
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 کل کشور 1401بررسی الیحه بودجه سال 

 وپرورش بودجه آموزش. ۲۷
 

 

 

 

 سال دوم یازدهم ـ هدور

 ۷15 شماره ثبت:

 شماره چاپ: ــ

 تاریخ چاپ: ــ

 ۲۷0: موضوعی کد

 1۷۹۶5مسلسل:  شماره

 1400 ماهدی

 فرهنگی  وهای اجتماعی معاونت پژوهش

 دفتر مطالعات فرهنگی و آموزش 



 خدا نام به
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مطالب فهرست

 

 1 ............................................................................................................................................................................. یتیریخالصه مد

 3 ............................................................................................................................................................................................... مقدمه

 3 .................................................................................................... پرورشووزارت آموزش 1401بررسی الیحه بودجه سال 

 13 .......................................................................................................................................................... هاتبصره لیو تحل یبررس

 16 ................................................................................................................................................... بودجه یپیشنهادهاي اصالح

 24 ............................................................................................................................................................................... منابع و مآخذ

 
 



 

 

 

1 

 کل کشور  1401بررسی الیحه بودجه سال 
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 خالصه مدیریتی 

 شیبا افزا متفرقه يهافیبا احتساب اعتبارات رد 1401سال  الیحه بودجه وپرورش درآموزش اعتبارات

رشد،  نیاست. به تبع ا دهیتومان رس اردیلیهزار م 175به مبلغ  1400نسبت به سال  يدرصد 13/48

عدد در سال  نی. ااستدرصد  65/11دولت  یوپرورش از مصارف بودجه عمومسهم اعتبارات آموزش

به اجراي طرح تومان مربوط  اردیلیهزار م 25 افتهی شیاست. از مبلغ افزا دهدرصد بو 61/8گذشته 

. جمع استتومان مربوط به پاداش پایان خدمت بازنشستگان  اردیلیهزار م 16بندي معلمان و رتبه

تومان است که نسبت به  اردیلیهزار م 193برابر با  1401در سال  زیوپژوهش ناعتبارات امور آموزش

 ه است.داشت شیدرصد، افزا 17تومان، معادل  اردیلیهزار م 27مجموعاً  1400سال 

مواجه  یبخشتیفیک يهااز اعتبارات برنامه یبودجه برخ ریبا کاهش چشمگ 1401بودجه  حهیال در

ورزش و سالمت  ،یبدنتیترب يتوسعه و ارتقا»برنامه  يدرصد 42به افت  توانیمبراي مثال . میهست

اوقات  يسازینو غ يزتوانمندسا ،یتیامور ترب ،یبرنامه پرورش»اعتبار  يدرصد 64و کاهش « آموزاندانش

بودجه اعتبارات الیحه در  نیاشاره کرد. همچن« آموزاندانش یاجتماع يهابیاز آس يریشگیفراغت و پ

 حذف شده است. ژهیو يازهایآموزان با ندانش ياو آموزش حرفه یتوانبخش دو برنامه مربوط به

 ،یعلم يهار برنامه پژوهشبه تشتت د توانیم 1401بودجه  حهیال ایرادات و اشكاالت گرید از

دستگاه اعتبار برنامه  10وپرورش اشاره کرد. در حال حاضر ذیل آموزش ینیآفرو فن يورافن ،يکاربرد

کاماًل  هادستگاهکه برخی از این  یاند. در حالآفرینی گرفتهوري و فناهاي علمی، کاربردي، فنپژوهش

وپرورش در دو نهاد تخصصی صصی پژوهشی آموزشاجرایی بوده و فعالیت پژوهشی ندارند و توان تخ

« وپرورشپژوهشگاه مطالعات آموزش»و « ریزي آموزشیبرنامه و سازمان پژوهش»پژوهشی با عنوان 

 متمرکز شده است.

نامتعارف اعتبارات  شیبودجه، افزا يهابرنامه ریاز مس نیادیسند تحول بن يدر اجرا ينگریسطح

دولت به صندوق  يزیسهم وار کاهش ،یحل فروش و اجاره اماکن آموزشوپرورش از مآموزش یعمران

 45کسر  درصدي درآمدهاي اختصاصی دانشگاه فرهنگیان از محل 70رشد  ییو از سو انیفرهنگ رهیذخ

از درصد کاهش یافته بود،  20به  برخالف سال گذشته که حقوق و مزایاي دانشجومعلماناز  درصدي

 است. 1401 بودجه الیحه ایرادات

شده و  یاتیعمل يهادر برنامه تیموجب ابهام و عدم شفاف 1401بودجه  حهیال راتییتغهرچند 
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وجه چهیعلت در اختیار نداشتن اطالعات مربوط به مقدار جامعه هدف در هر برنامه و دستگاه، بهبه

 حهیالحات الدرخصوص اص ،ها را رصد و رهگیري کرداعتبارات دستگاه شتوان علت افزایش و کاهنمی

 ارائه شده است: لیذ هايشنهادیبودجه پ

تواند به رفع می« 1»تبصره « ز»اختصاص بخشی از اعتبارات مربوط به قیر رایگان موضوع بند  .1

« 1»ره تبص« ز»هاي ذیل بند وپرورش کمك نماید. از آنجایی که سهم هریك از دستگاههاي آموزشينیازمند

 .مایدنهاي مذکور را دچار مشكل تواند در تخصیص اعتبارات مذکور، دستگاهمشخص نشده است این امر می

 ص شود.هاي مذکور مشخ، سهم هریك از دستگاه1400شود به روال قانون بودجه سال بنابراین پیشنهاد می

مستعمل، دفترچه و مجالت  یکتب درس يآورجمع يدر مدارس برا زهیانگ جادیبه جهت ا .2

د درص 100شود معادل پیشنهاد می« د»بند « 9»موضوع تبصره  یلیهر سال تحص انیدر پا یمصرف

نه مدارس منابع حاصله پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه کشور جهت پرداخت سرا

 به حساب آنها واریز شود. همربوط

ه توسعـ  پرورشووزارت آموزش»بخش مصارف با عنوان  530000ـ53در ردیف متفرقه شماره  .3

الیات موضوع وصول مـ  سازي و خرید تجهیزات براي مدارس روستایینوسازي و مقاوم، عدالت آموزشی

انون الحاق ق( 78ماده ) ـ هاي اقتصادي زیرمجموعه نیروهاي مسلح و ستاد اجرایی فرمان امام)ره(بنگاه

 6.660د ع درآمدي مذکور به عد، مناب(«2برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت )

 الیر ردایلیم 8.484میلیارد ریال کاهش یافته و روشن نیست که مابقی اعتبارات درآمدي که در کل 

 است، در چه ردیف مصرفی قرار گرفته است.

ه خدمت سالگی ادام 65توانند تا سن آید معلمان میبرمی« 9»تبصره « ي»بنابر آنچه از بند  .4

 35متی آنها به نماید این است که سنوات خدآنچه دستگاه را مكلف به بازنشسته کردن آنها مینمایند، اما 

بلكه باید به مؤلفه  ،کندنمی حلمشكلی را  رسد. بنابراین تمرکز بند مذکور بر سن معلمان عمالً سالگی می

قبل « متگرفتن سنوات خد نظر بدون در»شود عبارت رو پیشنهاد مییناسنوات خدمت نیز اشاره شود. از

 ر گیرد.قرا« معلمان»بعد از واژه  «شاغل در مدرسه»و همچنین عبارت « سالگی 65تا سن »از عبارت 

عنوان به زیوپرورش نوزارت آموزش یو ورزش یتیترب ،یآموزش يفضاها «11»تبصره « ج»در بند  .5

 يهاو طرح یمسكن مهر، مسكن مل يهاطرح يبرا يوزارت راه و شهرساز ياز سو نیزم ياعطا قیمصاد

 .ردیبرخوردار قرار گدر مناطق کم يشهر ینیبازآفر

اي هاي بودجهشود همه ردیفتربیت کودک پیشنهاد می و . با توجه به تشكیل سازمان ملی تعلیم6

 ايهاي بودجهتربیت کودک ذیل این سازمان تجمیع شود، بر این اساس بایستی ردیف و مرتبط با تعلیم

ین سازمان امیلیارد تومان در  42جمهوري جمعاً به مبلغ وپرورش و نهاد ریاستذیل ستاد وزارت آموزش

 تجمیع شوند. 127597با ردیف 
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بر بنیم یدولتریغ یوپرورشیو اداره مدارس و مراکز آموزش سی( قانون تأس20ماده )با وجود . 7

براي  لتیوپرورشی غیردوی توسط مراکز آموزشی( از شهریه دریافت4%انه معادل چهار درصد )یاخذ سال

یك شود یبراي آن در نظر گرفته نشده است که پیشنهاد مدرآمدي برخوردار، ردیف مناطق محروم و کم

از آن  ایجاد و منابع حاصل هاي مردمیردیف درآمدي ذیل سازمان مدارس غیردولتی و توسعه مشارکت

 برخوردار شود.لتی مناطق محروم و کموپرورش غیردوبخشی به آموزشصرف کیفیت

 

 مقدمه

عه در جوانب مختلف دانست؛ ترین محور پیشرفت یك کشور و بستر توستوان مهموپرورش را میآموزش

رو توجه و پرداخت به آن امري حیاتی براي آینده و ایجاد تحول در کشور است. در پرداخت به این ازاین

دهنده نشان چراکه است،وپرورش حائز جایگاهی بااهمیت آموزش ارتوز سالیانههاي بررسی بودجهمهم، 

 بری مبتنیمثبت و منف راتیتأثهاي کشور است و تربیت در برنامه و رویكردهاي حكمرانی و جایگاه تعلیم

 خواهد بود. ریچشمگ اریبس ندهیآن در آ

رو به  ا دارد در سال پیشتوان سنجید تا چه میزان دولت بنواقع در بررسی بودجه است که میبه

تحول  جادیا یکل يهااستیسویژه سند تحول بنیادین و وپرورش توجه کرده و اسناد باالدستی بهآموزش

 اجرایی سازد. پرورشودر نظام آموزشرا 

و حذف اقدامات،  سیاستگذاردر دستگاه  تابع يهابودجه دستگاه عیتجم 1401 بودجه الیحه در

و عدم شفافیت ایجاد کرده  ابهام ها،دستگاه ذیل هايبرنامه شدهتمام قیمت و قدارم سنجه، ها،فعالیت

سازنده  هايشنهادیپ ارائه جهت به گذشته سال با آن قیدق اسیق و بودجه لیتحل و فهم رونیااز است،

 دهش گرفته نظر در اعتبارات یابیرد موارد از ياریبس در که چنداست، هر شتریدقت و توجه ب ازمندین

 .است شده رممكنیغ عمالً

تا جاي ممكن، تصویري کالن از بودجه  است رو تالش شده در گزارش تحلیلی پیشاین با وجود 

به تحلیل اعتبارات آن به تصویر کشیده و سپس براساس  1401وپرورش در الیحه بودجه آموزش

وپرورش طالع از جایگاه آموزشاي مرتبط با آن پرداخته شود تا ضمن ااختصاص داده شده و احكام بودجه

ي اصالح ی عملیاتی براهایروي دولت و سهم آن از بودجه عمومی دولت به پیشنهاد هاي پیشدر برنامه

 و بهبود بودجه دست یافت.

 

 پرورشووزارت آموزش 1401بررسی الیحه بودجه سال 

وپرورش و اعتبارات زارت آموزشو یاعتبارات کل یبخش به بررس نیمقدمه بحث آمده در ا درآنچه  براساس

 :است شده محاسبه کشور کل یعموم جهبود مصارفآن پرداخته و سهم آن از  رمجموعهیز يهادستگاه
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 1401هاي تابعه در الیحه بودجه سال وپرورش و سازمانتوصيف اعتبارات آموزشالف( 

وپرورش )بدون رت آموزش، جمع کل اعتبارات وزا(1جدول ) 1401براساس اطالعات الیحه بودجه سال 

هزار  175هاي متفرقه هزار میلیارد تومان و با احتساب اعتبارات ردیف 131احتساب اعتبارات متفرقه( 

لیارد تومان هزار می 7/5اي، هزار میلیارد تومان بودجه هزینه 116میلیارد تومان است. این عدد شامل 

تومان  هزار میلیارد 1/1ان مصارف اختصاصی و هزار میلیارد توم 1/8اي، هاي سرمایهتملك دارایی

 است. «14»اعتبارات مرتبط با تبصره 

 

 ( متفرقه اعتبارات احتساب)بدون  وپرورشآموزش اعتبارات. 1 جدول

 (میلیون ریال)       1401 سال بودجه حهیال در

شماره 

 ايهزینه عنوان برنامهدستگاه اصلی
هاي تملک دارایی

 ايسرمایه
 جمع کل «14»تبصره  اختصاصی

وپرورشآموزش وزارت  

 

 ايهاي سرمایهداراییاي و تملک وپرورش به تفکيک هزینهاعتبارات آموزشـ 

قانون  هبت بوپرورش )بدون احتساب اعتبارات متفرقه( نس، اعتبارات آموزش2جدول  هايدادهبراساس 

درصد  14عادل مهزار میلیارد تومان،  3/16هزار میلیارد تومان بوده، مجموعاً  114که  1400سال  بودجه

 7/9غ درصد به مبل 9حدود  1400اي نسبت به سال تر اعتبارات هزینهجزئی طوررشد داشته است. به

درصد  129دل زار میلیارد تومان معاه 6/6اي هاي سرمایهتملك دارایی اعتباراتهزار میلیارد تومان و 

 افزایش یافته است.

 درصدي 129دهد دلیل افزایش ( نشان می1چنانچه جدول اعتبارات دستگاهی )پیوست شماره 

مانی به ستاد هزار میلیارد تو 4/6ی به میزان اتاعتبار بینیپیشاي هاي سرمایهاعتبارات تملك دارایی

فضاهاي  وهزار میلیارد تومان آن از محل فروش و اجاره اماکن  6وپرورش است که این میزان، زشآمو

 .میلیارد تومان بود 5/129ال گذشته در حالی که این مبلغ در س است،آموزشی 

 

 کيبه تفک 1401 الیحه بودجه و 1400 بودجه قانونوپرورش در . اعتبارات آموزش۲ جدول

 (ریال میلیون)    ياهیسرما يهاییو تملک دارا يانهیهز 

 شماره

 دستگاه

یاصل

 عنوان

 دستگاه

 یاصل

 جمع ياهیسرما يهاییدارا تملک يانهیهز

  قانون رشد حهیال   قانون رشد حهیال  قانون رشد حهیال

127500 
وزارت 

وپرورشآموزش 
 1،312،066،015 
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 دولت یوپرورش از مصارف بودجه عمومسهم اعتبارات آموزشـ 

اعتبارات دهد نشان می 3 ( آنچنان که جدول2 شماره هاي متفرقه )پیوستبا احتساب اعتبارات ردیف

 سال قانون بودجه ي نسبت بهدرصد 13/48با افزایش  1401سال بودجه الیحه  در وپرورشآموزش

وپرورش از هزار میلیارد تومان رسیده است. به تبع این رشد، سهم اعتبارات آموزش 175به  ،1400

افته ارتقا یدرصد  65/11به  1400درصد افزایش نسبت به سال  03/3مصارف بودجه عمومی دولت با 

ا ب« بندي معلماناجراي طرح رتبه». البته بایستی توجه داشت که عمده این افزایش به دو ردیف است

« ازنشستگانبپاداش پایان خدمت »وپرورش از ردیف متفرقه سهم آموزشهزار میلیارد تومان و  25اعتبار 

 .استهزار میلیارد تومان مربوط  16به مبلغ 

 

  دولت یوپرورش از مصارف بودجه عموم. سهم اعتبارات آموزش۳ جدول
 )میلیون ریال(

 رشد نزايم 1401بودجه  حهیال 1400بودجه  قانون عنوان

57/9 15،052،396،113 13،737،699،268 دولت یعموم بودجه مصارف  

28/14 1،312،066،015 1،148،093،917 وپرورشآموزش اعتبارات  

66/1149 440،920،000 35،283،275 وپرروشآموزش متفرقه يهافیرد اعتبارات  

13/48 1،752،986،015 1،183،377،192 متفرقه يهافیرد احتساب با وپرورشآموزش اعتبارات  

+ 65/11 61/8 دولت یعموم بودجه مصارف از وپرورشآموزش اعتبارات سهم 03/3  

 

 1401الیحه بودجه  وپژوهشآموزش امور جمع اعتباراتـ 

 193 ر بابراب 1401سال  الیحه بودجه وپژوهش درآموزش امور جمع اعتبارات 4برمبناي اطالعات جدول 

 تومان ردیالیم هزار 165مبلغ  نیکه ا 1400قانون بودجه سال به  نسبته تومان است ک یاردلیمهزار 

 .داشته است شیافزا یارد تومان،لیمهزار  27درصد، معادل  17بوده 
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 (میلیون ریال)  وپژوهش. اعتبارات ملی فصول ذیل امور آموزش4 جدول

 دستگاه شماره

 یاصل
 عنوان

 جمع

 1401بودجه  حهیال 1400بودجه  قانون
 درصد

 رشد

 از سهم

 در کل

 1401 سال
 17 1،936،499،359 1،657،486،839 وپژوهشآموزش امور  

71/56 9 1،098،235،535 1،009،580،696 یعموم وپرورشآموزش فصل  

و ياوحرفهیفن آموزش فصل 

 يآموزمهارت
133،644،222 169،455،731 27 75/8  

45/28 35 550،903،194 407،031،005 یعال آموزش فصل  

32/2 43 44،950،931 31،486،646 ياهیپا يهاپژوهش فصل  

ـ4 71،496،957 74،646،546 ياتوسعه يهاپژوهش فصل  69/3  


 امور در توسعه و قیتحق فصل

 وپژوهشآموزش
1،097،724 1،457،011 33 80/0  

جمع
 

 71/56وپرورش عمومی با وپژوهش مربوط به فصل آموزشبیشترین سهم اعتبارات امور آموزش

زار ه 55درصد به مبلغ  45/28هزار میلیارد تومان و سپس فصل آموزش عالی با  109درصد معادل 

 9/16درصد یعنی  75/8آموزي اي و مهارتحرفهومیلیارد تومان است. همچنین سهم فصل آموزش فنی

 . استهزار میلیارد تومان 

 

 تابعه هايسازمان و وپرورشآموزش وزارت اعتبارات تحليل( ب

. در ستاداراي تغییراتی اساسی  گذشته سالقانون بودجه کل کشور نسبت به  1401الیحه بودجه سال 

ر قالب دتگاه اصلی سپرده شده و اطالعات تكمیلی هاي زیرمجموع به دسدستگاه اعتباراتاین الیحه 

مقادیر  هاي گذشته اطالعات، جزئیات وپیوست آمده است؛ هرچند در اطالعات تكمیلی نیز همچون سال

ها ز شاخصارو محاسبه برخی ها ذکر نشده و صرفاً به کلیات بسنده شده است. ازاینهاي دستگاهبرنامه

 باشد.ر قابل احصا نمیدیگ« آموزيسرانه دانش»همچون 

و  ترین تغییراتعنوان اصلیها، موارد ذیل بههاي حاصل از بررسیبراساس یافته حالبه هر 

 شود:ارائه می 1401سال هاي الیحه بودجه چالش

 هاي عملياتیابهام و عدم شفافيت در برنامه ـ

 که نماید عمل نحويبه است موظف دولت توسعه، ششم ساله( قانون برنامه پنج7ماده ) «پ»بند  براساس

عملكرد باشند. بر همین  برمبتنی بودجه داراي ها،دستگاه درصد 100 برنامه، قانون اجراي پایانی سال در

 شدمی تعریف هاییفعالیت و اقدامات برنامه هر ذیل وپرورش،آموزش بخش گذشته سنوات بودجه در اساس
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 .گرفتمی قرار شدهتمام بهاي و مقدار عملكرد، سنجه شامل میک هدف یك هافعالیت از هرکدام براي و

سواد و ذیل برنامه سوادآموزي مشخص بود که چه تعداد بی 1400براي نمونه در قانون بودجه 

کدام از این اهداف سفانه هیچمتأ 1401. اما در الیحه هستنداي هدف برنامه شدههرکدام با چه بهاي تمام

نظارت بر آنها  هاي بودجه مبهم بوده و شفافیت الزم براي رصد وو از این منظر برنامه ی وجود نداردکمّ

اي رد سلیقهامكان برخو ،هاي ذیل هر برنامه مشخص نیستوجود ندارد و از آنجایی که اقدامات و فعالیت

 ها نیز وجود دارد.در دستگاه

برنامه و  وط به مقدار جامعه هدف در هرعلت در اختیار نداشتن اطالعات مربنكته دیگر اینكه به

 . ها را رصد و رهگیري کردتوان علت افزایش و کاهش اعتبارات دستگاهوجه نمیچهیدستگاه، به

وپرورش آموزش اعتباراتافزایش بندي و پاداش پایان خدمت در رتبهدرصدي  04/۷۲ سهم ـ

  1401در سال 

نون قانسبت به  1401در الیحه بودجه  وپرورشآموزش اعتباراتگذشت،  3آنچنان که در شرح جدول 

 25دهد ها نشان میهزار میلیارد تومان داشته است. اما بررسی 9/56افزایشی معادل  1400سال بودجه 

هزار  16و « بندي معلماناجراي طرح رتبه»درصد، از این افزایش مربوط به  93/43هزار میلیارد تومان، 

 است.« پاداش پایان خدمت بازنشستگان»صد، آن مربوط به در 11/28میلیارد تومان، 

 اردیلیهزار م 9/15فقط حدود  1401 سال اعتباراتداشت که در عمل  انیب توانیحساب م نیا اب

 پاداش و معلمان يبندرتبه سهم شده، گرفته نظر در شیافزااز آنچه  درصد 04/72داشته و  شیتومان افزا

 ییهایراننگ مسئله نیا. شودیم مربوط دستمزد و حقوق حوزه به دو هر که است بازنشستگان خدمت انیپا

 .کندیم جادیوپرورش اآموزش نیادیسند تحول بن يسازییو اجرا یوپرورشیآموزش تیفیک درخصوص

 وپرورشبخشی به آموزشهاي کيفيتکاهش چشمگير بخشی از اعتبارات برنامه ـ

بخشی به هاي مرتبط با کیفیتبرخی از برنامه اعتبارات ،شودمطابق آنچه در جدول ذیل مشاهده می

بدنی، ورزش و سالمت نوعی که برنامه توسعه ارتقاي تربیتداشته است بهچشمگیري  افتوپرورش آموزش

 درصد کاهش داشته است. 42آموزان دانش

سالمت  يارتقا» برنامه دو با مستقل یفیرد صورتبودجه به نیا 1400سال  قانون بودجه در

 جدول ساسابودجه بر نیا 1401سال  ياما برا ،دیرس بیبه تصو« آموزاندانش یبدنتیترب»و « آموزاندانش

 توسعه هبرنام» عنوان تحت وپرورشآموزش وزارت ستاد در یعیتجم صورتبه بودجه حهیال یلیتكم اطالعات

 .است شده گرفته نظر در کاهش درصد 42و با « آموزانورزش و سالمت دانش ،یبدنتیترب يارتقا و

 هاي درس وجود دارد و بایستیاین در حالی است که در سال آتی احتمال حضوري شدن کالس

 شد.اعتبار بیشتري نسبت به سال گذشته براي آن در نظر گرفته می
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 وپرورشبه آموزش یبخشتيفيک يهااز اعتبارات برنامه یکاهش بخش .۵ جدول
 )میلیون ریال( 

 برنامه عنوان برنامه شماره
بودجه  قانون

1400 

بودجه  حهیال

1401 

 درصد

 رييتغ

1702016000 
 سالمت و ورزش ،یبدنتیترب يارتقا و توسعه برنامه

 آموزاندانش
 42ـ 

1801007000 
 خدمت پایان پاداش فرهنگیان، از حمایت برنامه

 انفرهنگی ذخیره صندوق به کمك و بازنشستگان
 18ـ 

 
 يسازیغن و يتوانمندساز ،یتیترب امور ،یپرورش برنامه

 یاجتماع يهابیآس از يریشگیپ و فراغت اوقات

 نیادیبن تحول سند گانه6 يهاساحت بریمبتن آموزاندانش

 64ـ 

 

 ن بودجهقانو درصدي نسبت به 64نیز با کاهش  آموزانهاي پرورشی و امور تربیتی دانشدر فعالیت

یشگیري پ»صورت ردیفی مستقل و با دو برنامه این بودجه به 1400مواجه هستیم. در سال  1400سال 

آموزان در نظر گرفته دانش« برنامه پرورشی، امور تربیتی و توانمندسازي»و « هاي اجتماعیاز آسیب

مور ا ،یبرنامه پرورش»صورت تجمعی و یك ردیف تحت عنوان به 1401سال الیحه بودجه شد که در می

بر مبتنی آموزاندانش یاجتماع يهابیاز آس يریشگیاوقات فراغت و پ يسازیو غن يتوانمندساز ،یتیترب

 درصدي آمده است. 64و  با کاهش « وپرورشگانه سند تحول بنیادین آموزش6هاي ساحت

ق ن، پاداش پایان خدمت بازنشستگان و کمك به صندوحمایت از فرهنگیا»همچنین اعتبارات 

 همراه بوده است.کاهش درصد  18نیز مجموعاً با « ذخیره فرهنگیان

 آموزان معلول )با نيازهاي ویژه(اي دانشحذف اعتبارات توانبخشی و آموزش حرفه ـ

کشور  1401 سال بودجه هحیال در ییاستثنا وپرورشآموزش سازمان يبرا شدهگرفته نظر در اعتبارات براساس

سازمان  اعتبارات تنها که نه شودیمشخص م 1400 سال آن با قانون بودجه مقایسهو  یلیو جدول اطالعات تكم

 1400 السبودجه  قانونتومان در  اردیلیم 300 از کاهش درصد 6با  1401در سال  ییوپرورش استثناآموزش

آموزان با دانش ياآموزش دوره متوسطه حرفه»بارات مربوط به بلكه اعت ،است دهیرس تومان اردیلیم 9/283به 

 يازهایآموزان با ندانش ياحرفهشیپ و ياحرفه یآموزشو کمك یکتب آموزش هايفعالیتبا  «ژهیو يازهاین

 یوانبخشبرنامه ت»و  يکارورز يو استانداردها یو مهارت یمسابقات و جشنواره علم ياستانداردها ژه،یو

 لیوسا و یآموزشو کمك یآموزش لیابزار و وسا یطراح ياستانداردها هايفعالیتبا  «ییان استثناآموزدانش

 .ستا مشاهده قابل 6 جدول در مذکور يهابودجه فیمربوط به رد اطالعات .است شده حذف زین یتوانبخش
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 ياو آموزش حرفه یحذف اعتبارات توانبخش .۶ جدول

 )میلیون ریال(   (ژهیو يازهايآموزان معلول )با ندانش

 عنوان برنامه شماره برنامه
قانون بودجه 

1400 

الیحه بودجه 

1401 

درصد 

 تغيير

 
آموزان با اي دانشآموزش دوره متوسطه حرفه

 نیازهاي ویژه
 ـ100 ـ 

 آموزان استثناییبرنامه توانبخشی دانش  ـ100 ـ 

 

 آفرینیوري و فناهاي علمی، کاربردي، فنه پژوهشتشتت در برنام ـ

وري و اهاي علمی، کاربردي، فندستگاه اعتبار برنامه پژوهش 10وپرورش ذیل آموزش 7جدول براساس 

ژوهشی ندارند. از ها کامالً اجرایی بوده و فعالیت پاند. در حالی که برخی از این دستگاهآفرینی گرفتهفن

ریزي برنامه و سازمان پژوهش»ورش دو نهاد تخصصی پژوهشی با عنوان پروسویی وزارت آموزش

ز شده دارد که توان تخصصی پژوهشی در آنها متمرک« وپرورشپژوهشگاه مطالعات آموزش»و « آموزشی

 درصد است. 50و سهم این دو از جمع اعتبارات پژوهشی کمتر از 

 

 آفرینفن و ورياي علمی، کاربردي، فنهااعتبار برنامه پژوهش يدارا يهادستگاه .۷ جدول
 )میلیون ریال(

 کل از سهم اعتبارات جمع دستگاه ردیف

 7/4 65.000 وپرورشآموزش وزارت 1

 9/0 12.500 وپرورشآموزش عالی شوراي دبیرخانه 2

 8/10 150.000 هاادارات کل استان ـ وپرورشآموزش وزارت 3

 7/46 647.381 یآموزش ریزيبرنامه و پژوهش سازمان 4

 4/0 5.000 هامشارکت توسعه و غیردولتی مدارس سازمان 5

 15 208.543 رجایی شهید دانشگاه 6

 8/9 136.100 کودک تربیت و تعلیم سازمان 7

 1/10 140.000 فرهنگیان دانشگاه 8

 5/0 7.000 استثنایی وپرورشآموزش سازمان 9

 1 14.200 سوادآموزي نهضت 10

 100 1.۳8۵.۷۲4 اتاعتبار جمع

 

کاري و هاي گذشته سبب ایجاد تشتت، تفرق، موازيت پژوهشی در سالااین نحوه توزیع اعتبار

کرد این شده و تقریباً خروجی مشخصی از هزینهتربیت  و تعلیمغفلت از پرداختن به مسائل اساسی 

 اعتبارات در دسترس عموم قرار نگرفته است.

 هاي بودجهحول بنيادین از مسير برنامهنگري در اجراي سند تسطحی ـ

 10اما متأسفانه با گذشت  ،به تصویب رسید 1390وپرورش در آذرماه سال سند تحول بنیادین آموزش
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سال به شكل بسیار حداقلی به اجرا گذاشته شده است. یكی از سازوکارهاي مهم اجراي این سند، قانون 

 گذاري نشده است.سب با سند تحول بنیادین، اولویتبودجه سنواتی است که در یك دهه گذشته متنا

پرورش در راستاي سند وهاي بخش آموزشسعی بر آن شده که برنامه 1401در الیحه بودجه 

انگاري و شود نوعی سادهها مشاهده میسفانه باید گفت که آنچه در عناوین برنامهأمذکور باشد. اما مت

هاي رنامهبوپرورش همان هاي آموزشنیادین است، زیرا تقریباً برنامهنگري در اجراي سند تحول بسطحی

نیادین، براستایی با سند تحول اند و براي همهاي پیش است که در برخی موارد در هم ادغام شدهسال

ند در چارچوب س» و« وپرورشگانه سند تحول بنیادین آموزش6هاي بر ساحتمبتنی»عباراتی همچون 

 ها اضافه شده است.به عناوین برنامه« وپرورشادین آموزشتحول بنی

از  در این خصوص باید گفت که اجراي سند تحول بنیادین از مسیر قانون بودجه، بیش و پیش

سند تحول گانه 6هاي بر زیرنظامهاي بودجه مبتنیها، نیازمند تغییر در اولویتتغییر در عناوین برنامه

 اند.تر به محك گذاشته شدههاي موجود پیشزیرا این اولویت ،است

 

 بودجه هايبرنامه مسير از بنيادین تحول سند اجراي در نگرياز سطحی يانمونه .8 جدول
 )میلیون ریال(

 1401 بودجه حهیدر ال برنامه عنوان 1400 در قانون بودجه برنامه عنوان برنامه کد ردیف

1 1801010000 

 و غیردولتی رسمدا توسعه راهبري برنامه

 به کمك ردیف و مردمی هايمشارکت

 مدارس توسعه از حمایت صندوق

 غیردولتی

 مراکز و مدارس بر نظارت و راهبري برنامه

 و مردمی هايمشارکت توسعه و غیردولتی

 غیردولتی مدارس توسعه صندوق به کمك

 بنیادین تحول سند گانه6 هايساحت برمبتنی

 وپرورشآموزش

2 

1801018000 

 و

18101025000 

 اجتماعی هايآسیب از پیشگیري برنامه

 تربیتی امور پرورشی، برنامه و آموزاندانش

 آموزاندانش توانمندسازي و

 و توانمندسازي تربیتی، امور رشی،وپر برنامه

 از پیشگیري و فراغت اوقات سازيغنی

 برمبتنی آموزاندانش اجتماعی هايآسیب

آموزش بنیادین تحول سند گانه6 هايساحت

 وپرورش
 

 

 کاهش سهم واریزي دولت به صندوق ذخيره فرهنگيان ـ

واریزي  ساله معادل سهمساله ششم توسعه، دولت موظف است همهقانون برنامه پنج (85)ماده براساس 

نظور و طور کامل در ردیف اعتباري خاص در بودجه سنواتی ماعضا به صندوق ذخیره فرهنگیان را به

 داخت نماید.پر

هزار نفر عضو صندوق  750اکنون بیش از هموپرورش طالعات دریافتی از وزارت آموزشابراساس 

بینی واریزي فرهنگیان ماهه نخست سال جاري، پیش6باشند که با توجه به واریزي ذخیره فرهنگیان می
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میلیارد  1.740ابر بر 1401میلیارد و براي سال  1.452صورت کامل، به 1400عضو صندوق در سال 

الیحه  7ـ1جدول شماره  750000ـ19تومان خواهد بود، این در حالی است که سهم دولت در ردیف 

پس از تصویب اساسنامه « کمك به صندوق ذخیره فرهنگیان ـ وپرورشوزارت آموزش»بودجه با عنوان 

 بینی شده است.میلیون تومان پیش 800میلیارد و  53اعتباري معادل 

وق صندوق پرداخت مطالبات مع»با عنوان  یهاي سنواتی قبل، ردیفن بر این در قوانین بودجهافزو

دارد، نچنین ردیفی وجود  1401شد که متأسفانه در الیحه سال نظر گرفته می در« ذخیره فرهنگیان

 .میلیارد تومان است 1.600از  هاي گذشته به صندوق بیشسهم سال در حالی که بدهی دولت با

 وپرورش از محل فروش و اجاره اماکن آموزشیافزایش نامتعارف اعتبارات عمرانی آموزش ـ

 129اي به میزان سابقهوپرورش با رشد بیاي( وزارت آموزشهاي سرمایهاعتبارات عمرانی )تملك دارایی

، 1400دجه سال بوون در قانهزار میلیارد تومان  5از نحوي که میزان این اعتبارات درصد همراه بوده، به

اي هاي بودجهرسیده است. ردیف 1401بودجه سال در الیحه  میلیارد تومان 700هزار و  11رقم به 

ذیل  هزار میلیارد تومان 6بینی علت پیشسابقه بهدهند که این افزایش بیوپرورش نشان میآموزش

 پرورش است.واي ستاد وزارت آموزشهاي سرمایهاعتبارات تملك دارایی

این بررسی نشانگر دو موضوع مهم است، نخست اینكه از جمع اعتبارات عمرانی وزارت 

 44( و حدود 127500)ردیف وپرورش آموزشدرصد آن ذیل ستاد وزارت  55وپرورش حدود آموزش

ر وسازي ددرصد آن ذیل سازمان نوسازي و توسعه و تجهیز مدارس کشور قرار دارد، گویی دو سازمان ن

 وزارتخانه مذکور وجود دارد!

 و روشف از حاصل درآمد»با عنوان  210229دوم اینكه اعتبارات مذکور از ردیف درآمدي شماره 

ون تنظیم ( قان2مین شده است. این ردیف درآمدي موضوع ماده )تأ« وپرورشآموزش مازاد امالک اجاره

اجاره  وبا موضوع فروش  1399مصوب ورش وپرآموزشبرخی از مقررات مالی، اداري و پشتیبانی وزارت 

معناي رشد باالي وپرورش است. این افزایش درآمدي در این باره بهبخشی از امالک مازاد وزارت آموزش

 است.وپرورش آموزشمیزان فروش مدارس و سایر امالک و مستغالت 

 دانشجومعلمان مزایاي و حقوق محل از فرهنگيان دانشگاه اختصاصی درآمدهاي درصدي ۷0 رشدـ 

ان بوده که برابر هزار میلیارد توم 1400 سال درآمدهاي اختصاصی دانشگاه فرهنگیان در قانون بودجه

افته است. یدرصدي به هزاروهفتصد میلیارد تومان افزایش  70با رشد حدود  1401 بودجه سال در الیحه

 دانشجومعلمان است. درصد از حقوق و مزایاي 45این افزایش درآمد اختصاصی از محل کسر 

جود داشته هاي پیش نیز وذکر است که این رویه درآمدزایی براي دانشگاه فرهنگیان در سال شایان

ه تبصره بکل کشور مقرر شد با توجه  1400قانون بودجه سال « 12»تبصره  «ي»بند براساس تا اینكه 

 وقکسر از حق زانیم 8/3/1369وپرورش مصوب خدمت به وزارت آموزش نی( قانون متعهد6ماده )

 .ابدی%( کاهش 20درصد ) ستی%( به ب45وپنج درصد )از چهل انیدانشجومعلمان دانشگاه فرهنگ
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 درآمدهاي درخصوص ترهاي قبلبودجه سنواتی، دوباره همان رویه سال ناما با توجه به یكساله بود

فرهنگیان  گاهدانش براي اعتبار تخصیص لزوم به توجه با. است شده اتخاذ فرهنگیان دانشگاه اختصاصی

 شودمی دپیشنها دیگر، سوي از دانشجومعلمان مزایاي و حقوق از ثابتی نرخ عدد کسر عدم و سواز یك

 ،1401در الیحه بودجه سال  کشور کل 1400 سال بودجه قانون «12» تبصره «ي» بند تنفیذ ضمن که

 شگاهدان ینا براي عمومی منابع محل از تباراتیاع فرهنگیان، دانشگاه از شده کسر درآمدهاي ازايمابه

 در نظر گرفت.

 

 1401و  1400در بودجه  انيدانشگاه فرهنگ یدرآمد اختصاص مقایسه. ۹ جدول
 )میلیون ریال(

 عنوان
بودجه  قانون

 1400 سال

بودجه  الیحه

 1401 سال
 رشد

 23/69 17.685.000 10.450.000 فرهنگیان دانشگاه اختصاصی درآمد

 

علمان درآمد اختصاصی دانشگاه فرهنگیان در حالی از حقوق و مزایاي دانشجومذکر است  انشای

ینكه کسر انكته دیگر شگاه شهید رجایی غیر از این است. شود که روال براي دانشجومعلمان دانکسر می

اده ستفحتی در صورت المان به این معناست که دانشجویان عدد ثابتی از حقوق و مزایاي دانشجومع

حالی که بسیاري  واریز نمایند در هاي مربوطه رانكردن از خدمات رفاهی و تغذیه این دانشگاه باید هزینه

ین مسئله ااي از امكانات مذکور ندارند، لذا اطالق عام کردن از دانشجویان هستند که هیچ استفاده

 برخالف عدالت است.

( ۷8صادي و ستاد اجرایی موضوع ماده )هاي اقتکاهش اعتبارات مربوط به ماليات بنگاه ـ

 (۲قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظيم بخشی از مقررات مالی دولت )

( آستان 2قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ) (78)ماده براساس 

ی یرامسلح و ستاد اج هاي اقتصادي زیرمجموعه نیروهايسسات و بنگاهؤقدس رضوي و آن دسته از م

 باشند. منابع حاصله صرفاً افزوده میفرمان امام)ره( موظف به پرداخت مالیات مستقیم و مالیات بر ارزش

 گیرد.وپرورش قرار میجهت توسعه عدالت آموزشی در اختیار وزارت آموزش

 که دهدمی نشان کشور کل 1401سال  بودجهردیف درآمدي موضوع این ماده در الیحه  بررسی

 ماده وضوعم مالیات» عنوان با 110112  شماره درآمدي ردیف در ریال میلیارد 8.484 میزان به منابعی

شده است و  بینیپیش(« 2) دولت مالی مقررات از بخشی تنظیم قانون به مواد برخی الحاق قانون( 78)

 .گیرد قرار وپرورشآموزشدرصد منابع وصولی باید در اختیار وزارت  100مذکور،  (78)ماده  مفاد براساس

 توسعه ـ وپرورشآموزش وزارت»بخش مصارف با عنوان  530000ـ53 اما در ردیف متفرقه شماره 
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 وصول مالیات موضوع ـ روستایی مدارس براي تجهیزات خرید و سازيمقاوم و نوسازي آموزشی، عدالت

 الحاق قانون (78) ماده ـ (ره)امام فرمان اجرایی ستاد و مسلح نیروهاي زیرمجموعه قتصاديا هايبنگاه

 6.660، منابع درآمدي مذکور به عدد («2دولت ) مالی مقررات از بخشی قانون تنظیم به مواد برخی

فته میلیارد ریال کاهش یافته و روشن نیست که مابقی اعتبارات درآمدي در چه ردیف مصرفی قرار گر

 این موضوع در جدول زیر نشان داده شده است: است!

 

( ۷8هاي اقتصادي و ستاد اجرایی موضوع ماده ). کاهش اعتبارات مربوط به ماليات بنگاه10 جدول

 (الیر ونیلی)م (۲قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظيم بخشی از مقررات مالی دولت )

 درآمدي منابع ردیف عنوان ردیف
 اعتبارات

 مصرفی

 انطباق ميزان

 (ریال)ميليون 

1 

 برخی الحاق قانون( 78) ماده موضوع مالیات

 مالی مقررات از بخشی تنظیم قانون به مواد

 (2) دولت

8.484.848 6.660.000 1.824.848 

 

 هابررسی و تحليل تبصره

بودجه پرداخته شده  الیحه واحدهمادهوپرورش مرتبط با آموزشهاي در ادامه به بررسی و تحلیل تبصره

 رسید: 1401سال درخصوص اصالح الیحه بودجه  جامع یهایاست تا از گذر آن بتوان به ارائه پیشنهاد

وزارت نفت مكلف است معادل مبلغ یكصدوپنجاه هزار میلیارد  ـ «ز»بند  ـ «1»تبصره 

تبصره را  این «ب»بند  «1»( ریال نفت خام مازاد بر سقف منابع جزء 150،000،000،000،000)

ها قرار دهد تا براساس تخصیص سازمان برنامه و بودجه کشور، مواد انه در اختیار پاالیشگاهیصورت ماهبه

 :هاي اجرایی زیر شوداولیه قیر )وکیوم باتوم( تحویل دستگاه

 وپرورش )سازمان نوسازي و تجهیز مدارس کشور براي نوسازي مدارس(وزارت آموزش .۳

وپرورش، کمبود شدید فضا و هاي اصلی وزارت آموزشیكی از چالش ی:اظهارنظر کارشناس

سوم مدارس کشور نیازمند نوسازي، بازسازي و نحوي که حدود یكبه ،تجهیزات آموزشی است

هاي رفتن نرخ فرسودگی زیرساخت سو و باال آموزي از یكباشند. افزایش جمعیت دانشسازي میمقاوم

افزایش قدمت آنها از سوي دیگر، سبب شده است تا سال به سال بر این تعداد افزوده آموزشی با توجه به 

هاي يبه رفع نیازمند دتواناختصاص بخشی از اعتبارات مربوط به قیر رایگان می شود. بنابراین

 «ز»هاي ذیل بند در این حوزه کمك نماید. اما از آنجایی که سهم هریك از دستگاهوپرورش آموزش

هاي مذکور را ، دستگاهمدنظرتواند در تخصیص اعتبارات این امر می ،مشخص نشده است «1»ه تبصر

( قانون 85( و )52دلیل عدم تعیین سهم هر دستگاه، مغایر اصول )؛ ضمن اینكه بهدچار مشكل نماید
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یك از ، سهم هر1400شود به روال قانون بودجه سال بنابراین پیشنهاد می رود.شمار میاساسی به

 هاي مذکور مشخص شود.دستگاه

شود مبلغ بیست هزار میلیارد به دولت اجازه داده می ـ «ي»بند  ـ «۵»تبصره 

یز ( ریال اوراق مالی اسالمی منتشر کند، تا جهت احداث، تكمیل و تجه20،000،000،000،000)

ارس ه و تجهیز مدوپرورش )سازمان نوسازي، توسعزشی، پرورشی و ورزشی وزارت آموزشفضاهاي آمو

ماده  4 بینی شده در جدولکشور( و دانشگاه فرهنگیان به مصرف برسد. این اوراق خارج از سقف پیش

 رسد.می هاي صادرشده به مصرفابالغ اعتبار و تخصیصبراساس ( قانون برنامه ششم توسعه بوده و 7)

ت ز همچون مدارس وزارهاي در اختیار دانشگاه فرهنگیان نیزیرساخت اظهارنظر کارشناسی:

وراق مالی ابرند. بنابراین اختصاص دو هزار میلیارد تومان از فرسودگی باالیی رنج میوپرورش آموزش

این حوزه  و دانشگاه فرهنگیان بخشی از نیازهايوپرورش آموزشاسالمی براي اعتبارات عمرانی وزارت 

 را رفع خواهد کرد.

درسی موضوع بند هاي مربوط به انتشارات کمكالیاتی فعالیتمعافیت م. 1 ـ« ق»بند  ـ «۶»تبصره 

یال در سال ( ر2،000،000،000تا سقف دو میلیارد ) هاي مستقیم، صرفاً ( قانون مالیات139ماده ) «ل»

هاي مستقیم ( قانون مالیات131( یا ماده )105قابل اعمال است و بعد از آن حسب مورد به نرخ ماده )

 .ودشمشمول مالیات می

 شود.ها حذف میهاي مالیاتی مؤسسات کنكور دانشگاهمعافیت .4

مجوز  رايهاي انتشاراتی و مطبوعاتی و قرآنی )دافعالیت» «ل»بند براساس  اظهارنظر کارشناسی:

رت موجب مجوز وزاربط فرهنگی و هنري که بههاي ذياز وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و دستگاه

تبصره  «ق»بند براساس اما . «شوند، از پرداخت مالیات معاف استمی انجام میفرهنگ و ارشاد اسال

ده است و شمیلیارد ریال تعیین  دوتا سقف  این معافیت مالیاتی صرفاً، 1401الیحه بودجه سال  «6»

توجه به  سسات کنكور دانشگاه حذف شده است. باؤهاي مالیاتی مهمین تبصره نیز معافیت «4»در بند 

یید است أتسسات کنكور، حذف معافیت مالیاتی آنها مورد ؤآموزشی و مآمدزایی باالي انتشارات کمكدر

رسی دشود درآمدهاي حاصله از این دو بند صرف توسعه عدالت آموزشی، تأمین کتاب و پیشنهاد می

 وپرورشی در مناطق محروم شود.هاي آموزشیارتقاي شاخص و رایگان

مجاز است با سازوکارهاي تشویقی و از طریق مدارس وپرورش آموزشوزارت  ـ «د»بند  ـ «۹»تبصره 

آوري سراسر کشور کتب درسی مستعمل، دفترچه و مجالت مصرفی در پایان هر سال تحصیلی را جمع

 5جدول  160101و نسبت به فروش آنها اقدام نماید. منابع حاصله به ردیف درآمد اختصاصی شماره 

داري کل کشور واریز نماید. وجوه واریزي پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه انهاین قانون نزد خز
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 گردد.مین رایگان کتب درسی مناطق محروم میتأو بودجه کشور صرف پرداخت سرانه مدارس مربوطه و 

 مشغول 1400 ـ 1401آموز در سال تحصیلی میلیون دانش 15نزدیك به  اظهارنظر کارشناسی:

ازاي وزن هر میلیون جلد کتاب درسی در اختیار دارند که به 146و این تعداد حدود باشد حصیل میبه ت

آوري بینی جمعباشد. در صورت پیشهاي مذکور مین وزن کتابتُ 43.800گرم، معادل  300کتاب 

 تبصره از یك فادمیلیارد تومان خواهد بود. بنابراین م 100نصف این تعداد کتاب، منابع حاصله بیش از 

از سوي دیگر،  مین نماید وأعنوان یك منبع درآمدي براي مدارس، بخشی از سرانه آنها را تتواند بهسو می

آوري شده سازي این امر سبب خواهد شد بخش زیادي از کاغذهاي مصرفی در سراسر کشور جمعاجرایی

سازد این است که ي این حكم را با مشكل مواجه میسازرسد اجرایینظر میو بازیافت شوند. اما آنچه به

اي انگیزگی مدارس براي اجرباشند و این سبب بیدرصد منابع حاصله سهیم می 50مدارس فقط در 

انه به درصد منابع حاصله پس از واریز به خز 100شود معادل رو پیشنهاد مییناحكم خواهد شد. از

 حساب مدارس واریز شود.

پشتیبانی  ( قانون تنظیم برخی از مقررات مالی، اداري و1در اجراي ماده ) ـ «ح»بند  ـ «۹»تبصره 

رصد وپرورش تا یك دهاي دولتی مجازند ضمن هماهنگی با وزارت آموزشوپرورش، شرکتوزارت آموزش

 ایند.ی نمسسات انتفاعی را صرف توسعه عدالت آموزشؤها و مها و سود خالص بانك( از درآمد شرکت%1)

شتیبانی ی، اداري و پقانون تنظیم برخی از مقررات مال (1) مادهبراساس  اظهارنظر کارشناسی:

ها و سود ( درآمد شرکت1%دولت مجاز است معادل یك درصد )» 1399وپرورش مصوب وزارت آموزش

در قانون  هاي دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت به نسبت درآمد دولت در آنها راخالص بانك

اي هاي سرمایهاي و تملك داراییبینی و به سرجمع اعتبارات هزینهبودجه سنواتی در ردیف خاص پیش

أمین توپرورش اضافه کند تا در جهت توسعه عدالت آموزشی، بهبود معیشت فرهنگیان، وزارت آموزش

اید منابع ن قانون مذکور بمتبراساس . «وپرورش و پرداخت مطالبات فرهنگیان هزینه شودسرانه آموزش

رآمدي بینی نماید که این کار در بخش د( در ردیف خاصی در بودجه سنواتی پیش1حاصله از ماده )

بینی این انجام نشده است. بنابراین تحقق مفاد این تبصره منوط به پیشوپرورش آموزشذیل وزارت 

 ردیف درآمدي است.

یلی مجاز است بازنشستگی معلمان داراي مدرک تحصرورش وپآموزشوزارت  ـ «ي»بند  ـ «۹» تبصره

 سالگی و در صورت رضایت معلمان به تعویق بیندازد. 65کارشناسی و باالتر را تا سن 

هاي سو ورودي صندوق از یك «9»تبصره  «ي»رسد متن بند نظر میبهاظهارنظر کارشناسی: 

 شرا افزایوپرورش آموزشماندگاري نیروي انسانی  بازنشستگی را به کاهش خواهد داد  و از سوي دیگر،

خواهد داد که این امر با توجه به کمبود نیروي انسانی  )معلم( بسیار مفید خواهد بود. اما درخصوص بند 

وپرورش در بخش ت اینكه نیاز نیروي انسانی آموزشمذکور باید چند نكته مهم را در نظر داشت؛ نخس
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توان مفاد این بند را محدود به نیروهاي شاغل در مدرسه ها، بنابراین میخشگروه معلم است و نه دیگر ب

هاي اجرایی قانون مدیریت خدمت کشوري؛ دستگاه (103)ماده  «2»تبصره براساس کرد، از سوي دیگر 

سال سن و  60سال سابقه خدمت براي مشاغل غیرتخصصی و  مكلفند کارمندانی را که داراي سی

باشند سال سن می 65سال سابقه خدمت براي مشاغل تخصصی و  35که داراي  را دانیهمچنین کارمن

 و بدون تقاضاي کارمندان بازنشسته نمایند. رأساً

 آنچه اما ،نمایند خدمت ادامه سالگی 65تا سن  توانندمی معلمان آیدبرمی فوق تبصره از آنچه بنابر

. رسدمی یسالگ 35به  آنها خدمتی سنوات که است این نمایدمی آنها کردن بازنشسته به مكلف را دستگاه

بلكه باید به  ،کندمشكلی را حل نمی الیحه بودجه بر سن معلمان عمالً «9»تبصره  «ي» بند تمرکز بنابراین

 «خدمت تسنوا گرفتن نظر در بدون»عبارت  شودمی پیشنهاد رویناسنوات خدمت نیز اشاره شود. از هلفؤم

 .ر گیردقرا «معلمان»و همچنین عبارت شاغل در مدرسه بعد از واژه  «سالگی 65 سن تا»عبارت قبل از 

 

 بودجه اصالحیهاي پيشنهاد

 

کل  1401ذیل جهت بهبود بودجه سال  هايپیشنهادهاي قبل مرور شد، براساس جمیع آنچه در بخش

 شود:می ارائهکشور 

 

 («1» تبصره «ز»بند  «۳»اصالح جزء ) «1»تبصره  «ز»بند  «۳»هاي ذیل جزء . درج سهم دستگاه1

نوسازي،  بهسوم مدارس کشور یك و نیازفضا و تجهیزات آموزشی  هايچالش وجودبا  دالیل توجيهی:

هاي يبه رفع نیازمند دتوانبخشی از اعتبارات مربوط به قیر رایگان می سازي،بازسازي و مقاوم

« 1»تبصره  «ز»هاي ذیل بند نجایی که سهم هریك از دستگاهاما از آ ،وپرورش کمك نمایدآموزش

هاي مذکور را دچار مشكل ، دستگاهمدنظرتواند در تخصیص اعتبارات این امر می ،مشخص نشده است

به روال قانون بودجه سال نامه داخلی مجلس، با رعایت قانون آیینشود بنابراین پیشنهاد می .نماید

 هاي مذکور مشخص شود.گاه، سهم هریك از دست1400

 

مصرفی در سرانه  مجالت و دفترچه مستعمل، درسی . اختصاص منابع حاصل از فروش کتب۲

 («د» بند ـ «۹» اصالح تبصرههر مدرسه )

 کشور سراسر مدارس طریق از و تشویقی سازوکارهاي با است مجاز وپرورشآموزش وزارت متن الیحه:

 به نسبت و آوريجمع را تحصیلی سال هر پایان در مصرفی مجالت و دفترچه مستعمل، درسی کتب

 نزد قانون این 5 جدول 160101 شماره اختصاصی درآمد ردیف به حاصله منابع. نماید اقدام آنها فروش
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 کشور بودجه و برنامه سازمان با موافقتنامه مبادله از پس واریزي وجوه. نماید واریز کشور کل داريخزانه

 .گرددمی محروم مناطق درسی کتب رایگان مینأت و مربوطه مدارس نهسرا پرداخت صرف

یل مشغول به تحص 1400 ـ 1401آموز در سال تحصیلی میلیون دانش 15نزدیك به  دالیل توجيهی:

 بصره از یكتمیلیون جلد کتاب درسی در اختیار دارند. بنابراین مفاد  146باشد و این تعداد حدود می

از سوي دیگر،  مین نماید وأعنوان یك منبع درآمدي براي مدارس، بخشی از سرانه آنها را تهتواند بسو می

آوري شده سازي این امر سبب خواهد شد بخش زیادي از کاغذهاي مصرفی در سراسر کشور جمعاجرایی

این است که  .ازدسسازي این حكم را با مشكل مواجه میرسد اجرایینظر میو بازیافت شوند. اما آنچه به

اي انگیزگی مدارس براي اجرباشند و این سبب بیدرصد منابع حاصله سهیم می 50مدارس فقط در 

انه به درصد منابع حاصله پس از واریز به خز 100شود معادل رو پیشنهاد مییناحكم خواهد شد. از

 حساب مدارس واریز شود.

 کشور ودجهب و برنامه سازمان با موافقتنامه مبادله از پس واریزي همه وجوه»عبارت  متن پيشنهادي:

 پس زيواری وجوه»جایگزین عبارت « گرددبه حساب آنها واریز می مربوطه مدارس سرانه پرداخت جهت

 رایگان مینأت و مربوطه مدارس سرانه پرداخت صرف کشور بودجه و برنامه سازمان با موافقتنامه مبادله از

 شود.می« گرددمی محروم مناطق درسی کتب

 :خواهد بودبا توجه به پیشنهاد، متن نهایی به قرار زیر 

 کتب کشور سراسر مدارس طریق از و تشویقی سازوکارهاي با است مجازوپرورش آموزش وزارت

 شفرو به نسبت و آوريجمع را تحصیلی سال هر پایان در مصرفی مجالت و دفترچه مستعمل، درسی

 نزد قانون این 5 جدول 160101 شماره اختصاصی درآمد ردیف به حاصله ابعمن. نماید اقدام آنها

 بودجه و رنامهب سازمان با موافقتنامه مبادله از پس واریزي همه وجوه. نماید واریز کشور کل داريخزانه

 گردد.به حساب آنها واریز می مربوطه مدارس سرانه پرداخت جهت کشور

 

 عدالت توسعهـ  پرورش و آموزش وزارت»با عنوان  ۵۳0000ـ۵۳اصالح ردیف متفرقه شماره . ۳

وصول  موضوع ـ روستایی مدارس براي تجهيزات خرید و سازيمقاوم و نوسازي آموزشی،

 هماد ـ (ره)امام فرمان اجرایی ستاد و مسلح نيروهاي زیرمجموعه اقتصادي هايبنگاه ماليات

 («۲دولت ) مالی مقررات از خشیب قانون تنظيم به مواد برخی الحاق قانون (۷8)

قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی  (78)ماده براساس دالیل توجيهی: 

هاي اقتصادي زیرمجموعه نیروهاي مسلح سسات و بنگاهؤ( آستان قدس رضوي و آن دسته از م2دولت )

باشند. افزوده میستقیم و مالیات بر ارزشی فرمان امام)ره( موظف به پرداخت مالیات میو ستاد اجرا

گیرد. بررسی قرار میوپرورش آموزشجهت توسعه عدالت آموزشی در اختیار وزارت  منابع حاصله صرفاً
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دهد که منابعی به کل کشور نشان می 1401بودجه سال ردیف درآمدي موضوع این ماده در الیحه 

( قانون 78مالیات موضوع ماده )»با عنوان  110112شماره  یارد ریال در ردیف درآمديمیل 8.484میزان 

براساس بینی شده است و پیش(« 2الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت )

قرار گیرد. اما در وپرورش آموزشدرصد منابع وصولی باید در اختیار وزارت  100مذکور،  (78)مفاد ماده 

 عدالت توسعه ـ وپرورشآموزش وزارت»بخش مصارف با عنوان  530000 ـ 53ردیف متفرقه شماره 

 هايبنگاه مالیات وصول موضوعـ  روستایی مدارس براي تجهیزات خرید و سازيمقاوم و نوسازي آموزشی،

 مواد برخی الحاق قانون (78) ماده ـ (ره)امام فرمان اجرایی ستاد و مسلح نیروهاي زیرمجموعه اقتصادي

میلیارد ریال  6.660، منابع درآمدي مذکور به عدد («2دولت ) مالی مقررات از بخشی ن تنظیمقانو به

کاهش یافته و روشن نیست که مابقی اعتبارات درآمدي در چه ردیف مصرفی قرار گرفته است! این 

 موضوع در جدول زیر نشان داده شده است:

 

( ۷8اقتصادي و ستاد اجرایی موضوع ماده )هاي . کاهش اعتبارات مربوط به ماليات بنگاه10 جدول

 (۲قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظيم بخشی از مقررات مالی دولت )
 )میلیون ریال(

 ردیف عنوان ردیف
 منابع

 درآمدي

 اعتبارات

 مصرفی

)ميليون  انطباق ميزان

 (ریال

 

 برخی الحاق قانون( 78) ماده موضوع مالیات

 مالی مقررات از بخشی تنظیم قانون به مواد

 (2) دولت

8.484.848 6.660.000 1.824.848 

 

 دالتع توسعه ـ پرورش و آموزش وزارت» عنوان با 530000 ـ 53 شماره متفرقه ردیفپيشنهادي:  متن

 هاينگاهب مالیات وصول موضوع ـ روستایی مدارس براي تجهیزات خرید و سازيمقاوم و نوسازي آموزشی،

 به مواد برخی الحاق قانون (78) ماده ـ (ره)امام فرمان اجرایی ستاد و مسلح روهاينی زیرمجموعه اقتصادي

 :شودمی اصالحآمده است،  11که در جدول  ينحوبه(« 2) دولت مالی مقررات از بخشی تنظیم قانون
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اده وع مهاي اقتصادي و ستاد اجرایی موضاعتبارات مربوط به ماليات بنگاه اصالح شنهاديپ. 11 جدول

 (۲( قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظيم بخشی از مقررات مالی دولت )۷8)
 )میلیون ریال(

 ايهزینه عنوان شماره
تملک دارایی 

 ايسرمایه
 جمع کل

 530000ـ53

 و نوسازي آموزشی، عدالت توسعه ـ وپرورشآموزش وزارت

 موضوع ـ روستایی مدارس براي تجهیزات خرید و سازيمقاوم

 و مسلح نیروهاي زیرمجموعه اقتصادي هايبنگاه مالیات ولوص

 مواد یبرخ الحاق قانون (78) مادهـ  (ره)امام فرمان اجرایی ستاد

 (2دولت ) مالی مقررات از بخشی قانون تنظیم به

0 8،484،848 8،484،848 

 

 («۹» تبصره «ي» اصالح بنداصالح تبصره مربوط به بازنشستگی معلمان ). 4

نیروي  ت اینكه نیازدرخصوص بند مذکور باید چند نكته مهم را در نظر داشت؛ نخس :وجيهیدالیل ت

ن بند را توان مفاد ایها، بنابراین میپرورش در بخش گروه معلم است و نه دیگر بخشوانسانی آموزش

مدیریت  قانون (103)ماده  «2»تبصره براساس محدود به نیروهاي شاغل در مدرسه کرد، از سوي دیگر 

مشاغل  سال سابقه خدمت براي هاي اجرایی مكلفند کارمندانی را که داراي سیخدمت کشوري؛ دستگاه

 سال سابقه خدمت براي مشاغل 35که داراي را سال سن و همچنین کارمندانی  60غیرتخصصی و 

 و بدون تقاضاي کارمندان بازنشسته نمایند. رأساً را باشندسال سن می 65تخصصی و 

د، اما آنچه سالگی ادامه خدمت نماین 65تا سن  توانندمی معلمان آیدبرمی فوق تبصره از آنچه بنابر

. رسدی میسالگ 35به  آنها خدمتی سنوات که است این نمایدمی هادستگاه را مكلف به بازنشسته کردن آن

بلكه باید به  ،کندشكلی را حل نمیم الیحه بودجه بر سن معلمان عمالً «9»تبصره  «ي» بند تمرکز بنابراین

 «خدمت تسنوا گرفتن نظر در بدون»عبارت  شودمی پیشنهاد روینااز. شود اشاره نیز خدمت سنوات مؤلفه

 .ر گیردقرا «معلمان»و همچنین عبارت شاغل در مدرسه بعد از واژه  «سالگی 65 سن تا»قبل از عبارت 

اهیت ( قانون مدیریت خدمات کشوري، م103الح ماده )دلیل اصعالوه بر مشكل فوق این بند به

 وسومد رأي نیازمند آن تصویب براي لذا است؛ اساسی قانون( 52) اصل مغایر و دارد ايغیربودجه

 .است مجلس نمایندگان

 اندرسیده بازنشستگی سن به که شودحكم بند حاضر، از این حیث که مشمول کسانی می همچنین

 .تاس قانونگذاري نظام کلی هايسیاست «9» بند مغایر لذا است؛ ابهام يدارا معلمان، همه یا

 کمدر داراي شاغل در مدرسه معلمان بازنشستگی است مجازوپرورش آموزش وزارت متن پيشنهادي:

تن سنوات )بدون در نظر گرف سالگی 65 سن تا معلمان رضایت صورت در را باالتر و کارشناسی تحصیلی

 .یندازدب تعویق بهخدمتی( 
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 شهرسازي و وپژوهشی در مصادیق اعطاي زمين از سوي وزارت راهاحتساب اماکن آموزشی. ۵

 برخورداردر مناطق کم يرشه ینیبازآفر يهاو طرح یمسکن مهر، مسکن مل يهاطرح براي

 («11»تبصره  «ج»اصالح بند )

 یشو ورز یوپرورشیآموزش و اماکن زاتیدر حوزه فضا و تجهوپرورش آموزشوزارت  :یهيتوج لیدال

و  ينوساز ازمندیمدارس کشور ن سومكیاز  شیکه ب ينحوبه ،مواجه است يادیز اریبس هايبا چالش

 یابالغ ورشوپرتحول در نظام آموزش جادیا یکل هاياستیس 7ـ2بند براساس . باشندیم يسازمقاوم

 .پرورش هستندوآموزش ازیورد نم یآموزش يسازها ملزم به احداث فضاشهرک ،يمقام معظم رهبر

وپرورش آموزش یبانیپشت يادار ،یاز مقررات مال یبخش میقانون تنظ  (4)ماده  براساس  نیهمچن

مكلف  وردر تمام نقاط کش یمسكون يهاو شهرک دیجد يکنندگان شهرهااحداث هیکل 1399مصوب 

صوب م ياستانداردها تلف براساسدر مقاطع مخ ازیمورد ن یوپرورشیآموزش يفضا نیبه احداث و تأم

 :شودیم شنهادیپ لیمتن ذ رونیاهستند. از

ز عبارت اوپرورش( بعد موزشآوزارت  یو ورزش یتیترب ،یآموزش يعبارت )و فضاها :يشنهاديپ متن

 .ردگیی( قرار مجی)بس

حوزه  اه،گیپا ،ياحداث پاسگاه، کالنتر يبرارا  ازیمورد ن نیمكلف است زم يوزارت راه و شهرساز

وپرورش موزشآوزارت  یو ورزش یتیترب ،یآموزش يو فضاها جیبس یورزش یفرهنگ يهامقاومت، سالن

در  يرشه ینیبازآفر يهاو طرح یمسكن مهر، مسكن مل يهادر طرح یمتول اریدر اخت گانیصورت رابه

 برخوردار قرار دهد.مناطق کم

 

 عليمسالگی( ذیل سازمان ت ۶ودک )بدو تولد تا تربيت ک و تجميع اعتبارات مربوط به تعليم .۶

 تربيت کودکی و

تربیت  و تربیت کودک مطابق مصوبه اساسنامه سازمان تعلیم و با توجه به تشكیل سازمان ملی تعلیم

 و دار تعلیمشوراي عالی انقالب فرهنگی، این سازمان عهده 7/11/1399مورخ  836کودک در جلسه 

اي مرتبط هاي بودجههمه ردیف ستیسال تمام است، بنابراین بای 6ی بدو تولد تا تربیت کودکان گروه سن

ذیل اي هاي بودجهشود ردیفپیشنهاد می لذاتربیت کودک ذیل این سازمان تجمیع شود،  و با تعلیم

 ملی باشد، در سازمانمی 12جمهوري که به شرح جدول وپرورش و نهاد ریاستستاد وزارت آموزش

 .تجمیع شوند 127597با ردیف  تربیت کودک و تعلیم
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 هادستگاه ریسا لیذ کودک تيترب و ميتعل به مربوط شده گرفته نظر در اعتبارات. 1۲ جدول
 (الیر ونیلی)م

 مبلغ برنامه کد دستگاه نام فیرد

 35.000 1801037000 وپرورشآموزش وزارت 127500

 385.000 1801037000 يجمهوراستیر نهاد 101000

 420.000 جمع

 

و اداره مدارس و مراکز  سي( قانون تأس۲0موضوع ماده )ردیف اعتبارات  بينیپيش. ۷

 یدولتريغ یوپرورشیآموزش

ت به وزار» وپرورشی غیردولتیقانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی (20)مطابق ماده 

راکز م( از شهریه دریافتی توسط 4%صد )معادل چهار در سالیانهشود وپرورش اجازه داده میآموزش

داري کل کشور واریز وپرورشی غیردولتی را دریافت و به حساب درآمدهاي اختصاصی ملی خزانهآموزشی

ار سازمان وجوه واریزي از این محل مطابق اعتبارات مصوب در قوانین بودجه سنواتی در اختی نماید.

ز یاد شده گیرد تا براي نظارت در مراکي مردمی قرار میهامدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت

بلغ برخوردار هزینه شود. موپرورشی غیردولتی مناطق محروم و کمبخشی به امور آموزشیو کیفیت

 .«گردداظ میالحساب مالیات مراکز مذکور تلقی و در مفاصاحساب مالیاتی آنان لحعنوان علیدریافتی به

لذا  ،گونه ردیف مشخصی براي آن لحاظ نشده استاین خصوص هیچ با وجود تصریح قانون در

دارس ره م( قانون تأسیس و ادا20اعتبارات موضوع ماده )»تحت عنوان  درآمدي شود ردیفیپیشنهاد می

هاي مردمی ذیل سازمان مدارس غیردولتی و توسعه مشارکت «دولتیوپرورشی غیرو مراکز آموزشی

وپرورش غیردولتی مناطق محروم و بخشی به آموزشآن صرف کیفیتبینی و منابع حاصل از پیش

 برخوردار شود.کم
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 )میلیون ریال(    1400 بودجه قانون با اسيق در 1401 بودجه حهیال در وپرورشآموزش وزارت يهادستگاه اعتبارات فیرد .1 وستيپ

شماره 

دستگاه 

اصلی
 عنوان دستگاه اصلی

 جمع ايي سرمایههاتملک دارایی ايهزینه

 قانون بودجه

1400 

 الیحه بودجه

1401
درصد 

رشد
قانون بودجه 

1400 

الیحه بودجه 

1401
درصد 

رشد
 قانون بودجه

1400 

 الیحه بودجه

 1401 
درصد 

رشد
 وپرورشوزارت آموزش  27ـ 
وپرورشدبیرخانه شوراي عالی آموزش  13 
هاوپرورش استانادارات کل آموزشـ وپرورش وزارت آموزش  19 
ریزي آموزشیسازمان پژوهش و برنامه  9 

کسورات  ـوپرورش ادارات کل آموزش ـوپرورش وزارت آموزش

 بازنشستگی سهم دولت مشترکین صندوق بازنشستگی کشور
  

 آموزي کمك به تأمین سرانه دانش ـوپرورش آموزشوزارت

 التعلیمپوشش تحصیلی افراد الزم يارتقا و حمایت و
 28 

هاي مردمیسازمان مدارس غیردولتی و مرکز توسعه مشارکت  18ـ 
درخشان سازمان ملی پرورش استعدادهاي  16 
آموزانهاي پرورشی و امور تربیتی دانشفعالیت ـوپرورش وزارت آموزش  64ـ 

کمك به صندوق ذخیره فرهنگیان  ـوپرورش وزارت آموزش

 نامهپس از تصویب اساس
 10ـ 

دانشگاه شهید رجائی  13 

خرید خدمات آموزش عمومی و  ـوپرورش وزارت آموزش

 اي و کارودانشحرفهوهاي فنیسپاري در آموزشبرون
 10 

هاي بخشی به فعالیتکیفیت ـوپرورش وزارت آموزش

 وپرورشی و توسعه عدالت آموزشیآموزشی
 52 

سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک  14 
سازمان نوسازي، توسعه و تجهیز مدارس کشور  12 
دانشگاه فرهنگیان  49 
 استثناییوپرورش آموزشسازمان  3ـ  
نهضت سوادآموزي  4 
شرکت سهامی کانون پرورش فكري کودکان و نوجوانان  40 

 جمع
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     )میلیون ریال(                                            1400 قانون بودجه سال با سهیدر مقا 1401سال بودجه  حهیالهاي متفرقه برآورد اعتبارات ردیف .۲ وستيپ

شماره 

 بنديطبقه
 عنوان

 1401الیحه بودجه  1400قانون بودجه 

 ايهزینه
هاي تملک دارایی

 ايسرمایه
 ايهزینه جمع

هاي تملک دارایی

 ايسرمایه
 جمع

 (2الی دولت )م( قانون الحاق موادي به قانون تنظیم بخشی از مقررات 65ماده ) «ب»موضوع بند  اعتبارات  

خیره بازسازي و نوسازي فضاهاي آموزشی، پرورشی و ورزشی از محل حساب ذ ـ وپرورشوزارت آموزش

 ارزي
 


دارس سازي و خرید تجهیزات براي متوسعه عدالت آموزشی، نوسازي و مقاوم ـ وپرورشوزارت آموزش

ی فرمان هاي اقتصادي زیرمجموعه نیروهاي مسلح و ستاد اجرایوصول مالیات بنگاه موضوع ـ روستایی

 (2لت )قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دو (78)ماده  ـ امام)ره(

 

است( «ع»بند  1400)در  «5» رهتبص «ي» اعتبارات موضوع بند  
8»تبصره  «ب»موضوع بند  ـ وپرورشوزارت آموزش»  

اعتبارات موضوع1400هاي ورزش )عنوان سال توسعه ورزش مدارس و ورزش همگانی و زیرساخت : 

 افزوده(ر ارزشدرصد تعرفه مالیات ب 9درصد از  27/0
 

آموزان مناطق محروممین تجهیزات آموزش مجازي براي دانشأکمك به ت  
بندي معلماناجراي طرح رتبه  
 پایان خدمت بازنشستگانپاداش  

  جمع
 

  لیون ریال(می)                                                                        1401بودجه سال  حهیدر ال یافتهاعتبارات متفرقه انتقال .۳ وستيپ

شماره 

 بنديطبقه

کد 

 دستگاه
 موضوع عنوان دستگاه

 1401الیحه بودجه 

 ايهزینه

تملک 

هاي دارایی

 ايسرمایه

 جمع

 وپرورشوزارت آموزش
ه قانون قانون الحاق برخی مواد ب (48)موضوع ماده  «6»تبصره  «ط» اعتبارات بند

 (2لی دولت )تنظیم بخشی از مقررات ما
 

وپرورشوزارت آموزشپاداش معوق مناطق محروم فرهنگیان  
کمك به صندوق ذخیره فرهنگیان پس از تصویب اساسنامه ـوپرورش وزارت آموزش أمین سهم دولتجهت ت ـصندوق ذخیره فرهنگیان پس از تصویب اساسنامه  
شرکت سهامی کانون پرورش فكري کودکان و نوجوانانوسعهقانون برنامه ششم ت (92)ماده  «ث»موضوع بند  ـ توسعه فرهنگ کتابخوانی  

 جمع
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