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پیشگفتار
بودجه ساالنه کشور به عنوان برنامه عملیاتی یک ساله از اهمیت باالیی
برخوردار است و به عبارتی نشانگر برنامهها ،رویکردها و اهداف نظام اداری و
اجرایی کشور در سال پیش رو است که باید منطبق بر سیاستهای کالن ،اسناد
توسعه ،تحولی و چشم انداز پیش روی کشور تدوین گردد .به همین سبب بررسی
نقادانه اسناد بودجه کشور و تطبیق آن با اسناد باالدستی و با هدف اصالح روند
حرکت کشور از اهمیت باالیی برخوردار است .زیرا این دقت نظر ضمن فراهم
کردن فرصت آشنایی با برنامه های دولت در آینده ،منجربه مطالبه گری برای
اصالح منطبق بر آرمان ها و اهداف بلند مدت میگردد.
در این راستا به نظر میرسد جمهوری اسالمی ایران در گام دوم انقالبی که با
رویکرد تربیتی و با اهدافی متعالی رقم خورد ،باید جهت تحقق اهداف آن با
برنامه ریزی منسجم و جدی بر مسئله تربیت رسمی و عمومی تمرکز کرده و با
بهره گیری از تجربیات پیشین ،تغییر رویهای جدی در حوزه نظام بودجه ریزی
کشور را با رویکرد تربیتی و مبتنی بر آرمان های انقالب در دستور کار قرار دهد.
به عبارتی با توجه به اهمیت موضوع نظام تعلیم و تربیت و دستگاه آموزش و
پرورش در آینده کشور و ضرورت رویکرد تحولی در نظام اداره این نهاد عریض
و طویل ،با توجه به چالش ها و نقاط ضعف فراوان آن و همچنین ضرورت سرمایه
گذاری دولت در این حوزه و فراهم کردن فرصت آموزش و پرورش رایگان برای
کودکان الزم التعلیم این کشور ،منطبق بر قانون اساسی و اسناد باالدستی ،به
نظر میرسد توجه به بودجه این وزارتخانه از اهمیت قابل توجهی نسبت به دیگر
دستگاهها برخوردار است .البته این توجه و سرمایهگذاری در آینده ،ضمن آنکه
منجربه کاهش هزینه های عمومی دولت در دیگر بخشها همچون بهداشت و
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درمان ،محیط زیست و ...میگردد با تاثیر مستقیمی که در تربیت نیروی انسانی
کشور دارد منجر به افزایش بهره وری و تولید ناخالص ملی نیز خواهد شد و به
سبد خانوادههای کشور باز خواهد گشت.
به همین سبب در این نوشتار تالش شده است ضمن انطباق بودجه این
وزارتخانه با رویکردها و رویههای سند تحول بنیادین آموزش و پروش ،نگاه دولت
نیز نسبت به این ماموریت مهم و کلیدی و به عبارتی سرنوشت ساز در سال
آینده که میتواند جهت گیری این دستگاه را در کل کشور نشان دهد ،بررسی
شود .به عبارتی در این نوشتار بودجه آموزش و پرورش و نسبت آن با بودجه
عمومی کشور و بررسی اهداف ،رویکردها ،برنامهها ،سرانههای هر بخش ،میزان
افزایش و کاهش بودجه در هر سر فصل ،مورد بررسی قرار گرفته شده است .تا
بتواند ضمن فراهم کردن فرصت آشنایی معلمان و دانشجو معلمان با این مفاهیم
از ظرفیت موجود جهت مطالبه گری برای اصالح آن و انطباق با اسناد باالدستی
به خصوص سیاستهای کالن ابالغی مقام معظم رهبری (مدظله العالی) و برنامه
های راهبردی سند تحول بنیادین آموزش و پرورش استفاده گردد تا با توزیع
عادالنه ،برنامه محور و با رویکردی تحولی اسباب حرکت به سمت تمهید مقدمات
تحول بنیادین آموزش و پرورش و تسهیل شرایط تربیتی کشور را فراهم نماید،
در غیر این صورت اگر قرار باشد هنوز بر همان ریل گذشته حرکت کرده و به
نظام تربیتی به خصوص نهاد تعلیم و تربیت رسمی و عمومی کشور اهمیت
خاصی داده نشود ،تحقق اسناد تحولی و چشم انداز کشور دور از انتظار خواهد
بود.
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کلیات
الیحه بودجه  1401کشور با پیشبینی  36.310.704.628.000.000ریال
منابع و مصارف کل و  15.052.396.113.000.000ریال بودجه عمومی ،تقدیم
مجلس شورای اسالمی شده است .وزارت آموزش و پرورش به عنوان بزرگترین
وزارتخانه کشور سهم قابل توجهی از بودجه ساالنه کشور را به خود اختصاص
داده است.
اعتبارات آموزش و پرورش در سال  ،1401با احتساب ردیف های متفرقه
 1,736,586,015میلیون ریال است.
ردیف

سرفصل

موضوع

بودجه(میلیون
ریال)

1

جدول 5

احداث ،تکمیل و تجهیز فضاهای آموزشی ،پرورشی و
ورزشی

20.000.000

2

جدول 7

خالصه بودجه دستگاه

1.312.066.015

3

جدول 8

(تعهدات سال قبل) بازپرداخت اقساط اماکن آموزشی
استیجاری

60.000

4

جدول 46 - 9

بازسازی و نوسازی فضای آموزشی ،پرورشی و ورزشی

1.800.000

5

جدول53-9

توسعه عدالت آموزشی-مقاوم سازی و خرید تجهیزات
مدارس

6.660.000

6

جدول 26-9
موقت

توسعه ورزش مدارس و ورزش همگانی و زیرساختهای
ورزش

13.000.000

7

جدول65 -9
موقت

اجرای طرح رتبه بندی معلمان

250.000.000

8

جدول
شماره68-9

پاداش پایان خدمت بازنشستگان

جمع کل

 1به نسبت سهم از هزینه عمومی حقوق و دستمزد و سهم از کل بودجه محاسبه تقریبی شده است.

160.000.000

1

1,736,586,015
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سرانه و نسبت ها
در الیحه بودجه  1401درصد سهم بودجه آموزش و پرورش از کل بودجه
کشور  % 4/78و درصد سهم بودجه آموزش و پرورش از بودجه عمومی کشور
 % 11/53پیشبینی شده است.
برآورد تقریبی سرانه در نظر گرفته شده برای هر دانشآموز 2در بودجه 1401
11.471.304ریال می باشد.
از میزان کل بودجه آموزش و پرورش حدود 1،268،682،320،000،00ریال
صرف پرداخت حقوق و دستمزد می گردد (با احتساب طرح رتبه بندی) .که نسبت
به کل بودجه دستگاه (با احتساب متفرقه)  % 73بودجه را شامل می شود.
با در نظر گرفتن  118همت 3بودجه آموزش و پرورش در قانون بودجه
سال ،1400میزان رشد در الیحه بودجه سال  ،1401حدود  55همت (حدود
 )46.6%پیشبینی می گردد.
ردیف موضوع

درصد

1

سهم بودجه آموزش و پرورش از کل بودجه

2

سهم بودجه آموزش و پرورش از بودجه عمومی 11.53
کشور

3

سهم بودجه حقوق و دستمزد از کل بودجه آموزش 72.8
و پرورش

4

46.6

درصد افزایش بودجه نسبت به سال گذشته

4.78

 2آمار دانشآموزان بر اساس اعالم وزارت آموزش و پرورش در سال تحصییل  1400-1399به ز
میان
 15.138.523در نظر گرفته شده است که با توجه به پیش ز
بین ها در سال  1401افزایش یافته.
 3بودجه رتبه بندی در سال  1400با توجه به پیش ز
بین به صورت تجمییع و با مقدار مشخیص منظور
نگردید.
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بودجه دستگاه های تابعه
در الیحه بودجه  1401منابع وزرات آموزش و پرورش ذیل  13دستگاه
پیشبینی شده است که  11مورد از آنها از محل بودجه عمومی کشور و در
سرفصل اعتبارات وزارتخانه و کانون پرورش فکری کودک و نوجوان در محل
شرکت های دولتی و درآمد های خود اداره می گردد .بودجه دستگاه های تابعه
به شرح زیر است:
بودجه  (1401میلیون ریال)

ردیف

سرفصل

1

وزارتخانه آموزش و پرورش

2

دبیرخانه شورای عالی آموزش و پرورش

3

سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی

4

سازمان مدارس غیر دولتی و توسعه مشارکت مردمی

1.526.360

5

سازمان ملی پرورش استعداد های درخشان

826.000

ستاد وزارتخانه

89.437.730

معاونت پرورشی

3.644.000

ادارات کل استان ها

1.061.000.000

کمک به تامین سرانه

40.942.036

خرید خدمات آموزشی

11.647.000

عدالت آموزشی

3.500.000

رتبه بندی

250.000.000

توسعه ورزش مدارس

13.000.000
131.000

سازمان
پژوهشگاه

4.238.500
138.000

6

دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

1.803.520

7

سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک

1.377.100

8

سازمان نوسازی توسعه و تجهیز مدارس

بودجه عمومی

53.473.920

فروش اوراق

20.000.000

مقاوم سازی

6.660.000

نوسازی

1.800.000

اقساط

60.000

9

دانشگاه فرهنگیان

27.432.000

10

سازمان آموزش و پرورش استثنایی

2.839.000

11

نهضت سواد آموزی

3.201.270

12

کانون پرورش فکری کودک و نوجوان

4.497.929

13
جمع کل

کمک به صندوق ذخیره فرهنگیان

528.650
1.604.883.015
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اعتبارات عنوان برنامه ها
در الیجه بودجه  1401اعتبارات وزارت آموزش و پرورش ذیل  31عنوان برنامه
به شرح زیر پیش بینی شده است.
ردیف

عنوان

(میلیون ریال)

1

برنامه راهبری و توسعه همکاری های بین الملل

127,747

2

برنامه ارائه خدمات یکپارچه دولت هوشمند(الکترونیکی)

1,119,283

3

برنامه توسعه و ارتقای تربیت بدنی ،ورزش و سالمت دانش آموزان

13,758,000

4

برنامه رشد و پرورش فکری کودکان و نوجوانان مبتنی بر ساحتهای  6گانه
سند تحول بنیادین آموزش و پرورش

4,497,929

5

برنامه ارتقاء مشارکت های اجتماعی و مردمی و خیرین شامل همکاریهای
دولت ،مردم و بخشهای غیردولتی

28,313,000

6

برنامه ارتقاء کیفیت یاددهی -یادگیری دوره های ابتدایی ،متوسطه اول و

935,785,630

متوسطه دوم نظری در ساحتهای  6گانه سند تحول بنیادین آموزش و پرورش
7

برنامه آموزش و پرورش استثنایی ،تلفیقی و فراگیر

26,012,000

8

برنامه آموزش دانش آموزان فارسی زبان خارج از کشور با رویکرد آموزشهای
ترکیبی و استفاده از نیروهای مقیم/محلی

5,103,500

9

برنامه حمایت از فرهنگیان ،پاداش پایان خدمت بازنشستگان و کمک به صندوق
ذخیره فرهنگیان

1,956,650

10

برنامه تأمین و روزآمد نمودن محتوای ساحتهای  6گانه یاددهی-یادگیری
دانشآموزان و تربیت معلم دورههای تحصیلی اعم از کتب و چندرسانهایها با
رویکرد چندتالیفی و گسترش خدمات موزه ای مبتنی بر ساحتهای  6گانه
سند تحول بنیادین آموزش و پرورش

3,546,436

11

برنامه راهبری و نظارت بر مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکتهای
مردمی وکمک به صندوق توسعه مدارس غیردولتی مبتنی بر ساحتهای 6
گانه سند تحول بنیادین آموزش و پرورش

1,436,360

12

برنامه نوسازی ،توسعه و تجهیزمدارس و متناسبسازی فضاهای تربیتی با
ویژگیها و نیازهای دانشآموزان و اقتضائات فرهنگ اسالمی  -ایرانی و شرایط
اقلیمی ،فرهنگی و جغرافیایی در چارچوب سند تحول بنیادین آموزش و پرورش

18,623,320

13

برنامه سنجش آمادگی و استعدادتحصیلی  ،ارزشیابی دوره ای پیشرفت

1,139,000

14

برنامه سوادآموزی با رویکرد جذب بازماندگان از تحصیل در چارچوب سند
تحول بنیادین آموزش و پرورش

8,014,070

15

برنامه پرورشی ،امور تربیتی  ،توانمندسازی و غنیسازی اوقات فراغت و
پیشگیری از آسیبهای اجتماعی دانش آموزان مبتنی بر ساحتهای  6گانه سند
تحول بنیادین آموزش و پرورش

3,644,000

یاددهی -یادگیری دانش آموزان و برگزاری آزمون های استاندارد
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16

برنامه وضع مقررات ،برنامه ریزی و نظارت بر حسن اجرای سند تحول و مصوبات
شورای عالی آموزش و پرورش و ارزیابی و بازبینی آنها

17

برنامه ارتقاء کیفیت یاددهی -یادگیری دانش آموزان سرآمد با رویکرد

118,500
30,429,000

هوشمندسازی و فناوریهای ترکیبی در ساحتهای  6گانه سند تحول بنیادین
آموزش و پرورش
18

برنامه هدایت  ،راهبری و توانمندسازی خانواده ها و کودکان ،نظارت بر
مهدکودکها ،مراکز پیش دبستان و مراکز آموزشی نگهداری کودکان و اجرای
سیاستهای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت

1,836,000

19

برنامه ارتقای بهره وری مبتنی بر ساحتهای  6گانه سند تحول بنیادین آموزش
و پرورش

700,000

20

برنامه سنجش و ارتقاء صالحیتهای عمومی ،حرفهای و تخصصی و ارزیابی
کیفیت عملکرد معلمان و مدیران ،ارتقای بهره وری و اجرای نظام رتبه بندی
معلمان

1,370,000

21

برنامه حمایت و ارتقای پوشش تحصیلی افراد الزم التعلیم و ایاب و ذهاب دانش
آموزان مناطق محروم ،مرزی ،عشایری و حاشیه شهرها و تغذیه دانش آموزان
مدارس شبانه روزی ،شیر و تغذیه مدارس و کمک به تأمین سرانه مدارس

42,342,036

22

برنامه مستندسازی ،تبدیل به احسن کردن و مولدسازی امالک و اراضی آموزش
و پرورش با رعایت مالحظات آموزشی و تربیتی

2,000,000

23

برنامه طراحی و پیادهسازی آموزشهای علوم و فنون نوپدید هوش مصنوعی،

957,000

نانو ،بیو و )...و )راهبری واجرای المپیادهای علمی ،ملی و بین المللی دانش
آموزان سرآمد  ،توسعه پژوهشسراها ،شتاب دهنده ها و مراکز رشد دانش آموزی

24

برنامه توسعه و تقویت شبکه آموزش های مجازی ،ترکیبی و غیرحضوری مبتنی
بر ساحتهای  6گانه سند تحول بنیادین آموزش و پرورش

12,052,800

25

برنامه آموزش آمادگی دفاعی دانش آموزان

460,000

26

برنامه اجرای دورههای تربیت معلم  ،دوره های آموزشی حرفه ای معلمان
موضوع ماده  28اساسنامه و دوره های آموزشی ضمن خدمت بلند مدت
فرهنگیان مبتنی بر ساحتهای  6گانه سند تحول بنیادین آموزش و پرورش

13,106,800

27

رنامه تربیت دبیر فنی مورد نیاز آموزش و پرورش مبتنی بر ساحتهای  6گانه
سند تحول بنیادین آموزش و پرورش

782,895

28

برنامه یاددهی  -یادگیری دوره دوم متوسطه فنی وحرفهای و کاردانش مبتنی
بر ساحتهای 6گانه سند تحول بنیادین آموزش و پرورش ،ارتقای بهره وری و
الزامات آمایش سرزمین

135,914,000

29

برنامه آموزش نیروی انسانی متخصص

563,210

30

برنامه ارائه خدمات رفاهی ،فرهنگی ،ورزشی و فوق برنامه دانشجویان

14,971,125

31

برنامه پژوهشهای علمی ،کاربردی ،فناوری و فنآفرینی

1,385,724
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درآمد آموزش و پرورش
بر اساس الیحه بودجه  1401از محل های مختلف در دستگاه های تابعه
آموزش و پرورش ،مبلغ  10.3همت درآمد در دو بخش عمومی و اختصاصی پیش
بینی شده است.
ردیف

شرح

1

درآمد عمومی

2

درآمد اختصاصی

کل

مبلغ(میلیون ریال)
ملی

5.800

استانی

67.000

ملی

81.517.600

استانی

21.700.000
103.290.400

برریس و تحلیل الیحه
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فصل دوم
نگاه تفصیلی به بودجه آموزش و پرورش
بخش :1قوانین پیش بینی شده
بخش :2شرح جزئیات بودجه دستگاه ها (هزینه و درآمد)

بودجه  1401آموزش و پرورش
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قوانین پیشبینی شده:
تبصره -1بند ز :وزارت نفت مکلف اســت معادل مبلغ یکصــد و پنجاه هزار
میلیارد ریال ( )150.000.000.000.000نفت خام مازاد بر ســقف منابع جزء
( )1بند (ب) این تبصــره را به صورت ماهانه در اختیار پاالیشگاه ها قرار دهد تا
براساس تخصیص سازمان برنامه و بودجه کشور ،مواد اولیه قیر (وکیوم باتوم)
تحویل دستگاههای اجرایی زیر شود -3 :وزارت آموزش و پرورش (سازمان نوسازی
و تجهیز مدارس کشور برای نوسازی مدارس).
تبصره -5بند ی :به دولت اجازه داده می شود مبلغ بیست هزار میلیارد ریال
( )20.000.000.000.000اوراق مالی اسالمی منتشر کند ،تا جهت احداث،
تکمیل و تجهیز فضاهای آموزشی ،پرورشی و ورزشی وزارت آموزش و پرورش (
سازمان نوسازی ،توسعه و تجهیز مدارس کشور) و دانشگاه فرهنگیان به مصرف
برسد .این اوراق خارج از سقف پیشبینی شده در جدول شماره ( )4ماده ()7قانون
برنامه ششم توسعه بوده و بر اساس ابالغ اعتبار و تخصیص های صادرشده به
مصرف می رسد.
تصبره -9بند د :وزارت آموزش و پرورش مجاز است با سازوکارهای تشویقی و
از طریق مدارس سراسر کشور کتب درسی مستعمل ،دفترچه و مجالت مصرفی
در پایان هر سال تحصیلی را جمع آوری و نسبت به فروش آنها اقدام نماید .منابع
حاصله به ردیف درآمد اختصاصی شماره  160101جدول شماره ( )5این قانون
نزد خزانه داری کل کشـور واریز نماید .وجوه واریزی پس از مبادله موافقتنامه با
سـازمان برنامه و بودجه کشـور صـرف پرداخت سـرانه مدارس مربوطه و تامین
رایگان کتب درسـی مناطق محروم میگردد.
تبصره -9بند ح :در اجرای ماده ( )1قانون تنظیم برخی از مقررات مالی ،اداری
و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش ،شرکت های دولتی مجازند ضمن هماهنگی

برریس و تحلیل الیحه
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با وزارت آموزش و پرورش تا یک درصد ( )%1از درآمد شرکت ها و سود خالص
بانک ها و موسسات انتفاعی را صرف توسعه عدالت آموزشی نمایند.
تبصره -9بند ی :وزارت آموزش و پرورش مجاز است بازنشستگی معلمان دارای
مدرک تحصیلی کارشناسی و باالتر را تا سن  65سالگی و در صورت رضایت
معلمان به تعویق بیاندازد.
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شرح جزئیات بودجه دستگاه ها:
ستاد وزاتخانه:
ردیف

شرح

مبلغ(میلیون ریال)

1

حقوق و دستمزد

1.555.202

2

سایر

21.809.298

3

تملک دارایی

4.394.230

4

درآمد اختصاصی

5

یارانه

هزینه ای

1.679.000

تملک

60.000.000

جمع کل

0
89.437.730

درآمد:
ردیف

شرح

مبلغ(میلیون ریال)

1

اجاره ساختمان ها

3.249.000

2

خدمات بهداشتی درمانی

4.200.000

3

درآمد حاصل از هنرستان ها

830.000

4

درآمد قانون تشکیل شورا ها آپ

4.000.000

5

درآمد مراکز آموزشی رفاهی

4.000.000

6

درآمد سایر خدمات آموزشی

4.100.000

7

درامد متفرقه

2.300.000

8

فروش ماشین آالت و تجهیزات

700.000

9

فروش و اجاره امالک

60.000.000

جمع کل

83.379.000

برریس و تحلیل الیحه
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دبیرخانه شورای عالی آ.پ:
ردیف

شرح

مبلغ(میلیون ریال)

1

حقوق و دستمزد

49.806

2

سایر

81.194

3

تملک دارایی

0

4

درآمد اختصاصی

5

یارانه

هزینه ای

0

تملک

0
0
131.000

جمع کل

ادارات کل:
ردیف

شرح

مبلغ(میلیون ریال)

1

حقوق و دستمزد

1.008.540.000

2

سایر

52.460.000

3

تملک دارایی

0

4

درآمد اختصاصی

5

یارانه

جمع کل

هزینه ای

0

تملک

0
0
1.061.000.000
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سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی:
ردیف

شرح

مبلغ (میلیون ریال)

1

حقوق و دستمزد

592.479

2

سایر

444.521

3

تملک دارایی

0

4

درآمد اختصاصی

5

یارانه

هزینه ای

451.500

تملک

0
2.750.000
4.238.500

جمع کل
درآمد:
ردیف

شرح

مبلغ (میلیون ریال)

1

درآمد خدمات آموزشی و فرهنگی

100.000

2

درآمد خدمات پژوهشی و تحقیقاتی 1.500

3

درآمد از چاپ کتب و نشریات

جمع کل

350.000
451.500

کمک به تامین سرانه (تغذیه مدارس شبانه روزی ،شیر مدارس  ،ایاب و ذهاب
مدارس)
ردیف

شرح

مبلغ (میلیون ریال)

1

حقوق و دستمزد

0

2

سایر

32.442.036

3

تملک دارایی

0

4

درآمد اختصاصی

هزینه ای

0

تملک

0

برریس و تحلیل الیحه
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5

8.500.000

یارانه

40.942.036

جمع کل

سازمان مدارس غیر دولتی
ردیف

شرح

مبلغ(میلیون ریال)

1

حقوق و دستمزد

85.180

2

سایر

879.820

3

تملک دارایی

381.360

4

درآمد اختصاصی

5

یارانه

هزینه ای

180.000

تملک

0
0
1.526.360

جمع کل
درآمد:
ردیف

شرح

مبلغ(میلیون ریال)

1

متفرقه

180.000

سازمان ملی پرورش استعداد درخشان:
ردیف

شرح

مبلغ(میلیون ریال)

1

حقوق و دستمزد

57.919

2

سایر

585.081

3

تملک دارایی

0

4

درآمد اختصاصی

هزینه ای

193.000

بودجه  1401آموزش و پرورش
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تملک
5

یارانه

0
0
836.000

جمع کل
درآمد :
ردیف

شرح

مبلغ(میلیون ریال)

1

درآمد سایر خدمات آموزشی

193.000

دانشگاه شهید رجایی:
ردیف

شرح

مبلغ (میلیون ریال)

1

حقوق و دستمزد

976.800

2

سایر

304.200

3

تملک دارایی

172.520

4

درآمد اختصاصی

5

یارانه

هزینه ای

350.000

تملک

0

جمع کل

0
1.803.520

درآمد:
ردیف

شرح

مبلغ(میلیون ریال)

1

خدمات آموزشی و فرهنگی

350.000

برریس و تحلیل الیحه
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سازمان تعلیم و تربیت کودک
ردیف

شرح

مبلغ (میلیون ریال)

1

حقوق و دستمزد

87.174

2

سایر

1.213.826

3

تملک دارایی

0

4

درآمد اختصاصی

5

یارانه

هزینه ای

76.100

تملک

0
0
1.377.100

جمع کل
درآمد:
ردیف

شرح

مبلغ(میلیون ریال)

1

فروش سایر خدمات

76.000

2

متفرقه

100
76.100

جمع
سازمان نوسازی ،توسعه و تجهیزات مدارس کشور
ردیف

شرح

مبلغ(میلیون ریال)

1

حقوق و دستمزد

177.397

2

سایر

326.603

3

تملک دارایی

52.969.920

4

درآمد اختصاصی

5

یارانه

جمع کل

هزینه ای

0

تملک

0
0
53.473.920
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درآمد:
ردیف

شرح

مبلغ(میلیون ریال)

1

اجاره ساختمان ها و اراضی

71.000

دانشگاه فرهنگیان
ردیف

شرح

مبلغ(میلیون ریال)

1

حقوق و دستمزد

6.311.532

2

سایر

3.435.468

3

تملک دارایی

0

4

درآمد اختصاصی

5

یارانه

هزینه ای

17.685.000

تملک

0

جمع کل

0
27.432.000

درآمد:
ردیف

شرح

مبلغ(میلیون ریال)

1

خدمات آموزشی و فرهنگی

335.000

2

فروش سایر خدمات

17.350.000
17.685.000

جمع کل

سازمان آ.پ استثنایی
ردیف

شرح

مبلغ(میلیون ریال)

1

حقوق و دستمزد

115.898

برریس و تحلیل الیحه
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2

سایر

1.900.102

3

تملک دارایی

0

4

درآمد اختصاصی

5

یارانه

هزینه ای

823.000

تملک

0
0
2.839.000

جمع کل
درآمد:
ردیف

شرح

مبلغ(میلیون ریال)

1

خدمات آموزشی و فرهنگی

810.000

2

خدمات آموزشی و رفاهی

13.000

3

توزیع کتب و نشریات

1.800
824.800

جمع کل
نهضت سواد آموزی
ردیف

شرح

مبلغ (میلیون ریال)

1

حقوق و دستمزد

132.933

2

سایر

2.988.337

3

تملک دارایی

0

4

درآمد اختصاصی

هزینه ای

80.000

تملک

0
3.201.270

جمع کل
درآمد:
ردیف

شرح

مبلغ(میلیون ریال)

1

کمک های بین المللی  ،اجاره و ...

80.000
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فصل سوم
مقایسه بودجه آموزش و پرورش
بخش :1نسبت به 1400
بخش :2نسبت به دیگر دستگاه ها
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مقایسه با بودجه 1400
1400

ردیف

سرفصل

1

وزارتخانه آ.پ

2

دبیرخانه شورای عالی آموزش و پرورش

ستاد وزارتخانه

4.810.314

مدارس خارجکشور

1401

تفاوت

درصد

89.437.730

79.917.416

89/3

4.710.000

معاونت پرورشی

10.174.980

-6.530.980

-64

ادارات کل استان ها

890.000.000
ک 80.000.000

1.061.000.000

171.000.000

17.6

کمک به تامین سرانه

11.281.376

40.942.036

13.097.034

28

پوشش
محروم

مناطق

خرید
آموزشی

خدمات

3.644.000

16.563.626
9.401.250
 1.163.616ک

11.647.000

1.082.134

عدالت آموزشی

2.304.401

3.500.000

1.195.599

توسعه ورزش مدارس

6.142.833

رتبه بندی

10.2

250.000.000
130.000.000

52
*

123,857,167

*

116.000

1.310.000

15.000

13

سازمان

2.360.020

4.238.500

1.878.480

80

پژوهشگاه

125.500

138.000

12.500

9.9

1.526.360

723.724

-15

836.000

3

سازمان پژوهش و
ریزی
برنامه
آموزشی

4

سازمان مدارس غیر دولتی و توسعه
مشارکت مردمی

1.802.576

5

سازمان ملی پرورش استعداد های
درخشان

725.000

111.000

15

6

دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

1.678.547

1.803.520

124.973

7

7

سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک

1.204.000

1.377.100

173.100

14

بودجه عمومی

450.000

53.473.920

53.023.920

*

فروش اوراق

20.000.000

20.000.000

0

0

8

سازمان نوسازی
توسعه و تجهیز
مدارس

مقاوم سازی

6.660.000

*

نوسازی

1.800.000

*

60.000

*

اقساط
9

دانشگاه فرهنگیان

18.460.250

27.432.000

8.971.750

48

10

سازمان آموزش و پرورش استثنایی

3.007.250

2.839.000

411.750

-6

11

نهضت سواد آموزی

3.092.215

3.201.270

130.155

4.2

12

کانون پرورش فکری کودک و نوجوان

3.325.106

4.497.929

1.472.823

35

کمک به صندوق ذخیره فرهنگیان

598.500

538.650

59.850

-10

*

1604883015

13
جمع کل

عالمت * نشانگر عدم شفافیت مقدار سرفصل فوق در بودجه  1400است.
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نسبت به دیگر دستگاه ها
نام دستگاه

4

بودجه  1401درصد تغییرات به نسبت به بودجه
عمومی
1400
(میلیون ریال)

ارتباطات

13،989

+134

0.9

صنعت و معدن

11،529

+129

0.8

جهاد کشاورزی

18،562

+82

1.2

تعاون و کار

145،083

+81

9.6

بهداشت

171،134

+50

11.4

علوم و تحقیقات

38،178

+42

2.6

فرهنگ و ارشاد

5،038

+37

0.3

نیرو

22،482

+37

1.4

اقتصاد

22،248

+34

1.4

دفاع

95،499

+32

6.3

ورزش و جوانان

3،134

+32

0.2

میراث فرهنگی

2،147

+32

0.1

اطالعات

14،523

+31

1

راه و شهرسازی

20،601

+15

1.3

کشور

4،757

+15

0.3

آموزش و پرورش

131،207

+14

8.7

 4تمایم نسبت ها بر اساس خالصه اعتبارات دستگاه ها (جدول  )7محاسبه شده است و دیگر رسفصل
ها برای هیچ دستگایه منظور نگردیده است.
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فصل چهارم
قوانین حوزه بودجه آموزش و پرورش
بخش :1اسناد باالدستی
بخش :2قوانین موضوعی
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اسناد باالدستی:
زیر نظام تامین و تخصیص منابع مالی:
چشم انداز:
• سهم بودجه نظام تربیت رسمی عمومی باید حداقل به میزان  20درصد
از کل بودجه عمومی دولت باشد.
• سهم اعتبارات آموزش و پرورش عمومی باید حداقل به میزان  5درصد
از  GDPباشد.
•

دسترسی عادالنه به امکانات آموزشی برای صددرصد افراد الزم التعلیم
فراهم شود.

تخصیص منابع:
• تخصیص بهینه منابع مالی در مناطق و سطوح مختلف تحصیلی برای
دستیابی به عدالت آموزشی و ارتقای کارآیی درونی.
• تخصیص بهینه منابع مالی در مدارس شهر و روستا و سطوح مختلف
تحصیلی و مناطق جغرافیایی برای دستیابی به پوشش تحصیلی
مطلوب.
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اقدامات اساسی:
•

ج) اختصاص اعتبار کمک های رفاهی در اعتبارات ساالنه وزارت
آموزش وپرورش به نحوی که اعتبارات پیش بینی شده در قوانین
بودجه سنواتی حداقل معادل  1درصد اعتبارات حقوق مزایای مستمر
وزارت آموزش و پرورش باشد.

•

ز) با همکاری سازمان برنامه و بودجه نسبت به افزایش سهم اعتبارات
آموزش و پرورش از بودجه با استفاده از سازوکارهای مختلف (از جمله
تعیین سهم از اعتبارات موضوع مالیات بر ارزش افزوده) به گونه ای
اقدام نماید که سهم اعتبارات وزارت آموزش و پرورش عالوه بر
برخورداری از ضریب رشد ناشی از افزایش دانش آموزان و تعدیل نرخ
تورم ،ساالنه به میزان حداقل یک درصد نسبت به سال پایه ()1397
تا پایان برنامه هفتم افزایش یابد.

سند تحول:
هدف عملیاتی  :5تأمین و بسط عدالت در برخورداری از فرصت های تعلیم و
تربیت با کیفیت مناسب.
راهکار شماره :5-4اولویت بخشی به تأمین و تخصیص منابع ،تربیت نیروی
انسانی کارآمد ،تدوین برنامه برای رشد ،توانمندسازی و مهارت آموزی ،ادامه
تحصیل و حمایت مادی و معنوی دانش آموزان مناطق محروم و مرزی.
• بازنگری و اصالح نظام خدمات در مناطق محروم و مرزی.
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•

•

توزیع متعادل امکانات آموزشی ،هزینه سرانه تحصیلی و استفاده از
روش های آموزشی از راه دور و الکترونیکی و ایاب و ذهاب در مناطق
محروم ،عشایری ،مرزی و مدارس شبانه روزی.
اختصاص منابع مالی مناسب برای مدارس شبانه روزی مجری طرح
خوداتکایی دانش آموزان و طرح آموزش حرفه ای مهارتی کوتاه مدت
(ایران مهارت).

هدف عملیاتی  :12برقراری الگوی جبران خدمات و تأمین رفاه نیروی انسانی
درخور منزلت فرهنگیان با توجه به لزوم تمام وقت شدن آنان.
راهکار شماره  : 12 -3ایجاد سازوکارهای قانونی برای افزایش انگیزء معلمان و
مربیان با ساماندهی مناسب خدمات و امکانات رفاهی و رفع مشکالت مادی و
معیشتی آنان.
• تدوین و اجرای نظام رفاهی و تسهیالت حمایتی برای معلمان.
هدف عملیاتی  :20تأمین ،تخصیص و تنوع بخشی به منابع مالی ،مدیریت
مصارف متناسب با نیازهای کمی و کیفی نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی.
راهکار شماره  :20-2شفاف سازی و برنامه ریزی برای افزایش سهم اعتبارات
آموزش و پرورش از تولید ناخالص داخلی به میزان مناسب.
• پایش منظم تغییر در میزان و سهم اعتبارات آموزش وپرورش از
بودجه عمومی دولت و تولید ناخالص داخلی.
راهکار شماره  :20-3اولویت بخشی به آموزش ابتدائی در تأمین و تخصیص
منابع.
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•

اختصاص نسبی امکانات و منابع بیشتر به آموزش ابتدایی ( اعتبارات
غیرپرسنلی ،پژوهشی ،تملک دارایی های سرمایه ای ،نیروی انسانی،
فناوری و .)...

•

توسعه حمایت مالی در زمینه خدمات آموزشی و توان بخشی دانش
آموزان با نیاز های ویژه.

سیاستهای کلی ایجاد تحول در نظام آموزش و پرورش ابالغی مقام معظم رهبری:
-6تحول در ساختار مالی ،اداری و نظام مدیریتی با تأکید بر:
-6-1بازمهندسی ساختار اداری در کلیهی سطوح با رویکرد چابکسازی ،پویاسازی
همراه با ظرفیتسازی ،فرهنگسازی و بسترسازی برای تقویت مشارکتهای مردمی
و غیر دولتی ،منطبق بر قانون اساسی و سیاستهای کلی نظام اداری و آموزش و
پرورش؛ بهویژه ایجاد زمینهی مشارکت معلمان ،خانوادهها ،حوزههای علمیه،
دانشگاهها ،مراکز علمی و پژوهشی و سایر نهادهای عمومی و دستگاههای اجرایی در
فرآیند تعلیم و تربیت.
-6-2رعایت اولویت در بودجهی مورد نیاز آموزش و پرورش در لوایح بودجهی سنواتی
به منظور تحقق اهداف و مأموریتهای مندرج در سیاستهای کلی.
-6-3بهبود مدیریت منابع و مصارف با هدف ارتقاء کیفیت و بهرهوری نظام آموزش
و پرورش.
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برنامه ششم توسعه:
بند-ت-ماده73-
با الزم االجراء شدن این قانون ،عالوه بر عوارض موضوع بند(الف) این ماده،
مالیات عملکرد ،مالیات بر ارزش افزوده ،حقوق ورودی ،حق انحصار و بند(ب)
ماده( )69قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
( )2نیز به محصوالت دخانی اعمال میگردد.
تبصره  -صددرصد ( )%100درآمدهای حاصل از اجرای بند (الف) این ماده
طی ردیف هایی که در بودجه های سنواتی مشخص میشود در جهت کاهش
مصرف دخانیات ،پیشگیری و درمان بیماریهای ناشی از آن ،بازتوانی و درمان
عوارض حاصله از مصرف آن و توسعه ورزش موضوع بند (ب) ماده ( )69قانون
الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ( )2مصوب
 1393/12/4در اختیار وزارتخانه های ورزش و جوانان ،آموزش و پرورش و
بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی قرار می گیرد.
ماده85-
کارکنان وزارت آموزش و پرورش که عضویت صندوق ذخیره فرهنگیان را
پذیرفته اند و یا خواهند پذیرفت باید ماهانه درصدی از حقوق و مزایای خود را تا
پنج درصد ( )%5به حساب صندوق واریز کنند و دولت نیز موظف است همه ساله
معادل سهم واریزی اعضاء به صندوق ذخیره فرهنگیان را به طورکامل در ردیف
اعتباری خاص در بودجه سنواتی منظور و پرداخت نماید.
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ماده94-
دولت مکلف است بیست و هفت صدم درصد ( )%27/0از کل  9درصد مالیات
بر ارزش افزوده را برای توسعه ورزش مدارس ،ورزش همگانی ،فدراسیون بین
المللی ورزش های زورخانه ای و کشتی پهلوانی ،ورزش روستایی و عشایری،
ورزش بانوان و زیرساخت های ورزش به ویژه در حوزه معلوالن و جانبازان
اختصاص دهد .این مبلغ در ردیف های مربوط به وزارت ورزش و جوانان و وزارت
آموزش و پرورش در بودجه سنواتی پیش بینی می شود و پس از مبادله موافقتنامه
در اختیار این وزراتخانه ها قرار می گیرد.
تبصره -1این اعتبار فقط در استان ها هزینه می شود.

قوانین
قانون شورا های آموزش و پرورش:
ماده13-
منابع مالی شوراهای مناطق برای هزینههای جاری و عمرانی عبارتند از:
سهم منطقه از اعتباراتی که در بودجه جاری و عمرانی ساالنه دولت که بر اساس
تعداد دانشآموزان برای هر استان پیشبینی میگردد.
• یک درصد از بهای فروش کاال و خدمات کارخانهها و مؤسسات خدماتی و
تولیدی استان که از طریق شورای استان میان مناطق توزیعمیشود.
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•

 3درصد عوارض صدور پروانههای ساختمانی ،تفکیک زمینها ،پذیره و
نوسازی عالوه بر عوارض مذکور را که شهرداریها دریافت میکنند.

•

عواید حاصل از فروش ساختمان ها و زمین های بالاستفاده و نیز ساختمان
ها و زمینهای دیگر که در اختیار آموزش و پرورش است و میتوان آنها
رابا توجه به نیازهای آموزش و پرورش تبدیل به احسن نمود ،در
چهارچوب ضوابطی که از سوی وزارت آموزش و پرورش معین میشود.

تبصره  -1عواید حاصل از بندهای ( 3و  )4صرفاً به مصرف احداث و توسعه
فضاهای آموزشی و پرورشی همان شهرستان میرسد.
تبصره  -2عواید حاصل از بندهای  2و  3و  4به خزانه واریز میگردد و هر ساله
معادل آن در الیحه بودجه در ردیف معین به صورت تخصیصیافته پیشبینی
میشود تا مطابق ضوابط این قانون به مصرف برسد.
قانون تنظیم برخی از مقررات مالی ،اداری و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش
ماده  -1دولت مجاز است معادل یکدرصد ( )%1درآمد شرکتها و سود خالص
بانکهای دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت به نسبت درآمد دولت در
آنها را در قانون بودجه سنواتی در ردیف خاص پیش بینی و به سرجمع اعتبارات
هزینهای و تملک داراییهای سرمایهای وزارت آموزش و پرورش اضافه کند تا در
جه توسعه عدالت آموزشی ،بهبود معیشت فرهنگیان ،تأمین سرانه آموزش و
پرورش و پرداخت مطالبات فرهنگیان هزینه شود.
این اعتبار صد درصد ( )%100تخصیص یافته تلقی میشود .خزانهداری کل
کشور موظف است به صورت ماهانه حداقل یکدوازدهم یک درصد ( )%1کل
درآمدهای سال قبل را به وزارت آموزش و پرورش پرداخت کرده و در پایان سال
مالی با شرکتها و بانکهای مذکور تسویه کند.

برریس و تحلیل الیحه

36

ماده  -2وزارت آموزش و پرورش مکلف است بخش های مازاد امالک واقع در
مناطق تجاری و همچنین امالک مازاد خود را با رعایت مالحظات آموزشی و
تربیتی از طریق فروش یا اجاره واگذار کند .همچنین واحدهای آموزشی می توانند
در ساعات خارج از فعالیت رسمی آموزشگاه ،با تأیید اداره آموزش و پرورش منطقه
یا ناحیه با رعایت مالحظات آموزشی و تربیتی نسبت به اجاره فضای آموزشی خود
به بخشهای خصوصی و تعاونی جهت انجام فعالیت های آموزشی و فرهنگی اقدام
کنند.
تبصره  -1پیشنهاد تغییر کاربری موضوع این ماده توسط ادارات کل نوسازی و
تجهیز مدارس استانها به دبیرخانه کمیسیون ماده ( )5قانون تأسیس شورای
عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب  1351/12/22با اصالحات و الحاقات
بعدی ارائه میشود .کمیسیون مزبور موظف است حداکثر ظرف مدت دو ماه نسبت
به تعیین تکلیف آن اقدام کند.
تبصره  -2مدت اجاره با تشخیص منطقه یا ناحیه آموزش و پرورش مربوطه
حداکثر تا مدت ده سال تعیین می شود.
تبصره  -3منابع حاصل از اجرای این ماده پس از واریز به حساب خزانهداری
کل کشور به عنوان درآمد اختصاصی در بودجه های سنواتی درج و پس از مبادله
موافقتنامه صرف طرح های تملک دارایی های سرمایه ای آموزش و پرورش می
شود .هر گونه مصرف این وجوه برای اعتبارات هزینه ای ممنوع است.
ماده  -3در اجرای ماده ( )78قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی
از مقررات مالی دولت ( )2مصوب  1393/12/4با اصالحات و الحاقات بعدی ،وزارت
امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی) موظف است منابع موضوع ماده
مذکور را به صورت سهماهه از مؤسسات و بنگاههای اقتصادی مربوط وصول کند
و پس از واریز به خزانه و درج در قالب ردیف مشخص در بودجههای سنواتی برابر
موافقتنامههای مربوطه در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار دهد.
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تبصره -وزارت آموزش و پرورش مکلف است در سال  1399نسبت به اعمال
مدرک تحصیلی دوم افرادی که فعالیت آموزشی در مدارس دارند ،اقدام کند .بار
مالی این تبصره در سقف اعتبار پیشبینی شده در ردیف  137500وزارت آموزش
و پرورش در قانون بودجه سال  1399تأمین میشود و از تاریخ  1399/11/1قابل
اجراء است.
اعمال مدرک تحصیلی دوم افراد ذینفع در سنوات بعد منوط به پیشبینی
اعتبار در بودجههای سنواتی است.
ماده  -5در روستاها و مناطقی که امکان ارائه خدمات آموزشی وجود ندارد
وزارت آموزش و پرورش مکلف است وسیله ایاب و ذهاب را تا نزدیکترین محل
آموزشی مربوطه به صورت رایگان برای دانشآموزان تأمین کند.
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فصل پنجم
چالش های بودجه آموزش و پرورش
بخش :1چالش و موانع کالن
بخش :2چالش های دستگاهی
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چالش ها و موانع کالن:
 .1سهم بودجه آپ از بودجه عمومی بسیار کمتر از حد نیاز و پیشبینی شده
در اسناد و قوانین باال دستی می باشد.
 .2سهم زیاد بودجه پرسنلی از کل بودجه آموزش و پرورش و حداقلی بودن
بودجه کیفیت بخشی.
 .3عدم توجه درست و منطقی بودجه آموزش و پرورش به برنامه های
باالدستی و تکالیف و الزام های قانونی اعم از سهم آموزش و پرورش از
 GDPو بودجه عمومی ،جزئیات سند تحول بنیادین و . ...
 .4حداقلی بودن بودجه ادارات کل آموزش و پرورش و عدم اختیارات استانی.
 .5عدم تحقق منابع درآمدی پیش بینی شده در قوانین مانند سهم شهرداری
ها.
 .6رویکرد درآمد زایی در وزارت آموزش وپرورش و اخذ شهریه در برخی
مدارس دولتی مانند سمپاد.
 .7عدم شفافیت محل تامین و مصرف برخی سرفصل ها.
 .8انطباق حداقلی تدوین برنامه ها مبتنی بر سند تحول و تنها افزوده شدن
عبارت "ساحت های  6گانه" در کنار برنامه های سال های گذشته.
 .9عدم پیشبینی اعتبارات رفاهی برای فرهنگیان.
 .10عدم پیش بینی سرفصل برای افزایش نیروی انسانی.
 .11عدم پیش بینی سر فصل برای پرداخت حق التدریس و اضافه کار.
مشخص نبودن سهم وزارتخانه آموزش و پرورش از پاداش پایان خدمت
بازنشستگان و تبصره -1بند ز الیحه .1401
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چالش های دستگاه ها
ستاد:

• مبلغ پیشبینی شده برای خدمات الکترونیک آموزش و پرورش (113
میلیارد تومان) بسیار اندک است .رو به رو شدن با اعتبار قابل تأمل
 111میلیون تومانی برای ارتقاء سامانههایی از قبیل سیدا و سناد ،دور
از انتظار بودن تحقق اهداف زیرنظام فضا و تجهیزات و فناوری از تحول
بنیادین را بیش از پیش نمایان میسازد.

• ضعف در زیر ساخت های آموزش مجازی و امکانات و تجهیزات
نامناسب در دوران کرونا با پیامدهای از قبیل استفاده بخش اعظمی
از معلمان از امکانات شخصی ،فرسودگی معلمان ،کاهش شدید کیفیت
آموزشی و  ...همراه بود .با وجود اینکه یکی از محورهای اصلی بودجه،
توسعه زیرساختهای آموزش در فضای مجازی می باشد ،مشاهده
میشود که سرانه در نظر گرفته شده برای هر دانشآموز در این قسمت
تنها  80هزار تومان میباشد.
• برنامه آموزش دانشآموزان فارسی زبان غیر ایرانی کم تخمین زده
شده است .این مدارس توانایی خودکفایی و تامین هزینه های خود در
خارج از کشور را دارند اما متاسفانه شاهد این رویکرد نیستیم.
• مبلغ پیش بینی شده در سرفصل برنامه دولت برای حمایت از
فرهنگیان  ،پاداش پایان خدمت و کمک به صندوق ذخیره فرهنگیان
بسیار اندک است .مقدار ( 195میلیارد تومان) این سرفصل تنها برای
پاداش پایان خدمت حدود  700نفر کافی است .با توجه به برآورد 30
هزار بازنشستگی و پاداش متوسط  350میلیون تومانی ،این مقدار در
نظر گرفته شده غیرمنطقی است.
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مبلغ کمک هزینه دولت به صندوق ذخیره فرهنگیان نسبت به سال
گذشته کاهش یافته و با مقدار پیشبینی شده در قانون ( به میزان
آورده فرهنگیان در صندوق) تفاوت جدی دارد .بر اساس برآورد ها
دولت نزدیک به  2.4همت به این صندوق مقروض است و در سال
جاری نیز به مبلغی در حدود  4همت نیاز دارد.
حدود  6همت درآمد اختصاصی از محل فروش دارایی های آموزش و
پرورش برای مصارف ستاد وزارتخانه پیش بینی شده است که غیر
منطقی به نظر می رسد.
سرانه فعالیت های پرورشی بسیار اندک و حدود  30هزار تومان در
نظر گرفته شده است.

ادارات کل استانها:
•  95درصد بودجه در استان ها صرف پرداخت حقوق و دستمزد میشود
و اعتبارات باقی مانده جهت دیگر امور ،حداقلی است.
سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی:
• درآمد های اختصاصی سازمان شفاف نیست.
• مبلغی هر ساله بابت خرید کتب درسی از دانشآموزان دریافت می
گردد که خالف قانون اساسی و آموزش و پرورش رایگان است .لذا
پیشنهاد میگردد این بند حذف گردد.
کمک تامین سرانه دانشآموزی:
• سرانه هر دانشآموز حدودا  300هزارتومان برآورد شده است که بسیار
اندک است و از محل این سرفصل هزینه های شیر ،ایاب و ذهاب
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دانشآموزان مناطق محروم و خوابگاه های شبانه روزی باید پرداخت
گردد که متاسفانه مبلغ هر سر فصل نیز مشخص نشده است.
متاسفانه در بودجه آموزش و پرورش اعتبار در نظر گرفته شده برای
چندین موضوع اعم از ایاب و ذهاب دانش آموزان ،تغذیه مدارس شبانه
روزی و تامین شیر مورد نیاز دانشآموزان به صورت یکجا بیان شده
است .با توجه به پیشبینی قانونگذار مبنی بر اجرای طرح روستای
مرکزی و لزوم تامین سرویس ایاب و ذهاب رایگان برای مخاطبینِ این
طرح ،اهمیت اعتبار الزم برای این قسمت دو چندان میشود.
 oنکته :طبق ماده  5قانون تنظیم مقررات مالی اداری و
پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش ،در روستاها و مناطقی که
امکان ارائه خدمات آموزشی وجود ندارد؛ وزارت آموزش و
پرورش مکلف است وسیله ایاب و ذهاب را تا نزدیک ترین
محل آموزشی مربوطه به صورت رایگان برای دانشآموزان
تامین نماید.
یارانه پیش بینی شده برای پرداخت شیر تنها کفاف هفته ای یکبار
توزیع شیر در مدارس را می دهد.
بودجه پیش بینی شده برای هزینه خوابگاه های شبانهروزی بسیار
اندک است و پاسخگوی سرانه غذایی حداقلی دانشآموزی نیست.
هزینه درنظر گرفته شده برای ایاب و ذهاب دانش آموزان مناطق
محروم بسیار اندک است.

سازمان مدارس غیر دولتی و مرکز توسعه مشارکت های مردمی:
بودجه سازمان مدارس غیردولتی و توسعه مشارکتهای مردمی در سال 152 ،1401
میلیارد و  636میلیون تومان است و بودجه  100میلیارد تومانی کمک به صندوق
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حمایت از توسعه مدارس غیردولتی در سال  1401حذف شده است اما  75میلیارد و
 500میلیون تومان در ردیف کمکهای بالعوض به این سازمان قرار گرفته است و در
مقایسه با سال  1400بودجه این سازمان  15درصد رشد منفی داشته است.

سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان:
• برای این سازمان درآمد اختصاصی پیش بینی شده است که به معنای
دریافت شهریه از دانش آموزان این مدارس است .پیشنهاد می گردد
این موضوع حذف شود.
• پیشنهاد می گردد با توجه به اهمیت طرح شهاب بودجه این طرح از
مدارس سمپاد جدا شده و افزایش پیدا کند.
دانشگاه شهید رجایی:
• درآمد اختصاصی این دانشگاه رشد  134درصدی داشته است ،بر این
اساس پیش بینی می شود محل تامین این هزینه جذب دانشجویان
آزاد و شبانه است که با توجه به کمبود شدید معلم فنی پیشنهاد می
گردد اصالح شود.
خرید خدمات:
•

با توجه به پیشبینی بودجه برای بحث خرید خدمات آموزشی
پیشنهاد می گردد این موضوع با توجه به کمبود نیروی های خدماتی
در مدارس به سرفصل "خرید خدمات غیر آموزشی" تبدیل شود .و
علیرغم مخالفت کلی با رویکرد جذب و تامین معلم از طریق خرید
خدمات ،نیروی های خرید خدمات آموزشی تعیین تکلیف گردند.

•

با توجه به اینکه معلمان خرید خدمات حقوقشان از طریق شرکت ها
بعد از چندین ماه و حتی کمتر از مقدار مقرر پرداخت میشود،
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•

نارضایتی و اعترضاتی به بار آورده است و از سوی دیگر برای جلوگیری
کسب سود از طریق پسانداز حقوق های چندین ماهه این این نوع
معلمان ،ضروری است سازوکاری برای پرداخت به موقع حقوق شرکت
ها در نظر گرفته بشود.
با توجه به پرداخت حداقلی به نیرو های خرید خدمات پیشنهاد می
گردد در صورت اینکه رویکرد حفظ شرایط گذشته است حقوق نیرو
های فوق الذکر اصالح گردد.

دانشگاه فرهنگیان:
• رشد بودجه عمومی دانشگاه فرهنگیان  18درصد می باشد که با توجه
به همسان سازی حقوق اعضای هیئت علمی و افزایش هزینه ها
منطقی به نظر نمیآید.
• در قسمت درآمد اختصاصی شاهد رشد  723میلیارد تومانی (41
درصد) هستیم .اعتبار در نظر گرفته شده برای درآمد اختصاصی
 1.700میلیارد تومانی برای دانشگاه فرهنگیان به جز گرفتن کسر از
حقوق دانشجومعلمان محقق نخواهد شد .لذا پیشنهاد می گردد با
توجه به دولتی بودن این دانشگاه و با توجه به شباهت این دانشگاه به
دانشگاه شهید رجایی سرفصل فوق از محل بودجه عمومی پیش بینی
گردد و باتوجه به تبصره ماده ( )6قانون متعهدین خدمت به وزارت
آموزش و پرورش مصوب  1396/3/8میزان کسر از حقوق دانشجو-
معلمان دانشگاه فرهنگیان از چهل وپنج درصد ( )%45به بیست درصد
( )20%کاهش یابد و دانشجومعلمان مطابق سایر دانشجویان ،هزینه
خوابگاه و غذا را پرداخت کند.
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پیشنهاد میگردد درآمد اختصاصی برای مهارت آموزان (ماده  )28نیز
برای دریافت هزینه تحصیل درنظر گرفته شود.

سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک:
• برای سازمان جدید التاسیس توتک درآمد اختصاصی پیشبینی شده
که به نظر می رسد ،خالف رویه های این سازمان است.

سازمان نوسازی ،توسعه و تجهیزات مدارس کشور:
• با توجه به اجرای پروژه های پیمانکاری توسط این سازمان و کسب
درآمد ،در نظر نگرفتن درآمد اختصاصی برای این سازمان در الیحه
بودجه غیر منطقی به نظر میرسد

سازمان آموزش و پرورش اسثتنایی:
• بنابر اخبار منتشر شده در رسانه ها و آمار سال های گذشته ،تعداد
دانشآموزان استثنایی چیزی بالغ بر  80هزار نفر است .سرانه این
دانشآموزان خاص به تقریب 3میلیون و  500هزار تومان است .که با
توجه به شرایط خاص آنها ،سرانه در نظر گرفته شده اندک است.
• در سال  1401شاهد افزایش  20درصدی ردیف اختصاص یافته به
توانبخشی دانشآموزان استثنایی بوده ایم .این در حالی است که در
صدد افزایش همچنان از نرخ تورم پیش بینی شده در سال 1401
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کمتر بوده و برطرف شدن کامل نیازهای این دانش آموزان کماکان با
مشکل روبرو خواهد بود.

اجرای طرح رتبه بندی:
• با توجه به پیشبینی  12.5همت در شش ماهه دوم سال  1400به
نظر می رسد با در نظرگرفتن حداقل  10درصد افزایش سنواتی و 25
هزار نومعلم ،به مبلغی در حدود  30همت نیاز باشد .که مبلغ 25
همت کافی نیست.
• عدم پیش بینی بودجه اعمال مدرک دوم فرهنگیان.
• افزایش سنواتی تاثیر تطبیق و فوق العاده ها به صورت دقیق چه در
الیحه رتبهبندی و چه در بودجه آموزش و پرورش مطرح نشده و
پاسخگوی انتظارات جامعه معلمین نخواهد بود.
حذف مالیات موسسات کنکوری:

• مورد دیگری که در بودجهی آموزش و پرورش سال  1401به چشم
می خورد؛ حذف معافیت مالی موسسات کنکوری است .با نگاهی
اجمالی به موسسات کنکوری که از آنها به عنوان مافیای سیستم
آموزشی یاد میشود و در طی  20سال گذشته علی رغم کسب
درآمدهای نجومی ،ریالی مالیات از طرف آنها پرداخت نشده است؛
حذف این معافیت کامالً منطقی و در راستای نزدیک شدن به عدالت
آموزشی به نظر می رسد .اما نکته تامل برانگیز موجود این است که تا
چه حد ساز و کارهای الزم برای جلوگیری از فرار مالیاتی موسسات
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مذکور که با مجوز یا بدون مجوز های قانونی و با دریافت هزینه های
گزاف در این عرصه فعالیت می کنند در نظر گرفته شده است.

افزایش سن بازنشستگی:

• سن بازنشستگی همواره از مسائل پر اهمیت برای سازمانهای بیمهگر
و صندوقهای بازنشستگی بوده است .چرا که پایداری این سازمانها
منوط به حفظ تعادل منابع و مصارف آن ها می باشد و با کمترین
تغییرات آینده آنها متاثر می گردد .به نظر میرسد هدف از این بند
در بودجه ضمن تعدیل مشکل کمبود معلم ،نجات صندوقهای
بازنشستگی از وضعیت بحرانی نیز بوده باشد .در عین حال توجه به
این نکته نیز ضروری به نظر میرسد که به کارگیری نیروی کار طوالنی
مدت سبب کاهش کیفیت عملکرد آنها خواهد گردید .البته این بند
ابهامی نیز دارد .آیا حقوق آنها مبنی بر  32روز است و پاداش آنها 32
ماه؟

نهضت سواد آموزی:

• همواره در سیاست دولت ها در بخش آموزش و پرورش ،مسئله ریشه
کن کردن بی سوادی به عنوان یکی از شاخصهای توسعهیافتگی به
چشم میخورد.
• اما با توجه به گذشت بیش از  40سال از تاسیس نهضت سواد آموزی
در کشور ما ،به گزارش مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسالمی در
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سال  ،1398با بیش از  8میلیون بی سواد مواجه بوده ایم .این آمار در
حالی اعالم شد که سازمان نهضت سوادآموزی پیش از این طی 3
برنامه راهبردی که در سالهای  92 ، 90 ، 87تدوین شده بود؛
دورنمای ریشه کن کردن بی سوادی را در جمعیت زیر  50سال به
ترتیب در سالهای  96 ،94 ،93و  99ترسیم کرد اما این اهداف
تاکنون محقق نشده اند.

• با وجود اینکه کاهش نرخ یا ریشه کن شدن بیسوادی در جامعه توسط
سازمان نهضت سوادآموزی رقم خواهد خورد؛ به نظر میرسد ساز و
کارهای فعلی این سازمان ،به جای رفع مسئله ،خود به عنوان مرجعی
است که بر یک چرخه معیوب صحّه میگذارد .منشا این مشکل فرآیند
معیوب جذب آموزشیار است که برای رفع مشکل بی سوادی به این
سازمان میپوندند؛ اما پس از دریافت کد نهضت  ،از آن خارج شده
نیروهای جدیدی جایگزین آنها میگردد .این امر موجب تحمیل هزینه
بر سازمان شده و از عوامل موثر در افزایش مدت مبارزه با بی سوادی
است.
• از طرفی نرخ باسوادی در سال  93در حدود  98.4درصد بوده و در
سال  98به  96.4درصد و در سال  ،99به  96.6درصد رسیده است .با
اینکه در این سازمان با افزایش بودجه رو به رو بودهایم .با این حال
حدود  3درصد از نرخ باسوادی جمعیت فعال کشور کاهش یافته است.
بنابراین بایستی به جای هدف گذاری بر روی سازمان نهضت
سوادآموزی بر کاهش بیسوادی ضمن تعدیل هزینه ها در نهضت
تمرکز گردد.
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پیشنهادات رویکردی:
 .1با توجه به تغییر رویکرد بودجه ریزی در الیحه  1401و حذف شاخص
ها ،اهداف و سرانه ها و نگارش کلی و غیر شفاف آن ،و عدم درج دقیق
بودجه دستگاه در جدول خالصه اعتبارات پیش بینی می شود شاهد
کاهش نظارت بر اعتبارات تخصیص یافته باشیم .لذا الزم است سازوکار
نظارتی و شفافیت مالی در این حوزه مشخص شود و بودجه های
عملیاتی وزارت آموزش و پرورش در خالصه بودجه دستگاه تجمیع و
دقیقا گزارش گردد..
 .2در بودجه ریزی و بازنگری اساسی در بودجه آموزش و پرورش الزم است
منطبق بر اهداف اسناد توسعه و سند تحول باشد و نه صرفا استفاده از
واژه سند تحول به صورت نمایشی و کلیشه ای.
 .3در تبصره  9بند دیگری مبنی بر "وزارت آموزش و پرورش مکلف است
اعتبارات مربوط به تأمین سرانه دانشآموزی را بدون کسر هر گونه
وجهی به حساب مدارس سراسر کشور واریز نماید" اضافه شود.
 .4افزایش تدریجی سهم بودجه آموزش و پرورش از بودجه عمومی دولت
به  20درصد و تخصیص به؛
• افزایش بودجه عمومی آموزش و پرورش در جهت تقویت
مدارس دولتی و پوشش  %100دانشآموزان الزم التعلیم.

• افزایش سرانه مدارس ،خوابگاه ها دانش آموزی ،فعالیت های
تربیتی با رویکرد اردوهای دانش آموزی.
• طبق راهکار شماره  20-3سند تحول ،اولویت بخشی به
آموزش ابتدائی در تأمین و تخصیص منابع و اختصاص نسبی
امکانات و منابع بیشتر به آموزش ابتدایی ( اعتبارات
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غیرپرسنلی ،پژوهشی ،تملک دارایی های سرمایه ای ،نیروی
انسانی ،فناوری و .)...
 .5افزایش بودجه برنامه های کیفیت بخشی و بخش حقوق و دستمزد.
 .6حرکت به سمت تمرکز زدایی و سپردن بیشتر اختیار و اعتبار به استان
ها.
 .7افزایش بودجه خدمات رفاهی برای معلمان متناسب با قانون.
 .8پیگیری تحقق واریز سهم  %3مدارس از شهرداری ها و  %1مدارس
غیردولتی و در نظر گرفتن آن به صورت شفاف جهت توسعه عدالت
آموزشی.
 .9با در نظر گرفتن سرفصل مشخض جهت حق التدریس شاغلین و
بازنشسته ها جهت واریز ماهانه حق الزحمه معلمان که اکنون با تاخیر
 1ساله پرداخت می شود.
برآورد دقیق بودجه پرسنلی همچون رتبه بندی معلمان  ،اعمال
.10
مدرک دوم ،پاداش پایان خدمت.
الزام آموزش و پرورش بر شفاف سازی درآمد ها  ،شاخص ها،
.11
سرانه ها در راستای اعمال نظارت مردمی.
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منابع:
قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران.
قانون بودجه سال  1400کشور مصوبه مجلس شورای اسالمی.
الیحه بودجه سال  1401کشور.
قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت.
قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران.
قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش در استانها ،شهرستانها و مناطق کشور مصوبه مجلس شورای
اسالمی.
قانون تنظیم برخی از مقررات مالی ،اداری و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش مصوبه مجلس شورای
اسالمی.
سند تحول بنیادین آموزش و پرورش مصوبه شورای عالی انقالب فرهنگی.
سیاستهای کلی ایجاد تحول در نظام آموزش و پرورش ابالغی مقام معظم رهبری.
قانون متعهدین خدمت به وزارت آموزش و پرورش مصوبه مجلس شورای اسالمی.
قانون مدیریت خدمت کشوری مصوبه مجلس شورای اسالمی.
قانون مالیاتهای مستقیم.

یادداشت
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