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 دهیچک

بر بررسی  رو عالوههای سنواتی پیگیری کرد. ازایندر بودجه  د های نظام آموزش و پرورش را بایریشه بسیاری از چالش

بودجه بودجهروند کالن  به  رو  های سنواتی مهم حائز اهمیت است. در گزارش پیشریزی آموزش و پرورش، بررسی 

اعتبارات    دهد،ها نشان میپرداخته خواهد شد. بررسی  1402الیحه بودجه سال    بررسی بودجه آموزش و پرورش در

  اردیلیهزار م  239  انتقال نایافته  متفرقه  یهافیاعتبارات رد  احتساببا    1402الیحه بودجه سال    آموزش و پرورش در

درصد    05/11درصد رشد داشته و  65/20  زان یبه م  1401نسبت به قانون سال    زان یم  ن یکه ا  تعیین شده است   تومان

جمعیت  با احتساب  آموزان  سرانه هر دانش  نظر گرفته شده،  براساس بودجه در   دولت است.  یمصارف بودجه عموم   کل

بر نمای کلی بودجه آموزش و پرورش . در این گزارش عالوهاستمیلیون تومان  6/1۷ معادل 13510۷08آموزی دانش

کمبود شدید    برآوردی بودجه پاداش پایان خدمت بازنشستگان، هایی از قبیل کمهای مرتبط با آن، به چالشو تبصره

درصدی بودجه دانشگاه فرهنگیان از محل کسر    66تأمین    هزارتومان در کل سال(،   320)  آموزان دانش  رورشی سرانه پ

گرفته شده ذیل    در نظرهای نامتناسب  های دستگاهی و سنجهمعلمان، تعیین نادقیق و کلی برنامه  از حقوق دانشجو

 الحاقی و اصالحی عرضه خواهد شد.  هایها نیز اشاره و پیشنهاددستگاه

 

 خالصه مدیریتی  

در پرورش  و  آموزش  بودجه سال    اعتبارات  م   1402الیحه  م  206.6  زانیبه    که  یاست؛ در صورت   تومان  اردیلیهزار 

نایافته   متفرقه  ی هافیاعتبارات رد ن  انتقال    میی به اعتبارات مذکور اضافه نما  تومان   ارد یلیهزار م   32.4  زان یبه م  زیرا 

  1401نسبت به قانون سال    زانیم  ن یکه ا  رسدیم  تومان  اردیلیهزار م   239موزش و پرورش به عدد  کل اعتبارات آ  زانیم

 دولت است.   یمصارف بودجه عموم کل درصد  05/11درصد رشد داشته و 65/20 زانیبه م

درصد  54/1است که این عدد برابر با    هزار میلیارد تومان  3.19  آموزش و پرورش  مبلغ کل درآمدهای اختصاصی

( را نیز در کل اعتبارات  9)جدول    انتقال نایافته در صورتی که اعتبارات متفرقه    ،استآموزش و پرورش  ل اعتبارات  ک

این درصد  کآموزش و پرورش لحاظ   این جدول  است  34/1نیم  . بیشترین درآمد اختصاصی در نظر گرفته شده در 

 . استهزار میلیارد تومان  4.15درصد از بودجه دانشگاه فرهنگیان معادل  14/66

بودجه   نظربراساس  احتسا آموزان  سرانه هر دانش  گرفته شده،  در  دانشبا  نفری 13510۷08آموزی  ب جمعیت 

 . استهزارتومان 320آموز میلیون تومان و سرانه اعتبارات پرورشی هر دانش 6/1۷

بیش از    1402  سال  بودجه  حهیآموزش و پرورش در ال(  9)جدول    انتقال نایافتهمتفرقه    یهافیجمع اعتبارات رد

همراه بوده است.    ی درصد  52/43با کاهش    1401  سال  عدد نسبت به قانون  ن یکه ا  است تومان    ارد یلیهزار م  32.4

 (:50) کل کشور 1402بررسی الیحه بودجه سال 

 پرورشتحلیل اولیه بر اعتبارات وزارت آموزش و 
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هزار    38  زان یبه م  1401معلمان« است که در قانون سال    ی بند»رتبه  فیکاهش حذف رد  ن یا  لیدال   ن یتریصلاز ا   ی كی

نشده    دهی معلمان د  یبندقانون رتبه  یبرا  یمشخص  فیرد  1402  سال  حهیاما در ال  ،بود  ده یرس  بیتومان به تصو  اردیلیم

 است.  دهآموزش و پرورش لحاظ ش یانهیاعتبارات هز عی در جم رسد ینظر مو به

و الیحه    1400  سال  اعتبارات دو دانشگاه فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی و مقایسه اعتبارات مصوب بودجه

افزایشی  نشان می  1401  سال  بودجه فرهنگیان  بودجه دانشگاه  دانشگاه84/42دهد،  اما  دبیر شهید    درصدی  تربیت 

سهم درآمد اختصاصی دانشگاه فرهنگیان در اعتبارات این دانشگاه    1401داشته است. در سال    93/25رجایی رشد  

دانشگاه فرهنگیان به درآمد اختصاصی افزایش یافته و سهم    یاتكا 1402 سال اما در الیحه بودجه ،درصد بوده ۷6/60

 سیده است. ر 14/66این درآمدها در کل اعتبارات به 

 عبارت است از:  1402 سال  وارد به بودجه آموزش و پرورش درالیحه بودجه های ازجمله ایراد

( همچون کانون پرورش  9)جدول    انتقال نایافتهمتفرقه    یهافیاز اعتبارات آموزش و پرورش در رد  یحذف برخ -

 ،آموزاندانش یاسالم  یهاانجمن هیاتحاد  ،ییکودکان و نوجوانان، سازمان آموزش و پرورش استثنا  یفكر

 ، یهای عملیاتو عدم شفافیت در برنامه ابهام -

 ، در نظر گرفته شده یهادر سنجه تیو عدم شفاف ابهام -

 ،آموزش و پرورش نیادیسند تحول بن  یبا اجرا رمرتبطیغ  یهابرنامه  -

 ، بازنشسته  انیخدمت بازنشستگان و سهم فرهنگ  ان یپاداش پا ی مكف  ن ییتع  عدم -

 ، ینی آفرکاربردی، فناوری و فن ، یهای علمدر برنامه پژوهش تشتت -

 . دولت به صندوق ذخیره فرهنگیان زی یسهم وار یبرآوردکم -

 ها اشاره شده به قرار ذیل است: همچنین پیشنهاد الحاقی قابل طرح که در گزارش ذیل بدان

)  فیرد  ین یبشیپ - ماده  موضوع  تأس20اعتبارات  قانون  آموزش   سی(  مراکز  و  مدارس  اداره    یپرورش   و  یو 

 ، یدولت ریغ

از محل    نایافتهتوسعهو    ریگازخ   ر،یخآموزش و پرورش درمناطق نفت  یهارساختیز  لیمدارس و تكم  ی بازساز -

 «، 1»منظور شده در تبصره  یدرصدسهم سه

 ، یاجتماع  تیعنوان مسئول به یو پرورش ی آموزش یهارساختیبه ز یدولت  ی هااحتساب کمک شرکت -

 ، ییبه آموزش و پرورش کودکان استثنا یرانندگ  مئاز جرا ی اختصاص بخش -

اتباع خارج  ساخت - با سكونت  اقامت غ  ی مدارس در مناطق  اتباع  ریاز محل ازجرائم و مجازات ورود و  مجاز 

 ، (5جدول  150112)موضوع ردیف   یخارج

  انه،یقابل نصب در را ی خارج یهایحاصل از عوارض حاصل از فروش باز یدرصد از درآمدها  10 صیتخص -

 . ی( جهت امور پرورش ی)کنسول ی باز شانهی تلفن همراه و پ
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 مقدمه

ریزی جست. فقدان  در نظام بودجه  دهای نظام آموزش و پرورش رسمی عمومی در ایران را بایحل بسیاری از چالش

های سنواتی  اند در بودجهای به آن دلیل است که ارکان آموزش و پرورش نتوانستهیا نقصان عملكرد در موارد عدیده

دار خود را در نظام  های اولویتهای خود ارائه دهند و سالیانه به شكلی منسجم و پیوسته برنامهبرآورد دقیقی از هزینه

ها با وجود آنكه بودجه آموزش و پرورش  شود که برخی از سالت میؤیی نیز اولویت بخشند؛ در پی این امر رریزبودجه 

بیش از آنچه که در قوانین بودجه سنواتی دیده شده، تخصیص یافته، باز هم نظام آموزشی و ارکان آن با کمبود منابع  

های  ای موجب گشته بودجهتنظیم بودجه با رویكرد هزینه  ای،ریزی برنامهمالی مواجه شوند. ازسویی در غیاب بودجه

برنامه از  انبوهی  میان  یافته  اجرای کامل هیچتخصیص  کفایت  موجود  اعتبارات  و  تقسیم شوند  برنامهها  از  های  یک 

گرایانه امری  های سنواتی با نگاهی تحلیلی و اصالحبررسی برش آموزش و پرورش بودجه  روازایندار را ندهد.  اولویت

های سنواتی تنها بخشی از مطالعات اقتصاد آموزش و  مهم و ضروری است؛ البته شایان ذکر است که بررسی بودجه

محدود کرد. بدین صورت در  های سنواتی  ی را تنها به بررسی لوایح بودجهن امر مهم و حیاتپرورش است و نباید ای

کل کشور    1402  سال   رو تالش شده است ضمن ارائه نمایی از بودجه آموزش و پرورش در الیجه بودجهگزارش پیش

 به ذکر نكاتی اصالحی پرداخته شود.

 

 1402سال الف( بودجه آموزش و پرورش در الیحه بودجه 

 1402سال اعتبارات امور آموزش و پژوهش در الیحه بودجه 

هزار   294میلیون ریال )  2.94۷.29۷.152به میزان    1402سال  جمع اعتبار امور آموزش و پژوهش در الیحه بودجه  

بودجه   قانون  به  این مبلغ نسبت  هزار    184میلیون ریال )1.848.6۷5.942که    1401سال  میلیارد تومان( است که 

درصد  48/96  اعتبارات امور آموزش و پژوهش  لکز  ا  ؛درصد رشد داشته است  43/59  میلیارد تومان( بوده، به اندازه

 ای است.های سرمایهدرصد اعتبار تملک دارایی51/3ای و اعتبار هزینه

 )میلیون ریال(      1402الیحه بودجه سال    . جمع اعتبارات امور آموزش و پژوهش1جدول    

 1401مصوب  عنوان 

 1402 سال الیحه بودجه
میزان  

 ايهزینه  افزایش 
هاي تملک داریی 

 ايسرمایه 
 جمع کل 

درصد از 

 کل 

 1.848.6۷5.94243 /59 پژوهش و آموزش امور

1.203.684.2۷۷45 /63ی عموم پروش و آموزش فصل
21.235.55155 /62ی آموزمهارت و  یاحرفه و یفن آموزش فصل

513.960.5۷564 /49ی عال آموزش فصل
32.443.94895 /26یاه یپا یها پژوهش فصل
۷6.188.28118 /۷5یاتوسعه یها پژوهش فصل

1.163.31002 /40پژوهش  و  آموزش امور در توسعه و قیتحق فصل
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درصد( به آموزش و پرورش عمومی تعلق دارد که معادل    ۷5/66)  اعتبارات امور آموزش و پژوهش  بیشترین سهم

  45/63به میزان    1401نسبت به سال    ؛ اعتبارات این فصلهزار میلیارد تومان( است 196) میلیون ریال  1.96۷.416.624

 درصد رشد داشته است. 

 1402سال نمایی کلی از بودجه آموزش و پرورش در الیحه بودجه 

گزارش شده، اعتبارات آموزش و پرورش    2که در جدول    1402الیحه بودجه سال    اج شده ازاطالعات استخر  براساس

هزار میلیارد تومان( است؛ در صورتی که    206میلیون ریال )  2,066,809,04۷به میزان    1402الیحه بودجه سال    در

هزار میلیارد    32میلیون ریال )  324.201.000را نیز به میزان    1انتقال نایافته های متفرقه  ، اعتبارات ردیف9طبق جدول  

میلیون ریال    2.391.010.04۷پرورش به عدد    و  آموزش  تومان( به اعتبارات مذکور اضافه نماییم میزان کل اعتبارات

قانون سال  هزار میلیارد تومان( می  239) به  این میزان نسبت  درصد رشد داشته و  20/ 65به میزان    1401رسد که 

 درصد کل مصارف بودجه عمومی دولت است. 05/11

 ( الیر  ونیلی)م   دولت یعموم   بودجه مصارف  از  سهم  و پرورش و آموزش اعتبارات . 2 جدول

 میزان افزایش 1402الیحه  1401قانون  عنوان 

 مصارف بودجه عمومی دولت 
اعتبارات آموزش و پرورش 

( 9)جدول   انتقال نایافته های متفرقه  اعتبارات ردیف
انتقال نایافته های  اعتبارات آموزش و پرورش با احتساب ردیف

 - از مصارف بودجه عمومی دولت  و پرورش آموزشسهم اعتبارات 

 ۷/93حدود    1402الیحه بودجه سال    در  (افتهیانتقال نا  یهافیبا احتساب رد)  از کل اعتبارات آموزش و پرورش

معادل   هزینه  2.241.53۷.642درصد  اعتبارات  ریال  و  میلیون  معادل    25/6ای  ریال   149.4۷2.405درصد    میلیون 

 ای است.های سرمایهتملک دارایی

 ریال()میلیون       ياه یسرما يهایی دارا تملک و يانه یهز  کی تفک به پرورش و آموزش اعتبارات . 3 جدول

 عنوان 
کل   جمع اي هاي سرمایه تملک دارایی ايهزینه 

 درصد از کل  جمع اعتبارات درصد از کل  جمع اعتبارات اعتبارات

 58 /9542 /4 2.066.809.04۷ ۷ جدول اعتبارات
05 /8295 /1۷ 324.201.000 9 جدول اعتبارات

 1402 سال حهیال کل


 
۷5 /9325 /6

 

  

 
تعیین شده است. با فرض میزان تخصیص سال گذشته به  تومان    اردیل یهزار م   32  به میزان  ۹در جدول    بازنشستگانپایان خدمت  پاداش    1.

اعتبار، حدود   کل  از  که  پرورش  و  تقریباً    80آموزش  نیز  آتی  مبلغ سال  از  یافت،  اختصاص  فرهنگیان  به  تومان سهم    22درصد  میلیارد  هزار 
 شود.بازنشستگان فرهنگیان تخمین زده می 
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 1402سال درآمدهاي اختصاصی آموزش و پرورش در الیحه بودجه 

براساس جدول   بودجه سال    ۷درآمدهای اختصاصی آموزش و پرورش  اعتبارات    1402الیحه  به بخش  تنها منحصر 

استهزینه این  جزئیات    ؛ای  است  4جدول  در    اعتباراتدستگاهی  شده  کل    براساس.  گزارش  مبلغ  آمده  اطالعات 

در    است  ۷درصد کل اعتبارات جدول    54/1میلیون ریال است که این عدد برابر با    31.934.180درآمدهای اختصاصی  

یم این درصد  ( را نیز در کل اعتبارات آموزش و پرورش لحاظ نمای9)جدول    انتقال نایافته صورتی که اعتبارات متفرقه  

درصد از بودجه دانشگاه فرهنگیان    14/66باشد. بیشترین درآمد اختصاصی در نظر گرفته شده در این جدول  می  34/1

 .استمیلیون ریال 41.5۷2.681معادل 

 ریال(  ونیلی)م         1402  سالبودجه  حه یوزارت آموزش و پرورش در ال يهادستگاه یاختصاص ي. درآمدها4 جدول
 درصد از کل  کل اعتبارات  درآمد اختصاصی  عنوان دستگاه اصلی/ اجرایی بنديشماره طبقه

 وزارت آموزش و پرورش 
ریزی آموزشی سازمان پژوهش و برنامه

  سازمان مدارس غیردولتی و مرکز توسعه

های مردمی مشارکت
 

 سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان 
 دانشگاه شهید رجایی 
 سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک 
 دانشگاه فرهنگیان 
سازمان آموزش و پرورش استثنایی 
نهضت سوادآموزی 

  54 /1جمع کل اعتبارات آموزش و پرورش 
  2,391,010,04۷34 /1هاي متفرقهجمع کل اعتبارات آموزش و پرورش با ردیف 

 1402سال هاي منتخب در الیحه بودجه هاي دستگاهسرانه 

های منتخب در جدول  آموزان و جمعیت مخاطب دستگاهسرانه درآمد برای هر دانش  گرفته شده،  در نظربراساس بودجه  

میلیون  9۷/1۷6آموز با احتساب کل اعتبارات آموزش و پرورش  گزارش شده است. طبق اطالعات آمده سرانه هر دانش  5

 یت است.ؤها نیز در جدول قابل ر. سرانه سایر دستگاهاستمیلیون تومان(  6/1۷ریال )

 )میلیون ریال(   1402 سالبودجه   حهیوزارت آموزش و پرورش در ال يها. سرانه دستگاه 5 جدول
شماره  

 اعتبارات کل  عنوان دستگاه اصلی/ اجرایی بندي طبقه
 (1401)سال  جمعیت مخاطبان

 سرانه 
 آمار شاخص 

کل اعتبارات آموزش و پرورش   آموزان دانشکل 
  2,391,010,04۷ ( 9کل اعتبارات آموزش و پرورش )با احتساب جدولآموزان کل دانش
 سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشانآموزان استعداد درخشان دانش ۷6 /9
آموزانامور تربیتی دانشهای پرورشی و فعالیتآموزان کل دانش 
 دانشگاه شهید رجایی دانشجویان
 دانشگاه فرهنگیانآموزاندانشجومعلمان و مهارت11۷4۷5 88 /353
سازمان آموزش و پرورش استثناییآموزان مدارس استثنایی دانش 
نهضت سوادآموزی( 1400سوادآموزان ) 
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 1402 سال هاي مرتبط با آموزش و پرورش در الیحه بودجهتبصره

 :)د( بند«/ 1تبصره » -

( شرکت  % 14/ 5ونیم درصد ) سهم چهارده ربط مكلف است از محل  وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی متن ماده:  

تمام  (ریال نسب به گازرسانی به روستاها و اتمام طرح )پروژه(های نیمه 30.000.000.000.000مذکور تا میزان سی هزار میلیارد ) 

جنوب کرمان و    ، تداوم گازرسانی با اولویت گازرسانی به شهرها و روستاهای استان سیستان و بلوچستان  ، گازرسانی به روستاها 

 عمل آورد. شرکت مذکور موظف به گازرسانی تا درب مدارس و مساجد روستایی است. شرق هرمزگان اقدامات الزم را به 

ه گازکشی تا درب مدارس روستایی نیز به تنهایی امری پسندیده و مطلوب است که  هرچند کاظهارنظر کارشناسی: 

کشی داخل مدارس  اما در بسیاری از موارد مدارس روستایی از لوله  ، آوردموجبات بسط عدالت آموزشی را فراهم می

قیمت  نهای ارزاکشیکشی یا لولهدالیل عدم لولهکشی تا درب مدارس بهدلیل کمبودهای مالی ناتوانند و با وجود لولهبه

 . های جدی باشیمآموزان از نعمت گاز و در مواردی، آسیبمندی دانشو غیرایمن شاهد عدم بهره

»گازرسانی تا درب مدارس و مساجد روستایی« به    عبارتانتهایی تبصره اصالح و    سطرشود  پیشنهاد می  :پیشنهاد

 »گازرسانی به مدارس و مساجد روستایی« شود.

 *** 

: )ک( بند« / 1» تبصره -
باتوم( از محل    وم ی)وک  ری ق   هیبه فروش مواد اول   تنسب  1402در سال    شودیبه وزارت نفت اجازه داده م   :ماده  متن

  ارد ی لیو نود هزار م  كصدی تا سقف    هاشگاهیتبصره( به پاال  نیا  «ی »ب« و »  ینفت خام )مازاد بر منابع بندها  لیتحو

قانون    نیا  5جدول شماره    210115شماره    ی ف درآمدیاقدام و درآمد حاصله را به رد   الی( ر190.000.000.000.000)

,  یاصل   ی ها, شبكه راهییو روستا   ی فرع   ی ها منظور آسفالت راه, بهیوصول  ی . منابع حاصله در حدود درآمدها دی نما  زیوار

روستاها,    ی تنش آب  یهاروستاها و شهرها, پروژه  ی , آسفالت معابر و بهسازیمسكن مهر و مسكن مل  یهاو طرح  ی فرع

  ربط یذ  ییاجرا  یهاتوسط سازمان برنامه و بودجه کشور پس از مبادله موافقتنامه به دستگاه  ی ریو عشا  یی مدارس روستا

قانون توسط سازمان برنامه و بودجه    ن یاالجرا شدن ابند ظرف دوماه پس از الزم  ن یا  ییاجرا  نامه نیی. آابدی یم  صیتخص

 . رسدیم  ران یوز ئتیه بیتصو و به شنهادی پ ربط یذ  یهادستگاه ریوزارت نفت و سا ی کشور با همكار

است،    ی آموزش  زاتیتجه  فضا و  دی پرورش، کمبود شد  و  وزارت آموزش  ی های اصلاز چالش  ی كی  اظهارنظر کارشناسی:

  تیجمع   ش یفزادیگر ا  ازسوی  .ندهست  سازی مقاوم  نوسازی، بازسازی و   ازمندی مدارس کشور ن  سوم ک ینحوی که حدود  به

سبب شده است تا سال  ها  قدمت آن  ش یبا توجه به افزا  ی آموزش  های رساختیز  ی نرخ فرسودگو باال رفتن  آموزی  دانش

  هایازمندییبه رفع ن  تواندیم  گان یرا  ر یاز اعتبارات مربوط به ق   ی اختصاص بخش   نی. بنابراشود  تعداد افزوده   ن یبه سال بر ا

  «1»تبصره    «ک»  بند  لی های ذاز دستگاه  ک یکه سهم هر  یی. اما از آنجادنکحوزه کمک    نیدر ا  و پرورش  آموزش

  نیبنابرا  .دیمشكل نما   دچارهای مذکور را  نظر، دستگاه  اعتبارات مد  صیدر تخص  تواندیامر م   نیمشخص نشده است، ا

 مذکور مشخص شود. های دستگاه از کی، سهم هر1400به روال قانون بودجه سال  شود یم شنهاد یپ

 *** 
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: « / بند »ک«6» تبصره -
  ن یری%( آن توسط خ   50که حداقل پنجاه )  یبه مدارس  شود،یاجازه داده م   روینفت و ن  یهابه وزارتخانهمتن ماده:  

حق انشعاب، توسعه شبكه، حق وصل شمارشگر )کنتور( آب، گاز   یبرا فی%( تخف 50تا پنجاه درصد ) شود،یساخته م 

 . دینما ائه)آمپراژ( و حق وصل شمارشگر برق اری كی الكتر انیجر شیو فاضالب، افزا

و  با توجه به نیاز شدید آموزش و پرورش به ساخت مدارس جدید و نوسازی مدارس فرسوده    اظهارنظر کارشناسی:

 فوق موجب تشویق خیرین و جذب سرمایه آنها خواهد شد. نهاد  پیش ، های خیرینلزوم جذب سرمایه

 *** 

: «4» جزء /  «ث» بند« / 6» تبصره -
و    یها اعم از کنكور سراسرازجمله مؤسسات کنكور دانشگاه  یتمام مؤسسات آموزش  ی اتی مال  یهاتیمعاف متن ماده:  

 .شودیلغو م  ی آموزش( و انتشارات کمک ی ارشد و دکتر ی)کارشناس   یل یتكم الت یتحص ی کنكورها

ای  تواند دایره شمول گستردهآموزشی مشخص نشده است و می  مؤسساتدر متن آمده مراد از    اظهارنظر کارشناسی:

هایی  ها را که کتابتواند دایره وسیعی از انتشاراتدیگر عبارت »انتشارات کمک آموزشی« نیز می  ازسویداشته باشد.  

به چاپ می به آموزش عمومی کودکان و نوجوانان را  نیازمند اصالح  برای کمک  لذا هر دو عبارت  رسانند دربرگیرد. 

 .  شامل شودسسات کنكوری را ؤصورت ویژه مند تا بههست

مؤسسات کنكور    یات یمال  یهاتیمعاف:  شودبه شكل زیر اصالح می«  6« بند »ث« تبصره »4جزء »  پیشنهادي:  متن

،  و انتشارات کمک درسی  (یارشد و دکتر  ی)کارشناس یلی تكم  الت یتحص  ی و کنكورها  یها اعم از کنكور سراسردانشگاه

 . شودیحذف م

 *** 

: « / بند »ض«6» تبصره -
مصرف از پرداخت   یالگو ت یوزارت آموزش و پرورش در صورت رعا ی مدارس دولت یآموزش یواحدها  هیکل : ماده متن

 .باشدیبند ممنوع م نیاز ا ریغ ت یمعاف  ی گاز و آب معاف هستند. هرگونه اعطا ،برق یهانهیهز

های  با توجه به سرانه پایین مدارس و کمبود بودجه وزارت آموزش و پرورش در پوشش هزینه اظهارنظر کارشناسی:

 عنوان کمكی بزرگ به مدارس دولتی باشد.تواند بهماده فوق مورد تأیید است و می ،مدارس

 *** 

 : « / بند »ظ«6تبصره » -

افزوده را از  بر ارزش  اتمالی(  %9)  درصد  نه  کل  از   (٪  2۷/0صدم درصد )  وهفتستیولت مكلف است ب د  متن ماده:

  ، یریو عشا  یی ورزش روستا  ، یتوسعه ورزش مدارس، ورزش همگان  یمربوطه برا  یانهیو هز  یدرآمد   ی هافیرد  قیطر

  ی هافیرد  قیمبلغ از طر  نیاختصاص دهد. ا  علوالندر حوزه جانبازان و م  ژهیوورزش به  یهارساختیورزش بانوان و ز

س از مبادله  پ  و(  ٪40)  درصد  چهل  پرورش  و  آموزش  وزارت  و(  ٪60مربوط به وزارت ورزش و جوانان شصت درصد )

 :ابدی یها اختصاص موزارتخانه ن یموافقتنامه به ا
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 .گرددیم نهیها هزاعتبار فقط در استان نی. ا1

ممنوع است و در حكم تصرف   ی اش حرفهاز بودجه کل کشور به هر شكل و به هر نحو به ورز  ی . پرداخت هرگونه وجه2

 است.  یدر وجوه و اموال دولت   یرقانونیغ

مال 3 و  عوارض  مجموع  از  درصد   ات ی.  مال%9)  ینه  قانون  موضوع  ارزش  اتی(  توزبر  از  قبل  ب  عیافزوده  منابع    ن یآن 

 ماده کسر خواهد شد. ن یمبلغ مندرج در ا ، نفعانیذ

کارشناسی: به    اظهارنظر  توجه  دانشبا  سالمت  شاخصاهمیت  بودن  پایین  و  مسئله  آموزان  به  پرداخت  آن  های 

  31دهد حدود  بدنی اهمیت بسیاری دارد؛ درحال حاضر اطالعات دریافتی از وزارت آموزش و پرورش نشان میتربیت

به حل مشكالت  تواند  بدنی میها و اعتبارات سالمت و تربیتآموزان دچار چاقی هستند که گسترش برنامهدرصد دانش

 یاری رساند. 

 *** 

 : «/ بند »ب«6تبصره » -

الزم در    یهارساختیز  نی مأواقع در خارج از محدوده شهرها و ت  ی ررسمیغ  یهاسكونتگاه  ی سامانده  یبرامتن ماده:  

  یهارساختیز  ،یونیزیو تلو  یی ویراد  ی هاستگاهی ا  ،معابر  ییروشنا  ،یپاسگاه و کالنتر  ،مدرس  ،مناطق اعم از مسجد  نیا

ها مكلفند  و توسعه استان  یزیربرنامه  یشورا  ازیمورد ن  یشهر  ساتیتأس  ریآب و برق و سا  نیتأم  رساختیز   ،یبهداشت

ماده ) عوارض  مال39از محل  قانون  ارزش  ات ی (  ابر  براساس جمع   ن یافزوده، سهم  را  تع   یمناطق  و صرف    ن ییساکن 

پس از ابالغ قانون توسط سازمان    ماه ک ی   یبند ط   نیا  ییاجرا  نامه نیی. آندیهمان مناطق نما  یو بهساز  یی زداتیمحروم

 . رسدیم  رانیوز تئیه بیو به تصو هیو بودجه کشور ته  امهبرن

به مراتب    واقع در خارج از محدوده شهرها  ی ررسمیغ  یها سكونتگاهمسئله فضای آموزشی در    اظهارنظر کارشناسی:

آموزان شده و در  حادتر از سایر مناطق است. در برخی از این مناطق نبود مدرسه موجب بازماندگی از تحصیل دانش

نفر مواجه هستیم. لذا تخصیص    50هایی حتی باالتر از تراکم  دلیل تراکم باالی جمعیت با کالسبرخی دیگر از مناطق به

 های آموزشی این مناطق مورد تأیید است. تكمیل زیرساختبخشی از منابع تعیین شده برای 

 

 1402 سال ب( تحلیل اعتبارات وزارت آموزش و پرورش در الیحه بودجه

بودجه  1402بودجه سال    حهیال به  تغییراتی  اعمال  با  نموده است  برنامههرچند که تالش  اما  ریزی  نزدیک شود  ای 

با مشكالتی   1402تواند روند آموزش و پرورش را در سال ی است که میهای همچنان در بسیاری از موارد دارای چالش

 شرح ذیل است: مواجه سازد. برخی از این موارد به

 ( ۹)جدول  انتقال نایافتههاي متفرقه اعتبارات آموزش و پرورش در ردیف -

که جزئیات    1402  سال  ( آموزش و پرورش در الیحه بودجه9)جدول    انتقال نایافتههای متفرقه  جمع اعتبارات ردیف

که این عدد نسبت    استهزار میلیارد تومان(    32میلیون ریال )324.201.000شود،  پیوست مشاهده می  2آن در جدول  
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ترین دالیل این کاهش حذف  درصدی همراه بوده است. یكی از اصلی  52/43با کاهش    1401  بودجه سال   به قانون 

اما    ،هزار میلیارد تومان به تصویب رسیده بود  38به میزان    1401بندی معلمان« است که در قانون سال  دیف »رتبهر

ق   1402  بودجه سال  در الیحه برای  رتبهردیف مشخصی  نشدهانون  دیده  معلمان  به  بندی  رسد در جمیع  نظر میو 

هزینه در  اعتبارات  است. همچنین  لحاظ شده  پرورش  و  آموزش  بودجهای  به  ردیف  1401  سال   قانون  دیگری  های 

 برخی از این موارد عبارتند از:  آید،چشم نمیبه 1402 بودجه سال  که در الیحه تصویب رسیده بود  

 میلیارد تومان(، 25میلیون ریال )250.000کانون پرورش فكری کودکان و نوجوانان به مبلغ  -

 میلیارد تومان(، ۷میلیون ریال )۷0.000میزان  سازمان آموزش و پرورش کودکان استثنایی به  -

 میلیارد تومان(،  10میلیون ریال )100.000آموزی به اعتبار های اسالمی دانشاتحادیه انجمن -

 میلیارد تومان(  3.5میلیون ریال )35.000دوآب به میزان  میان برادر و خواهر فرهنگیان   دانشگاه  به کمک  -

  و  آموزش  درصدی  12  سهم   که با احتساب   ورزش  هایزیرساخت  و  همگانی  ورزش   و  مدارس  ورزش  توسعه -

 رسیده است.میلیارد تومان( می 140میلیون ریال )1.404.000پرورش به میزان 

پرورش«    و  آموزش  وزارت  آموزشی  فضاهای  نوسازی  و  تنها ردیف »بهسازی   1402 بودجه سال  الیحه  9در جدول  

 وجود نداشته است.  1401 بودجه سال هزار میلیارد تومان( است که در قانون 3میلیون ریال ) 30.000.000با اعتبار 

 درصدي اعتبارات دانشگاه فرهنگیان از محل کسر از حقوق دانشجومعلمان  66سهم   -

 و الیحه بودجه   1400  سال  اعتبارات دو دانشگاه فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی و مقایسه اعتبارات مصوب بودجه

درصدی  84/42طور که مشخص است بودجه دانشگاه فرهنگیان افزایشی  یت است. آنؤر جدول ذیل قابل رد  1401  سال

 داشته است.  93/25اما دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی رشد 

 )میلیون ریال(                معلم تی ترب يهادانشگاه اعتبارات  سهیمقا. 6جدول

 عنوان 

 1402 بودجه سال الیحه 1401 سالمصوب 
میزان  

 ايهزینه  رشد
هاي تملک دارایی

 ايسرمایه 
 ايهزینه  جمع

هاي تملک دارایی

 ايسرمایه 
 جمع

2۷.884.5301.220.352 29.104.88239,6۷2,6811,900,00041,5۷2,68184 /42 ان یفرهنگ دانشگاه 

  ر یدب تیترب دانشگاه 

 یی رجا دیشه
1.868.190236.21۷ 2.104.40۷2,343,00130۷,0832,650,08493 /25

 

  ۷6/60میلیون ریال معادل    2.440.314.444مجموع درآمد اختصاصی دانشگاه فرهنگیان    1401همچنین در سال  

سهم درآمدهای اختصاصی در کل اعتبارات    1402سال  درصد کل اعتبارات دانشگاه بوده است که در الیحه بودجه  

به    4طور که در جدول  آن به  14/66گزارش شد  از منابع  رسیده است که  معنای کم شدن سهم دانشگاه فرهنگیان 

این   باشد.که همان کسر از حقوق دانشجومعلمان میاست عمومی و اتكای بیشتر این دانشگاه به درآمدهای اختصاصی 

با    1401درحالی است که در دانشگاه شهید رجایی درآمد اختصاصی در سال   بوده که  350.000برابر  میلیون ریال 
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آمده سهم    4طور که در جدول  نیز آن  1402بودجه سال  و در الیحه    است درصدی از کل اعتبارات این دانشگاه    63/16

 درصد است و تغییری نداشته است.  23/16درآمدهای اختصاصی از کل اعتبارات 

 یهاي عملیاتابهام و عدم شفافیت در برنامه -

قانون برنامه پنج۷بند »پ« ماده )  براساس نحوی عمل نماید که در سال  ساله ششم توسعه، دولت موظف است به( 

 1402الیحه بودجه سال    بر عملكرد باشند. درها دارای بودجه مبتنیدرصد دستگاه  100پایانی اجرای قانون برنامه،  

اما    ،هایی در نظر گرفته شود ها و سنجهبرنامههرچند که در پیوست اطالعات تكمیلی تالش شده است برای هر دستگاه  

به گوییهمچنان  کلی  بدلیل  است.  ناموفق  امر  این  در  استعدادهای    رایها،  پرورش  ملی  سازمان  بودجه  ذیل  مثال 

  آموزان سرآمد با رویكرد هوشمندسازی و یادگیری دانش  -کیفیت یاددهی   ی ارتقادرخشان، تنها یک برنامه با عنوان »

ای بسیار کلی  شود که برنامه« دیده میتحول بنیادین آموزش و پرورش  گانه سند   6های  ترکیبی در ساحت  های فناوری

 های این سازمان است.و درواقع دربرگیرنده تمامی مأموریت

 )میلیون ریال(           یلی درخشان براساس جدول اطالعات تکم يپرورش استعدادها  یسازمان مل يهابرنامه  . 7 جدول

شماره  

 بندي طبقه
 ايهزینه  سنجه عنوان دستگاه اصلی/ اجرایی 

تملک 

هاي دارایی 

 ايسرمایه 

 جمع

 1.21۷.000 68.000 1.149.000  سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان  12۷51۷

1801031000 

یاددهی  یارتقا دانش   -کیفیت  رویكرد یادگیری  با  سرآمد  آموزان 

فناوری  و  ساحتهوشمندسازی  در  ترکیبی  سند   6های  های  گانه 

 تحول بنیادین آموزش و پرورش 

دانش    آموزان نسبت 

تحت  پوشش    غیرسمپادی 

  شناسایی و هدایت   های برنامه 

توسط  سازمان    استعداد 

 واجدین شرایط   سمپاد به کل 

1.149.000 68.000 1.21۷.000 

 هاي در نظر گرفته شده ابهام و عدم شفافیت در سنجه -

هایی نامتناسب و ناکافی نیز از دیگر اشكاالت موجود است که مانع  ها در نظر گرفتن سنجهگویی در برنامهبر کلیعالوه

برنامه سنجش  قابلیت  و  میشفافیت  بها  توسعه    رایشود.  مرکز  و  غیردولتی  مدارس  »سازمان  بودجه  ذیل  مثال 

های  های اجتماعی، مردمی و خیرین شامل همكاریمشارکت  ی برنامه ارتقاای تحت عنوان »های مردمی« برنامهمشارکت

آموزان نسبت دانش« آمده که سنجه آن »های غیردولتی و نهادهای عمومی غیردولتیهای دولتی، بخشسایر دستگاه

دانش  یردولت یغ و  آموزانبه کل  نیست  نظر گرفته شده  در  برنامه  این سنجه گویای  که  است  نظر گرفته شده  در   »

 دهنده میزان اجرایی شدن برنامه تعریف شده باشد.  تواند نشاننمی
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 )میلیون ریال(                     یلی تکم اطالعات  جدول براساس   یردولتیغ مدارس سازمان  يهابرنامه  . 8 جدول

شماره  

 بندي طبقه
 ايهزینه  سنجه عنوان دستگاه اصلی/ اجرایی 

تملک 

هاي دارایی 

 ايسرمایه 

 جمع

 1.653.366 3۷۷.366 1.2۷6.000  های مردمی سازمان مدارس غیردولتی و مرکز توسعه مشارکت 12۷512

1801010000 

ارتقا شامل  مشارکت  یبرنامه  خیرین  و  مردمی  اجتماعی،  های 

دستگاه همكاری  سایر  بخشهای  دولتی،  و های  غیردولتی  های 

 نهادهای عمومی غیردولتی 

دانش آموزان  نسبت 

کل    یردولتیغ به 

 آموزان دانش

1.205.000 3۷۷.366 1.582.366 

1801048000 

آموزش شبكه  تقویت  و  توسعه  ترکیبیبرنامه  و    های  )آمیخته( 

گانه سند تحول بنیادین آموزش   6های  بر ساحتیرحضوری مبتنیغ

 و پرورش

فعال  مدارس   درصد 

ترکیبی   غیردولتی 

 مدارس  آمیخته( به کل)

65800 - 65800 

 آفرینیفن های علمی، کاربردی، فناوری وبرنامه پژوهش 1806006000

پژوهش علمی،   هایسهم 

و   کاربردی، فناوری 

کل   آفرینیفن از 

 هاپژوهش 

5200 - 5200 

 هاي غیرمرتبط با اجراي سند تحول بنیادین آموزش و پرورش برنامه -

طور که در  اما آن  ، ردیفی مستقل برای اجرای سند تحول بنیادین در نظر گرفته شده است  1402الیحه بودجه سال    در 

های در نظر گرفته شده ذیل این  ها و سنجهدهد که برنامهجدول ذیل نیز آمده است، جدول اطالعات تكمیلی نشان می

  ازسوی سازی سند تحول در سطح کالن ندارد و شامل اقداماتی است که درحال حاضر نیز  بند اساساً ارتباطی با اجرایی

 شود.و پرورش دنبال میهای آموزش ها و زیرمجموعهسایر دستگاه

 )میلیون ریال(          یلیبراساس جدول اطالعات تکم  پرورش و آموزش  نیادیسند تحول بن ياجرا يهابرنامه   . ۹ جدول

شماره  

 بندي طبقه
 ايهزینه  سنجه عنوان دستگاه اصلی/ اجرایی 

تملک 

هاي دارایی 

 ايسرمایه 

 جمع

12۷594 
تحول بنیادین آموزش و اجرای سند  -و پرورش آموزش وزارت 

 پرورش
 4365000 - 4365000 

1801001000 

  ابتدایی، متوسطه اول،   های برنامه یاددهی یادگیری و ارزشیابی دوره 

 ای و کاردانش و ارتقای وحرفهمتوسطه دوم فنی   متوسطه دوم نظری،

افراد الزم مبتنیپوشش تحصیلی   گانه سند  6های  ساحت  برالتعلیم 

 وری و الزامات آمایش، ارتقای بهره و پرورش  وزشآمتحول بنیادین  

 سرزمین 

 3095000 - 3095000 پوشش بازمانده از تحصیل

180103۷000 

نظارت بر   و کودکان،  هابرنامه هدایت، راهبری و توانمندسازی خانواده 

  های آموزشی نگهداری کودکان و اجرای سیاست  ها و مراکزکودکستان

 خانواده و جوانی جمعیت قانون حمایت از 

خدمات ای مشاوره   درصد 

هدایت تحصیلی   ارائه شده 

دانش  به  آموزانکل 

 مشمول

400000 - 400000 

1801042000 

 و حمایت از منابع   هامین، تربیت، ارزیابی، ارتقای شایستگیأبرنامه ت

مبتنی ساحتانسانی  و    6  هایبر  آموزش  بنیادین  تحول  سند  گانه 

 پرورش

معلما دارای نسبت    ن 

 عمومی،  هایشایستگی 

  تخصصی به کل   ای و حرفه

 معلمان

8۷0000 - 8۷0000 

 پاداش پایان خدمت بازنشستگان عدم تعیین دقیق و کافی   -

هزار   32  به میزان  1402  سال بودجه    حهیال  9جدول    550000-49براساس ردیف    بازنشستگانپایان خدمت  پاداش  

تعیین شده است. با فرض میزان تخصیص سال گذشته به آموزش و پرورش که از کل اعتبار در نظر  تومان    اردیلیم
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هزار میلیارد تومان( به فرهنگیان  16.5درصد )  80هزار میلیارد تومان(، حدود    20ش بازنشستگان )اگرفته شده برای پاد

نیز تقریباً    2، اختصاص یافت بازنشستگان    22)  میلیون ریال 224,000,000از مبلغ سال آتی  به  هزار میلیارد تومان( 

دهد که در سال  فرهنگیان اختصاص خواهد یافت. این درحالی است که اطالعات دریافتی از آموزش و پرورش نشان می

میلیون تومان( به اعتباری  400ند که با احتساب میانگین پاداش )هست هزار نفر در شرف بازنشستگی  91آینده حدود  

نیز همچون سنوات گذشته با تأخیر   1402لیارد تومان نیازمند است. این بدین معناست که در سال هزار می36در حد 

 تواند تبعات فرهنگی و اجتماعی نیز داشته باشد.در پاداش پایان خدمت فرهنگیان مواجه خواهیم بود که می

 ینیآفرکاربردي، فناوري و فن ،یهاي علمتشتت در برنامه پژوهش -

های  برنامه پژوهش  های خود اعتبارذیل برنامه  و پرورش  آموزشدر وزارت    دستگاه  10اطالعات تكمیلی  براساس جدول  

  ت یبوده و فعال   ییها کامالً اجرادستگاه  نیاز ا  یکه برخ  ی . درحالکننددریافت می  ینیآفرفن  کاربردی، فناوری و  ، یعلم

که توان  « را دارد  زییرپژوهش و برنامه  سازمان»  یتخصص  نهاد  و پرورش  آموزشوزارت  دیگر    ازسویندارند.    یپژوهش

  50ریزی از این اعتبارات کمتر از  درحالی که سهم سازمان پژوهش و برنامهدر آنها متمرکز شده    یپژوهش  یتخصص

 درصد است.

 )میلیون ریال(         پرورش و آموزش وزارت يهادستگاه در ینیآفرفن و يفناور ، يکاربرد  ، یعلم يهاپژوهش  برنامه اعتبار. 10 جدول
 سهم از کل  ايهزینه  عنوان دستگاه اصلی/ اجرایی  ردیف 

 4.27 69.000 ستاد وزارت آموزش و پرورش 1
 0.11 13.835 عالی آموزش و پرورشدبیرخانه شورای 2
 11.03 1۷8.2۷5 ها ادارات کل آموزش و پرورش استان 3
 48.70 ۷8۷.320 ریزی آموزشی پژوهش و برنامهسازمان  4
 0.32 5.200 های مردمی توسعه مشارکت سازمان مدارس غیر دولتی و مرکز 5
 16.34 264.201 دانشگاه شهید رجایی  6
 8.66 140.000 سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک  ۷
 9.28 150.001 دانشگاه فرهنگیان  8
 0.43 ۷.000 استثناییسازمان آموزش و پرورش  9
 0.87 14.000 نهضت سوادآموزی 10

 100 1.628.832 ی نیآفرکاربردي، فناوري و فن  ،یهاي علمپژوهش جمع اعتبارات 

 دولت به صندوق ذخیره فرهنگیان   زيیسهم وار برآوردي کم -

به صندوق    اعضا  زییمعادل سهم وارساله  ساله ششم توسعه، دولت موظف است همهقانون برنامه پنج(  85)براساس ماده  

اطالعات    براساس   .دی نما  پرداخت  منظور و   ی اعتباری خاص در بودجه سنوات  ف یطور کامل در ردرا به  ان یفرهنگ  رهیذخ

ند که با  هست نفر عضو صندوق ذخیره فرهنگیان    693.430تعداد    1401در سال    ،و پرورش  آموزشاز وزارت    یافت یدر

نفر   هر  ماهیانه  واریزی  ماه    190.000احتساب سهم  هر  در  یعنی  سال    131.۷51.۷00.000تومان  هر  در  و  تومان 

کل اعتبار در نظر گرفته شده تحت عنوان »وزارت آموزش  این درحالی است که    3است.تومان    000.400.020.581.1

 
 . اطالعات دریافتی از وزارت آموزش و پرورش 2. 

حساب    لیقانون تشک (  ۷اصالح ماده )  شنهادیانداز کارکنان دولت )پ حساب پس   یایاز مزا  انی فرهنگ  یبرخوردار  یسنج امکان   یگزارش »بررس   3.

 . 15/۹/1401 خ یمجلس؛ منتشر شده در تار یها(« مرکز پژوهش 13۷6انداز کارکنان دولت مصوب پس 
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میلیارد    60میلیون ریال )  600.000مبلغ    کمک به صندوق ذخیره فرهنگیان پس از تصویب اساسنامه«  –و پرورش  

به صندوق ذخیره فرهنگیان«    جدای از ردیف »کمک تومان( است که اختالف فاحشی با سهم واریزی فرهنگیان دارد.

عنوان   ذخیره  به  صندوق  مطالبات  »پرداخت  عنوان  تحت  ردیفی  سنواتی  بودجه  قوانین  در  ساله  هر  دولت،  سهم 

رسید متأسفانه با وجود بدهی انباشته دولت  های گذشته به تصویب میفرهنگیان« جهت تأدیه بدهی سهم دولت از سال

 وضوع در نظر گرفته نشده است.  هزار میلیارد تومان، هیچ اعتباری برای این م 6.800به صندوق معادل حدود 

 

 1402 سال الحاقی در الیحه بودجه  هايج( پیشنهاد

 ی دولت ر ی غ   ی پرورش   و   ی و اداره مدارس و مراکز آموزش   س ی ( قانون تأس 20اعتبارات موضوع ماده )   ف ی رد   ی ن ی ب ش ی پ  -

  آموزش »به وزارت    ی دولتر یغ  ی و پرورش   ی و اداره مدارس و مراکز آموزش  س ی( قانون تأس20ماده )  طبقدالیل توجیهی:  

پرورش  م   و  داده  )  شود یاجازه  درصد  چهار  معادل  آموزش  یافت یدر  ه شهری  از (  ٪ 4ساالنه  مراکز  پرورش   ی توسط    یو 

محل    ن یاز ا  یزیوجوه وار  .دینما  زیوار  رکل کشو  ی دارخزانه   ی مل   ی اختصاص  ی و به حساب درآمدها  افت ی را در  ی ردولت یغ

  یهاو توسعه مشارکت  ی ردولت یسازمان مدارس و مراکز غ  ار یدر اخت   ی بودجه سنوات  نیمطابق اعتبارات مصوب در قوان

مناطق    یردولت یغ  یو پرورش  ی به امور آموزش  ی بخش  تی ف ی شده و ک  ادینظارت در مراکز    یتا برا  ردیگیقرار م   یمردم

در  نهیهز  ردار برخومحروم و کم عل به  ی افت ی شود. مبلغ  تلق  اتیمال  الحساب یعنوان  و در مفاصاحساب    یمراکز مذکور 

آن لحاظ نشده است    یبرا  یمشخص   ف یرد  گونهچی خصوص هنیقانون در ا  حیوجود تصر  با  .«گرددیآنان لحاظ م   یات یمال

و اداره مدارس و مراکز    س ی( قانون تأس20تحت عنوان »اعتبارات موضوع ماده )  یدرآمد  یفی رد  شود یم  شنهاد یلذا پ 

و منابع حاصل    ی نیبشیپ   ی مردم   یها و توسعه مشارکت ی ردولت یسازمان مدارس غ   لیذ « یردولت یغ   ی پرورش و  یآموزش

 برخوردار شود. مناطق محروم و کم یردولت یغ  و پرورش آموزشبه  یبخش تیف ی از آن صرف ک

و اداره    سی( قانون تأس20تحت عنوان »اعتبارات موضوع ماده )  یدرآمد  یفیرد  شودیم   شنهادی پ  شنهادي:متن پی

  ین یبشیپ  یمردم   یهاو توسعه مشارکت  یردولت یسازمان مدارس غ  ل یذ  « یردولتیغ  یپرورش  و   ی مدارس و مراکز آموزش

 برخوردار شود.مناطق محروم و کم یردولت یغ  و پرورش آموزشبه  یبخشتی فیو منابع حاصل از آن صرف ک 

 *** 

 نایافته توسعهخیر، گازخیر و  هاي آموزش و پرورش درمناطق نفتبازسازي مدارس و تکمیل زیرساخت  -

 « 1» درصدي منظور شده در تبصره از محل سهم سه

خیز و  بعضاً در مناطق نفتوضعیت مدارس و آموزش و پرورش در مناطق محروم و توسعه نیافته که  دالیل توجیهی:  

تعمیق بیهست  گازخیز  و  این مناطق  آموزشی در  افت شدید کیفیت  نامطلوبی است که موجب  عدالتی  ند، وضعیتی 

هایی همچون سیستان و بلوچستان و خوزستان در صدر  جاست که امروزه استانآموزشی شده است. این مسئله تا بدان

تحصیل و کودکان تارک تحصیل است. این وضعیت درحالی است که طبق تبصره  های دارای بیشتری بازمانده از  استان

خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز سهم  درصد از منابع حاصل از صادرات نفتسه 1402الیحه بودجه سال  «1»

مدارس، جذب    توان از این محل اعتباری را جهت بهبود وضعیتاست که می  نایافتهتوسعهخیر، گازخیر و  مناطق نفت
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های آموزش و پرورش در نظر گرفت. البته با توجه به ممنوعیت استفاده  کودکان بازمانده از تحصیل و تكمیل زیرساخت

 ها سپرده شود.اختیار این امر به استان د های اجرایی به استفاده از منابع فوق، بایای دستگاههزینه

درصدی مناطق  درصد از محل سهم سه  20شود:  افزوده می  « 1»تبصره  »ب«  انتهای بند    متن ذیل به   متن پیشنهادي:

های  نایافته صرف جذب کودکان بازمانده از تحصیل و تارکان از تحصیل و تكمیل زیرساختخیر، گازخیز و توسعهنفت

 های آموزش و پرورش خواهد شد.این مناطق از طریق ادارات کل استان پرورشیآموزشی و 

 *** 

 عنوان مسئولیت اجتماعیهاي آموزشی و پرورشی بههاي دولتی به زیرساخترکتاحتساب کمک ش -

ویژه در مناطق  های آموزشی و پژوهشی بهبا توجه به نیاز شدید آموزش و پرورش به تكمیل زیرساختدالیل توجیهی:  

خوردار در محل تكمیل  بر های دولتی در مناطق محروم و کمکرد شرکتشود هزینهبرخوردار، پیشنهاد میمحروم و کم

 حساب آید.عنوان مصادیق هزینه کرد مسئولیت اجتماعی بههای آموزشی و پرورشی آن منطقه بهزیرساخت

های دولتی برای ساخت، تكمیل یا تجهیز  کرد شرکتهزینه  شود:افزوده می  «6»به تبصره    یک بند   متن پیشنهادي:

عمل   ی در راستاهای آموزشی و پژوهشی مناطق استقرارشان به جهت جذب بازماندگان و تارکان از تحصیل زیرساخت

 شود.آنان قلمداد می ی اجتماع تیبه مسئول

 *** 

 استثنایی م رانندگی به آموزش و پرورش کودکان ئاختصاص بخشی از جرا -

آموزان در مدارس آموزش و پرورش  های ایجاد شده که منجر به تحصیل دانشبسیاری از معلولیتدالیل توجیهی:  

م رانندگی را به  ئبخشی از درآمدهای حاصل از جرا  درو بایازهمین  ؛ای استتصادفات جاده  ناشی از  شوداستثنایی می

ودکان استثنایی اختصاص داد. کمبود امكانات آموزش و پرورش  های آموزش و پرورش کتكمیل تجهیزات و زیرساخت

 استثنایی منجر به آن شده است که درحال حاضر این مدارس قادر به پوشش کامل تحصیلی نباشند. 

رانندگی )موضوع ردیف    جرائمدرصد از درآمدهای حاصل از    3شود:  افزوده می  «6»به تبصره    یک بند   متن پیشنهادي: 

جهت تكمیل تجهیزات مدارس آموزش و پرورش کودکان استثنایی و توانبخشی این کودکان به    (5جدول    150101

سازمان آموزش و پرورش کودکان استثنایی اختصاص داده خواهد یافت. منابع حاصل تحت عنوان »برنامه توانبخشی  

 شود.( افزوده می12۷800بندی )شماره طبقه سازمان آموزش و پرورش استثنایی های کودکان استثنایی« ذیل برنامه

 *** 

مجاز  ریاز محل ازجرائم و مجازات ورود و اقامت غ  ی ساخت مدارس در مناطق با سکونت اتباع خارج -

 ( 5جدول   150112)موضوع ردیف  ی اتباع خارج

آموزان اتباع  دانش به کشور در سال گذشته و افزوده شدن  ی از اتباع خارج   ی اریبس   یبا توجه به وروددالیل توجیهی:  

  یو کمبود فضا  ل یتراکم تحص  ش یافزا  ل یاز قب  ی مشكالت  ران یا  یآنها در مدارس داخل   لی در کشور و امكان تحص  ی خارج

تراکم کالس   جاد یا  یآموزش برخ  یشده که موجب شده  از    یدر  ن  50از مناطق  و ک   شتریب  زینفر    ی آموزشتیفیشود 

سكونت اتباع    یباال  تیبا جمع   ییهادر محل  ژهیمدارس و  س یتأس  ازمندین  روازاین  ردی قرار گ  ریآموزان تحت تأثدانش
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  ژهیتا به شكل و د ینما افتی از عوارض تردد اتباع را در یآموزش و پرورش محق است که بخش بنابراین. می هست یخارج

 . کند  ارسصرف ساخت مد

درصد از درآمد حاصل ازجرائم و مجازات ورود و اقامت   10: شودیالحاق م  «6»به تبصره یک بند  متن پیشنهادي:

  یباال تی( جهت ساخت مدارس در مناطق با سكونت جمع5جدول  150112)موضوع ردیف  ی مجاز اتباع خارجریغ

 . ابدییو توسعه مدارس اختصاص م  زیتجه ،یبه سازمان نوساز  یاتباع خارج 

  ی هابا عنوان »ساخت مدارس در محل  ی فیتحت عنوان رد  ی اهیسرما  ی هاییعنوان منابع تملک داراحاصله به  منابع

و توسعه مدارس با شماره    زیتجه   ،یسازمان نوساز   یهابرنامه  لیذ  یل یدر جدول اطالعات تكم  « یسكونت اتباع خارج

 .شودیافزوده م  12۷600 ی بندطبقه

 *** 

بازي  درصد  10تخصیص   - فروش  از  از عوارض حاصل  در  از درآمدهاي حاصل  نصب  قابل  هاي خارجی 

 رایانه، تلفن همراه و پیشانه بازي )کنسولی( جهت امور پرورشی

های برای نسل نوجوان و  ای و همچنین تأثیراتی که این بازیهای رایانهبه مخاطب اصلی بازی  با توجهمتن توجیهی:  

در کل   1402سال آموزان که در الیحه بودجه دیگر با توجه به سرانه اندک پرورشی دانش  ازسویآموزان دارند و دانش

)  32/0سال   ریال  می320میلیون  است.  دیده شده  تومان(  بازیهزار  فروش  از  عوارض حاصل  از  درصدی  های  توان 

 صیص داد. آموزان تخرا به امور پرورشی و تربیتی دانش « 6»تبصره »ق« ای خارجی موضوع بند رایانه

درصد وجوه حاصله در اختیار وزارت   90 شود:شرح ذیل اصالح میبه «6»تبصره  «ق»خط آخر بند : يپیشنهادمتن 

گیرد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و  ای( قرار میهای رایانهفرهنگ و ارشاد اسالمی )بنیاد ملی بازی

درصد وجوه حاصله نیز در اختیار وزارت آموزش    10های تولید داخل شود.  بودجه کشور صرف حمایت از توسعه بازی

آموزان شود.  های پرورشی و امور تربیت دانشگیرد تا صرف فعالیترار میو پرورش ق 
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 1402 سال بودجه  حهیال در  پرورش و آموزش وزارت  يهادستگاه اعتبارات . وستیپ. 11 جدول

 عنوان دستگاه اصلی/ اجرایی بندي شماره طبقه
 جمع ايهاي سرمایه اعتبارات تملک داریی اي اعتبارات هزینه

 درصد از کل  جمع کل  درصد از کل  کل اعتبارات درصد از کل  اعتباراتکل 

  وزارت آموزش و پرورش 
عالی آموزش و پرورش دبیرخانه شورای 
 ها ادارات کل آموزش و پرورش استان - وزارت آموزش و پرورش 
ریزی آموزشی سازمان پژوهش و برنامه 

 آموزی و حمایت و  کمک به تأمین سرانه دانش - وزارت آموزش و پرورش

التعلیم پوشش تحصیلی افراد الزم یارتقا
 

های مردمی سازمان مدارس غیردولتی و مرکز توسعه مشارکت 
سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان 
 آموزان های پرورشی و امور تربیتی دانشفعالیت - وزارت آموزش و پرورش 

 کمک به صندوق ذخیره فرهنگیان پس از   - وزارت آموزش و پرورش

تصویب اساسنامه 
 

 دانشگاه شهید رجایی 

 سپاری در  خرید خدمات آموزش عمومی و برون - وزارت آموزش و پرورش

ای و کارودانش های فنی حرفهآموزش
 

 بنیادین آموزش و پرورش اجرای سند تحول    -وزارت آمزوش و پرورش 
سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک 
 سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور 
 فرهنگیان دانشگاه 
 سازمان آموزش و پرورش استثنایی 
 نهضت سوادآموزی 
 نوجوانان شرکت سهامی کانون پرورش فكری کودکان و 

 جمع کل اعتبارات وزارت آموزش و پرورش
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 ( 1402  سالبودجه   حهیال ۹)جدول  افته ینا  انتقال متفرقه هايردیف   اعتبارات . وستیپ . 12 جدول
 جمع کل  اي هاي سرمایه تملک دارایی ايهزینه  عنوان بنديشماره طبقه

  ( 2( قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت )65ماده ) «ب»اعتبارات موضوع بند 
ذخیره ارزیبازسازی و نوسازی فضاهای آموزشی، پرورشی و ورزشی از محل حساب -وزارت آموزش و پرورش 


موضوع  -سازی و خرید تجهیزات برای مدارس روستاییتوسعه عدالت آموزشی، نوسازی و مقاوم-وزارت آموزش و پرورش

قانون الحاق برخی  (  ۷8)ماده  -های اقتصادی زیرمجموعه نیروهای مسلح و ستاد اجرایی فرمان امام)ره(وصول مالیات بنگاه 

(.2مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت )
 

 بهسازی و نوسازی فضاهای آموزشی وزارت آموزش و پرورش 
 درصد سهم وزارت آموزش و پرورش(  40افزوده )درصد تعرفه مالیات بر ارزش 9درصد از 0/ 2۷اعتبارات موضوع 

49-550000
 پاداش پایان خدمت بازنشستگان 

 درصدی آموزش و پرورش از کل عدد در نظر گرفته شده(  80)اعمال سهم 
  

جمع
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