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 كل كشور 1930بررسي اليحه بودجه سال 

 مهارتي اي وو حرفه هاي فنيحوزه آموزش. 01

 

 

 

 

 مديريتي خالصه

 .است ماهر انساني نيروي تربيت حوزه در مهم هايمؤلفه از يكي ايحرفه و فني يهاآموزش .1

 كلي هايسياست و («2» و« 1» هاي)بند اشتغال كلي هايسياست قبيل از نظام كلي هايسياست

، 39، 4) مواد در نيز توسعه ششم مهبرنا قانون در .اندداشته تأكيد امر اين بر (5 و 9) مقاومتي اقتصاد

 يهاآموزشوكيفي كمّي هايشاخص ارتقاي .است شده وضع ارتباط اين در احكامي (33 و 33، 35، 34

  .است شده ديده ششم برنامه قانون در سطوح همه در ايحرفه و فني

 را ايفهحر و فني يهاآموزش به توجه ضرورت دانشگاهي نالتحصيالفارغ بيكاري پديده بروز .0

 فني تربيت ومع آموزش جا نظام قانون ابالغ و تصويب موجب هاآموزش اين اهميت .است كرده دوچندان

 نظر در نآ براي الزم اعتبارات 1931 سال بودجه اليحه در است الزم كه است شده مهارتي واي و حرفه

  .شود گرفته

 .است منفي جهاتي از و مثبت جهاتي از كه است شده ايجاد تغييراتي جاري سال بودجه اليحه در .9

 ،كندمي ريپيشگي گراييتمركز ازازسويي  كه هادستگاه از بعضي استاني اعتبارات شدن جدا مثالعنوان به

 به نسبت 1931بودجه سال  اليحه در را آن ذيل هايبرنامه و دستگاه اعتبارات مقايسه ديگرازسوي  اما

 استاني اعتبارات جداسازي ارتباط اين در مثال بارزترين .دسازمي مواجه اشكال با 1933 سال مصوب

 شديد كاهش موجب ظاهر در جداسازي اين .است پژوهش وآموزش  امور از پرورش وآموزش  دستگاه

 210.000 به 1933 سال مصوب قانون در ريال ميليارد 510.000 از پژوهش وآموزش  امور اعتبارات

 ميليارد 944.980 انفكاك ،آن علتدرحالي كه  ،است شده 1931بودجه سال  اليحه در ريال ميليارد

 تحت و خارج پژوهش وآموزش  امور به مربوط اعتبار از كه است پرورش وآموزش  استاني اعتبارات ريال

 موجب استاني اعتبارات تنيدگيازسوي ديگر درهم .است آمده پرورش وآموزش  وزارت استاني اعتبار

 ازيجداس قابل و گرفته قرار استاني اعتبارات دل در ايحرفه و فني يهاموزشآ فصل اعتبارات است شده

منطقي است اعتبارات استاني وزارت آموزش و پرورش كه بخشي از آن مربوط  .نباشد تغييرات محاسبه و

حسب برنامه، ( و بر1-1گانه )جدول ك فصول هفتاي است به تفكيهاي فني و حرفهبه فصل آموزش

 تا از شفافيت الزم برخوردار باشد.شود ص فعاليت مشخ
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 الس بودجه اليحه در ،است ريزيبودجه نظام در ضعفي نقطه آن گستردگي كه متفرقه اعتبارات .4

ورت صبه هنوز چون اما ،است مثبتي امر كه است شده هادستگاه اعتبارات وارد ماليم شيب يك با 1931

  .كاهدمي مقايسه دقت از 1-2 و 3 جدول دو وجود نگرفته صورت امر اين كامل

 باشد،مي ريال ميليارد 2.891.113 معادل اعتباري كه (3 )جدول گانهده فصول اعتبار مجموع از .1

آن مربوط  ريال ميليارد 21.000كه  است پژوهش وآموزش  امور به مربوط آن ريال ميليارد 218.000

 ار گانهده فصول اعتبار درصد يك از تركم كه است فصل( اموربرحسب ) ايحرفه و فني يهاآموزش به

  .شودمي شامل

 در )مصرح 1933 قانون به نسبت 1931اليحه سال  در پژوهش وآموزش  امور ايهزينه اعتبارات .6

اين درحالي است  .است داشته رشد درصد 3 اختصاصي اعتبارات و درصد 13تقريباً  (1931اليحه سال 

 .است يافته كاهش درصد 92 حوزه ناي ايسرمايه دارايي تملك اعتبار كه

 اختصاصي اعتبارات درصد، 14 ايحرفه و فني يهاآموزش فصل ايهزينه اعتبارات حال همين در  .0

 ايسرمايه دارايي تملك اعتباردرحالي كه  است، داشته رشد درصد 15/11 اعتباراتسرجمع  و درصد 40

 و فني يهاآموزش فصل ايسرمايه تملك درصدي 98 كاهش .است داشته كاهش درصد 98 فصل اين

 ،فضاجهت آنكه به .است زمينه اين در باالدستي اسناد اجراي مسير در بزرگي ضعف نقطه ايحرفه

  .است ايحرفه و فني يهاآموزش كيفي ارتقاي مهم عوامل از ....و كارگاه، مصرفي مواد، تجهيزات

 اين. است مرتبطاي و حرفه فنيهاي وزشآم به« 11»تبصره « ج»بند ، 1931بودجه سال  اليحه در .3

 در وظيفه پرسنل مهارتيهاي آموزش جهت 590000-29 رديف اعتبار از درصد 5 داردمي مقرر بند

 ريال ميليارد 19.500 رديف اين اصلي اعتبار. يابد اختصاصاي حرفه و فنيآموزش  سازمان بهها پادگان

 .است آمده اليحه بودجه 3 جدول در كهشود مي ريال ميليارد 315 نهاد اين سهم كه است

هاي فني و مربوط به آموزش« 11»تبصره « ج»تنها بند  1931در ماده واحده اليحه بودجه سال  .3

 اي است.حرفه
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  مقدمه  

ش آموز حوزه سه در كشور هر پيشرفت مهم هايشاخص از يكيعنوان به انساني نيروي تربيت وآموزش 

 و فني يهاآموزش .شودمي اجرا و تعريف مهارتي و ايحرفه و فنيآموزش  و عاليآموزش  عمومي،

  .دارد ويژه جايگاهيآموزش  سطوح تمام در ايحرفه

 كلي هايسياست و اشتغال كلي هايسياست) نظام كلي هايسياست قبيل از باالدستي اسناد وجود

 نرخ و دانشگاهي نالتحصيالفارغ كاريبي يطرف از و طرف يك از ششم برنامه قانون و (مقاومتي اقتصاد

 در را هاآموزش اين در يگذارسرمايه و منابع تخصيص ضرورت جامعه افراد اقتصادي مشاركت پايين

  .استكرده  تبديل فوريت با ايمسئله به و كرده دوچندان غيردولتي و دولتي بخش

 كه است يگذارسرمايه نوعي بلكهشود مين تلقي مصرف آموزش، حوزه در اعتبارات تخصيص اًقطع

 المتس بهبودازجمله  توسعه هايشاخص از بسياري بهبود در شگرفيآثار  اما ،باشد ديربازده است ممكن

 همچنين .داشت خواهد.....و بيكاري نرخ كاهش، داخلي ناخالص توليد سرانه ارتقاي، جامعه رواني

 به را كار نيرويوري بهره و كيفيت افزايش، تالش و كار فرهنگ ارتقاي هاآموزش اين در يگذارسرمايه

  .دارد همراه

 ستهاآموزش ساير از بيش اعتباراتي نيازمند ايحرفه و فني يهاآموزش وضعيت بهبود اينبر عالوه

 غييراتت به توجه با تجهيزات شدن روز به ورزيده، مربيان، مصرفي مواد، تجهيزات، گاهكار به نياز نآ علت

 اراهگش حوزه اين در كمي هايشاخص ارتقاي صرفبنابراين ، باشدمي واقعي كار اهايفض و تكنولوژي

 شده كاربي تحصيلكرده انساني نيروي انباشت موجب كه هادانشگاه كمي افزايش مانند حتي و نيست

 يهاآموزشوكيفي كمّي هدفمند افزايشدرنتيجه  .سازد مواجه معضل همين با را جامعه تواندمي است

 هاآموزش اينريزي بودجه در تغييرات سرلوحه بايد هاآموزش تنوع و تركيب، مهارتي و ايحرفه و فني

 .باشد

 به ومدفصل  ،بررسي تغييرات ساختاري به اول فصل كه است شده تهيه فصل پنج در گزارش اين

 سببرح اتاعتبار بررسي به سومفصل  فصل، اموربرحسب  ايحرفه و فني يهاآموزش اعتبارات بررسي

 و فني يهادهنده آموزشارائه يهادستگاه اعتبارات مقايسه و بررسي به چهارمفصل  فعاليت، برنامه

  .پردازدمي پيشنهاد ارائه وگيري نتيجه به نيز پنجمفصل  و ايحرفه
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 1930تغييرات ساختاري در اليحه بودجه سال بررسي  –فصل اول 

 در هرچند آنها از برخي كه است مواجه تغييراتي با اعتبارات وزيعت نحوه 1931 سال بودجه اليحه در

 ثالمعنوان به. سازدمي مواجه اختالل با را مقايسهعمالً  ولي ،است شده انجام بودجهسازي شفاف راستاي

 . كرد اشاره پرورش وها ازجمله آموزش دستگاه از برخي در ملي از استاني اعتبارات جداسازي به توانمي

 به نسبت پژوهش وآموزش  امور اعتبارات فصل، – امور جدول در 1931بودجه سال  اليحه در

 پرورش وآموزش  استاني اعتبارات جداسازيدليل به كه دهدمي نشان را اعتبارات كاهش 1933 مصوب

 و فنيهاي آموزش فصل اعتبارات در تغيير اين تبعات البته. است ريال ميليارد 944.980 ميزان به

 21.918 حدود در 1931اليحه سال  دراي حرفه و فنيهاي آموزش فصل سهم. است مشهود نيزاي رفهح

 بوده ريال ميليارد 52.000 حدود در 1933 مصوب قانون در رقم ايندرحالي كه  است ريال ميليارد

 نحو بدين است كرده جبران را نقيصه اين 1931اليحه سال  در تغييرات اين اعمال با دولت البته. است

 اين لذا و گرفته نظر در استاني اعتبارات جداسازي با 1931اليحه سال  در را 1933 مصوب اعتبارات كه

 فنيهاي آموزش ريالي ميليارد 52.000 سهم دولت. است متفاوت 1933 مصوب قانون كتاب رقم با رقم

 كه است، كرده ذكر( فرقهمت بدون) ريال ميليارد 24.443 را 1933 قانون در شده تصويباي و حرفه

هاي اجرايي ملي فصل آموزش . لذا در بخش اعتبارات دستگاهاست استاني اعتبارات جداسازيدليل به

اينكه سهم اعتبارات استاني فصل آموزش دليل به لكنهستيم،  درصد 1/11اي شاهد رشد فني و حرفه

 لذا ميزان و سهم آن مشخص نيست. ،اي ذيل اعتبارات استاني آموزش و پروش آمده استفني و حرفه

 اعتبارات اصلي جداول به متفرقه يهارديف اعتبارات ورود 1931بودجه سال  اليحه در ديگر تغيير

 ونقان اعتبار و ارزش از زياد متفرقههاي رديف وجود زيرا ،است مثبتي امر البته كهباشد ها ميدستگاه

 ررسيب نيافته انتقال ويافته انتقال اعتبارات جدول دو به همتفرق اعتبارات جداسازي اما ،كاهدمي بودجه

 . كندمي ايجاب را مضاعفي
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 فصل -امور برحسب  ايحرفه و فني يهاآموزشحوزه  اعتبارات بررسي – دوم فصل

 بر بالغ)بدون احتساب اعتبارات استاني(  1931 سال بودجه اليحه در پژوهش وآموزش  امور اعتبارات

 فصل سهم .دهدمي تشكيل را گانهده امور اعتبارات كل از درصد 3/3 كه است ريال يلياردم 218.000

 امور اعتبارات كل از درصد يك از كمتر كه است ريال ميليارد 21.918اي و حرفه فني يهاآموزش

 ورام از 1931 سال بودجه اليحه در ايحرفه و فني يهاآموزش سهم (1 و نمودار جدول) .است گانهده

  .است درصد 8/3 پژوهش وآموزش 

 

 (ريال ميليون)            فصل – اموراي برحسب و حرفه فني يهاشآموز اعتبارات سهم. 1 جدول

 عنوان 1930بودجه سال  اليحه اعتبارات  كل از سهم

  استاني( )بدون پژوهش وآموزش  امور

  استاني( بدون) ياحرفه و فني يهاآموزش فصل

  استاني( بدون) گانهده امور جمع 

 

 گانهده امور از ايحرفه و فني يهاآموزش سهم .1 نمودار

 
 

 حدود 1933 سال قانون به نسبت 1931اليحه سال  در پژوهش وآموزش  امور ايهزينه عتباراتا

 .است داشته كاهش درصد 92 آن ايسرمايه يهادارايي تملك اعتبارات و است داشته رشد درصد 13

 درصد 8 بخش اين اعتبارات مجموع در و دهدمي نشان را رشد درصد 3 امور اين اختصاصي اعتبارات

 14 ايحرفه و فني يهاآموزش فصل ايهزينه اعتباراتدر همين حال  .(2 )جدول است داشته رشد

9.9
1.0

100.0
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را نشان  كاهش درصد 98 آن ايسرمايه هاييرايدا تملك باراتاعتدرحالي كه  است داشته رشد درصد

 .هستيم درصدي 15/11 رشد شاهد ايحرفه و فني يهاآموزش فصل اعتبارات دهد. لكن در مجموعمي

 فصل ايسرمايه هايدارايي تملك اعتبارات درصدي 98 كاهش قسمت اين در توجه قابل نكته

 تجهيزات بدون آنكهجهت به ست،هاآموزش ينا به بزرگي خسارت كه است ايحرفه و فني يهاآموزش

 ايحرفه و فني يهاآموزش اهداف مصرفي مواد و مناسب فيزيكي فضاهاي تأمين و آنهاروزرساني به و

 درصدي 2 كاهش گانهده امور ايسرمايه هايدارايي تملك اعتبارات سرجمعهمچنين  .شد نخواهد محقق

 .(2 جدول) است داشته
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 1936 سال قانون با 1930اليحه سال  در ايحرفه و فني يهاآموزش فصل و پژوهش وآموزش  امور اعتبارات سهمقاي .0 جدول

 عنوان

 ايسرمايه هايدارايي تملك اختصاصي ايهزينه عمومي هزينه

 كل جمع

 اعتبارات

 1936 مصوب

 جمعبرآورد 

 1930 كل

 درصد

 1936مصوب  رشد

 1930برآورد 
درصد 

 رشد

 1930برآورد 
تملك مصوب 

1936 

برآورد تملك 

1930 

درصد 

 جمع متفرقه عمومي هزينه رشد
 اختصاصي

1936 

 اختصاصي

1930 

 درصد

 رشد

 وهشپژ وآموزش  امور

 و فنيآموزش  فصل

 آموزيمهارت و ايحرفه
4.150.314 24.443.14215/11

 انهگده امور جمع

 يهارديف اعتبارات

 متفرقه

 مصارف و منابع

 محلي اجرايي يهادستگاه

 هااستان در

 اعتبارات كل جمع
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  فعاليت -برنامه برحسب ايحرفه و فني يهاآموزش اعتبارات بررسي – سوم فصل

  (9 جدول) مهارتي و ايحرفه و فني يهاآموزش فصل هايبرنامه تغييرات (الف

 بودجه اليحه جداول در 1802 كدپيش با كه است برنامه 21 شامل ايحرفه و فني يهاآموزش فصل

 تفاوت چند به توانمي 1933 مصوب قانون به نسبت 1931 سالبودجه  اليحه رد .است شده مشخص

  :كرد اشاره

 غيررسميآموزش  برنامه كد ذيل به آن شدن اضافه و مدتكوتاه غيررسميآموزش  برنامه حذف 

  .است مناسبي اقدام كهمدت كوتاه و ايحرفه و فني

 1802021 كشاورزي دانش وها يافته ترويج برنامه) عناوين تحت برنامه چهار شدن اضافه 

 رزيكشاو در آب بهينهبرداري بهرهآموزش  برنامه، كشاورزي ترويج وآموزش  تحقيقات، سازمان به مربوط

 به مربوط ،1802024يافته توسعه كمتر مناطق در كشاورزي غيررسميآموزش  برنامه، 1802029

 و آموزشي هدايت، شغلي مشاوره برنامه و كشاورزي جهاد مهارتي و كاربردي- علمي عالي همؤسس

 .(ايحرفه و فنيآموزش  سازمان ذيل 1802022آموزيمهارت و اشتغال رهگيري

 

 جدول)آموزي مهارت و ايحرفه و فني يهاآموزش فصل ذيل هايبرنامه اعتبارات بررسي (ب

 است عبارتشود مي صلحااي و حرفه فني يهاآموزش فصل ذيل هايبرنامه اعتبارات بررسي از آنچه (9

 :از

 اعتبارات سرجمع و ايهزينه اعتبارات نسبي رشد، 

 ايسرمايه هايدارايي تملك اعتبارات زياد كاهش، 

 شسنج برنامه، مهارتي كاردانيآموزش  برنامه) هايبرنامه بجز اعتبارات سرجمع نسبي افزايش 

 و اماكن فضاها، ،هاساختمان هدارينگ و تجهيز، تعمير، سازيمقاوم توسعه، ،تأمين برنامه مهارت،

  (،آالتماشين

 كي شدن افزودهدليل به تواندميكار و دانش  و ايحرفه و فني دوم متوسطه اعتبارات افزايش 

 و يفن دانشگاه آتي سال در كه باشد مهارتي - كارداني اعتبارات كاهش آن تبعبه و دوره اين به پايه

  .داشت نخواهد جديد ورودي ايحرفه

 

  :گيرد قرار توجه مورد بودجه اليحه از فصل اين در بايد كه نكاتي( ج

 سهمقاي امكان كه ايحرفه و فني يهاآموزش فصل به مربوط استاني اعتبارات دقيق كردن مشخص 

 1931سال  اليحه در كه هرچند) .كند فراهم 1933سال  قانون با 1931اليحه سال  در را اعتبارات اين
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 فني يهاآموزش سهم اينكه به توجه با اما ،است شده مشخص پرورش وآموزش  وزارت نياستا اعتبارات

  .(گيرد قرار مقايسه مالك تواندنمي نيست مشخص آن از ايحرفه و

 ارتقاي كه ايحرفه و فني يهاآموزش تجهيزات بازسازي براي ضروري اعتبارات به توجه ضرورت 

  .دارد مصرفي مواد تأمين وروزآوري به و تجهيزات با مستقيمي ارتباط هاآموزش اين كيفي

 نتدوي و طراحي برنامه، حرفه شايستگي استانداردهاي تدوين و طراحي هايبرنامه شايسته است 

 استقرار برنامه، حرفهآموزش  استانداردهاي تدوين و طراحي برنامه، حرفه ارزشيابي استانداردهاي

 يتصالح ارتقاي برنامه، كارآفريني و نوآوري برنامه، ايحرفه هتوسع استقرار برنامه، ايحرفه صالحيت

 و ايو حرفه فني تربيت وآموزش  جامع نظام قانون تصويب به توجه با ايحرفه و فني معلمان ايحرفه

 قانون و 1931 سال بودجه اليحه 1802 كد ذيل هايبرنامه 9 جدول در مورد توجه قرار گيرد. مهارتي

 .است شده ارائه 1933 سال
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 اي و حرفههاي فني اي ذيل فصل آموزشمقايسه اعتبارات برنامه .9جدول 

 1936 سال با قانون 1930در اليحه سال 

جمع هزينه عمومي ( كه 1931توب در اليحه )مك 1933اي سال در اين جدول از مجموع اعتبارات هزينه1933*شايان ذكر است كه جمع اعتبارات سال 

 1933عالوه اعتبارات اختصاصي استخراج شده از قانون مكتوب ( به1931 سال )در اليحه 1933اي هاي سرمايهييعالوه جمع تملك داراو متفرقه است به

 مده است. آدست به

  

 كد برنامه
در اليحه اي و حرفههاي فني هاي ذيل فصل آموزشبرنامه

1930 

جمع 

اعتبارات 

1930 

جمع 

 *اعتبارات 

1936 

درصد 

 رشد

 آموزيمهارت اي وفهفصل آموزش فني و حر

 ايحرفه برنامه آموزش دوره دوم متوسطه فني و

 كار و دانشبرنامه آموزش دوره دوم متوسطه 

 برنامه آموزش زنان روستايي

 نظري بخش ICTهاي كاربردي و ش مهارتآموز

 اي و مهارتيحرفهو برنامه آموزش غيررسمي فني 

 هاي شغليبرنامه آموزش

 برنامه آموزش كارداني مهارتي

 زش كارشناسي مهارتيبرنامه آمو

 نيازهاي ويژه آموزان بااي دانشبرنامه آموزش دوره متوسطه حرفه

 اي معلمانبرنامه ارتقاي حرفه

 هاي فرهنگيفعاليت برنامه بهبود

 برنامه تدوين استاندارد مهارت

 برنامه تربيت معلم

 برنامه توسعه كارآفريني

 برنامه سنجش مهارت

 آموزشيكمك هاي آموزشي وبرنامه ارتقاي كيفيت فعاليت

سازي، تعمير، تجهيز و نگهداري فضاها، برنامه تأمين، توسعه، مقاوم

 آالتها، اماكن و ماشينساختمان

 ها و دانش كشاورزييافته برنامه ترويج

برنامه مشاوره شغلي، هدايت آموزشي و رهگيري اشتغال 

 آموختگانهارتم

 برداري بهينه آب در كشاورزيبرنامه آموزش بهره

 يافتهرسمي كشاورزي در مناطق كمتر توسعهبرنامه آموزش غير
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  ايحرفه و فني يهاوزشدهنده آمارائه يهادستگاه اعتبارات مقايسه و بررسي – چهارم صلف

 اصلي يهادستگاه اعتبارات جمع و ايسرمايه هايدارايي تملك، ايهزينه اعتبارات مقايسه و بررسي

 نشان 4 جدول در 1933 سال مصوب و 1931 سال اليحه دراي و حرفه فني يهادهنده آموزشارائه

  :كه دهدمي

 درصد 8/1 آن اعتبارات جمع و درصد 4/10 ايحرفه و فنيآموزش  سازمان ايهزينه اعتبارات 

 است يافته كاهش درصد 24 نهاد اين ايسرمايه هايدارايي تملك اعتباردرحالي كه  است داشته رشد

  .(4 )جدول

 جمع و درصد 15 اختصاصي اعتبارات، درصد 3/19 كاربردي – علمي دانشگاه ايهزينه اعتبارات 

 .(4 )جدول است داشته رشد درصد 8/14 آن اعتبارات

 اختصاصي اعتباراتدرحالي كه  است داشته رشد 3/19 ايحرفه و فني دانشگاه ايهزينه اعتبارات 

 درصد 2 دانشگاه اين اعتبارات جمعو  درصد 41 ايسرمايه دارايي تملك اعتبارات و درصد 3/19آن 

 .(4 )جدول است داشته كاهش

 اعتبارات .است روبرو درصدي 5/19 يشافزا با ايهزينه اعتبارات در رجايي شهيد دانشگاه 

 .داشته است كاهش درصد 5/29 ايسرمايه دارايي تملك اعتبار و درصد 91 دستگاه اين اختصاصي

 .(4 )جدول درصد كاهش دارد 8نيز  اعتباراتسرجمع 

 اعتبارات .است داشته رشد درصد 3/48 پرورش وآموزش  وزارت ستاد ايهزينه اعتبارات 

 كاهش درصد 8 ايسرمايه دارايي تملك اعتبارات اما و داشته رشد درصد 1125 گاهدست اين اختصاصي

 .(4 )جدول دهدرا نشان مي رشد درصد 35 اعتبارات جمع و داشته

  هاي فني و )ماده واحده و جداول پيوست( تنها يك مورد مرتبط با آموزش 3در جدول شماره

درصد از اعتبارات رديف متفرقه  5يين شده است. تع« 11»تبصره  «ج»بند موجب بهاي است كه حرفه

ميليارد ريال  315گرفته شده كه معادل  هاي مهارتي سربازان وظيفه در نظرجهت آموزش 29-590000

 اي قرار گيرد. است كه بايد در اختيار سازمان آموزش فني و حرفه

  كه مهمترين آن نكته قابل توجه در اين جدول كاهش اعتبارات مربوط به سه موضوع است

درصد  5/91است كه  توسعه ( قانون برنامه ششم34ماده ) «ذ»اعتبارات مربوط به اجراي حكم بند 

اي حرفه والتدريس دانشگاه فني به ضرورت تعيين تكليف معلمان حق كاهش داشته است، اين امر با توجه

 آيد. نظر منطقي نمياين ارتباط به و وجود حكم قانوني در
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 1936 سال با قانون 1930 سال اليحه بودجه ايحرفههاي فني و دهنده آموزشي اصلي ارائههادستگاهمقايسه اعتبارات  .4جدول 

درصد 

 رشد

جمع قانون 

1936 

جمع اليحه 

1930 

درصد 

 رشد

هاي تملك دارايي

اي قانون سرمايه

1936 

هاي تملك دارايي

اي اليحه سرمايه

1930 

درصد 

 رشد

اختصاصي 

1936 

تصاصي اخ

1930 
 درصد رشد

اي هزينهجمع 

 1936و متفرقه 

و اي هزينه

 1930متفرقه 
 عنوان دستگاه

سازمان آموزش فني و 

 ايحرفه

 -دانشگاه جامع علمي

 كاربردي

 ايدانشگاه فني و حرفه

 وزارت آموزش و پرورش

 دانشگاه شهيد رجايي
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 اهپيشنهاد وگيري نتيجه

 مقايسه و 1931 سال بودجه اليحه در مهارتي و ايحرفه و فني يهاآموزش اعتبارات وضعيت بررسي

  :است ذيل شرحبه موارد اين از برخي، كندمي مطرح راهايي ضرورت 1933 الس مصوب قانون با آن

 امكان كه ايحرفه و فني يهاآموزش فصل به مربوط استاني اعتبارات دقيق كردن مشخص .1

 اليحه در هرچند) كند مشخص 1933سال  قانون با 1931اليحه سال  در را اعتبارات اين مقايسه

 فني يهاآموزش سهم اينكه به توجه با اما ،است شده مشخص پرورش وآموزش  وزارت استاني اعتبارات

  .(گيرد قرار مقايسه مالك تواندنمي نيست مشخص آن از ايحرفه و

 ارتقاي كه ايحرفه و فني يهاآموزش تجهيزات بازسازي براي الزم اعتبارات به توجه ضرورت .2

  .دارد مصرفي مواد تأمين وروزآوري به و تتجهيزا با مستقيمي ارتباط هاآموزش اين كيفي

 دوينت و طراحي برنامه حرفه، شايستگي استانداردهاي تدوين و طراحي هايبرنامه شايسته است .9

 استقرار برنامه حرفه،آموزش  استانداردهاي تدوين و طراحي برنامه حرفه، ارزشيابي استانداردهاي

 يتصالح ارتقاي برنامه كارآفريني، و نوآوري برنامه ،ايفهحر توسعه استقرار برنامه، ايحرفه صالحيت

در اليحه مورد توجه اي و حرفه فني يهاآموزش فصل ذيل هايبرنامه به ايحرفه و فني معلمان ايحرفه

  قرار گيرد.

. منطقي است اعتبارات استاني وزارت آموزش و پرورش كه بخشي از آن مربوط به فصل 4

فعاليت  -برنامهبرحسب ( و 1-1گانه )جدول اي است به تفكيك فصول هفتههاي فني و حرفآموزش

 تا از شفافيت الزم برخوردار باشد. شودمشخص 
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 و مآخذ منابع

 كل كشور. 1933 سال بودجه قانون .1

شماره  ،ايحرفه و فني يهاآموزش حوزه .23 كشور كل 1933 سال بودجه اليحه بررسي گزارش .2

 .1935ماه ذرآ ،15252مسلسل 

 .1933 مصوب، ايحرفه و فني تربيت وآموزش  جامع نظام قانون .9

  .توسعه ششم برنامه قانون .4

 .اشتغال كلي هايسياست .5

  .جمعيت كلي هايسياست .3

 .رانياي سرمايه و كار از حمايت، توليد كلي هايسياست .1

 .مقاومتي اقتصاد كلي هايسياست. 8

 .پرورش وآموزش  تحول سند .3

ماه مهر، 19395شماره مسلسل ، ايحرفه و فني تربيت وآموزش  نظام تشكيل الزامات گزارش .10

1939. 

 ،مهارتي و ايحرفه و فني تربيت وآموزش  جامع نظام طرح :درباره كارشناسي اظهارنظر گزارش .11

 .1939ماه آذر، 19004 شماره مسلسل

 .توسعه هايامهبرن احكام از بخشي كردن دائمي قانون .12
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هاي فني و حوزه آموزش .25  كشور كل 1931 سال بودجه اليحه بررسي :گزارش عنوان

 مهارتي اي وحرفه

 

 

 (ايحرفه و فني وه)گر اجتماعي مطالعات :دفتر نام

 محمدعلي محبوبه :تدوين و تهيه

 مالكي محمدرضا ،بهبهانياخوان علي :علمي انناظر

 كميسيون آموزش و تحقيقات :متقاضي
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 ـــــــ :ادبي ويراستار
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