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  كل كشور 1399بررسي اليحه بودجه سال 

 بخش آموزش و پرورش . 11

 

 

 

 

 
 

 خالصه مديريتي

يحه در ال هاي تابعه آن بدون اعتبارات متفرقهمجموع اعتبارات وزارت آموزش و پرورش و سازمان

مع كلي جدرصد افزايش داشته است. اما  43/23به ميزان  1398نسبت به قانون  1399بودجه سال 

هزار  54ز ابيش  1398در قانون بودجه  هاي متفرقه انتقال نايافتهاعتبارات اين دستگاه با رديف

يارد تومان هزار ميل 64به بيش از  1399درصدي در اليحه  07/18ميليارد تومان بوده كه با رشد 

وزارت آموزش  1399هاي بررسي اليحه بودجه ترين يافتهافزايش يافته است. در ادامه به برخي از مهم

 شود:هاي تابعه اشاره ميمانو پرورش و ساز

 رمبنايب كه است بوده مستقل رديف 8 داراي پرورش و آموزش حوزه ،1398 بودجه قانون درـ 

 ذيل در و حذف مذكور هايرديف همه ،1399 اليحه در مجري و سياستگذار به هادستگاه بنديميتقس

 افزايش عثبا اقدام اين. اندگرفته قرارسياستگذار  دستگاهعنوان به پرورش و آموزش وزارت رديف

 و توجه به ستادي هايحوزه از تمركز كاهش در حالي كه ،شد خواهد دستگاه ستادي حوزه در تمركز

هاي اصلي شرطاز پيش آنها واقعي نيازهاي برمبناي بودجه عادالنه توزيع و آنها اقتضائات و مدارس

 كلي هايسياست برمبنايديگر ازسوي  .و پرورش استعملكرد در حوزه آموزش بر مبتني ريزيبودجه

 اختيارات و نقش يارتقا و تمركز كاهش بنيادين تحول سند و پرورش و آموزش نظام در تحول ايجاد

 بايد نيز ريزيبودجه نظام در كه است مهم رويكردهاي از يكي ها،مأموريت و اهداف تحقق در مدرسه

 .گيرد قرار توجه مورد

ي هادورهآموزان هريک از بررسي تناسب بودجه، بررسي سهم دانش هايين شاخصتراز مهم -

و ، سهم بيش از دبارهدر اين نكته قابل تأمل تحصيلي ابتدايي، متوسطه اول و متوسطه دوم نظري است.

در  است كه دوره ابتداييآموز دانش متوسطه دوم نظري، نسبت به سهم هر دورهآموز هر دانش برابري

 ت. دررورش اسمغاير با رويكردهاي سند تحول بنيادين آموزش و پ محوري وبا اصل عدالت تضاد آشكار

 و نگهداشت فراهم آوردن تسهيالت و امتيازات مناسب براي جذب»سند تحول بنيادين،  2/12راهكار 

صراحت به «يو تقويت نگاه تخصصي زيربنايي به اين دوره تحصيل ييهاي كارآمد در دوره ابتدانيرو

 مورد تأكيد قرار گرفته است.  



 

 اه مجلس شوراي اسالمي مركز ژپوهش  __________________________________________________  

 

 

2 

اماندهي سه به آموز دوره ابتدايي و متوسطاز داليل تفاوت ميان سرانه دانش رسد يكينظر ميبه ـ

 نساني درنيروي ا «كمبود»و « مازاد»زمان و مديريت منابع انساني در اين دوره مرتبط است. پديده  هم

سامان معلمان وانتقال بيطور خاص نقلني و بهيت منابع انسادليل ضعف در مديردوره متوسطه به

ار اي و كمتر برخورددر مناطق حاشيه و در برخي شهرها و مناطق برخوردار مازاد معلمسبب شده 

  وجود بيايد.ود معلم بهكمب

 برابر وآموز  مشمول طرح خريد خدمات آموزشي در هر سه دوره يكسان سهم سرانه هر دانشـ 

ها دوره آموزان هريک ازهزار تومان است. مقايسه اين ارقام با سرانه دانش 200ک ميليون و ي

سرانه  رابري مياندو تا سه ببرابر است. از طرفي تفاوت  هفتبرابر تا   سهدهنده تفاوتي از حدود نشان

ر يكسان عتباتصاص اآموزان عادي در سه دوره ابتدايي، متوسطه اول و متوسطه دوم )نظري( و اخدانش

بل كته قاننيز  وره براي مشمولين طرح خريد خدماتآموزان هر سه دميليون تومان براي دانش 2/1

ماتي به آموزان خريد خدرابهامي است، با اين پرسش كه؛ با چه منطقي هزينه سرانه دانشتأمل و پُ

 ؟استآموزان برابر كمتر از ديگر دانش هفتتا سه ميزان 

ون قان (20) ي موضوع مادهردولتيمدارس غ هيچهار درصد شهراختصاصي حاصل از  درآمدـ 

در قانون  محل ابهام است.1395سيس و اداره مدارس و مراكز آموزشي و پرورشي غيردولتي مصوب أت

ر جدول دكه  ي. مبلغشودينم دهيد با اين عنوان رديف درآمدي 1399 بودجه حهيو ال 1398بودجه 

تومان  ارديليم 25عنوان درآمد متفرقه ذكر شده است،  اب يردولتيسازمان مدارس غ  يدرآمد اختصاص

 ونيليپنج م هيشهر نيانگيم و يردولتيمدارس غ يآموز براهزار دانش 200و  ونيليم کيبا فرض  است.

دو  نيا سهي. مقاشوديتومان م ارديليم 240بالغ بر  ،يبند قانون نياز ا يناش يتومان، درآمد اختصاص

در  يلتردويقانون مدارس غاز  يناش يدرآمد اختصاص دهمکيآن است كه در حدود  هدهندعدد نشان

 .بودجه لحاظ شده است

ست اهاي كاربردي يكي از موارد قابل توجه در بودجه وزارت آموزش و پرورش برنامه پژوهشـ 

پرورش  و شوزارت آموز :ازتند رعه اين وزارتخانه تقسيم شده است كه عبابسازمان تاهشت كه ذيل 

 ،هانادارات كل آموزش و پرورش استا ،حوزه ستادي( دبيرخانه شوراي عالي آموزش و پرورش)

 سازمان مدارس ،ريزي آموزشيسازمان پژوهش و برنامه پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش

ت نهض و سازمان ييسازمان آموزش و پرورش استثنا ،هاي مردميدولتي و مركز توسعه مشاركتغير

ا ترش و موريت پژوهشگاه مطالعات آموزش و پروأ. همه اينها در حالي است كه فقط مسوادآموزي

 ل آموزش و پرورش است.ئحدودي دانشگاه فرهنگيان پژوهش در باب مسا

درصد  18هاي تابعه آن حدود با وجود آنكه جمع اعتبارات وزارت آموزش و پرورش و سازمان ـ

هاي مرتبط با عدالت آموزشي و ها و برنامهرديف اما نكته قابل توجه آنكه عموماً ،ه استافزايش داشت
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( 36/45) اند، براي نمونه كاهشاند و يا افزايش مناسبي نداشتهكيفيت آموزشي كاهش اعتبار داشته

 كاهش ،«آموزشي و پرورشي و توسعه عدالت آموزشي يهاتيبه فعال يبخشتيفيك»رديف  درصدي

درصدي  76كاهش حدود  ،«آموزش پيش از دبستان يفيوكتوسعه كمي» ( درصدي رديف52/29)

درصدي برنامه آموزش  29، كاهش بيش از «آموزانهاي اجتماعي دانشبرنامه پيشگيري از آسيب»

 آموزان استثنايي.درصدي برنامه توانبخشي دانش 8پيش از دبستان، كاهش بيش از 

 

 مقدمه

ش است كه موضوعات اقتصاد آموزش و پرور نيتررچالشپُو  نيترمهم از يكي پرورش و شآموزبودجه 

ي بررس ابلق بلندمدتدر يک افق  و عموماً ريچشمگتأثيرات مثبت و منفي آن در آينده كشور بسيار 

شاخص  ، دودولت يبودجه عموم سهم آن از و داخليد ناخالص يتولپرورش از  و آموزش سهم است.

 هستند. بارهنيدرا يهمگان يهاپرسش نيترمهمپرورش و  و آموزش ميزان توجه بهراي تعيين مهم ب

عيين تآورد و و سازوكار برها بودجه آموزش و پرورش وجود دارد، مؤلفه اي كه درترين مسئلهمهم

مي بر يک نگرش غيرعلورش مبتنيتعيين بودجه آموزش و پرهاي بودجه آموزش و پرورش است. مؤلفه

راي را ب نو به تبع آن قدرت دفاع از آ سازندمي اند كه فهم و تحليل بودجه را مشكلشكل گرفته

  دهد.مي شدت كاهشتحليلگران و منتقدان به

و « محوريعدالت»، «ساختار دروني»دولت؛  پرورش از بودجه عمومي و بر سهم آموزشعالوه

 انگر هوشمندي، صحت و تناسب در تدويننش كه هستندي مهم ديگري هاشاخصنيز  «شفافيت»

اي هترين مسئلمختلف مهمهاي و برنامهها محوري در توزيع اعتبارات ميان بخشبودجه هستند. عدالت

 آموزش يي كه در بودجههاشاخصاز ديگر  هاي مناسب قابل دستيابي است.است كه با طراحي شاخص

كاهش »و « محوريمدرسه» ،«سند تحول بنيادينبودجه بر اهداف  يابتنا»دارد؛  تياهمپرورش  و

 .ر گيرندي بودجه مورد توجه قراهافيردهستند كه ضرورت دارد در رويكردها، ساختار و  «تمركز

گرش پرورش با يک ن و در اين گزارش تحليلي در نظر است، بررسي بودجه آموزش رونيازا

 رد.ي قرار گيبررس موردپرورش  و وزشي متناسب ملي در حوزه آمهاشاخصبر و مبتني مندنظام

 

 در بررسي بودجه  وزارت آموزش و پرورشآمارهاي مهم 

ن ي كالهاي وزارت آموزش و پرورش، آمارهادر اين قسمت براي روشن شدن حجم و دامنة مسئوليت

 حجمي با تناسب تا بتوان دريافت كه بودجه و اعتبارات اين وزارتخانه چهاين دستگاه را مرور كرده 

 هاي آن دارد. ها و مأموريتمسئوليت



 

 اه مجلس شوراي اسالمي مركز ژپوهش  __________________________________________________  

 

 

4 

 . آمار وزارت آموزش و پرورش1 جدول
 تعداد كاركنان هاتعداد كالس تعداد مدارس آموزانتعداد دانش سال تحصيلي

1397-1396 13.650.739 114.429 616.778 905.847 

 : اطالعات آماري دريافتي از وزارت آموزش و پرورش.مأخذ

 

رخي ب 1396-1397ن سالنامه آماري وزارت آموزش و پرورش در سال تحصيلي بر پايه جديدتري

 هاي آماري اين وزارتخانه عبارتند از:ديگر از داده

 11.652.532آموزان دولتي )شهري و روستايي( بدون بزرگسال و ايثارگران: تعداد دانشـ 

 290.955 بدون بزرگسال و ايثارگران: ايوحرفهآموزان فنيتعداد دانشـ 

 324.975آموزان كارودانش بدون بزرگسال و ايثارگران: تعداد دانشـ 

 75.158آموزان استثنايي: تعداد دانشـ 

 171.289آموزان عشايري: تعداد دانشـ 

 360.747روزي: آموزان شبانهتعداد دانشـ 

 696.399تعداد بازماندگان از تحصيل: ـ 

 237.550لي: آموزان ترك تحصيتعداد دانشـ 

 37آموزان پايه اول و دوم متوسطه دوم دولتي: هاي مهارتي از دانشسهم رشتهـ 

 

 وزارت آموزش و پرورش 1399بررسي اليحه بودجه 

به  تابعه هايسازمان و پرورش و آموزش وزارت اعتبارات سپس و اليحه هايتبصره ابتدا در اين بخش

رار ها مورد بررسي قاي با محوريت دستگاههاي سرمايهرايياي و تملک داتفكيک اعتبارات هزينه

ست اي كه به پيواي دستگاهي و جدول برنامهاي و سرمايهبراساس جدول هزينهخواهند گرفت. سپس 

 شود. آمده به تحليل و ارزيابي پرداخت مي

 

 و آموزش وزارت به مربوط كشور كل 1399 سال بودجه اليحه هايتبصره بررسي( الف

 تابعه هايسازمان و پرورش

هزار ميليارد تومان اعتبار براي رسيدن به  23حدود : 1398قانون بودجه « 1»تبصره « هـ»بند 

باشد، درحالي كه براي رسيدن سرانه ميانگين فضاي آموزشي، پرورشي و ورزشي مدارس مورد نياز مي

باشد. بنابراين حذف تب بيش از اين نياز ميمراهاي كشور اعتباري بهبه سرانه استاندارد در همه استان

تر تواند اين چالش را جديدرصدي نوسازي مدارس و دانشگاه فرهنگيان مي 5تبصره مذكور و سهم 
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 شود. داده مي 1399سال بودجه اليحه تبصره مذكور در  ينمايد، بنابراين پيشنهاد احيا

( قانون 65)ماده « ب»بيني شده كه منابع بند پيش« 1»تبصره  «هـ» در بند :«1»تبصره « هـ» بند

درصد به  20از  4/2/1392( مصوب 2الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت )

ركت ه و شدرصد افزايش يابد ولي اين افزايش منابع ابتدا در اختيار وزارت نفت قرار گرفت 50

شي گرماي تا براي سامانهزارت آموزش و پرورش شده سازي مصرف سوخت مكلف به همكاري با وبهينه

رش به درصدي وزارت آموزش و پرو 20هزار كالس درس همكاري كند. بنابراين هر چند سهم  100

حاصله مشروط شده كه با همكاري وزارت نفت صرف افزايش درصد افزايش يافته اما  50

صدي( به در 30التفاوت )ختصاص مابهاتوان گفت مي استانداردسازي سامانه گرمايشي مدارس شود.

م كند همچون عدميهايي را در اجراي اين تبصره ايجاد سازي مصرف سوخت چالششركت بهينه

ي سازي مصرف سوخت نسبت به مدارس داراتخصيص كامل اعتبارات، عدم اشراف سازمان بهينه

صدي وزارت در 50شود همه سهم بنابراين پيشنهاد مي اولويت، و تداخل كاركردي ميان دو دستگاه.

 آموزش و پرورش به سازمان نوسازي و توسعه و تجهيز مدارس كشور اختصاص يابد.

گذاري با توجه به حاكميتي بودن آموزش و پرورش عمومي و ممنوعيت وا :«19»تبصره « 3» بند

 ـ عمومي ركت( قانون برنامه ششم توسعه، اگرچه استفاده از روش مشا28( و )25مدارس در ماده )

 موزشيآبرداري از واحدهاي اما بهره ،خصوصي در امر احداث و توسعه بخش آموزش مانعي ندارد

 رود.شمار ميهمچون مدارس مغاير مواد مذكور قانون برنامه ششم بوده و واگذاري مدارس به

 و وصيخص بخش از خدمات خريد درخصوص ششم برنامه قانون( 25) ماده در :«20»تبصره « د» بند

 اگذاريو هستند، خدماتي و فرهنگي و اجتماعي وظايف دارعهده كه اجرايي يهادستگاه در تعاوني

  .است شده ممنوع دولتي مدارس

 حجم، اهشك اداري، نظام اصالح راستاي در توسعه ششم برنامه قانون( 28) ماده «الف» بند ـ

درصد  پانزده ميزان به حداقل ششم برنامه قانون طول در اجرايي هايدستگاه مجموع ساختار و اندازه

 بخش با مشاركت و خدمات خريد عملياتي، واحدهاي واگذاري طريق از موجود وضع به نسبت (% 15)

 دولتي مدارس ذكور،م قانون( 28) ماده از بند اين. است كرده مطرح را... هاتعاوني اولويت با غيردولتي

 .است كرده مستثنا را

 اين آموزيدانش جمعيت از درصد 14 حدود كه حاضر حال در پرورش و وزشآم وزارتـ 

 الي،م عملكرد درخصوص كافي نظارت باشند،مي تحصيل به مشغول غيردولتي مدارس در وزارتخانه

 بنابراين دارد،ن را مدارس اين در شده ارائه آموزشي خدمات كيفي سطح و اوليا از دريافتي هايشهريه

 را خود آموزاندانش از درصد 10افزون بر اينها،  كه صورتي در منطقي طوربه پرورش و آموزش وزارت

 .بود خواهد ناتوان مأموريت اين صحيح انجام از كند، اداره خدمات خريد طريق از
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 با بخش اين كه است داده نشان غيردولتي بخش از آموزشي خدمات خريد اخير هايسال تجربه ـ

 حق بدون قيمت،ارزان نديده،آموزش انساني نيروي كارگيريبه شده، ارائه خدمات كيفي سطح كاهش

 .است داشته بيشتر سود بركسب سعي والدين از وجه دريافت گاهي و متناسب هايپرداخت و بيمه

 شوند. امستثن 1399اليحه بودجه « 20»بنابراين مدارس بايد از متن بند مذكور از تبصره 

 

 1399هاي تابعه در اليحه بودجه وزش و پرورش و سازماناعتبارات آم توصيفب( 

. ابتدا نسبت شودپرداخته ميهاي تابعه در اين قسمت به بررسي اعتبارات آموزش و پرورش و دستگاه

ور و خش اماعتبارات آموزش و پرورش با مصارف بودجه عمومي دولت و سپس نسبت آن با اعتبارات ب

ارد هزار ميلي وچهارشصتجموع اعتبارات آموزش و پرورش بالغ بر فصول مربوطه بررسي شده است. م

 ول زيرجداآموزش و پرورش در هاي تابعه وزارت تومان است كه نحوه توزيع آن در ميان دستگاه

 منعكس شده است. 

 

 دولت جايگاه اعتبارات وزارت آموزش و پرورش در مصارف بودجه عمومي. 2 جدول
 درصد رشد 1399 حهالي 1398مصوب  عنوان رديف

 42/8 5.638.293.049 5.200.083.652 *مصارف بودجه عمومي دولت  1

 07/18 644.460.969 545.817.235 (نيافتهاعتبارات وزارت آموزش و پرورش )و متفرقه انتقال 2

  ** 41/11 49/10 نسبت از مصارف عمومي دولت 3
 .است دولت صياختصا درآمدهاي و مالي هايدارايي تملک ي،اسرمايه هايدارايي تملک ها،هزينه مصارف شامل دولت عمومي بودجه مصارف *

يارانه از جمع اعتبارات  ميليون ريال( مربوط به 1000.000در محاسبه سهم اعتبارات وزارت آموزش و پرورش از مصارف عمومي دولت، اعتبار ) **

 ها در مصارف بودجه عمومي دولت منظور نشده است.انهاين وزارتخانه كسر شده است، زيرا جمع اعتبارات يار

 

 لت دردهد كه سهم اعتبارات وزارت آموزش و پرورش از مصارف عمومي دومي نشان جدول فوق

درصد  41/11به  1399درصد بوده كه اين رقم در اليحه سال  49/10به ميزان  1398قانون بودجه 

 افزايش يافته است.
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 ملي فصول ذيل امور آموزش و پژوهش اعتبارات . 3جدول 

 1398قانون  عنوان كد

سهم از 

 *امور

 )درصد(

 1399اليحه 
 *سهم از امور

 )درصد(

درصد 

 تغيير

48/14 909،907،800 18/19 794،795،771 امور آموزش و پژوهش 1800000000

1801000000 
فصل آموزش و پرورش 

 عمومي
457،247،969 53/57 536،369،181 3/17

1802000000 

فصل آموزش 

اي و وحرفهفني

 آموزيمهارت

66،181،732 32/8 84،956،291 36/28

14/8 233،484،188 16/27 215،903،306 فصل آموزش عالي 1803000000

47/5 21،340،617 54/2 20،233،589 ايهاي پايهفصل پژوهش 1804000000

1805000000 
هاي ژوهشفصل پ

 ايتوسعه
31،914،626 01/4 33،739،023 71/5

1806000000 
فصل تحقيق و توسعه در 

 امور آموزش و پژوهش
3،314،549 4/0 18،500 4/99-

 ه است.سهم امور آموزش و پژوهش از جمع امور دهگانه محاسبه شده است و سهم فصول از جمع امور آموزش و پژوهش محاسبه شد *

 

عتبارات ااز جمع درصد  52/19اعتبارات امور آموزش و پژوهش سهم ، 4هاي جدول ر پايه دادهب

ين امور هم از اسدهد كه بيشترين اما اعتبارات ذيل امور آموزش و پژوهش، نشان مي است،امور دهگانه 

انون قباشد كه در مقايسه با مي درصد 95/58مربوط به فصل آموزش و پرورش عمومي به ميزان 

 بيش از يک درصد افزايش داشته است. 1398بودجه 

 

 هاي تابعه. تصوير كلي اعتبارات وزارت آموزش و پرورش و سازمان4جدول 

 درصدتغيير 1399اليحه  1398 قانون عنوان رديف

 623,971,763 505,540,474 هاي اجرايي آموزش و پرورشاعتبارات دستگاه 1
 20,489,206 40,276,761 نيافته(تقالاعتبارات متفرقه )ان 2

 644,460,969 545,817,235 جمع كل اعتبارات آموزش و پرورش

 

ه جودبه اليح هاي تابعه آن بدون اعتبارات متفرقه دراعتبارات وزارت آموزش و پرورش و سازمان

مع كلي اما ج ،ته استدرصد افزايش داش 43/23به ميزان  1398بودجه نسبت به قانون  1399سال 

هزار  54ز ابيش  1398هاي متفرقه انتقال نايافته در قانون بودجه اعتبارات اين دستگاه با رديف

يارد تومان هزار ميل 64به بيش از  1399درصدي در اليحه  07/18ميليارد تومان بوده كه با رشد 

 افزايش يافته است.

هاي تابعه به ارت آموزش و پرورش و سازمانوزت رااعتباتفصيلي ذكر است كه جداول  شايان

 ها در پيوست آمده است.هاي مجري و برنامهتفكيک دستگاه
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 هاي تابعهج( تحليل اعتبارات وزارت آموزش و پرورش و سازمان

برنامه  هشت پرورش كه داراي رديف مستقل در بودجه هستند، اعتبارات و برنامه آموزش 48از  ـ

آموزش »، «آموزش دوره دوم متوسطه نظري»، «آموزش دوره اول متوسطه»، «آموزش ابتدايي»شامل 

، «يآموزش استثناي»، «ايوحرفهآموزش دوره دوم متوسطه فني»، «دوره دوم متوسطه كاردانش

د درص 96ز ترتيب داراي بيشترين سهم هستند و مجموع آنها بيش ابه «سوادآموزي»و  «معلمتربيت»

در اليحه  مجموع اعتبارات اين هشت برنامه .دهديمپرورش را تشكيل  و زشي آموانهيهز تااعتبار

اي هزينهوماني ميليارد ت 895هزار و  57كل اعتبارات  از ميليارد تومان 636هزار و  55، 1399سال 

 است. پرورش و آموزش

ي تحصيلي هادورهآموزان هريک از بررسي تناسب بودجه، بررسي سهم دانش هايترين شاخصاز مهم ـ

توسطه ول و مدر ميان سه دوره ابتدايي، متوسطه ا ابتدايي، متوسطه اول و متوسطه دوم نظري است.

 5 اول متوسطه هزار تومان، 205ميليون و  7دوره متوسطه دوم نظري  آموزدانشدوم نظري، سهم 

بل تأمل در كته قان هزار تومان است. 320ميليون و  3هزار تومان و دوره ابتدايي  305ميليون و 

آموز دانش متوسطه دوم نظري نسبت به سهم هر دورهآموز هر دانش باره سهم بيش از دو برابرياين

نيادين تحول ب مغاير با رويكردهاي سند محوري وبا اصل عدالت دوره ابتدايي است كه در تضاد آشكار

متيازات هم آوردن تسهيالت و افرا»سند تحول بنيادين،  2/12راهكار  آموزش و پرورش است. در

يي به يربناو تقويت نگاه تخصصي ز ييهاي كارآمد در دوره ابتدامناسب براي جذب و نگهداشت نيرو

  صراحت مورد تأكيد قرار گرفته است.به« اين دوره تحصيلي

ه نسبت ب نهزار توما 205ميليون و  7آموزان دوره دوم متوسطه نظري با مبلغ سهم سرانه دانش ـ

هزار  68فاوت هزار تومان نيز قابل تأمل است. ت 273ميليون و  7دانشجو معلم با مبلغ  سهم سرانه

 ابل تأملكات قنآموز دوره متوسطه نظري با سرانه تربيت يک معلم از تومان در سرانه تربيت يک دانش

 نيست. ارتباطكمبود شديد معلم بي رسد بامي نظردر بودجه آموزش و پرورش است كه به

هاي ناصحيح ؤلفههاي ناكافي و ناعادالنه به اين دانشگاه از ديگر مصاديق ساختار نامناسب و متخصيص

 ت آموزش و پرورش است.ادر محاسبه و توزيع اعتبار

زار تومان با يک ه 127ميليون و  8دار ميان سرانه هر هنرجوي كاردانش با مبلغ اتفاوت نسبتاً معن ـ

ل است. با توجه هزار تومان نيز به نوبه خود قابل تأم 773ميليون و  6 با مبلغ ايفهوحرهنرجوي فني

 موريت بخش كاردانش درخصوص آموزشأاي درخصوص آموزش حرفه و موحرفهبه وظيفه بخش فني

اي وحرفهرسد كه هزينه سرانه هنرجوي فنينظر ميبخشي از يک حرفه، منطقي بهعنوان به شغل

 رانه هنرجوي كاردانش باشد.بيشتر از س
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ابر يک مشمول طرح خريد خدمات آموزشي در هر سه دوره يكسان و بر آموزسهم سرانه هر دانش ـ

دهنده نشان هارهآموزان هريک از دوهزار تومان است. مقايسه اين ارقام با سرانه دانش 200ميليون و 

آموزان عادي دانش ت دو تا سه برابري ميان سرانهبرابر است. از طرفي تفاو هفت تا سهتفاوتي از حدود 

ميليون تومان  2/1در سه دوره ابتدايي، متوسطه اول و متوسطه دوم )نظري( و اختصاص اعتبار يكسان 

مي است، رابهاپُنيز نكته قابل تأمل و  آموزان هر سه دوره براي مشمولين طرح خريد خدماتبراي دانش

ابر بر هفت تا سهآموزان خريد خدماتي به ميزان هزينه سرانه دانشبا اين پرسش كه؛ با چه منطقي 

 ؟استآموزان كمتر از ديگر دانش

 

 آموز عادي و خريد خدماتي سرانه دانش. 5جدول 

 آموزان خريد خدماتي )ميليون ريال(سرانه دانش (تومانآموز عادي )دانش سرانه دوره

 1.200.000 3.320.000 ابتدايي

 1.200.000 5.325.000 متوسطه اول

 1.200.000 7.205.000 نظريـ  متوسطه دوم

 

ندهي و ه ساماآموز دوره ابتدايي و متوسطه برسد يكي از داليل تفاوت ميان سرانه دانشمي نظربه ـ

در  روي انسانيني« كمبود»و « مازاد»زمان هم مديريت منابع انساني در اين دوره مرتبط است. پديده

ان سامان معلموانتقال بيطور خاص نقلني و بهدليل ضعف در مديريت منابع انسابه دوره متوسطه

ار اي و كمتر برخورددر مناطق حاشيه و سبب شده در برخي شهرها و مناطق برخوردار مازاد معلم

 اندك در بسيار البته استفاده از نيروهاي خريد خدمات آموزشي با سرانه وجود بيايد.ود معلم بهبكم

 مل ديگريده عواافزون بر مورد گفته ش ه سرانه اين دوره نيز مؤثر است.نوره ابتدايي در كاهش هزيد

ت جمعي ترين آنها عبارتند از: افزايشباشند كه مهمدر ايجاد تفاوت مطلوب ناموجود مؤثر مي

وجود  وم آموز به معلآموزي در دوره ابتدايي و به تبع آن افزايش تراكم كالسي و نسبت دانشدانش

 تر و درنتيجه دريافت حقوق كمتر.معلمان با مدارك تحصيلي پايين

رند و رار داهاي بزرگ و مناطق برخوردار قاز آنجا كه بيشتر مدارس استثنايي كشور در شهرستانـ 

ز ي آنها ام برابهره هستند و تأمين معلاي از تسهيالت و امكانات اين مدارس بيعموماً مناطق حاشيه

 آموزانميليون تومان براي دانش 17عتبار پذيرد، تخصيص اق طرح خريد خدمات صورت ميطري

عادي يا آموز دانش ميليون توماني )چهارده برابر كمتر( براي يک 2/1مدارس استثنايي و اعتبار 

وم ق محرتوجهي به مناططرح خريد خدمات از ديگر مصاديق دوري از عدالت و كم استثنايي مشمول

  است.

وزارت آموزش و پرورش از چند سال گذشته با كمبود شديد نيروي انساني مواجه بوده و اين روند با ـ 

هاي آتي، ادامه پيدا خواهد كرد. توجه به افزايش نرخ بازنشستگي كاركنان اين وزارتخانه در سال
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وزارت آموزش و  1399نيروي انساني مورد نياز بايد از محورهاي اصلي اليحه بودجه تأمين  بنابراين

هاي جديد ازجمله دانشجويان و يبا توجه به ورود 1399پرورش باشد. دانشگاه فرهنگيان در سال 

گونه خواهد داشت. اين در حالي است كه هيچآموز هزار نفر دانشجو و مهارت 90آموزان حدود مهارت

اساسنامه دانشگاه فرهنگيان ( 28)هاي موضوع ماده هاي مهارتي استخدامياعتباري براي آموزش دوره

 و مشموالن قانون تعيين تكليف استخدامي منظور نشده است.

 500به  1398ميليارد تومان در قانون بودجه  160افزايش درآمد اختصاصي دانشگاه فرهنگيان از ـ 

ر سجز كنگيان بدانشگاه فره زيرا اساساً ،رسدنظر نميمنطقي به 1399ميليارد تومان در اليحه بودجه 

 يي ديگرختصاصمحل درآمد ا معلمان تقريباًروزي و تغذيه از احكام حقوقي دانشجوهزينه زيست شبانه

 ندارد. 

 (20) ماده ي محل ابهام است. براساسردولتيمدارس غ هيچهار درصد شهردرآمد اختصاصي حاصل از ـ 

 و آموزش وزارت به 1395وب سيس و اداره مدارس و مراكز آموزشي و پرورشي غيردولتي مصأقانون ت

 مراكز سطتو دريافتي شهريه از( % 4) درصد چهار معادل انهيسال شده است تا داده اجازه پرورش

 كل داريخزانه نزد ملي اختصاصي درآمدهاي حساب به و را دريافت غيردولتي پرورشي و آموزشي

 .نمايد واريز كشور

 يمبلغن ينچ زيكه نشانگر وار رديفي 1399 حهيو ال 1398در قانون بودجه اين درحالي است كه 

مد درآعنوان به يردولتيسازمان مدارس غ يكه در جدول درآمد اختصاص ي. مبلغشودينم دهيباشد د

 يآموز براهزار دانش 200و  ونيليم کيبا فرض  تومان است. ارديليم 25متفرقه ذكر شده است، 

لغ با ،ينوند قابن نياز ا يناش يتومان، درآمد اختصاص ونيليپنج م هيشهر نيانگيم و يردولتيمدارس غ

د درآم دهمکيآن است كه در حدود  هدهنددو عدد نشان نيا سهي. مقاشوديتومان م ارديليم 240بر 

برآوردي درآمد ضمن كمدر بودجه لحاظ شده است و  يردولتيقانون مدارس غاز  يناش ياختصاص

  هم است.مب 1399 حهيو هم در ال 1398رد آن هم در بودجه كنهينحوه وصول و هزمذكور در اليحه 

هاي كاربردي است كه ذيل يكي از موارد قابل توجه در بودجه وزارت آموزش و پرورش برنامه پژوهشـ 

حوزه پرورش ) و وزارت آموزش :تند ازراين وزارتخانه تقسيم شده است كه عبا تابعهسازمان  هشت

پژوهشگاه  ،هاادارات كل آموزش و پرورش استان ،ي آموزش و پرورشستادي( دبيرخانه شوراي عال

دولتي و مركز سازمان مدارس غير ،ريزي آموزشيسازمان پژوهش و برنامه مطالعات آموزش و پرورش

. جمع نهضت سوادآموزي و سازمان سازمان آموزش و پرورش استثنايي ،هاي مردميتوسعه مشاركت

پژوهش است كه اعتبارات آنها بيش از  10.650ها برابر با ذيل اين سازمان هاي كاربرديتعداد پژوهش

باشد. افزون بر اينها بايد در نظر داشت كه دو دانشگاه فرهنگيان و شهيد رجايي ميليارد تومان مي 43

ه دو باركنند. در ايناي دانشگاهي دريافت مياي و پايههاي توسعهاعتبارات ديگري با عنوان پژوهش
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ت در تهاي كاربردي ذيل اين وزارتخانه و ديگري تشنكته شايان ذكر است يكي حجم باالي پژوهش

موريت پژوهشگاه مطالعات آموزش أهاي مجري پژوهش كاربردي. همه اينها در حالي است كه مدستگاه

 ل آموزش و پرورش است.ئو پرورش و تا حدودي دانشگاه فرهنگيان پژوهش در باب مسا

درصد افزايش  18هاي تابعه آن حدود مع اعتبارات وزارت آموزش و پرورش و سازمانجوجود آنكه با ـ 

 و كيفيت موزشيآهاي مرتبط با عدالت ها و برنامهرديف اما نكته قابل توجه آنكه عموماً ،داشته است

به  يبخشتيفيك» اند، براي نمونه رديفاند و يا افزايش مناسبي نداشتهآموزشي كاهش اعتبار داشته

توسعه » (، رديف-36/45اي رشد منفي )دار« آموزشي و پرورشي و توسعه عدالت آموزشي يهاتيفعال

هاي پرورشي و امور رديف فعاليت (،-52/29داراي رشد منفي )« آموزش پيش از دبستان يفيوككمي

ي پوشش تحصيل يرديف طرح جامع حمايت و ارتقا درصد افزايش، 6حدود  آموزانتربيتي دانش

رنامه بدرصد افزايش،  5آموزي سرانه دانشتأمين  درصد افزايش، رديف كمک به 5مناطق محروم 

دبستان  درصد كاهش، برنامه آموزش پيش از 76آموزان حدود هاي اجتماعي دانشپيشگيري از آسيب

انبخشي رنامه توب درصد كاهش 5بيش از  درصد كاهش، برنامه سنجش و آمادگي تحصيلي 29بيش از 

وانان بيش از درصد كاهش، برنامه رشد و پرورش فكري كودكان و نوج 8بيش از  آموزان استثناييدانش

 درصد كاهش داشته است. 5

شده امهاي تمببودجه كل كشور اگرچه به ظاهر براساس  هاي وزارت آموزش و پرورش و عموماًبرنامهـ 

ع را نشان اين موضو 1398و قانون بودجه  1399اليحه بودجه اما مقايسه ارقام  ،اندمحاسبه شده

براي  1398 در قانون بودجه 1801003000دبستاني با رديف دهد. براي نمونه برنامه آموزش پيشنمي

ه بود، در حالي نظر گرفته شد هزار تومان در 269شده هر نفر نوآموز و با بهاي تمام 273.820تعداد 

براي  هزار تومان 269شده اصطالح تمامنيز با همان بهاي به 1399اليحه بودجه كه همين برنامه در 

واهد واجه خها را با چالش جدي منفر منظور شده است. اين روش در دو سطح اجراي برنامه 193.022

ا ه تنهنكرد، نخست آنكه با توجه به افزايش جمعيت نوآموزان در كشور، جمعيت مشمول برنامه 

ها ه افزايش هزينهبهزار نفر نيز كاهش داشته است. دوم آنكه با توجه  80بلكه بيش از  ،اشتهافزايش ند

 د نيز باين خواشده برنامه از سال گذشته تا امسال ثابت مانده است كه و تورم در كشور، بهاي تمام

 توجه به تورم باال دال بر كاهش مقدار واقعي آن است.

 

 بنديجمع

ث منطق اما از حي ،درصد افزايش داشته است 18طور كلي وزش و پرورش اگرچه بهبودجه وزارت آم

ترين آنها باشد كه مهمشديد ميها و انطباق با اسناد باالدستي دچار اعوجاجات ريزي اولويتبودجه

 عبارتند از: 
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رات ادا به وزارت آموزش و پرورش مربوط 1399درصد از جمع اعتبارات اليحه بودجه  84حدود ـ 

ه است و درصد رشد داشت 27باشد كه نسبت به سال گذشته بيش از ها ميكل آموزش و پرورش استان

اند كه هاي وزارت آموزش و پرورش كاهش بسياري داشتههمين دال بر آن است كه ساير برنامه

 درصد رسيده است.  18ميانگين رشد به 

ون همچجه بودوزارت آموزش و پرورش در اليحه  هايبيني برخي از هزينهبا توجه به عدم پيشـ 

، حاناتالزحمه برگزاري امتالتدريسي، حقپاداش پايان خدمت بازنشستگان، پرداخت مطالبات حق

انون تعيين قاساسنامه دانشگاه فرهنگيان، آموزش يكساله مشموالن  (28)هاي ماده آموزش استخدامي

نساني يروي اگذشته فرهنگيان و عدم برآورد نياز واقعي نهاي تكليف استخدامي، مطالبات معوق سال

شده تمام بهاي تر ثابت ماندنها و از همه مهمبرآوردي هزينهبرآوردي منابع و كمدر سال آينده، بيش

 ر سالدهاي پرسنلي آموزش و پرورش توان گفت كه سهم هزينهها ميها و فعاليتبرخي از برنامه

درصد جمع  100درصدي حقوق و مزاياي كاركنان، به بيش از  15بيني افزايش ه پيشبا توجه ب 1399

هاي گذشته همچون سال 1399كل اعتبارات اين وزارتخانه خواهد رسيد و آموزش و پرورش در سال 

  با كسري بسيار شديد بودجه مواجه خواهد شد.

 .است و پرورش رعايت نشده اي وزارت آموزشـ تناسب و عدالت در تقسيم اعتبارات برنامه

نامه ون برهاي مرتبط با عدالت آموزشي و كيفيت آموزشي همچها و برنامهنحوي كه عموماً رديفبه

ز پيش اوكيفي آموزش هاي آموزشي، توسعه عدالت آموزشي، توسعه كميبخشي به فعاليتكيفيت

 است.  شدت كاهش يافتهآموزان بههاي اجتماعي دانشدبستان و كاهش آسيب

هم سهاي هميشه آزموده دولت براي جبران كسري بودجه، كاهش در اين شرايط يكي از راه

ديد شسيار ببخشي اين وزارتخانه است كه اين امر خود با توجه به كاهش هاي كيفيتاعتبار برنامه

 وزشي، ازري آممرتبط با كيفيت آموزشي و عدالت آموزشي خطر جدي براي تعميق نابراب اعتبار برنامه

 باشد.بين رفتن عدالت آموزشي و ادامه روند كاهشي كيفيت آموزشي مي

 

 هاپيشنهاد 

برخوردار كم ويژه در مناطق محروم وروزي يكي از ابزارهاي تحقق عدالت آموزشي بهمدارس شبانه .1

اليحه  كه برپايهند هستآموز در اين مدارس مشغول به تحصيل هزار دانش 360بيش از  .باشندمي

باشد و اين موضوع سالمت هزار تومان مي 3بيني شده براي تغذيه روزانه آنها حدود اعتبار پيش 1399

 شود:اندازد. بنابراين پيشنهاد ميآنها را به مخاطره مي

 نحو ذيل اصالح شود:به« 14»ه تبصر« الف»جدول بند  29رديف 
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و  80ت ترتيب به نسبريزي بهآموزان مدارس شبانهتغذيه و امور رفاهي دانشجويان و تغذيه دانش

  .درصد 20

ه تصويب ب 1398پژوهان جوان در سال و باشگاه دانش هاي درخشاندسازمان ملي پرورش استعدا .2

اساسنامه  (12)نيز آن را ابالغ كرد. براساس ماده  جمهوريسئشوراي عالي انقالب فرهنگي رسيد و ر

ه است ك خواهد شد. اين در حاليتأمين  هاي بودجه كل كشورمذكور، بودجه سازمان از محل رديف

 شود:ديده نشده است. بنابراين پيشنهاد مي 1399رديفي ويژه اين سازمان در اليحه 

با  «پژوهان جواندرخشان و باشگاه دانش سازمان ملي پرورش استعدادهاي»ايجاد رديف مستقل 

ارات رجمع اعتبآموزان سرآمد از سميليون ريال اعتبار برنامه آموزش و پرورش دانش 410.223 انتقال

 )ستادي(. وزارت آموزش و پرورش

الزحمه التدريس، حقهاي حقبا توجه به اينكه در وزارت آموزش و پرورش مواردي همچون پرداخت .3

ين دست از ا الزحمه برگزاري امتحانات و تصحيح اوراق امتحاني و موارديروهاي خريد خدمات، حقني

 :براينصورت ماهيانه انجام شوند. بناها بهماهيت حقوق مستمر دارند ضروري است اين پرداخت

وق و هايي كه مشابه حقابقا شود: كليه پرداخت 1398قانون بودجه  «12»تبصره  «ك»بند 

ي حل شوراها شركتي، ساعتي، حق نظارت و پاداش الزحمه،التدريس، حقتمزد هستند مانند حقدس

 انه پرداخت شوند.يصورت ماهناپذير محسوب شده و بايد بهاختالف؛ هزينه اجتناب

هاي وهشسازمان و نهاد در وزارت آموزش و پرورش متولي برنامه پژ هشتبا توجه به اينكه  .4

ات مطالع ديگر پژوهشگاهازسوي  رود وشمار ميكاري بهو اين نوعي تشتت و موازي كاربردي هستند

 شود:بنابراين پيشنهاد مي ،ش طبق اساسنامه خود، متولي اين حوزه استرآموزش و پرو

آموزش و  ذيل وزارت 1801026000بندي هاي كاربردي با شماره طبقههمه اعتبارات برنامه پژوهش

 ابد. يدستگاهي كه مأموريت اصلي آن اين مورد است انتقال يكجا و تجميعي ذيل صورت پرورش به

 فضاي دشدي كمبود كه مهر مسكن هايسايت در تمامنيمه آموزشي فضاهاي زياد تعداد وجود با .5

 مسكن هايپروژه اتمام برمبني دولت تعهد به توجه با و است داشته دنبالبه را هاسايت اين در آموزشي

 شود:بنابراين پيشنهاد مي .رسدمي نظربه ضروري بسيار آنها آموزشي فضاهاي مينأت هر،م

 «8»تبصره  «ب»اصالح بند 

ايي ات روبنخدمتأمين  سازي،سازي، محوطهشود براي عمليات آمادهبه دولت اجازه داده مي «:ب»بند 

هاي بازآفريني مهر، طرح زيربنايي و تكميل واحدهاي مسكنخدمات و  ي آموزشيهاويژه فضابه

يل شرح ذ مسكن اقداماتي را بهتأمين  هاي فرسوده و همچنين طرح اقدام مليشهري و احياي بافت

 عمل آورد:به
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 يان ملو سازم ديجد يعمران شهرها يشركت مادرتخصص قي)از طر يوزارت راه و شهرساز :«1»جزء 

محل منابع  از الي( ر15.000.000.000.000) ارديليو مسكن( مجاز است تا سقف پانزده هزار م نيزم

 يرارف اجص يكارشناس متيالذكر را به قفوق يهاو امالك متعلق به شركت يتهاتر اراض ايو  يداخل

 ليکماحداث، ت يبند برا نيا ي( منابع حاصله از اجرا% 20) درصد بيست. ديفوق نما ياهطرح

 به سازمان نوسازي، توسعهمسکن مهر هاي تيمدارس واقع در سا يآموزش يفضاها زيو تجه

 . ابدياختصاص و تجهيز مدارس كشور 

 يشِسرما و گرمايش سيستم به مدارس تجهيز نيازهاي وزارت آموزش و پرورش، ترينمهم از .6

 130 حدود حاضر حال در. دارد قرار پرورش و آموزش وزارت اولويت در كه است استاندارد و مناسب

 راستاي رددارد.  وجود كشور در سرمايش و گرمايش سيستم استانداردسازي نيازمند درس كالس هزار

 بند وعموض نفت، وزارت بدهي موقعبه پرداخت عدم سال، هر مهرماه اول در درس هايكالس تحويل

 وبمص( 2) دولت مالي مقررات از بخشي تنظيم قانون به مواد الحاق قانون (65) ماده «ب»

 مدارس سازياستاندارد در جدي چالش با را مدارس تجهيز و توسعه ي،نوساز سازمان ،04/12/1393

 شود:بنابراين پيشنهاد مي .سازدمي مواجه

نون الحاق قا (65)ماده « ب» سهم وزارت آموزش و پرورش از محل بند :«1»تبصره  «ـه»جايگزين بند 

 و نيمأدرخصوص ت 04/12/1393( مصوب 2) دولت ياز مقررات مال يبخش ميمواد به قانون تنظ

 و يآموزش زاتيتجه نيمأمدارس روستاها، ت تيمدارس با اولو يشيو سرما يشيسامانه گرما ياستانداردساز

 .ابدييم شي( افزا% 50) ( به پنجاه درصد% 20) درصد ستياز ب ها،نمدارس و هنرستا يآموزشكمک
 و وصيخص بخش از خدمات يدخر درخصوص ششم برنامه قانون( 25) ماده دربا توجه به اينكه  .7

 اگذاريو هستند، خدماتي و فرهنگي و اجتماعي وظايف دارعهده كه اجرايي يهادستگاه در تعاوني

 و ازهاند حجم، در راستاي كاهش( قانون برنامه ششم 28)است. ماده  شده ممنوع دولتي مدارس

 (15%) رصدد پانزده ميزان به لحداق ششم برنامه قانون طول در اجرايي هايدستگاه مجموع ساختار

 شآموز ارتديگر وزازسوي  ا كرده است.نموجود، مدارس دولتي را از حكم مذكور مستث وضع به نسبت

 مدارس در وزارتخانه اين آموزيدانش جمعيت از درصد 13 حدود كه حاضر حال در پرورش و

 از دريافتي هايشهريه مالي، عملكرد درخصوص كافي نظارت باشند،مي تحصيل به مشغول غيردولتي

 پرورش و آموزش وزارت بنابراين ندارد، را مدارس اين در شده ارائه آموزشي خدمات كيفي سطح و اوليا

 خدمات ريدخ طريق از را خود آموزاندانش از درصد 10افزون بر اينها،  كه صورتي در منطقي طوربه

شود مدارس از متن تبصره پيشنهاد مي .بود واهدخ ناتوان مأموريت اين صحيح انجام از كند، اداره

 مستثنا شوند و تبصره به شكل ذيل اصالح شود:
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 رعايت با توسعه ششم برنامه قانون( 25) ماده موضوع يياجرا هايدستگاه :«د» بند ـ «20» تبصره

 خريد و رياگذاو طريق از ماده اين وظايف از%(  10) درصد ده حداقل تأمين به مكلف ماده، اين احكام

 ماده موضوع فوظاي انجام براي جديد عملياتي يا اداري واحد هرگونه ايجاد همچنين. باشندمي خدمات

 و ماده اين در شده بينيپيش سازوكار طريق از نياز مورد خدمات تأمين و است ممنوع الذكرفوق

 باشند.مدارس دولتي از حکم اين تبصره مستثني مي .است امكانپذير مصوب اعتبارات

 و (25) هماد در مدارس واگذاري ممنوعيت و عمومي پرورش و آموزش بودن حاكميتي به توجه با .8

 و احداث امر در خصوصي ـ عمومي مشاركت روش از استفاده اگرچه توسعه، ششم برنامه قانون (28)

 مواد يرمغا مدارس همچون آموزشي واحدهاي از برداريبهره اما ،ندارد مانعي آموزش بخش توسعه

 «3»شود بند يرود. بنابراين پيشنهاد ممي شماربه مدارس واگذاري و بوده ششم برنامه قانون مذكور

 به شكل ذيل اصالح شود. «19»تبصره 

 و آموزش سالمت، هايحوزه از برداريبهره و توسعه احداث، در تواندمي دولت :«19» تبصره «3» بند

 اصل كلي هايسياست اجراي قانون( 3) ماده «ج» بند «2» هتبصر موضوع فرهنگ و تحقيقات

 ماده سه گروه هايفعاليت و هابنگاه هايطرح اجراي در همچنين و اساسي قانون( 44) وچهارمچهل

 ـ يعموم مشاركت روش از استفاده با( 44) چهارموچهل اصل كلي هايسياست اجراي قانون( 2)

( 44) وچهارمچهل اصل كلي هايسياست اجراي قانون ايترع با تبصره اين ظرفيت از خصوصي

 باشد.واگذاري مدارس دولتي در اجراي اين بند ممنوع مي .كند استفاده
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 پيوست

 هاي تابعهاعتبارات كلي وزارت آموزش و پرورش و سازمان جدول

 1398اي هزينه عنوان برنامه رديف
اي هزينه

1399 

درصد 

تغيير

اي سرمايه

1398 

اي سرمايه

1399 

درصد 

تغيير

جمع كل 

1398 

جمع كل 

1399 

درصد 

تغيير

 5،049،870 7،577،875 936،000 890،675 4،113،870 6،687،200 حوزه ستادي(پرورش ) و وزارت آموزش 127500 1

 62،000 63،109 1،000 1،000 61،000 62،109 پرورش و دبيرخانه شوراي عالي آموزش 127502 2

3 
 

 539،959،001 424،990،900--- 3880001 --- 536،079،000 424،990،899 (3-10با اضافه ارقام جدول ) ـ هااستانپرورش  و ادارات كل آموزش

 1،872،800 1،317،848 1،800 1،860 1،871،000 1،315،988 ريزي آموزشيسازمان پژوهش و برنامه 127504 4

 3،667،814 3،493،155 -- -- 3،667،813 3،493،155 آموزيسرانه دانشتأمين  كمک به 127509 5

 5،565،001 5،300،000 -- -- 5،565،000 5،300،000 پوشش تحصيلي مناطق محروم يطرح جامع حمايت و ارتقا 127511 6

 675،760 665،085 310،400 300،465 365،360 364،620 هاي مردميغيردولتي و مركز توسعه مشاركت سازمان مدارس 127512 7

 100،001 300،000 -- -- 100،000 300،000 دولتيكمک به صندوق حمايت از توسعه مدارس غير 127515 8

 811،231 811،585 -- -- 811،230 811،585 هاي كاردانشسپاري و توسعه مشاركت در آموزشبرون 127519 9

 2،374،901 2،225،500 -- -- 2،374،900 2،225،500 آموزانهاي پرورشي و امور تربيتي دانشفعاليت 127520 10

 598،501 630،000 1 1 598،500 630،000 كمک به صندوق ذخيره فرهنگيان 127541 11

 920،765 897،300 60،000 65،000 860،765 832،300 دانشگاه شهيد رجائي 127542 12

 4،074،411 3،841،900 -- -- 4،074،410 3،841،900 آموزانسالمت دانش يبدني و ارتقاهاي تربيتفعاليت 127589 13

 520،001 737،750 -- -- 520،000 737،750 از دبستان وكيفي آموزش پيشتوسعه كمي 127590 14

15 127594 
هاي آموزشي و پرورشي و توسعه عدالت بخشي به فعاليتكيفيت

 آموزشي
2،936،000 1،604،370 -- -- 2،936،000 1،604،371 
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 1398اي هزينه عنوان برنامه رديف
اي هزينه

1399 

درصد 

تغيير

اي سرمايه

1398 

اي سرمايه

1399 

درصد 

تغيير

جمع كل 

1398 

جمع كل 

1399 

درصد 

تغيير

 9،401 9،400 -- -- 9،400 9،400 يتيخ تعليم و تربموزه تار ـ ريزي آموزشيسازمان پژوهش و برنامه 127599 16

 29،332،124 30،236،968 29،049،994 29،961،500 282،130 275،468 سازمان نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس كشور 127600 17

 3،075،001 2،075،567 -- -- 3،075،000 2،075،567 اداره مدارس خارج از كشور 127610 18

 7،521،001 3،630،000 -- -- 7،521،000 3،630،000 خريد خدمات آموزشي در مناطق مورد نياز 127611 19

 10،127،500 6،493،671 480،000 400،000 9،647،500 6،093،671 دانشگاه فرهنگيان 127750 20

 1،501،300 1،518،793 26،300 21،341 1،475،000 1،497،452 پرورش استثنايي و موزشسازمان آ 127800 21

 90،230 103،262 850 862 89،380 102،400 پرورش و پژوهشگاه مطالعات آموزش 127850 22

 2،403،968 3،774،006 19،300 18،200 2،384،668 3،755،806 آموزينهضت سواد 128000 23

 2،054،810 1،910،800 86،000 91،000 1،968،810 1،819،800 شركت سهامي كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان 284000 24

 623,971,763 505,540,474 34,851,657 31,751,916 589,120,106 473,788,570 پرورش و جمع اعتبارات وزارت آموزش

 20,489,206 40,276,761 14,034,454 12,238,760 6,454,751 28,038,000 اعتبارات انتقال نايافته

 644,460,969 545,817,235 48,886,111 43,990,676 595,574,857 501,826,570 وپرورشجمع كلي اعتبارات وزارت آموزش
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       هاي تابعه نايافته وزارت آموزش و پرورش و سازمانهاي متفرقه انتقالرديف اعتبارات جدول

 )ميليون ريال(
شماره 

 بنديطبقه
 عنوان

درصد  جمع هاي سرمايه ايتملك دارايي ايهزينه

 1399 1398 1399 1398 1399 1398 تغيير

  4،500،000 2،000،000 0 0 4،500،000 2،000،000 يارانه شير مدارس 520000 -3

24- 530000 

ضوع اعتبارات مو ـ توسعه و تجهيز مدارس كشور سازمان نوسازي،

شي از ( قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخ65ماده )« ب»بند 

سهم سازمان نوسازي  درصد 40 ـ (2مقررات مالي دولت )

 سازي مصرف سوخت(سهم شركت بهينه درصد 60مدارس، 

0 0 8522000 13087000 8،522،000 13087000 

27- 530000 

افزوده. درصد تعرفه ماليات بر ارزش 9درصد از  27/0اعتبارات موضوع 

درصد سهم وزارت آموزش  15درصد سهم وزارت ورزش و جوانان،  85

 1درصد از كل، سهم جوانان و اشتغال( 20و پرورش )

738،000 954،750 716،760 947،454 12،123،000 15،851،700 

48- 530000 
 بازسازي و نوسازي فضاهاي آموزشي،ـ  وزارت آموزش و پرورش

 پرورشي و ورزشي از محل حساب ذخيره ارزي
0 0 3،000،000 1 3،000،000 1  

55- 530000 

سازي و وسعه عدالت آموزشي، نوسازي و مقاومـ  وزارت آموزش و پرورش

هاي موضوع وصول ماليات بنگاهـ  رس روستاييخريد تجهيزات براي مدا

 (اقتصادي زيرمجموعه نيروهاي مسلح و ستاد اجرايي فرمان امام)ره

0 0 1 1 1 1  

52- 550000 
ه ماد «الف»بند  «2»بندي معلمان موضوع جزء اجراي نظام رتبه

 ( قانون برنامه ششم توسعه63)
20،000،000 0 0 0 20،000،000 0  

 400،000 400،000 2پرداختي به آموزش و پرورش بابت كمک به هزينه آب و برق مدارس 550000 -57
  

400،000 400،000  

 600000 600،000 0 0 600،000 600،000 3هزينه گاز مصرفي مدارسپرداختي به آموزش و پرورش بابت كمک 14جدول تبصره 

69- 550000 
د دبستاني و خريالتدريس، پيشهاي حقاستخدام نيرو عاعتبار موضو

 مجلس شوراي اسالمي 13/6/1397خدمات مشمول قانون مصوب 
4،300،000 0 0 0 4،300،000 0  

 20،489،206 40،276،761 14،034،454 12،238،760 6،454،751 28،038،000 جمع

                                                 
 15ریال است،  (15.851.700)مبلغ  که در مجموع ایمیلیون ریال تملک دارايی سرمایه (7.895.450) ای،میلیون ریال هزینه( 7.956.250) ( که شامل9( جدول شماره )27از مبالغ درج شده در ردیف ) .1

 پس از کسر سهم جوانان و اشتغال محاسبه شده و در ردیف این جدول درج شده است.  همانددرصد باقی 80درصد از 

 هزینه گاز مصرفی درج شده است. همراه کمکبه« 14»تبصره « الف» ( درج نشده است و فقط در بند9هزینه آب و برق در جدول ) کمک .2

 هزینه آب و برق مصرفی درج شده است.همراه کمکبه« 14»تبصره « الف» ( درج نشده است و فقط در بند9هزینه گاز در جدول )کمک. 3
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 هارنامهتابعه به تفکيك ب هاياي وزارت آموزش و پرورش و سازماناعتبارات هزينه جدول

 درصد تغيير
 اياعتبارات هزينه

 بنديشماره طبقه رديف
 عنوان برنامه 1399 1398

 1002010000 1 رساني آماريبرنامه اطالع 5,000 31,100 83/9-
 1002057000 2 برنامه توسعه دولت الكترونيک 38,858 0 0

 1801001000 3 ابتدايي برنامه آموزش 233,338,799 195,477,846 19/4
 1801005000 4 برنامه آموزش دوره اول متوسطه 155,142,523 128,197,129 21

 1801006000 5 برنامه آموزش دوره دوم متوسطه نظري 90,072,731 74,155,538 21/4
 1801007000 6 فرهنگيان برنامه حمايت از 812,370 974,600 16/6-
 1801017000 7 آموزان سرآمدپرورش دانش آموزش و برنامه 410,223 415,000 1/1-

 1801026000 8 هاي كاربرديبرنامه پژوهش 555,158 727,141 23/6-
 1802076000 9 وحرفه ايبرنامه آموزش دوره دوم متوسطه فني 22,998,137 15,059,911 52/7
 1802077000 10 برنامه آموزش دوره دوم متوسطه كاردانش 31,761,766 20,318,191 56/3
 1801029000 12 هاي ارتقاي نظام آموزشي و ارزيابي و نظارت بر مصوبات شورابرنامه بررسي طرح 46,500 47,609 2/3-
 1801002000 13 برنامه آموزش استثنايي 13,184,244 10,389,963 26/9
 1801013000 14 برنامه سوادآموزي 4,774,759 6,045,061 21-

 1801009000 15 آموزشيهاي درسي، مواد آموزشي و كمکكتابتأمين  برنامه 1,632,450 969,500 68/4
 1801010000 16 هاي مردميمشاركت برنامه راهبري توسعه مدارس غيردولتي و 455,060 661,120 31/2-
 1801018000 17 آموزانهاي اجتماعي دانشآسيب برنامه پيشگيري از 335,000 1,421,200 76/4-
 1801025000 18 آموزانتوانمندسازي دانش تربيتي و امور برنامه پرورشي، 2,039,900 1,534,500 32/9

 1802015000 19 برنامه تربيت دبير 208,528 0 0
 1803001000 20 برنامه آموزش نيروي انساني متخصص 419,249 0 0
 1803002000 21 جويانبرنامه ارائه خدمات رفاهي، فرهنگي و ورزشي به دانش 4,151,388 0 0
 1803059000 22 لملل در آموزش عالياهاي علمي، فرهنگي و آموزشي بينبرنامه توسعه همكاري 3,490 0 0

 1804003000 23 هاي پايه اي دانشگاهيبرنامه پژوهش 62,595 106,750 41/4-
 1805003000 24 اي دانشگاهيهاي توسعهبرنامه پژوهش 121,820 191,931 36/5-

 1805074000 26 آفرينيبرنامه توسعه فن 12,000 0 0
 1601012000 27 آموزانارتقاي سالمت دانش 1,374,410 590,000 132/9
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 درصد تغيير
 اياعتبارات هزينه

 بنديشماره طبقه رديف
 عنوان برنامه 1399 1398

 1702011000 28 آموزانبدني دانشبرنامه تربيت 2,700,000 1,830,700 47/5
 1801003000 29 دبستان برنامه آموزش پيش از 520,000 737,750 29/5-
 1802012000 30 اي معلمانارتقاي حرفه 827,463 1,161,990 28/8-

 1704008000 31 ايگسترش خدمات موزه 9,400 9,400 0
 1801011000 32 مدارس كشور تجهيز توسعه و برنامه راهبري نوسازي، 282,130 275,468 2/4

 1801004000 33 كشور آموزان خارج ازبرنامه آموزش دانش 3,075,000 2,075,567 48/1
 1802058000 34 برنامه تربيت معلم 5,091,005 3,955,040 28/7
 1801012000 35 تحصيلي استعداد برنامه سنجش آمادگي و 386,780 408,100 5/2-
 1802011000 36 نيازهاي ويژه آموزان بااي دانشبرنامه آموزش دوره متوسطه حرفه 48,040 34,300 40

 1904010000 37 آموزان استثناييشي دانشتوانبخ 84,520 92,165 8/3-
 1703009000 38 برنامه توليد آثار متناسب تربيتي و پرورشي كودكان و نوجوانان 630,600 403,000 56/4
 1703029000 39 برنامه رشد و پرورش فكري كودكان و نوجوانان 1,338,210 1,416,800 5/5-

 1801015000 40 آالتينماش اماكن و ها،ساختمان تجهيز و نگهداري فضاها، عمير،ت سازي،مقاوم توسعه، مين،أبرنامه ت 0 - 0
 1802007000 41 هاي شغليبرنامه آموزش 0 400 100-
 1801019000 42 آموزانه خدمات رفاهي به دانشئبرنامه ارا 0 1,160,000 100-
 1801021000 43 موزيآهاي سازمان دانشبرنامه هدايت و ارتقاي فعاليت 0 223,000 100-
 1801022000 44 آموزانهاي اسالمي دانشبرنامه هدايت و پشتيباني انجمن 0 468,000 100-
 1802009000 45 برنامه آموزش كارشناس مهارتي 0 49,670 100-
 1803005000 46 برنامه آموزش كارشناسي 0 258,090 100-
 1803006000 47 برنامه آموزش كارشناسي ارشد 0 231,490 100-
 1803007000 48 برنامه آموزش دكتري تخصصي 0 53,890 100-
 1803009000 49 ه خدمات رفاهي به دانشجويانئبرنامه ارا 0 1,518,990 100-
 1803009000 50 ه خدمات فرهنگي به دانشجويانئبرنامه ارا 0 110,670 100-
   جمع كل 578,950,106 473,788,570 22/2
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 (1398و قانون بودجه  1399واحده بودجه كل كشور )مقايسه اليحه بودجه با وزارت آموزش و پرورش در متن مادهام مرتبط جدول احک

 1398ارزيابي  1399اليحه  1398قانون 

ر شركت ملي نفت ايران مكلف است حداكث ـ «1»تبصره « هـ»بند 

( ريال معادل 60.000.000.000.000مبلغ شصت هزار ميليارد )

ابت فتي بريان مواد اوليه قير رايگان از منابع دحداقل چهار ميليون تُ

صورت ها را بهها و پااليشگاهخوراك مايع تحويلي به پتروشيمي

اريز شود، وداري كل كشور افتتاح ميانه به حسابي كه نزد خزانهيماه

( % 100و بودجه كشور موظف است، صد درصد )كند. سازمان برنامه 

ر دربط ي ذييهاي اجراانه به دستگاهيصورت ماهريزي را بهمبالغ وا

د زمان براي خريد قير مصرفي مورصورت همهاي زير بهسقف سهميه

راي هاي اجتأييد سازمان ملي استاندارد ايران و تأمين ساير هزينه

داري كل كشور مكلف هاي مربوط تخصيص دهد. خزانهآسفالت طرح

 صورت كامل پرداخت و براساسرا به شده است مبلغ تخصيص داده

 حساب كند:موافقتنامه مبادله با شركت مذكور تسويه

ه ( اعتبار براي نوسازي مدارس و دانشگا% 5پنج درصد ). 5

زي، پرورش )سازمان نوسا و فرهنگيان در اختيار وزارت آموزش

 (توسعه و تجهيز مدارس كشور

زشي، اي آمواعتبار براي رسيدن به سرانه ميانگين فض هزار ميليارد تومان 23حدود   .حذف شده است

 رانهدر حالي كه براي رسيدن به س ،باشدپرورشي و ورزشي مدارس مورد نياز مي

باشد. مراتب بيش از اين نياز ميهاي كشور اعتباري بهاستاندارد در همه استان

گيان ه فرهندرصدي نوسازي مدارس و دانشگا 5بنابراين حذف تبصره مذكور و سهم 

ر قانون در تبصره مذكو يتر نمايد، بنابراين پيشنهاد احياتواند اين چالش را جديمي

 شود. داده مي 1398بودجه 

پرورش از محل  و سهم وزارت آموزش ـ «1»تبصره « ز» بند

ظيم قانون الحاق برخي مواد به قانون تن (65) ماده« ب»بند 

 4/12/1393وب ( مص2بخشي از مقررات مالي دولت)

درخصوص تأمين و استانداردسازي سامانه گرمايشي و 

ت سرمايشي مدارس با اولويت مدارس روستاها، تأمين تجهيزا

 ها، از بيست درصدآموزشي مدارس و هنرستانآموزشي و كمک

 .يابدافزايش مي( % 50) درصد به پنجاه( 20%)

ون ( قان65ماده )« ب»منابع بند  -«1»تبصره « هـ» بند

ولت دالحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي 

 ( به پنجاه% 20از بيست درصد ) 4/12/1393( مصوب 2)

التفاوت به وزارت نفت ( افزايش و مبلغ مابه% 50درصد )

يابد. شركت سازي مصرف سوخت( اختصاص مي)شركت بهينه

سبت پرورش ن و مذكور مكلف است با همكاري وزارت آموزش

صد هزار به تأمين و استانداردسازي سامانه گرمايشي يک

 .( كالس درس مدارس اقدام كند100.000)

جهيز درصدي وزارت آموزش و پرورش )سازمان نوسازي و توسعه و ت 20اگرچه سهم 

يحه به البصره تدرصد بوده و در متن  20، 2( الحاق 65مدارس كشور( در متن ماده )

درصدي( به شركت  30التفاوت )ما اختصاص مابها ،درصد رسيده است 50

ند كهايي را در اجراي اين تبصره ايجاد تواند چالشسازي مصرف سوخت ميبهينه

سازي مصرف همچون عدم تخصيص كامل اعتبارات، عدم اشراف سازمان بهينه

 و تداخل كاركردي ميان دو دستگاه.سوخت نسبت به مدارس داراي اولويت 

زمان درصدي وزارت آموزش و پرورش به سا 50شود همه سهم پيشنهاد ميبنابراين 

 نوسازي و توسعه و تجهيز مدارس كشور اختصاص يابد.
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 1398ارزيابي  1399اليحه  1398قانون 

كليه واحدهاي آموزشي دولتي وزارت -«6»تبصره « م»بند 

هاي آب، برق و گاز )در پرورش از پرداخت هزينه و آموزش

وي صورت رعايت الگوي مصرف( معاف هستند. سقف الگ

 «نيرو»، «نفت»هاي مصرف طي دستورالعملي توسط وزارتخانه

 .شودحداكثر تا سه ماه ابالغ و اجرا مي« پرورش و آموزش»و 

كليه واحدهاي آموزشي دولتي وزارت  -«6»تبصره « م»بند 

هاي آب، برق و گاز )در پرورش از پرداخت هزينه و آموزش

الگوي صورت رعايت الگوي مصرف( معاف هستند. سقف 

 «نيرو»، «نفت»هاي مصرف طي دستورالعملي توسط وزارتخانه

 .شودحداكثر تا سه ماه ابالغ و اجرا مي« پرورش و آموزش»و 

 ب بادهد كه الگوي مصرف متناستجربه دو سال گذشته اجراي اين تبصره نشان مي

ها نبوده روزيهاي مختلف و نيز نوع مدارس همچون شبانهشرايط جغرافيايي و اقليم

لحاظ  بصرهتبنابراين بايد اين امر مهم در متن  .شوداست و اين اصل مهم رعايت نمي

 .شود

در اجراي قانون هدفمند كردن  –«14»تبصره « الف»بند 

و با هدف تحقق عدالت؛ كاهش  15/10/1388ها مصوب يارانه

فقر مطلق و توسعه بهداشت و سالمت مردم و همچنين 

اي اجر داخت يارانه به خانوارهاي نيازمند و درمعطوف نمودن پر

ها )منابع( ( قانون برنامه ششم توسعه تمامي دريافتي39ماده )

ها مندرج در جدول ذيل به حساب سازمان هدفمندسازي يارانه

داري كل كشور واريز و پس از تخصيص سازمان نزد خزانه

 گردد:بودجه كشور مطابق جدول ذيل هزينه مي و برنامه

 ها )مصارف(:پرداختي

اد به ( قانون الحاق برخي مو65. عوارض گازرساني موضوع ماده )7

د ( )ميليار17.044قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت )

 ريال(

پرورش بابت كمک به هزينه گاز  و . پرداختي به آموزش10

 )ميليارد ريال( 600مصرفي مدارس 

بت كمک به هزينه برق پرورش با و . پرداختي به آموزش13

 )ميليارد ريال( 300مصرفي مدارس 

پرورش بابت كمک به هزينه آب  و . پرداختي به آموزش18

 )ميليارد ريال( 100مصرفي مدارس 
 

در اجراي قانون هدفمندكردن  -«14»تبصره « الف»بند 

و با هدف تحقق عدالت، كاهش  15/10/1388ها مصوب يارانه

شت و سالمت مردم و همچنين فقر مطلق و توسعه بهدا

اي اجر معطوف نمودن پرداخت يارانه به خانوارهاي نيازمند و در

 ها )منابع(( قانون برنامه ششم توسعه، تمامي دريافتي39ماده )

ها و مندرج در جدول ذيل به استثناي عوارض شهرداري

ها نزد ها به حساب سازمان هدفمندسازي يارانهدهياري

شود و پس از تخصيص سازمان ور واريز ميداري كل كشخزانه

 :شودبرنامه و بودجه كشور، مطابق جدول ذيل هزينه مي

 ها )مصارف(:پرداختي

اد به ( قانون الحاق برخي مو65. عوارض گازرساني موضوع ماده )6

 50سهم  -( از گاز2قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت )

سازي ه سازمان بهينهدرصد بابت گرمايش مدارس ب 30درصدي )

درصد به سازمان نوسازي، توسعه و تجهيز  20مصرف سوخت و 

 )ميليارد ريال( 13.008مدارس كشور )

اد به قانون الحاق برخي مو (65). عوارض گازرساني موضوع ماده 7

 ها سهمسوخت نيروگاه -قانون تنظيم برخي از مقررات مالي دولت 

ارس به سازمان درصد بابت گرمايش مد 30درصدي ) 50

 درصد به سازمان نوسازي، توسعه 20سازي مصرف سوخت و بهينه

 ميليارد ريال(179و تجهيز مدارس كشور )

جهيز درصدي وزارت آموزش و پرورش )سازمان نوسازي و توسعه و ت 20گرچه سهم  

يحه به البصره تدرصد بوده و در متن  20، 2الحاق  (65)مدارس كشور( در متن ماده 

درصدي( به شركت  30التفاوت )اما اختصاص مابه ،تدرصد رسيده اس 50

ند كهايي را در اجراي اين تبصره ايجاد تواند چالشسازي مصرف سوخت ميبهينه

سازي مصرف همچون عدم تخصيص كامل اعتبارات، عدم اشراف سازمان بهينه

 سوخت نسبت به مدارس داراي اولويت، و...

زمان درصدي وزارت آموزش و پرورش به سا 50م شود همه سهبنابراين پيشنهاد مي

 نوسازي و توسعه و تجهيز مدارس كشور اختصاص يابد.
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پرورش بابت كمک به هزينه گاز  و . پرداختي به آموزش9

 ميليارد ريال( 600مصرفي مدارس )

پرورش بابت كمک به هزينه برق  و . پرداختي به آموزش10

 ميليارد ريال(300مصرفي مدارس )

پرورش بابت كمک به هزينه آب  و . پرداختي به آموزش11

 ميليارد ريال 100مصرفي مدارس )

تواند در احداث، توسعه و دولت مي -«19»تبصره « 3»بند 

گ هاي سالمت، آموزش و تحقيقات و فرهنبرداري از حوزهبهره

( قانون اجراي 3ماده )« ج»بند « 2»موضوع تبصره 

( قانون اساسي و 44وچهارم )لي اصل چهلهاي كسياست

هاي گروه سه ها و فعاليتهاي بنگاههمچنين در اجراي طرح

وچهارم هاي كلي اصل چهل( قانون اجراي سياست2ماده )

 خصوصي از ظرفيت -( با استفاده از روش مشاركت عمومي44)

هاي كلي اصل اين تبصره با رعايت قانون اجراي سياست

 ( استفاده كند.44وچهارم )چهل

تواند در احداث، توسعه و دولت مي -«19»تبصره « 3»بند 

گ هاي سالمت، آموزش و تحقيقات و فرهنبرداري از حوزهبهره

( قانون اجراي 3ماده )« ج»بند « 2»موضوع تبصره 

( قانون اساسي و 44وچهارم )هاي كلي اصل چهلسياست

هاي گروه سه ها و فعاليتهمچنين در اجراي طرحهاي بنگاه

وچهارم هاي كلي اصل چهل( قانون اجراي سياست2ماده )

 خصوصي از ظرفيت -( با استفاده از روش مشاركت عمومي44)

هاي كلي اصل اين تبصره با رعايت قانون اجراي سياست

 ( استفاده كند.44وچهارم )چهل

ر س داربا توجه به حاكميتي بودن آموزش و پرورش عمومي و ممنوعيت واگذاري مد

ركت ( قانون برنامه ششم توسعه، اگرچه استفاده از روش مشا28( و )25ماده )

برداري اما بهره ،خصوصي در امر احداث و توسعه بخش آموزش مانعي ندارد -عمومي

 ووده از واحدهاي آموزشي همچون مدارس مغاير مواد مذكور قانون برنامه ششم ب

  .رودشمار ميواگذاري مدارس به

ماده  موضوع اجرايي هايدستگاه - «د»بند  20»بصره ت 

 مكلف ماده، اين احكام رعايت با توسعه ششم برنامه قانون( 25)

يق طر از ماده اين وظايف از%( 10) ده درصد حداقل تأمين به

 هرگونه ايجاد همچنين. باشندمي خدمات خريد و واگذاري

 دهما موضوع يفوظا انجام براي جديد عملياتي يا اداري واحد

 طريق از مورد نياز خدمات تأمين و است ممنوع الذكرفوق

 مصوب اعتبارات و ماده اين در بيني شدهپيش سازوكار

 .است پذيرامكان

 و خصوصي بخش از خدمات خريد درخصوص ششم برنامه قانون( 25) ماده در ـ

 اتيخدم و رهنگيف و اجتماعي وظايف دارعهده كه اجرايي يهادستگاه در تعاوني

 .است شده ممنوع دولتي مدارس واگذاري هستند،

 داري،ا نظام اصالح راستاي در توسعه ششم برنامه قانون( 28) ماده «الف» بند ـ

 ششم مهبرنا قانون طول در اجرايي هايدستگاه مجموع ساختار و اندازه حجم، كاهش

 واگذاري طريق از موجود وضع به نسبت (15%) درصد پانزده ميزان به حداقل

... هاونيتعا اولويت با غيردولتي بخش با مشاركت و خدمات خريد عملياتي، واحدهاي

 مستثنا را دولتي مدارس مذكور، قانون( 28) ماده از بند اين. است كرده مطرح را

 .است كرده

 آموزيدانش جمعيت از درصد 14 حدود كه حاضر حال در پرورش و آموزش وزارتـ 

 كافي نظارت باشند،مي تحصيل به مشغول غيردولتي مدارس در تخانهوزار اين
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 آموزشي خدمات كيفي سطح و اوليا از دريافتي هايشهريه مالي، عملكرد درخصوص

 در منطقي طوربه پرورش و آموزش وزارت بنابراين ندارد، را مدارس اين در شده ارائه

 خدمات خريد طريق از را خود زانآمودانش از درصد 10افزون بر اينها،  كه صورتي

 .بود خواهد ناتوان مأموريت اين صحيح انجام از كند، اداره

 كه تاس داده نشان غيردولتي بخش از آموزشي خدمات خريد اخير هايسال تجربه ـ

 انساني نيروي كارگيريبه شده، ارائه خدمات كيفي سطح كاهش با بخش اين

 افتدري گاهي و متناسب هايپرداخت و بيمه حق بدون قيمت،ارزان نديده،آموزش

 .است داشته بيشتر سود كسب بر سعي والدين از وجه

 امستثن 1399بودجه اليحه « 20»بنابراين مدارس بايد از متن بند مذكور از تبصره 

 شوند.
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