي مبالغ است موظف پرورش و آموزش وزارت .گرددمي محسوب پرورش و آموزش وزارت اختصاصي

 .يدنما هزينه مدارس در آموزيدانش سازمان توسط پرورشي و فرهنگي هايفعاليت براي فقط را سنواتي بودجه

 ايرانيهاي ارزش ترويج جهت در را الزم منابع و اعتبار برنامه هايسال طول در است موظف دولت ح(

 در مرزي و عشايري مناطق و روستايي محروم مناطق در پژوهش و مطالعه فرهنگ توسعه و اسالمي

 .دهد قرار نوجوانان و كودكان فكري پرورش كانون اختيار

 

 (09) ماده

 در كه هاييرديف طي ماده اين «الف» بند اجراي از حاصل درآمدهاي (%144) درصد صد ـ تبصره

 هايبيماري درمان و پيشگيري دخانيات، مصرف كاهش جهت در شودمي مشخص سنواتي هايبودجه

 (13) ماده «ب» بند موضوع ورزش توسعه و آن مصرف از حاصله عوارض درمان و بازتواني آن، از ناشي

 اختيار در 2/14/1333 مصوب (4) دولت مالي مقررات از بخشي تنظيم قانون به مواد برخي الحاق قانون

 گيرد.مي قرار پزشكي آموزش و درمان بهداشت، و پرورش و آموزش جوانان، و ورزش هايوزارتخانه
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 ششم برنامه قانون (31) ماده

 يرفتپذ خواهند يا و اندپذيرفته را فرهنگيان ذخيره صندوق عضويت كهآموزش و پرورش  وزارت كاركنان

 نيز دولت و كنند واريز صندوق حساب به درصد 5 تا را خود مزاياي و حقوق از درصدي ماهانه بايد

 رديف در كاملطور به را فرهنگيان ذخيره صندوق به اعضا واريزي سهم معادل سالههمه است موظف

  .نمايد پرداخت و منظور سنواتي بودجه در خاص اعتباري

 

 (94) ماده

 براي را افزودهارزش بر ماليات (%3) درصد 3 كل از (%41/4) درصد صدمهفتوبيست است مكلف دولت 

 پهلواني، كشتي و ايزورخانه هايورزش الملليبين فدراسيون همگاني، ورزش مدارس، ورزش توسعه

 جانبازان و معلوالن حوزه درويژه به ورزش هايزيرساخت و بانوان ورزش عشايري، و روستايي ورزش

 در پرورش و آموزش وزارت و جوانان و ورزش وزارت به مربوط هايرديف در مبلغ اين دهد. اختصاص

 .دگيرمي قرار وزارتخانه اين اختيار در موافقتنامه مبادله از پس و شودمي بينيپيش سنوات بودجه

 

 4/21/2999 تصويب (1) دولت مالي مقررات از بخشي تنظيم قانون به مواد برخي الحاق قانون

 نگهبان شوراي تأييد و

 (42) ماده

 م،التعليالزم آموزاندانش تحصيلي كامل پوشش منظوربه شود،مي داده اجازه پرورش و آموزش وزارت به 

 .كند اقدام آموزشي خدمات خريد به نسبت ندارد وجود دولتي مدارس در كافي ظرفيت كه مناطقي در

 

 (19) ماده

 و همگاني ورزش توسعه منظوربه مجازند كشوري خدمات مديريت قانون (5) ماده مشمول اجرايي هايدستگاه

 بودجه از (%1) درصد يك سنواتي بودجه قوانين قالب در جوانان امور و ورزشهاي زيرساخت توسعه و قهرماني

 و ورزش وزارت توسط دستورالعملي طي كه را مستقيم هايهزينه و ايهزينه (1) و (1) فصول استثنايهب خود

 .كنند هزينه گردد،مي ابالغ و تهيه كشور ريزيبرنامه و مديريت سازمان و جوانان

 .شودمي مدارس ورزشي فضاهاي توسعه صرف اعتبار اين از (%34) درصد سي ـ «2» تبصره

 

  (61) ماده

 ترمكعبم هر مصرف ازايبه گاز، نرخ دريافتبر عالوه ذيل شده تعيين تكاليف پايان تا است مكلف دولت

 از عوارضعنوان به را هاپتروشيمي خوراك استثنايبه مصرفي گاز بهاي (%14) درصد ده طبيعي گاز
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 .كند واريز كشور كلداري خزانه حساببه و دريافت مشتركان

 سمدار سرمايشي و گرمايشي سامانه استانداردسازي و تأمين به مذكور منابع از (%44) درصد بيست (ب

 رديف قالب در هاهنرستان و مدارس آموزشيكمك و آموزشي تجهيزات روستاها، مدارس اولويت با

 سازمان هب كشور ريزيبرنامه و مديريت سازمان با موافقتنامه مبادله با و سنواتي بودجه قوانين در مشخص

 .يابدمي اختصاص كشور مدارس تجهيز و توسعه نوسازي،

 

 (69) ماده

 :شودمي داده اجازه دولت به 

 فروشيخرده از عوارض اخذ و وضع به نسبت دخانيات مصرف كاهش و جامعه سالمت ارتقاي منظوربه (ب

 رديفي طي و واريز كشور كلداري خزانه نزد عمومي درآمد حساب به حاصله درآمد .كند اقدام سيگار

 بتصوي و كشور ريزيبرنامه و مديريت سازمان پيشنهاد به شودمي مشخص سنواتي هايبودجه در كه

 و بازتواني آن، از ناشيهاي بيماري درمان و پيشگيري آموزش، و دخانيات مصرف كاهش منظوربه دولت

 اختيار در مدارس در همگاني ورزشخصوص به ورزش توسعه و آن مصرف از حاصله عوارض درمان

 .گيرد قرارذيربط  هايدستگاه

 

 (03) ماده

 هايآموزشگاه كليه تجهيز و اساسي قانون (34) امسي اصل اجراي و آموزشي عدالت برقراري منظوربه 

 و مؤسسات از دسته آن و رضوي قدس آستان روستاها، و محروم مناطق اولويت با پرورش و آموزش

 هك اجرايي هايدستگاه ساير و امام فرمان اجرايي ستاد و مسلح نيروهاي زيرمجموعه اقتصاديهاي بنگاه

 اردد وجود فقيه ولي اذن كه مواردي استثنايبه اند،نكرده پرداخت ماليات قانون اين تصويب زمان تا

 عهتوس جهت صرفاً حاصله منابع باشند،مي افزودهارزش بر ماليات و مستقيم ماليات پرداخت به موظف

 ورمنظ اين به كه اينامهآيين براساس تا گيردمي قرار پرورش و آموزش وزارت اختيار در آموزشي عدالت

 .نمايد هزينه رسد،مي وزيران هيئت تصويب به و تهيه

  

www.irpublicpolicy.ir



 

 اه مجلس شوراي اسالمی مركز ژپوهش  
 

14 

 

 تابعه هايسازمان و پرورش و آموزش وزارت به مربوط كشور كل بودجه واحدهماده هايتبصره متن

 

 كشور كل بودجه واحدهماده متن در پرورش و آموزش وزارت با مرتبط احكام .9 جدول

 (2996 سال بودجه قانون و 2990 سال بودجه اليحه مقايسه)

 2990 سال اليحه   2996 سال قانون

 اختيار در منابع از است موظف ايران نفت ملي شركت ـ «2» تبصره «ـه» بند

 مبلغ سقف تا رايگان (VB) قير اوليه مواد تن ميليون چهار ريالي معادل خود

 (%3) درصد سه ... نسبت به ريال (34.444.444.444.444) ميليارد هزار سي

 نوسازي، )سازمان پرورش و آموزش وزارت اختيار در مدارس نوسازي جهت

 دهد. قرار كشور( مدارس تجهيز و توسعه

- 

 ميليارد هزار چهل مبلغ 1331 سال در ـ «4» تبصره «ـه» بند

 براي عامل هايبانك توسط تسهيالت ريال (24.444.444.444.444)

 و هادانشگاه هايكارگاه و هاآزمايشگاه روزرسانيبه و تجهيزات خريد

 يكهزارودويست فرهنگيان دانشگاه ...تفكيك به آموزشي مؤسسات

 و رجايي شهيد دانشگاه ،ريال (1.444.444.444.444) ميليارد

 ميليارد هزار دو پرورش و آموزش هايهنرستان

 توافق مورد فهرست براساس ريال (4.444.444.444.444)

 تئهي تضمين با و كشور بودجه و برنامه سازمان و مذكور هايوزارتخانه

 اين شود.مي پرداخت مذكور آموزشي مؤسسات و هادانشگاه امناي

 بمتناس وآنها  اختصاصي درآمد محل از دوساله تنفس از پس تسهيالت

 پرداختزبا هابانك با تفاهم مورد زمانبندي برمبتني و دريافتي ميزان با

  شود.مي

- 

- 

 قانون در مندرج اهداف تحقق منظوربهـ  «4» تبصره «و» بند

 لجدو براساس شودمي داده اجازه دولت به توسعه، ششم برنامه

 توسعه صندوق 1331 سال ورودي از برداشت به نسبت زير،

 شماره به عمومي درآمد رديف به را حاصله منابع و اقدام ملي

 :نمايد واريز كشور كلداري خزانه نزد 314145بندي طبقه

 زارتو بازنشستگان خدمت پايان پاداش بدهي تسويه به كمك

 دالر( ميليون 1.441) ريال ميليارد 35.444 :پرورش و آموزش

 درصد صدموهفتبيست است مكلف دولت ـ «6» تبصره «ط» بند

 حساب به واريز از پس را افزودهارزش بر ماليات درصد نه از (41/4%)

 114512 و 114513 ،114514 هايرديف موضوع عمومي درآمد

 ششم برنامه قانون (32) ماده موضوعات در قانون اين 5شماره  جدول

 رديف، مطابق آنها ذيلشرح به مربوطه جداول و هارديف محل از توسعه

 نمايد. هزينه

 صدموهفتبيست است مكلف دولت ـ «6» تبصره «ط» بند

 پس را افزودهارزش بر ماليات (%3) درصد نه از (%41/4) درصد

 ،114514 هايرديف موضوع عمومي درآمد حساب به واريز از

 موضوعات در قانون اين 5 شماره جدول 114512 و 114513

 جداول و هارديف محل از توسعه ششم برنامه قانون (32) ماده

 .نمايد هزينه رديف، مطابق آنها ذيل توضيح شرحبه مربوطه

 كليه است مكلف كشور مالياتي امور سازمان ـ «0» تبصره «د» بند

 سقف تا توسعه ششم برنامه قانون (13) ماده موضوع وصولي درآمدهاي

 را ريال (13.334.444.444.444) ميليارد سيوسيصد و هزار سيزده

 واريز كشور كلداري خزانه نزد 114515 درآمدي رديف به و وصول

-34 رديف محل از حاصل، درآمدهاي (%144) درصد صد نمايد.

 گردد.مي هزينه مذكور ماده تبصره حكم اجراي در 534444
 

- 
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 2990 سال اليحه   2996 سال قانون

 و منابع كليه 1331 سال ابتداي از - «9» تبصره «ب» بند 

 و آموزش كل ادارات پرورش، و آموزش وزارت درآمدهاي

 شود.مي اختصاصي هااستان پرورش

 شودمي داده اجازه پرورش و آموزش وزارت به -«9» تبصره «هـ» بند

 فضاهاي و امالك از بخشي كاربري سازيبهينه و ساماندهي منظوربه

 تي،تربي و آموزشي مالحظات رعايت با و خود تربيتي و ورزشي آموزشي،

 اربريك تغيير كند. اقدام آنها از برداريبهره و بازسازي احداث، به نسبت

 تانشهرس يا استان پرورش و آموزش شوراي پيشنهاد به بند اين موضوع

 و شهرسازي عالي شورايتأسيس  قانون (5) ماده كميسيون تصويب و

 تغيير شامل عوارض كليه پرداخت از و گيردمي صورت ايران معماري

 تخريب احداث، برداري،هبهر گواهي اخذ امالك، انتقال و نقل كاربري،

 باشد.مي معاف شهرداري عوارض ساير و بازسازي و

 داده اجازه پرورش و آموزش وزارت به -«9» تبصره «ـه» بند

 كامال از بخشي كاربري سازيبهينه و ساماندهي منظوربه شودمي

 مالحظات رعايت با و خود تربيتي و ورزشي آموزشي، فضاهاي و

 آنها از برداريبهره و بازسازي احداث، به نسبت تربيتي، و آموزشي

 آموزش شوراي پيشنهاد به بند اين موضوع كاربري تغيير كند. اقدام

تأسيس  قانون (5) ماده كميسيون تصويب و استان پرورش و

 از و گيردمي صورت ايران معماري و شهرسازي عالي شوراي

 ك،امال انتقال و نقل كاربري، تغيير شامل عوارض كليه پرداخت

 عوارض ساير و بازسازي و تخريب احداث،برداري، بهره گواهي خذا

 باشد.مي معاف شهرداري

 كه نمايد اقدام نحوي به است موظف دولت -«9» تبصره «و» بند

 براساس كه پرورش و آموزش در شاغل نيروهاي هايپرداخت كليه

 بمصو قوانين براساس و كشور استخدامي و اداري سازمان قانوني مجوز

 و ماهانهصورت به هستند خدمت به مشغول اسالمي شوراي مجلس

 گردد. پرداخت شده بينيپيش مصوب اعتبارات محل از همزمان

- 

 

 2990 اليحه متن و هاتبصره با پرورش و آموزش حوزه با مرتبط قانوني احكام انطباق بررسي

تبصره « هـ»بند  در 1331 سال قانون در كه مدارس نوسازي به مربوط اعتبارات ،1331 اليحه در -

 تا كه بود شده مكلف ايران نفت ملي شركت 1331 سال در .است شده حذف ،بود شدهبيني پيش« 1»

 كه هدد اختصاص مدارس نوسازي به رايگان قير ،درصد سه نسبت به ريال ميليارد هزار سي مبلغ سقف

  ندارد. وجود تكليفي چنين 1331 سال در

 خدمت پايان پاداش بدهي تسويه به كمك منظوربه است شده داده اجازه دولت به 1331اليحه  در -

 دالر( ميليون 1.441) ريال ميليارد 35.444 ملي توسعه صندوق از پرورش و آموزش وزارت بازنشستگان

  نبود. 1331 سال قانون در حكم اين كه نمايد برداشت

 )وزارت عنوان با 141544-11 رديف در (4) ...تنظيم قانون به مواد برخي الحاق قانون( 21ماده ) -

 در 1331اليحه  هايتبصره در برخوردار(كمتر  مناطق در آموزشي خدمات خريد – پرورش و آموزش

  .است شده گرفته نظر

 ندس براساس معلمان بنديرتبه طرح تدوين به مكلف را دولت ششم برنامه قانون (13) ماده «4» بند -

 ست.ا نموده سنواتي بودجه قالب در اسالمي شوراي مجلس تصويب با كشور علمي جامع نقشه و تحول

 در و باشدمي بررسيدرحال  تحقيقات و آموزش كميسيون در اكنونهم كه معلمان بنديرتبه طرح

 درسي تصويب به موضوع اين معلمان بنديرتبه طرح بررسي دستور با 5/3/1331 تاريخ جلسه آخرين

 آن براساس و شود برده صحن به تصويب براي ششم برنامه قانون (13) ماده «4» بند به ايالحاقيه كه
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 تحصيلي سال ابتداي در حداكثر معلمان بنديرتبه طرح اجراي به مكلف پرورشو  آموزش وزارت

 زيادي اعتبار به نياز معلم هزار 344 از بيش سطح در طرح اين اجراي ترتيب بدين شود. 3813-1331

 طرح عنوان با موضوعي 1331اليحه  در وجود اين با اما شد،مي ديده بودجه اليحه در بايد كه دارد

 است. نشده ديده معلمان بنديرتبه

 متفرقه رديف در ششم برنامه قانون (34) ماده «ث» بند نيز و (13) ماده «ح» بند اجراي براي الزم اعتبارات -

 است. شده منظور نوجوانان و كودكان فكري پرورش كانون سهامي شركت براي 482444 كد بايافته انتقال

 منابع از( %44) درصد بيست اختصاصدرخصوص  ششم برنامه قانون (15) ماده «ب» بند موضوع -

 رد مدارس گرمايشي و سرمايشي سامانه استانداردسازي و تأمين به مصرفي گاز( %14) عوارض از حاصل

 و مديريت سازمان با موافقتنامه )مبادله قيد به توجه با البته و شده ديده 534444-48 متفرقه رديف

  است. شده گذاشته (1) عدد رديف اين اعتبار ميزان براي كشور( ريزيبرنامه

 پيماني و رسمي كاركنان حقوق 1331 سال در پرورش و آموزش وزارت كه آنجايي از -«3» تبصره «و» بند -

 موضوع با« 3»تبصره  «و» بند بنابراين ،نمايدمي پرداخت كشور سراسر در همزمان و ماهانهصورت به را خود

 است. نشده تكرار اليحه در آموزش وزارت در شاغل نيروهاي هايپرداختي همزمان و ماهانه پرداخت

 متفرقه اعتبارات از رديف دو در 1331 سال بودجه اليحه در ششم، برنامه قانون (13) ماده موضوع -

 است: شده ديده پرورش و آموزش وزارت براي زير عناوين با انتقالي

 سازمان ريال ميليارد 5/131 مبلغ به اعتباري 1144445444 عمراني كد با 141144 رديف در

 براي ريال ميليارد 5/414 مبلغ به اعتباري 141583 رديف در و كشور مدارس تجهيز و توسعه نوسازي،

 ملي اعتبارات بهآموزان دانش سالمت يارتقا و بدني تربيت هايفعاليت - پرورش و آموزش وزارت

  است.يافته انتقال

 هذخير صندوق به دولتالشركه سهم پرداخت درخصوص توسعه ششم برنامه قانون( 85ماده ) موضوع -

  .است شده منظور فرهنگيان ذخيره صندوق به كمك عنوان با 141544-3 رديف در ،فرهنگيان

 

 پرورش و آموزش (استاني) محلي و ملي هايدستگاه اعتبارات جايگاه بررسي

 برنامه قانون (1) ماده «پ» بند استناد به پرورش و آموزش اعتبارات ،1331 اليحه دراينكه  به توجه با

 در ار پرورش و آموزش اعتباراترو ايناز ،است گرفته صورت محلي و ملي هايدستگاه تفكيك به ششم

 .ايمكرده منعكس (استاني) محلي و ملي اجرايي هايدستگاه اعتبارات عناوين با جداگانه قسمت دو

 ويافته انتقال عناوين با قسمت دو در اليحه در نيز پرورش و آموزش متفرقه اعتبارات همچنين

 چون .مايورزيده مبادرتنيافته انتقال قسمت درج به تنها ذيل جدول در كه است شده درجنيافته انتقال

 معجحاصل پرورش و آموزش اعتبارات كل نتيجه در .است شده محاسبه بار يكيافته انتقال اعتبارات

  بود. خواهدنيافته انتقال متفرقه و محلي ،ملي اجرايي هايدستگاه اعتبارات رقم سه
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 ريال( )ميليون  (استاني و ملي) پرورش و آموزش وزارت اعتبارات كلي تصوير .4 جدول
 تغييرات 2990 اليحه 2996 مصوب عنوان رديف

 43/44 28،415،113 33،538،285 پرورش و آموزش ملي اجرايي هايدستگاه اعتبارات 1

 13/12 322،382،444 341،144،838 پرورش و آموزش )استاني( محلي اجرايي هايدستگاه اعتبارات 4

 41/15 334،153،113 321،411،343 پرورش و آموزش )استاني( محلي و ملي اعتبارات جمع 3

 *- 21،181،444 31،434،138 نيافته()انتقال متفرقه اعتبارات 2

 91/20 499،447،029 901،111،712 آموزش و پرورش اعتبارات كل جمع 1
 ايمتفرقه اعتبارات از برخي 1331اليحه  در .شودمي تنظيم سال همان ويژه مقتضيات به بنا سال هر در متفرقه هايرديف عناوين فهرست *

 عناويني از بخشي نتيجه در ،اندشده محاسبه قسمت آن در و شده منتقل هاهزينه بخش به باراين ،بودند شده گرفته نظر در گذشته سال در كه

 اعتبارات كل مقايسه براي .ندارند 1331 قانون بارا  مقايسه قابليتاند، شده مشخصنيافته انتقال برچسب با اليحه هايمتفرقه جدول در كه

 ساختار در جديد تتغييرا باآنكه  حال بيابند. مقايسه قابليت تا شوند محاسبهجمعاً  ،نيافتهانتقال هم ويافته انتقال موارد هم كه است الزم متفرقه

  .نيست صحيح حوزه اين در تغييرات درصد محاسبه (1331 اليحه)نويسي بودجه

 

 دولت عمومي مصارف جمع در (محلي و ملي هايدستگاه) پرورش و آموزش اعتبارات جايگاه بررسي

 اعتبارات جمع زير جدول در ،شود مشخص دولت عمومي بودجه در پرورش و آموزش جايگاه كهآن براي

 عمومي بودجه مصارف اعتبارات به نسبت متفرقه( هايرديف – استاني – ملي) پرورش و آموزش وزارت

  .است شده مقايسه دولت

 

 دولت عمومي مصارف جمع در استاني( و )ملي پرورش و آموزش وزارت اعتبارات جايگاه .1 جدول

 2990اليحه 2996 مصوب عنوان رديف

 3،331،414،834 3،114،881،322 دولت عمومي بودجه مصارف 1

4 
 متفرقه و استاني و )ملي پرورش و آموزش وزارت اعتبارات

 نيافته(انتقال
314،554،441 233،224،113 

 11/11 81/3 دولت عمومي مصارف از نسبت 3

 

 درصد 11/11 ،اليحه در پرورش و آموزش اعتبارات ،شودمي مشاهده فوق جدول در كه همانگونه

 متوسططور به گذشته هايسال در نسبت اين .است داده اختصاص خودبه را دولت عمومي مصارف كل از

 ازآموزش و پرورش  سهم كه دريافت توانميرو ايناز .است بوده دولت مصارف كل از درصد 14 از كمتر

  .است يافته افزايش دولت عمومي بودجه
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 (2990 اليحه و 2996 )قانون پرورش و آموزش ملي اجرايي هايدستگاه اعتبارات بررسي .6 جدول

 كد

دستگاه
 عنوان

 اعتبارات كل متفرقه و ايسرمايه هايدارايي تملك اختصاصي متفرقه و عمومي هزينه

 تغييرات 2990 برآورد 2996 مصوب
 مصوب

2996 

 برآورد

2990 
 2990 كل 2996 كل تغييرات 2990 برآورد 2996 مصوب تغييرات

 تغييرات

 

26،707،117 رورشپ و آموزش وزارت،،12/44 967،777 ،2211 ،،،34/41- 20،629،439 ،،69/67 
2،040،977 رورشپ و آموزش وزارت ،،99/21 967،777 ،،2211 ،،،34/41- 9،196،170 ،،13/221 
54،444 رورشپ و آموزش عالي شوراي دبيرخانه ،21 7 0 7 94/40- 17،916 ،31/29 
آموزيدانش سرانه تأمين به كمك ،،،،20/20 7 0 7 0 0 7 1،443،777 ،،20/20 
محروم مناطق تحصيلي وششپ ارتقاي و حمايت جامع طرح ،،،،23/217 7 0 7 0 0 7 1،171،617 ،،23/217 
آموزاندانش سالمت يارتقا و بدني تربيت هايفعاليت ،،،،91/13 7 0 7 0 0 7 2،911،477 ،،91/13 
دبستان از يشپ آموزش كيفيويكمّ توسعه ،،29/94 7 0 7 0 0 7 117،777 ،29/94 
دانش و كار هايآموزش در مشاركت توسعه و سپاريبرون ،،26/27 7 0 7 0 0 7 677،777 ،26/27 
آموزاندانش تربيتي امور و رورشيپ هايفعاليت ،،،،66/29 7 0 7 0 0 7 2،093،777 ،،66/29 
777،777،2 فرهنگيان ذخيره صندوق به كمك ،90- 7 0 7 0 0 7 2،777،777 ،90- 
كشور از خارج مدارس اداره ،،،،17 7 0 7 0 0 7 2،177،777 ،،17 
كمتربرخوردار مناطق در آموزشي خدمات خريد ،،،60/90 7 0 7 0 0 7 619،117 ،،60/90 
وزشيآم عدالت توسعه و رورشيپ و آموزشي هايفعاليت به بخشيكيفيت ،،،،99/10 7 0 7 0 0 7 1،111،717 ،،99/10 
777،977 فرهنگيان مسكن يارانه -- - - - 7 - - 977،777 -- 

 آموزشي ريزيبرنامه و وهشپژ سازمان ،،،91/3 279،177 141،500 02/96 5،853 3044 99/40- 2،749،637 ،،31/27 
آموزشي ريزيبرنامه و وهشپژ سازمان ،،94/0 271،777 140،000 11/90 4،000 2080 43- 940،777 ،،36/27 
رورشپ و آموزش مطالعات وهشگاهپژ ،،16/21 2،177 1،500 7 1،853 964 90/40- 34،637 ،01/27 
تربيت و تعليم تاريخ موزه -آموزشي ريزيبرنامه و وهشپژ سازمان ،،39/2777 7 21،777 ،39/27 

مردمي هايمشاركت توسعه مركز و دولتيغير مدارس سازمان ،،96/29297،777،46/93،،43- 990،077 ،79/9 
ييرجا شهيد دانشگاه ،،1/29107،777،79/90-،،11/19- ،،73/3- 
كشور مدارس تجهيز و توسعه نوسازي، سازمان ،،26/1277،،،،76/94- 9،932،237 ،،19/99- 
فرهنگيان دانشگاه ،،،،94/24317،777،،42/19،،11- 4،119،979 ،،99/29 
استثنايي رورشپ و آموزش سازمان ،،21/29912،177،71/12،،23/91- 961،092 ،،33/24 
سوادآموزي نهضت ،،،،16/2424،777،10/219،،79/99- 9،297،973 ،،99/24 
نوجوانان و كودكان فكري رورشپ كانون سهامي شركت ،،،،99/2277،،93/3- 2،404،999 ،،13/27 
377،661،11 جمع ،، 31/911،709،777 ،،34/127 631،327،22 ،،10/94- 99،193،431 ،،79/11 
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 جدول اين در همچنين .است شده منظور جداگانه رديف 3 در ملي اعتبارات ،1331 اليحه در

 ار مهمي نكات موارد اين مقايسه .شودمي مشاهده نيز هادستگاه هايرديف در جابجايي و تغيير اندكي

  سازد.مي نمايان

 بوده ريال ميليارد 344 ،(141544 -1 كد با) 1331 قانون در فرهنگيان مسكن يارانه رديف اعتبار -

رو ايناز .است شده ادغام (141544 -1)آموزش و پرورش  وزارت اعتبارات ذيل ،1331 اليحه در كه است

  .است شده اضافه پرورش و آموزش 1331 مصوب اعتبارات جمع به فرهنگيان مسكن يارانه اعتبار

  جدول در فرهنگيان ذخيره صندوق به كمك عنوان با (141544-3) رديف 1331 مصوب اعتبار -

 شده قيد ريال ميليارد 854 رديف اين براي اليحه 1 جدول در اما ،است ريال ميليارد 1.444 اليحه 1-4

  .است شده منظور (ريال ميليارد 1444) 4-1 جدول رقم فوق جدول در .است

 ،1331 اليحه در (پرورش و آموزش وزارت) 141544 رديف 1331 مصوب ايهزينه اعتبارات جمع -

 اعتبار رقم )تفاضل ريال ميليارد 154 رقم دو نمودن اضافه با .است شده درج ريال ميليارد 15.144

 ،فرهنگيان مسكن يارانه به مربوط ريال ميليارد 344 و (4-1 و 1 جدول دو در فرهنگيان ذخيره صندوق

 ،اليحه در شده درج 1331 مصوب به رقم اين شدن اضافه با كه شودمي ريال ميليارد 254 مبلغجمعاً 

  شود.مي حاصل ريال ميليارد 11.414 مبلغ نهايتاً

 توسعه و غيردولتي مدارس سازمان _ پرورش و آموزش وزارت» عنوان با 141544-1 رديف -

 كه داشته، قرار (141544 )رديف پرورش و آموزش وزارت ذيل 1331 قانون در« مردمي هايمشاركت

 هايمشاركت توسعه مركز و غيردولتي مدارس سازمان» عنوان و 141514 كد با 1331اليحه  در

 است. گرفته قرار مستقل رديف يك در «مردمي

 پرورش و آموزش كل ادارات -پرورش و آموزش وزارت» عنوان با 1331 قانون در (141544-3) رديف -

 و استانيصورت به 4-14 جدول در و شده منفك (141544) رديف ذيل از 1331اليحه  در «هااستان

 است. آمده هااستان تفكيك به

 ،گذشته سال به نسبت افزايش درصد 13/14 با (ستادي بخش) پرورش و آموزش وزارت اعتبارات -

 از واحده ماده متن «3» تبصره «ب» بند براساس دهد.مي نشان حوزه اين در ايمالحظه قابل رشد رقم

نظر به و شودمي اختصاصي هااستان پرورش و آموزش كل ادارات درآمدهاي كليه 1331 سال ابتداي

 به نسبت 1331اليحه  در ملي و استاني به اختصاصي درآمد تقسيم تركيب اساس همين بر رسدمي

 است. كرده تغيير بوده 1331 قانون در آنچه

 در آموزشي خدمات خريد محروم، مناطق تحصيلي پوشش ارتقاي و حمايت جامع طرح هايبرنامه -

 آموزشي عدالت توسعه و پرورشي و آموزشي هايفعاليت به بخشيكيفيت و كمتربرخوردار مناطق

 در افزايش هايميزان باالترين كه اندداشته اعتبار افزايش درصد 33/41و  11/31 ،18/144 با ترتيببه

  دهد.مي نشان را فوق جدول
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 معنا دو امر اين كه ،يافته كاهش درصد 53/33 ميزان به مدارس نوسازي و توسعه سازمان اعتبارات -

 سعهتو بخش در كه است چنين ،بنگريم موضوع به بينانهخوش كهصورتي در .باشد داشته تواندمي

 آموزش هايهزينه از لذا و ايمكرده پيدا مطلوبي وضع مدارس بازسازي و تجهيز يا آموزشي هايزيرساخت

 رديگ نگاه از اما .است شده كاسته ،حوزه اين در وضعيت شدن مطلوبدليل به بخش اين در پرورش و

  .است داشته كمتري توجه مدارس بازسازي و تجهيز و توسعه به نسبت دولت كه انگاشت چنين توانمي

 .است پرورش و آموزش اعتبارات درتأمل  قابل نكته رجايي شهيد دانشگاه درصدي 48/8 كاهش -

 آموزش انيانس نيروي تأمين منابع از يكي ،است كرده تعيين هم ششم برنامه قانون كه تكليفي رغمعلي

 اهدانشگ اعتبارات كه كرد اشاره بايد البته شود. تقويت نهاد اين رفتمي انتظار كه است پرورش و

  .است بوده مواجه درصدي 33/13 رشد با فرهنگيان

 خواهيم موضوع اين به خود جاي در .است داشته اعتبار افزايش 33/12 معادل نيز سوادآموزي نهضت -

 پرداخت.

 ميزان به قانون به نسبت اليحه در پرورش و آموزش ملي اجرايي هايدستگاه اختصاصي اعتبارات -

  پرورش و آموزش وزارت رديف اختصاصي اعتبارات نمونه براي .است يافته افزايش درصد 82/414

 افزايش درصد 1145 معادل ريال ميليارد 2.214 به 1331 سال در ريال ميليارد 314 از (1-141544)

درخصوص  واحدهماده متن« 3»تبصره « ب»بند  از ناشي توانمي را افزايش اين از بخشي .است يافته

 نظام در رفتار تغيير نتيجه در و هااستان پرورش و آموزش كل ادارات درآمدهاي شدن اختصاصي

 اين از پيش كه اختصاصي درآمدهاي اين از بخشي كه طوريهب دانست. 1331اليحه  درريزي بودجه

  .است گرفته قرار ملي اختصاصي درآمدهاي ذيل اليحه در ،بود استاني اختصاصي درآمدهاي جزء

 

 پژوهش و آموزش امور ذيل فصول ملي اعتبارات .0 جدول

 پژوهش و آموزش امور از فصل هر سهم 2990 اليحه عنوان كد
 1331 اليحه،، وهشپژ و آموزش امور 1800000000
،، عمومي رورشپ و آموزش فصل 1801000000

1802000000 
 و ايحرفهوفني آموزش فصل

 آموزيمهارت
،،

،، عالي آموزش فصل 1803000000
،، ايهپ هايوهشپژ فصل 1804000000
،، ايتوسعه هايوهشپژ فصل 1805000000

1806000000 
 امور در توسعه و تحقيق فصل

 وهشپژ و آموزش
،،
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 كل از درصد 51/14 ميزان به سهمي عمومي پرورش و آموزش فصل كه دهدمي نشان باال جدول

 21/14 با عالي آموزش كه است درحالي اين دهد.مي اختصاص خودبه را پژوهش و آموزش امور اعتبارات

 .است داده اختصاص خودبه 1331اليحه  در را پژوهش و آموزش امور از حجم بيشترين درصد

 امور جمع در و شده منفك ملي اعتبارات از 1331اليحه  در استاني پرورش و آموزش اعتبارات

 گانهده امور ذيل 1331 قانون در اعتبارات اين كه استدرحالي  اين .است نشده منظور پژوهش و آموزش

 ولفص و امور اعتبارات مقايسه بهتوان نمي اينجا دربنابراين  شدند.مي محاسبه (پژوهش و آموزش امور)

 .پرداخت 1331 قانون و 1331اليحه 

 

 پرورش و آموزش هايبرنامه ملي اعتبارات بررسي

 ،1331 اليحه 2 پيوست در ،شد داده توضيح 1331اليحه  ساختار تغييردرباره پيشتر  كه گونههمان

 رحسبب تفكيك به و دوم و اول بخش دو در ،فعاليت و برنامه برحسب ملي اجرايي هايدستگاه اعتبارات

 -پرورش و آموزش هايبرنامه از بخشي ترتيب اين به .است شده درج «واحد هزينه» و «شدهتمام بهاي»

 واحد هزينه برپايه - برنامه 22 تعداد – ديگر بخش و شدهتمام بهاي محاسبه با - برنامه 34 تعداد

 دارد: وجود پرورش و آموزش هايبرنامه فهرستدرباره  ذكر قابل نكته چند .است شده منعكس

 هايپژوهش برنامه همچنان ،است شده فهرست بخش اين در كه ايبرنامه 11 ميان در -

 رشپرو و آموزش وزارت .است شدهبيني پيش مختلف هايدستگاه ذيل توجهي قابل مقدار به كاربردي

 هايمشاركت توسعه مركز وغيردولتي  مدارس سازمان - پرورش و آموزش عالي شوراي دبيرخانه -

 و آموزش مطالعات پژوهشگاه – سوادآموزي نهضت – استثنايي پرورش و آموزش سازمان – مردمي

 خود براي را مطالعاتي هايپروژه از توجهي قابل تعداد اعتبارهريك  كه هستند هاييدستگاه پرورش

 پرسش .است شده ايجاد پرورش و آموزش درون پژوهشي و مطالعاتي موازي نهادهاي اند.كردهبيني پيش

 ؟ است ميزان چه تحقيقاتي هايفعاليت حوزه در سوادآموزي نهضتاثربخشي  نمونه براي كه است اين

 قابل و كاربردي مطالعات كه است ساخته نمايانالذكر فوق نهادهاي با تعامل كه نمايدمي يادآوري

بيني پيش مفصلي پژوهشي اعتبارات سالههمهآنكه  حال .است نگرفته صورتآنها  در مفيدي و استفاده

  شود.مي

 ندس» در سازمان اين .استتأمل  قابل سوادآموزي نهضت سازمان هايبرنامه در ديگر مهم نكته -

 فااهد جدول در و سند اين 53 فحهص در ،است كرده منتشر 1333 سال در كه «بيسواديكني ريشه

  آيد.نمي در جور اليحههاي بينيپيش با كه كرده درج را ارقامي نياز مورد اعتبارات و كمي

 سال براي سوادآموزان پوشش بخش در سوادآموزي نهضت سازمان كمي اهداف گفتهپيش سند در

 سوادآموزي براي 1331 بودجه در كهدرحالي  نمودهبيني پيش سوادآموز نفر 338144 تعداد ،1331

 نهضت ،سند آن در .خود هايبرآورد از بيش يعني .است كرده دريافت اعتبارسوادآموز  254444
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 به مربوط اعتباراترو ايناز و كرده اعالم صفر را 1331 سال براي ماندهباقي سوادآموزان ،سوادآموزي

 1331 سال تا ،سازمان برآوردهاي به بنا ديگرعبارت به .است دهكر اعالم صفر نيز را سوادآموزي برنامه

سوادآموز  212814 تعداد براي همچنان 1331اليحه  در كهدرحالي  شود، كنريشه بيسوادي بود قرار

 دهش اعالم اهداف تحقق در ناتواني و هابرنامه در تشتت و ناهماهنگي اين .است شده اعتباربيني پيش

 جاي ،است نكرده عمل خود شده تعريف هايچارچوب به حتي كه سوادآموزي نهضت سازمانازسوي 

 هايبودجه در است قرار هاييسال چه تا سوادآموزي هايبرنامه براي كه است اين پرسش .دارد السؤ

 شود؟ داده اختصاص اعتبار سنواتي

 ،1331 سال در (1841418444) «آموزاندانش اجتماعي هايآسيب از پيشگيري»برنامه  ذيل -

 منظور اين به .است شده گرفته نظر در نفر 4154444 تعداد ،1331 اليحه در و نفر 4211488 تعداد

 اعتباري 1331اليحه  در و بود شده گرفته نظر در ريال ميليارد 14 ميزان به اعتباري 1331 سال در

 ،يافته افزايش درصد 2/1 پوشش تحت تعداددرواقع  .است شدهبيني پيش ريال ميليارد 5/214 معادل

 تغييري هم برنامه اين ذيل فعاليت سه در دهد.مي نشان افزايش درصد 1/181 اعتبارات ميزان ولي

  .است نشده حاصل

 ماهيت است؟ گرفته صورت 1331 سال اقدامات از درستي ارزيابي آيا كه است اين پرسش حال

 لتع است نكرده زيادي تفاوت پوشش تحتآموزان دانش تعداد كهدرحالي  چيست؟ اعتبار افزايش اين

 دنش گران علت شود؟ داده افراد اين به است قرار خدماتي نوع چه چيست؟ اعتبارات توجه قابل افزايش

  چيست؟ خدمات اين
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 كشور كل بودجه در پرورش و آموزش به مربوط متفرقه هايرديف اعتبارات برآورد .3 جدول

 (2990 سال اليحه و 2996 سال قانون اعتبارات )مقايسه
 2990 سال بودجه اليحه 2996 سال بودجه قانون

 درصد

 موضوع رديف تغييرات
 دستگاه كد ريال( )ميليون اعتبارات

 عمراني برنامه كد
 موضوع

 (ريال )ميليون اعتبارات

 دارايي تملك ايهزينه دارايي تملك ايهزينه

 4 4 4.444.444 مدارس شير يارانه 544444 -1 4 4444444 مدارس شير يارانه 11-544444

22-534444 

-مدارس تجهيز و توسعه نوسازي، سازمان

 قانون (38) ماده «3»تبصره موضوع اعتبار

 افزودهارزش بر ماليات

4 154444 
141144 

1841415444 

 -مدارس تجهيز و توسعه نوسازي، سازمان

 قانون (38) ماده «3» تبصره موضوع اعتبار

 افزودهارزش بر ماليات

4 
144444 

 يافتهانتقال
2- 

141144 

1144445444 

 ششم برنامه قانون (13) ماده موضوع اعتبارات

 وزارت سهمدرصد  54 نسبت به توسعه

درصد  34 ،پزشكي آموزش و درمان بهداشت

 سهمدرصد  44 و جوانان و ورزش وزارت سهم

 پرورش و آموزش وزارت

4 115144 

141144 

1144445444 

 

 برنامه قانون (13) ماده موضوع اعتبارات

 سهم درصد 54 نسبت به توسعه ششم

 آموزش و درمان بهداشت وزارت

 و ورزش وزارت سهم درصد 34 ،پزشكي

 آموزش وزارت سهمدرصد  44 و جوانان

 پرورش و

- 
131544 

 يافتهانتقال
3/11- 

141583 

- 

 ششم برنامه قانون (13) ماده موضوع اعتبارات

 وزارت سهمدرصد  54 نسبت به توسعه

درصد  34 ،پزشكي آموزش و درمان بهداشت

 سهمدرصد  44 و جوانان و ورزش وزارت سهم

 پرورش و آموزش وزارت

444244 4 
141583 

 ــ

 برنامه قانون (13) ماده موضوع اعتبارات

 سهم درصد 54 نسبت به توسعه ششم

 آموزش و درمان بهداشت وزارت

 و ورزش وزارت سهم درصد 34 ،پزشكي

 آموزش وزارت سهم درصد 44 و جوانان

 پرورش و

414544 

 يافتهانتقال
4 33/2 

482444 
 «ث» بند موضوع -كتابخواني فرهنگ توسعه

 توسعه ششم برنامه قانون (34) ماده
4 4 

482444 

 ــ

 «ث» بند موضوع -كتابخواني فرهنگ توسعه

 توسعه ششم برنامه قانون (34) ماده

 كانون سهامي شركتاجرايي،  دستگاه

 نوجوانان و كودكان فكري پرورش

15444 

 يافته انتقال
4 4 

121-534444 

 كشور مدارس تجهيز و توسعه نوسازي، سازمان

 قانون (15) ماده «ب» بند موضوع اعتبارات -

 مقررات از بخشي تنظيم قانون به موادي الحاق

 (4) دولت مالي

 

4 1  - - - 4 
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 2990 سال بودجه اليحه 2996 سال بودجه قانون
 درصد

 موضوع رديف تغييرات
 دستگاه كد ريال( )ميليون اعتبارات

 عمراني برنامه كد
 موضوع

 (ريال )ميليون اعتبارات

 دارايي تملك ايهزينه دارايي تملك ايهزينه

152-534444 

 تعرفه درصد 3 از (%41/4) موضوع اعتبارات

 وزارت سهم درصد 85 افزوده.ارزش بر ماليات

  درصد 15 جوانان، و ورزش

 از درصد 44 ،پرورش و آموزش وزارت سهم

 .اشتغال و جوانان سهم كل،

 كل 3143544

 

 سهم 234244)

 (آپ

 كل 3423154

 

 سهم 383118)

 (آپ

 ــ

53444431 

 درصد 3 از درصد 41/4 موضوع اعتبارات

 درصد 85 ،افزودهارزش بر ماليات تعرفه

 درصد 15 جوانان، و ورزش وزارت سهم

 درصد 44 ،پرورش و آموزش وزارت سهم

 اشتغال و جوانان سهم كل، از

3134444 

 سهم 221144)

 (آپ

3131444 

 سهم 221144)

 (آپ

13/3 

155-534444 

 هايمجتمع سرانه به كمك موضوع اعتبارات

 كمك ريال( ميليارد 1544) پرورش و آموزش

 1544) مركزي روستا مدارس سرانه به

 پاداش از بخشي پرداخت و ريال( ميليارد

 پرورش و آموزش قبل هايسال بازنشستگان

 (ريال ميليارد 45114)

48114444 4 - - - - 4 

 4 14444 فرهنگيان محروم مناطق معوق پاداش 23-554444
141544 

 ــ
 فرهنگيان محروم مناطق معوق پاداش

12144 

 يافتهانتقال
4 1/41 

18-554444 

 مدارس تجهيز و توسعه ،نوسازي سازمان

 استان در آموزشي فضاهاي ايجاد -كشور

 بلوچستان و سيستان

4 545444 
141144 

1841415444 

 تجهيز و توسعه ،نوسازي سازمان

 آموزشي فضاهاي يجادا -كشور مدارس

 بلوچستان و سيستان استان در

 

4 
454444 

 يافتهانتقال
38/54- 

81-554444 

 مدارس تجهيز و توسعه ،نوسازي سازمان

 كالسي تجهيزات تأمين به كمك -كشور

 محروم مناطق مدارس

4 445444 
141144 

 ــ

 مدارس تجهيز و توسعه ،نوسازي سازمان

 كالسي تجهيزات تأمين به كمك -كشور

 محروم مناطق مدارس

4 
4 

 يافتهانتقال
4 

141-554444 
 سهم تأمين جهت -فرهنگيان ذخيره صندوق

 دولت
1444444 4 

141521 

 ــ

 جهت -فرهنگيان ذخيره صندوق

 دولت سهم تأمين

134444 

 يافتهانتقال
4 31- 

 11 جدول -42
 يآموزدانش يجبس

 (524444 رديف «3» ءجز )موضوع
414444 4 - - - - - 

 18 شماره جدول

 3 رديف

 يانفرهنگ يرهذخ صندوق مطالبات پرداخت

 و سهام واگذاري موضوع اعتبارات )توزيع

 (دولت الشركهسهم

252544  -  - - - 
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 2990 سال بودجه اليحه 2996 سال بودجه قانون
 درصد

 موضوع رديف تغييرات
 دستگاه كد ريال( )ميليون اعتبارات

 عمراني برنامه كد
 موضوع

 (ريال )ميليون اعتبارات

 دارايي تملك ايهزينه دارايي تملك ايهزينه

- - - - 
53444412 

 ــ

 و هاساختمان اجاره موضوع اعتبارات

 و اماكن ،امكانات ازجمله) دولتي اراضي

 و هنري ،فرهنگي ،آموزشي فضاهاي

 ي(ياجرا هايدستگاه كليه ورزشي

1244444 4  

- - - - 
53444448 

 ــ

 مدارس تجهيز و توسعه نوسازي، سازمان

 ماده «ب» بند موضوع اعتبارات -كشور

 تنظيم قانون به موادي الحاق قانون (15)

 دولت مالي مقررات از بخشي

4 1  

-  - - 
53444421 

 ــ

 پايان پاداش موضوع مطالبات تسويه

 و آموزش وزارت بازنشستگان خدمت

 پرورش

35444444 4  

- - - - 
 18 شماره جدول

 3 رديف

 ذخيره صندوق مطالبات پرداخت

 فرهنگيان
144444   

 - 289098677 يافتهانتقال متفرقه هايرديف اعتبارات جمع 183378777 يافتهانتقال متفرقه هايرديف اعتبارات جمع

 - 4680328777 يافتهنانتقال متفرقه هايرديف اعتبارات جمع 9281978693 يافتهنانتقال متفرقه هايرديف اعتبارات جمع

 69/41 4380678677 متفرقه اعتبارات كل جمع 9482078693 متفرقه اعتبارات كل جمع
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 اند:تأمل قابل متفرقه اعتبارات مورد در ذيل نكات

 رقم اين و نداشته رشدي گذشته سال به نسبت مدارس شير موضوع با 544444-1 رديف اعتبار -

 شنق و آموزاندانش غذايي سبد در شير اهميت به توجه با است. مانده ثابت تاكنون 1335 سال از البته

ها سال اين طي در تورم نرخ ميانگين و طرفيك از رشد سن در نوجوانان و كودكان سالمتي در آن

  رسد.نمينظر به منطقي موضوع اين اعتبار افزايش عدم كه گفت توانمي

 نيزنيافته انتقال بخش و است ريال ميليارد 1.384 اليحه دريافته انتقال متفرقه اعتبارات جمع -

  .است ريال ميليارد 21.181 معادل

 سال به نسبت كه است ريال ميليارد 28.111 اليحه در متفرقه هايرديف اعتبارات كل جمع -

  دهد.مي نشان رشد درصد 13/24 گذشته

 تغيير درصد 1/41 با ،فرهنگيان محروم مناطق معوق پاداش ،يافتهانتقال متفرقه اعتبارات ميان در -

  .است داشته را افزايش بيشترين گذشته سال به نسبت

– ركشو مدارس تجهيز و توسعه نوسازي سازمان اعتبارات ،يافتهانتقال متفرقه اعتبارات ميان در -

  دهد.مي نشان كاهش درصد 38/54 ميزان به بلوچستان، و سيستان استان در آموزشي فضاهاي ايجاد

 پاداش موضوع مطالبات تسويه – فرهنگيان ذخيره صندوق مطالبات پرداخت موارد 1331اليحه  در -

 الحاق قانون( 15) ماده« ب»بند  موضوع اعتبارات –پرورش و آموزش وزارت بازنشستگان خدمت پايان

 رايب اعتباري اند.شده اضافهنيافته انتقال اعتبارات عنوان با دولتي اراضي و هاساختمان اجاره موضوع و

 اطقمن مدارس كالسي تجهيزات تأمين به كمك -كشور مدارس تجهيز و توسعه و نوسازي سازمان رديف

  .است نشده گرفته نظر در محروم

 

 بنديجمع

 بودجهسازي شفاف جهت در گامي ملي اعتبارات از پرورش و آموزش استاني اعتبارات تفكيك اگرچه -

 تانياس پرورش و آموزش بودجه گذشته هايسال برخالف كه باشيم داشته توجه بايد اما ،باشدمي وزارتخانه

 يلذ هايفعاليت و هابرنامه آنكهبي .است آمده هااستان تفكيك به و سرجمعصورت به فقط 1331اليحه  در

 .ندارد وجود استان سطح در هابرنامه تحليل امكان نتيجه در باشد. مشخص اعتبارات اين

 فضاهاي از بخشي كه شودمي داده اجازه پرورش و آموزش وزارت به «3» تبصره «هـ» بند براساس  -

 با رودمي انتظار و داده رخ موضوع اين در گذشته سال در آنچه دهد. كاربري تغيير را خود آموزشي

 يتيموقع داراي كه آموزشي فضاهاي از بخشي كه است اين ،يابد ادامه آن روند نيز تبصره اين تصويب

  ند.شومي واگذار خصوصي بخش به اجارهصورت به و شوندمي داده كاربري تغيير هستند تجاري

 مساحت زا آموزشي، فضاي از بخشي كاربري تغيير با اينكه يكي است: بررسي قابل جهت چند از امر اين
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 تغيير ،آنبر عالوه شود. ترتنگ آموزاندانش براي آموزشي فضاي شودمي باعث امر اين و شده كاسته فضا

  كند.مي ايجاد اختالل فضاها و اماكن اين فرهنگي و آموزشي كاركرد در ،آموزشي فضاي از بخشي كاربري

 اختصاصي، درآمدعنوان به فضاها و اماكن اجاره از حاصل درآمد كردن منظوربه توجه با آنكه ديگر

 پرورش و آموزش اداراتويژه به پرورش و آموزش وزارت براي بيشتري انگيزه تواندمي تبصره اين تصويب

  كند. ايجاد ورزشي و تربيتي آموزشي، فضاهاي كاربري تغيير براي هااستان

 ششم برنامه قانون (48) ماده «الف» بند و (45) ماده «الف» بند مفاد با تبصره اين آنكه همه از مهمتر

 است. ممنوع برنامه اجراي طول در دولتي مدارس واگذاري ماده دو اين براساس زيرا ،دارد مغايرت توسعه

 قانون به نسبت 1331اليحه  در پرورش و آموزش وزارت ملي اجرايي هايدستگاه ايهزينه اعتبارات -

 نانكارك نسبت افزايش كنار در اعتبارات افزايش اين .است يافته افزايش درصد 84/34 ميزان به 1331

 ايهبخش هايهزينه و حجم كه باشد آن بيانگر تواندمي پرورش و آموزش وزارت آموزشي به غيرآموزشي

 سبراسا كه استدرحالي  اين ت.اس شدن فربهدرحال  ساختار و افزايشدرحال  وزارتخانه اين غيرآموزشي

 ساختار و اندازه حجم، اداري، نظام اصالح راستاي در و برنامه طول در بايد ششم برنامه قانون (48) ماده

 يابد. كاهش (%15) ميزان به حداقل اجرايي هايدستگاه مجموع

 43/44 رشد 1331 قانون به نسبت 1331اليحه  در پرورش و آموزش وزارت ملي هايدستگاه اعتبارات -

 را خانهوزارت اين صف حوزه كه هااستان پرورش و آموزش در رشد اين كهدرحالي  .است داشته يدرصد

 زانمي به تنها باشدمي آن در انساني نيروي عمده حجم البته و هابرنامه اجرايي مسئوليت و داده تشكيل

 شوند.مي اداره گران بسيار پرورش و آموزش ملي هايدستگاه كه گفت توانمي روازاين .است 13/12

 يزانم به شد گفته اين از پيش كه طورهمان قانون به نسبت اليحه در هااستان پرورش و آموزش اعتبارات -

 ايهزينه اعتبارات به مربوط هااستان پرورش و آموزش اعتبارات از درصد 1/38 است. يافته افزايش درصد 13/12

 هايينههز ديگر نيز و بنديرتبه طرح اجراي براي الزم اعتبار بينيپيش عدم به توجه با بنابراين باشد.مي

 طالباتم ها،كارياضافه شغلي، طبقه و رتبه يارتقا از ناشي مزاياي و حقوق هايافزايش همچون نشده بينيپيش

 تااعتبار كسري با 1331 سال در هااستان پرورش و آموزش گفت توانمي امتحانات الزحمهحق و التدريسيحق

 تااعتبار عملكرد همواره افزايش آورد. پايينرا  مدارس آموزشي كيفيت تواندمي امر اين و شد خواهد مواجه

 نظربه و باشدمي امر اين يدؤم نيز گذشته هايسال طي در آن مصوب اعتبارات به نسبت پرورش و آموزش

 است. شده نهادينه پرورش و آموزش در بودجه كسري اين رسدمي

 پرورش و آموزش تااعتبار درآيد، اجرا به 1331 سال در معلمان بنديرتبه طرح كه درصورتي

 باشد. معلمان مزاياي و حقوق پرداخت تكافوي تواندنمي حتي هااستان

 به قانون به نسبت اليحه در پرورش و آموزش ملي اجرايي هايدستگاه اختصاصي اعتبارات -

 و آموزش وزارت رديف اختصاصي اعتبارات مثال براي .است يافته افزايش درصد 82/414 ميزان

 درصد 1145 معادل ريال ميليارد 2.214 به 1331 سال در ريال ميليارد 314 از (141544 -1) پرورش
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اليحه  درريزي بودجه نظام در رفتار تغيير از ناشي توانمي را افزايش اين از بخشي .است يافته افزايش

 اختصاصي درآمدهاي جزء اين از پيش كه اختصاصي درآمدهاي اين از بخشي كه طوريهب دانست. 1331

 .است گرفته قرار ملي اختصاصي درآمدهاي ذيل اليحه در ،بود استاني

 

 پيشنهادها
 

 به 1331اليحه  در ششم برنامه قانون (13) ماده موضوع اعتبارات از پرورش و آموزش وزارت سهم -

 ايهزينه اعتبارات ذيل ريال ميليارد (5/414) يعني آن درصد 14 حدود كه است ريال ميليارد 354 ميزان

 (5/131) و گرفته قرارآموزان دانش سالمت يارتقا و بدني تربيت هايفعاليت - پرورش و آموزش وزارت

 اصاختص مدارس تجهيز و توسعه و نوسازي سازمان به ايسرمايه تملك اعتبارات ذيل نيز ريال ميليارد

 شود:ميارائه  پيشنهاد دو باره اين در است. يافته

 آموزيدانش ورزشي سرانه بودن پايين و مدارس در ورزشي هايزيرساخت كمبود به توجه با .1

 از ميزان آن شودمي پيشنهاد سانتيمتر(، 12) شاخص اين كشوري سرانه با مقايسه در سانتيمتر( 43)

 تملك اعتبارات به گرفته قرار پرورش و آموزش وزارت ايهزينه اعتبارات ذيل كه ماده اين درآمدهاي

  يابد. انتقال نوسازي سازمان ايسرمايه هايدارايي

 قانون به مواد برخي الحاق قانون (13) ماده «ب» بند و ششم برنامه قانون (13) ماده براساس .4

 و آموزش،... و دخانيات مصرف كاهش منظوربه حاصله درآمدهاي (4) دولت مالي مقررات از بخشي تنظيم

 هب توجه با گيرد،مي قرار ذيربط هايدستگاه اختيار در مدارس، در همگاني ورزشخصوص به ورزش توسعه

 پرورش، و آموزش وزارت عمراني اعتبارات كاهش البته و ورزشي هايزيرساخت كمبود نيز و گذاريهدف اين

 و توسعه و نوسازي سازمان ذيل ،ورزشي هايزيرساخت توسعه موضوع با عمراني ايبرنامه شودمي پيشنهاد

 برنامه ،1331 اليحه در است ذكر شايان گيرند. قرار برنامه آن ذيل حاصله منابع و شود تعريف مدارس تجهيز

 است. نشده تعريف نوسازي سازمان ذيل ،مدارس ورزش هايزيرساخت توسعه ويژه عمراني

 ششم برنامه قانون (48) و (45) مواد با واحدهماده «3» تبصره «هـ» بند مغايرت به توجه با -

  شود.مي داده «3» تبصره از بند اين حذف به پيشنهاد مدارس واگذاري ممنوعيتدرخصوص 

 دالر ميليارد سه ريالي معادل اختصاصدرخصوص  ششم برنامه قانون (13) ماده «ث» بند موضوع -

 ،ورزشي و پرورشي فضاهاي و مدارس سازيمقاوم و ايمني افزايش منظوربه برنامه قانون اجراي طول در

 و فرسوده مدارس باالي بسيار تعداد به توجه با .است گرفته قرار غفلت موردآموزش و پرورش  وزارت

  گيرد. قرار توجه مورد امر اين سازيمقاوم و بازسازي نيازمند

رون دلحاظ كاركردي يك نهاد تخصصي در ريزي آموزشي بهن پژوهش و برنامهبا توجه به اينكه سازما -

ار توان انتظتحقيقاتي است، ميهاي هاي نهادي شده براي انجام فعاليتآموزش و پرورش بوده و واجد ظرفيت
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 مين نمايد. أآموزش و پرورش را تهاي داشت كه نيازهاي مطالعاتي و پژوهشي تمامي دستگاه

بخشي و مديريت بهينه منابع مالي، مطلوب است اعتبارات پژوهشي آموزش و منظور انسجاملذا به

تنها در اين سازمان تمركز يابد و ساير  ،1841441444 با كد «كاربريهاي پژوهش»پرورش با عنوان  

وزش عالي آم دبيرخانه شوراي آموزش و پرورش همچونهاي مجموعهتباراتي كه تحت اين عنوان به زيراع

دولتي و سازمان مدارس غير –آموزي نهضت سواد –سازمان آموزش و پرورش استثنايي  –و پرورش 

و پرورشي و توسعه عدالت آموزشي هاي بخشي به فعاليتكيفيت –مردمي هاي مركز توسعه مشاركت

هاي پژوهش»د و اعتبارات برنامه حذف شون ،اختصاص يافته است ،وزارت آموزش و پرورش(آموزشي )

طرح جامع »با عنوان  141544-2فوق به جمع اعتبارات رديف هاي حذف شده از دستگاه« كاربردي

 انتقال يابد. ،«پوشش تحصيلي مناطق محرومي حمايت و ارتقا

بر عدم امكانپذيري كاهش اعتبارات استاني توسط سازمان مديريت و  1331كيد اليحه غم تأرعلي -

اي استاني وزارت آموزش و پرورش به تفكيك فصول شود اعتبارات هزينهميريزي استان، پيشنهاد برنامه

 ( مشخص شود.1-1هفتگانه )مطابق جدول 

 
 

 خذمآ و منابع

 انتشارات. و مدارك اسناد مركز ،كشور بودجه و برنامه سازمان ،تهران ،كشور كل 1331 سال بودجه قانون .1

 .انتشارات و مدارك اسناد مركز ،كشور بودجه و برنامه سازمان، تهران ،كشور كل 1331 سال بودجه اليحه .4

 – 1244) ايران اسالمي جمهوري فرهنگي و اجتماعي و اقتصادي توسعه ششمساله پنج برنامه قانون .3

  .1331 خردادماه ،اسالمي شوراي مجلس قوانين معاونت ،(1331

 تأييد و 2/14/1333 تصويب (4) دولت مالي مقررات از بخشي تنظيم قانون به مواد برخي الحاق قانون .2

 .نگهبان شوراي

 ،15581 مسلسل شماره ،434 موضوعي كد ،كشور كل 1331 سال بودجه اليحه در گيريتصميم الزامات .5

 .1331، آذرماه عمومي بخش اقتصاد مطالعات ،اقتصادي هايپژوهش معاونت

 مسلسل شماره ،414 موضوعي كد ،پرورش و آموزش بخش ،كشور كل 1331 سال بودجه اليحه بررسي .1

 .1335، آذرماه اجتماعي مطالعات دفتر ،فرهنگي و اجتماعي هايپژوهش معاونت ،15441

 آموزش وزارت ،كشور كل 1331 سال بودجه اليحه در پرورش و آموزش وزارت اعتبارات وضعيت به نگاهي .1

  .پرورش و

 و انساني منابع ريزيبرنامه مركز ،1332 – 1335 تحصيلي سال ،پرورش و آموزش وزارت آماري سالنامه .8

  .آموزش و پرورش وزارت اطالعات وريافن
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 114 چاپ: شماره       دوم سال ـ دهم دوره

 328 ثبت: شماره       41/3/1331 چاپ: تاريخ
 

 پرورش و آموزش بخش .11 كشور كل 1331 سال بودجه اليحه بررسي :گزارش عنوان

 

 

 

 (آموزش و پرورش گروه) اجتماعي مطالعات دفتر: نام

 فرحناز حسام ،موسي بيات :كنندگانتدوين و تهيه

 علي اخوان بهبهاني ،ايروان مسعودي اصل محمدرضا مالكي، علمي: انناظر

 آموزش و تحقيقاتكميسيون  متقاضي:

 ـــــــ :تخصصي ويراستار

 ـــــــ ادبي: ويراستار

 

 

 

 ــــ :كليدي هايواژه
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