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دمهمق  

سرمایه گذاری در  ،به اهمیت نظام تعلیم و تربیت و نقش آن در توسعه و حرکت جامعه به سمت پیشرفت نظر

های جهان یکی از راهبرد های . به همین سبب بسیاری از کشور اهمیت بسیار بالایی برخوردار استاین حوزه از 

در نظر می گیرند. ت و کوتاه مدت، ناظر بر این نظام و اعتبارات مربوطه ی خود را در برنامه های بلند مداساس

ساسی نقشه راه انقلاب اسلامی نیز راهبرد ها و محور های ااین مهم در کشور ما نیز حاکم بوده، به نحوی که در 

ت و سرمایه بر لزوم اهمی رهبر انقلاب در بیانات مکررشان، رش از اهمیت بالایی برخوردار است.آموزش و پرو

اما متاسفانه با این وجود دولت مردان و  دارند،تحول بنیادین در این بخش تاکید گذاری در این حوزه و ضرورت 

مهم غفلت  این به علت چالش های متعدد در کشور از ،بسیاری از نمایندگان محترم مجلس در ادوار گوناگون

که گاها تذکر شخص اول نظام را  است، لیان اخیر شدهکرده و همین امر منجر به آسیب های فراوان در طول سا

، به نظر می رسد ضرورت دارد مثبت مجلس و نمایندگان این دوره . لذا با توجه به رویکرد هایپی داشتهنیز در 

 دولت در این حوزه را نمایان سازد.بررسی کارشناسی در این حوزه صورت پذیرد تا بتواند قدری عملکرد و برنامه 

سال  4و مقایسه آن با بودجه های  0411 کلیات و مبانی بودجه آموزش و پرورش عمومیاجمالی سی با برر

، ساختار قدیمی، تکراری و غیرشفاف آن به خوبی مشهود است و همچنان ساختار بودجه آموزش و پرورش اخیر

د دولت به مسئله نشانگر نگاه دست چندمی و عدم اهتمام و اعتقاکه  بر همان پاشنه سنتی خود می چرخد

 حیاتی آموزش و پرورش می باشد.

 0411برنامه بودجه سال  ، کلیات و جزئیات لایحهمبانی به همین سبب در این نوشتار ضمن بررسی دقیق تر

 تلاش می شود محور هایی جهت اصلاح و حرکت به سمت تحول بنیادین آموزش و پرورش پیشنهاد گردد . 

آموزش و پرورش بودجهساختار محور های اساسی بررسی   

 

 مغایرت با اسناد بالادستی و تعارض بودجه با سند تحول بنیادین آموزش و پرورش

کند. اساساْ مبانی و رویکردهای کلان یک برنامه، جهت گیری حرکتی دستگاه و هزینه کرد منابع را مشخص می

یرامون اهمیت و ضرورت اجرای سند رغم تاکیدات مقام معظم رهبری و صراحت اسناد بالادستی پمتاسفانه علی

بخش آموزش و پرورش عمومی  0411تحول بنیادین آموزش و پرورش، شواهد موجود در مبانی لایحه بودجه 

رسد نشان می دهد که نه تنها در بودجه سال آینده بویی از سند تحول بنیادین آموزش و پرورش به مشام نمی

و برخی از طرح های  0111ی بودجه مبنی بر اجرای سند آموزشبلکه استنادات صریح و بی شرمانه در مبان

بدان تاکید شده، نشانگر مخاطرات  0111محوری این لایحه که در میان راهبردهای اجرایی در سند ملی آموزش 

 جدی برای آینده نظام تعلیم و تربیت کشور است. 
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اما غالبا  ،پرورش، اقداماتی ذکره شده استاگرچه در این لایجه در راستای اجرای سند تحول بنیادین آموزش و 

رسد جریان تحریف سند تحول بنیادین نظر میه ها در تضاد و مغایر با اهداف و راهکار های این سند بوده و ب آن

دهد هنوز فهم و کند. در این میان متاسفانه شواهد نشان میرش با شدت، مسیر خود را دنبال می آموزش و پرو

ند تحول بنیادین آموزش و پرورش برای مسئولین مربوطه شکل نگرفته است. لذا ضرورت شناخت دقیقی از س

دارد مجلس شورای اسلامی در روند بررسی لایحه، ضمن توجه به نکاتی که در ادامه بدان پرداخته می شود بر 

 اجرای سند تحول بنیادین تاکید نماید.

تضاد آشکار با سند تحول بنیادین و سیاست های ابلاغی با بررسی های صورت گرفته، اساسا محور های زیر در 

 مقام معظم رهبری در تحول بنیادین آموزش و پرورش می باشد:

برای بخش آموزش و  0411در بخش اهداف و سیاست های برنامه دولت دوازدهم در مبانی بودجه  (0

ای پیش بینی شده در پرورش عمومی، منطبق بر اهداف و سیاست های مرتبط با اهداف کلان و راهبرده

 انیدانشگاه فرهنگ قیمعلم از طر تینظام جامع ترب یطراحسند تفصیلی قانون برنامه ششم توسعه، به 

 یبا همکار یمقاطع آموزش ریسا ریدب تیو متوسطه اول و ترب ییآموزگار دوره ابتدا تیبا تمرکز بر ترب

ست به نحوی که این هدف با راهکار آنان اشاره شده ا انلیتحصال فارغ نیکشور از ب یها دانشگاه ریسا

برنامه ششم توسعه مغایرت داشته  11ماده  «ب»سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و بند  «0-00»

و با عنایت به یکپارچه بودن روند تربیت معلم و هویت معلمی، این هدف به لحاظ علمی نیز محل 

 اشکال است.

 ، در راستایقانون برنامه ششم توسعه 0ماده  «ت»بند تعبیرهای غلط از  مبانی لایحه بودجه با در  (0

ی اشاره می شود که اساسا با روح حاکم و متن اقداماتبه  ، آموزش و پرورش نیادیسند تحول بن یاجرا

صریح اسناد بالادستی و سیاست های کلان این حوزه در تضاد است . به طور مثال در یکی از موضوعات 

فارغ  انیدانشجو از م رشیبا پذ انیاساسنامه دانشگاه فرهنگ 0۲ماده  یاجرا یبرا یساز نهیزمبه بحث 

نیروی انسانی وزارت  ازین نیساله جهت تام کیکشور و گذراندن دوره  یدانشگاه هادیگر  التحصیلان

: اساسنامه دانشگاه فرهنگیان  0۲آمورش و پرورش اشاره شده است. در صورتی که  بر اساس ماده 

 قیتوسعه آن ازطرکه امکان  ییخاص آموزش و پرورش در رشته ها یازهایاز ن یبخش نیتأم»

 ریدانش آموختگان سا انیپرورش از موجود ندارد، مطابق ضوابط و مقررات وزارت آموزش و « دانشگاه»

 کیره مشروط به گذراندن دو ه،یعلم یکشور و حوزه ها یو پژوهش یدانشگاه ها و مؤسسات آموزش عال

 پس چنین هدفی با اسناد بالادستی نیز مغایر است..«باشد یبلامانع م« دانشگاه»در  یمهارت آموز ساله

برنامه ششم توسعه( تداوم  0از دیگر اقدامات مطرح در راستای اجرای سند تحول بنیادین)موضوع ماده  (1

 نیادیسند تحول بنکه در  با توجه به آن اجرای طرح های برون سپاری و خرید خدمات آموزشی است.
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و هم حق آنهاست،  فیفرزندانشان، هم تکل تیدر ترب اءیآن، مشارکت اول یآموزش و پرورش و مبان

آموزان به دانش تیو ترب میتعل یو واگذار یخدمات آموزش دیمعنا کردن مشارکت در طرح خر نیبنابرا

 تیو ترب میمشارکت در تعل لاص دیو تحد فیاست، تحر یاقتصاد یکه هدف آن بازده یبخش خصوص

 نیگر آن است که غالب ا نشان یردولتیاست. تجربه چند ده ساله آموزش و پرورش در توسعه مدارس غ

از  یترنییدر سطح پا ،و توانمند ستهیشا یانسان یرویو ن یاز نظر فضا، امکانات آموزش ها مدرسه

 آموزش و پرورش بر آن فیضع ظارتن ،مدارس نیعمده توسعه و رشد ا لیقرار دارند و دل یمدارس دولت

. همچنین است هیشهر افتیمختلف و از جمله در یهانهیو مقررات در زم نیاز قوانشان  یها و تخط

 برنامه ششم توسعه مغایرت دارد.  0۲و  02گسترش طرح خرید خدمات آمورشی صراحتا با مواد 

که در بخش  اقدامات اجرایی جدول ، 0411دجه بخش های مبانی لایحه بو یکی از چالش بر انگیز ترین (4

در اجرای برنامه ها و تعهدات جهانی به ویژه مشارکت فعال ، اهداف کلی به آن پرداخته شده است

سال از تصویب  9می باشد. جالب است بعد از گذشت قریب به  0111اهداف توسعه پایدار و آموزش 

اقدام جدی در راستای اجرای این سند از سوی تاکنون هیچ  سند تحول بنیادین آموزش و پرورش،

شود، غالبا با تحریف و  چه که از اجرای سند تحول گزارش داده می مسئولین صورت نگرفته و آن

در  0111رغم اظهارات مسئولین نسبت به عدم اجرای سند آموزشتضعیف سند همراه بوده و علی

برنامه ها و تعهدات  یدر اجراارکت فعال مشکشور، اما در مبانی بودجه آموزش و پرورش عمومی، 

مورد تاکید واقع  تیو ترب میارتقا تعل یدر هدف کل 0111و آموزش  داریاهداف توسعه پا ژهیبه و یجهان

 شده است. 

از دیگر اقدامات برای راهبرد و هدف کلی ذکر شده، مشارکت فعال با سازمان های جهانی و منطقه ای  (2

که شدن آموزش و پرورش مدنظر است همان پروژه جهانی سازی و جهانی نظر می رسد ه می باشد که ب

 در این صورت در تضاد با سند تحول بنیادین آموزش و پرورش می باشد.

حال بر این اساس در این حوزه پیشنهاد می گردد اساسا کلیات بودجه آموزش و پرورش که بر این محور بنا 

 مدنظر قرار گیرد:شده است رد شده و نکات زیر در بازنگری 

ظر می رسد لایحه بودجه آموزش و پرورش عمومی باید با راستای اجرای سند تحول بنیادین به ندر  (0

به نحوی که چرخش  تصریح شده در این سند تدوین شود، رویکرد تحولی و مبتنی بر اقدامات اجرایی

 ها و رویکرد های تحولی بدین صورت اجرا گردد.

بار طرح خرید خدمات آموزشی برای کشور و ضرورت تامین نیروی انسانی با با توجه به خطر زیان  (0

کیفیت پیشنهاد می گردد ضمن حذف این طرح اعتبار در نظر گرفته برای این طرح به اعتبارات عمومی 

 دانشگاه فرهنگیان افزوده شود.
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ش در بودجه جهانی سازی و مجازی سازی آموزش و پرور ،های خصوصی سازیدنظر می رسد رویکره ب (1

سال آینده اساسا با هدف مخرب تضعیف جایگاه حاکمیتی تعلیم و تربیت در کشور تدوین شده و آینده 

رود نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی با  انتظار می، لذا انقلاب اسلامی را به خطر خواهد انداخت

 مقابله کنند.  زاییچنین رویکردهای آسیب 

 و ارتقای  نیروی انسانی مورد نیاز آموزش و پرورش ، تربیتعدم توجه به تامین

سند تحول بنیادین، سیاست های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری پیرامون ایجاد تحول در نظام آموزش و   

توجه شایسته به  اجرای تحول بنیادین را در گروپرورش، برنامه ششم توسعه و دیگر قوانین و اسناد بالادستی، 

 یند می داتد.ان اصلی ترین و تنها مرجع این فرآبه عنو ،تربیت معلم و دانشگاه فرهنگیان امر

یکی از اساسی ترین چالش های چند سال گذشته نظام تعلیم وتربیت مسئله حساس تامین نیروی انسانی 

رش را در گرو کارآمد برای این نظام بوده است، به نحوی که بسیاری از کارشناسان تداوم حیات آموزش و پرو

حل این چالش و تربیت معلم طراز انقلاب اسلامی می دانند، لذا به نظر می رسد وزارت آموزش و پرورش باید 

 سالانه با برنامه ریزی مستدل و مستند این فرآیند را بهبود بخشد.

حول آموزش و نظر می رسد با توجه به اسناد بالادستی و سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری در حوزه تهب

پرورش این فرآیند باید از بستر دوره چهارساله دانشگاه فرهنگیان و متناسب با راهبرد توسعه کمی و کیفی این 

دانشگاه رقم بخورد، بدین جهت ضرورت دارد تا ضمن نگاه دقیق به وضعیت موجود و مانیتورینگ نیروی انسانی 

ت، میان مدت و بلند مدت تامین، تربیت و ارتقای معلمین را مورد نیاز، با بهره گیری از راهبرد های کوتاه مد

دنبال نماید، که این مهم مستلزم نگاه جدی، تحولی، افزایش ظرفیت و کیفیت افزایی در دانشگاه فرهنگیان است 

 که اساسا به عوامل متعددی همچون اراده مسئولین، بودجه و... وابسته است. 

توانند به تحقق این مهم امیدوار باشند که ابتدائا به این نهاد تاثیر زمانی می ران و تصمیم گیران تنهاسیاست گذا

صحیح،  نسبت به فضای گذار نگاه درستی داشته باشند و بر مبنای یک نگاه کارشناسی و برآمده از شناخت 

 تصمیم گیری کنند.تربیت معلم 

 یف نقش اساسی دارند و با اعمال سیاست هادولت ها یکی از مهم ترین مراجعی هستند که در پیشبرد این اهدا

مختلف، و گاها متضاد چالش هایی را برای نظام تربیت معلم ایجاد کرده اند به نحوی که این جریان در لایحه 

ن حاکمیتی آن و تاکیدات شأاست که ضرورت دارد با توجه به  های بودجه پیشنهادی سال های مختلف مشهود

ن توجه و شان نظارت به شورای اسلامی به صورت دیگری به آ الادستی در مجلسمقام معظم رهبری و اسناد ب

 عملکرد قوه مجریه در این حوزه اعمال شود.
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همچون سنوات گذشته توجه مناسبی به دانشگاه فرهنگیان و  0411متاسفانه در لایحه بودجه پیشنهادی سال 

 :پرداخته شود به برخی از این سیاست های غلط در ادامه  می شودسعی لذا فرآیند تربیت معلم نشده است و 

 اخت هاعدم تخصیص بودجه مناسب در جهت توسعه زیر س 

متاسفانه در لایحه پیشنهادی سال پیش رو بودجه عمومی قابل توجهی برای دانشگاه فرهنگیان در نظر گرفته 

این در حالی است که سال نشده و شاید صحبت از توسعه زیرساخت ها در این شرایط امر بیهوده ای باشد. 

میلیارد در نظر گرفته شده بود که در لایحه  21گذشته برای توسعه امکانات دانشگاه فرهنگیان مبلغ حداقلی 

 امسال حتی اینچنین ردیفی هم وجود ندارد.

 آمد اختصاصی یا همان کسر از حقوقتکیه بیش از حد بر در 

نظر برای دانشگاه فرهنگیان از خود دانشجو معلمان دریافت همچون سال گذشته بخش عمده ای از بودجه مورد 

این انتظار هم محقق نشد. درآمد  امی شود و امید این بود که در لایحه امسال این مورد قدری تعدیل شود ام

تومان رسیده هزار میلیارد  0142میلیارد تومان بود که امسال به  491اختصاصی در لایحه بودجه سال گذشته 

 است.

 و ناچیز به ازای هر دانشجو معلم انه اندکسر 

میلیون و هشتصد هزار تومان در نظر  9 سهم هر دانشجو معلم دانشگاه فرهنگیان از بودجه عمومی دولت حدود

 بسیار کمتر است. دانشگاه های دیگر و حتی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی گرفته شده است که نسبت به

اقدامات زیر در خصوص بودجه دانشگاه  ،مین معلم در کشوره به ضرورت تربیت و تأگردد با توجلذا پیشنهاد می 

 فرهنگیان صورت پذیرد : 

هزار  21)حداقل  0414متناسب با نیاز کشور تا سال  ساله 4پذیرش دانشجوی الزام قانونی به افزایش  (0

 ش متناسب بودجه دانشگاه نفر( و افزای

 افزایش میزان سرانه دانشجویی در بودجه عمومی )افزایش درصد بودجه عمومی نسبت به اختصاصی(  (0

در نظر گرفتن مجدد و افزایش اعتبارات عمرانی همچون سال گذشته در بودجه سازمان نوسازی در  (1

راستای توسعه کمی و کیفی فضای آموزشی دانشگاه متناسب با نرخ رشد جمعیت دانشجویی و سن 

 یه ابن

در نظر گرفتن و افزایش اعتبارات آموزش های ضمن خدمت و ارتقای حرفه ای معلمین در اعتبارات  (4

 دانشگاه با توجه به ماموریت های ذکر شده در سند تحول بنیادین 

 ت لازم برای دوره های مهارت آموزی برگزار شده در دانشگاه ادر نظر گرفتن اعتبار (2
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ودجه آموزش و پرورش با جاری شدن رویکرد خصوصی سازیی در بتحاکم بودن تفکر لیبرالیس  

دوره  انیهمه ملت تا پا یرا برا گانیآموزش و پرورش را لیموظف است وسا دولت ،یقانون اساس 11طبق اصل 

استفاده  یغلط و نوع ریذکر شده، تفس یبودجه ناظر بر اقتصاد مقاومت نیچه که در ا اما آن متوسطه فراهم سازد.

امر تربیت ماهیتی اقتصادی  به طور کلی. باشد یم ریامر خط نیبه ا یانهیو نگاه هز یاقتصاد تیفعال یبرا یابزار

و که مربوط به اقتصاد، انگیزه خلق ثروت و کسب منفعت است تعریف کرد.  44ندارد که بتوان آن را ذیل اصل 

 .باشد یکاملا اشتباه م کند یم نیکشور را تضم شرفتیکه پ یبه نهاد یا نهینگاه هز نیهمچن

 استی)س یبر مشارکت مردم ینظام مبتن یکل یهااستیاز س 0411بودجه آموزش و پرورش  ف مبانیدر اهدا 

 دگاهیطرز د نی. همپنداردیم یسازیغلط صورت گرفته و آن را به مثابه خصوص ریتفس ،(یاقتصاد مقاومت 01

رقم  یرانتفاعیغاعتبار صندوق حمایت از مدارس غیردولتی  یدرصد 911دبودجه رش نیا رسبب شده که د

 .خواهد شدناعادلانه عوامل آموزش در سطح کشور  عیو توز یکاهش بهره ور این اتفاق منجر به  قطعا .بخورد

و  یدامن زدن به شکاف طبقات موجب ،موزش به دو بخش خصوصی و دولتی رسد تقسیم آ نظر میه ب ضمنا

 .گردد می یعدالتیب

شود و هم  یهم معلم به اسارت گرفته م ،است و در آن یعدالتیکه خود مصداق کامل ب یخدمات آموزش دیخر 

 شده فیدولت تعر یاصل یاز پروژه ها 0411بودجه  مبانی در با کیفیت محروم می شود دانش آموز از آموزش

داشته که در  یاساس راداتیکار و دانش ا یو توسعه مشارکت در آموزش ها یپروژه برون سپار یحت .است

 خواهد شد.( 0411بودجه  مبانی در )بر خلاف اظهارات یورمنجر به کاهش بهره تینها

اعتبارات  تیتقو نیاز دبستان و همچن شیتوسعه آموزش پ تیباره به اهم نیاشاره چند رغمیکه علنتر آجالب

 یبودجه ا فیها، رد استیبخش اهداف و سدر  ،یرسم ریغ یگاه هاشهرها و سکونت هیدر حاش ییآموزش ابتدا

ردیف اعتباری این  که لازم است با توجه به مشکلات موجود شده استبخش در نظر گرفته  نیا یبرااندکی 

 بخش افزایش یابد.

 

 : لذا پیشنهاد می گردد 

اعتبارات مربوط به طرح خرید خدمات آموزشی و برون سپاری از لایحه بودجه حذف و در راستای  (0

گردد و یا با توجه به ضرورت های  علم با کیفیت برای مناطق محروم هزینهتامین م آموزشی و عدالت

مین هزینه های راهبرد های موقت تامین می گردد این اعتبار در راستای تأ موقت تامین معلم پیشنهاد

ری از ظرفیت دانشجو گی هاضافه کار معلمین رسمی و بهر  ،انگیزهتگان با سمعلم مانند استفاده از بازنش

 استفاده گردد .  معلمان 
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،  دولتی در مقابل مدارس غیر دولتی مبنی بر کیفیت افزایی مدارس رهبری مقام معظم با توجه به تاکید (0

کیفیت افزایی مدارس دولتی و این هزینه صرف   حمایت از مدارس غیر دولتی حذف اعتبار صندوق

 گردد.

ظرفیت درآمد های حاصل از موقوفات آموزش  استفاده درآمد ها بردر راستای مشارکت مردمی و تنوع  (1

 ار این دستگاه نیستند تاکید شود . پرورش که گاها در اختیو 

افزایش تعداد مدارس غیر دولتی به خصوص در مقطع حساس و تاثیر گذار ابتدایی اصل حاکمیتی بودن  (4

توان با محدود کردن اعتبارات سازمان آموزش عمومی را دچار ایراد کرده لذا  به نظر می رسد می 

 ستا اقدام کرد.مدارس غیر دولتی در این را

 عدم توجه به آموزش و پرورش ابتدایی

 یاصل یربنایو ز تیو ترب میدر نظام تعل یاتیاثرگذار و ح ساز و کاربا  یاعنوان دورهبه ییآموزش ابتدا

 یدر هر نظام آموزش و پرورش شناخته م یمرحله آموزش همگان نیترو مهم نیکشور، اول یعلم یهاشرفتیپ

آن  یدر پ زینظام و ن یکل یهایمشو خط هااستیبراساس س ییدوره ابتدا یشود. اصول، اهداف و برنامه درس

  .باشد یدوره م نیساز با او سرنوشت یلزوم مواجهه جد انگریب ،یو اجتماع یفرهنگ یهایکاهش نابرابر

اهداف و  ش،یدر کنار تعارضات و اشکالات خرد و کلان خو زی، دولت ن0411بودجه  حهیدر لا رونیا از

منابع و  صیو تخص نیدر تام ییبه آموزش ابتدا یبخشتیبر اولو یبرنامه دولت دوازدهم را مبتن یهااستیس

در مناطق محروم قرار داده و از جمله اقدامات در  ژهیبه و یلیدوره تحص نیبه ا ییربنایو ز ینگاه تخصص تیتقو

داشت جذب و نگه یمناسب برا ازاتیو امت لاتیبر قانون برنامه ششم توسعه، فراهم آوردن تسه یدستور کار مبن

  .دباش یم یلیدوره تحص نیبه ا ییربنایو ز ینگاه تخصص تیو تقو ییکارآمد در دوره ابتدا یروین

 00_0 یراهکار ها ینظام آموزش و پرورش در راستا یکل یهااستینه با وجود صراحت سمتأسفا حالنیبا ا اما

نگاه  تیدر تأمین و تخصیص منابع و تقو یبه آموزش ابتدای یبخش تیبر اولو یمبن نیادیسند تحول بن 01_1و 

اعداد و ارقام  ،ییدوره ابتدا یراستا ردولت دوازدهم د یهااستیاصول، اهداف و س زیدوره و ن نیبه ا یتخصص

 یگرید زیرا چ 0411مقوله در سال  نیدستگاه با ا نینظام آموزش و پرورش مواجهه ا 0411بودجه  حهیلا

  .دهدیم شینما

نسبت به متوسطه اول با  یهزار تومان سهم کمتر ۲7با حدود  ییمقطع ابتدا آموزهر دانش ،بحث سرانه دولت در

هر  یازا تمام شده به یهزار تومان دارد. بها 00۲ حدود دوم با سرانهو متوسطه  هزار تومان 9۲ حدود سرانه

 یعدد برا نیا کهیباشد؛ درحال یو چهارصد هزار تومان م ونیلیپنج محدود  ییآموز در مقطع ابتدادانش

نه حدود آموز در متوسطه دوم دانش نیهم یو چهارصد و برا ونیلیهفت محدود آموز متوسطه اول دانش
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هر  ،یلیو ارتقاء پوشش تحص تیطرح جامع حما یدر راستا زیباشد و ن یو چهارصد هزار تومان م ونیلیم

آموز متوسطه اول دانش یازابه نهسرا نیا کهی؛ درحالدارد یهزار تومان 42 ی حدودسهم ییآموز مقطع ابتدادانش

 باشد.  یهزار تومان م 411و  011 حدود بیو دوم به ترت

ها در دوره رینسبت به سا ،ییدر مقطع ابتدا تیترب شیاز پ شیب تیبا وجود اهم میشاهد آن هست جهیدرنت 

مانده  یدر حد شعار باق ینیچننیا یاتیدولت، بازهم توجهات و مواجهات ح یهااستیس زیو ن یاسناد بالادست

رو و نوع نگاه به مقطع  شیروند پ یبا اصلاح جدباید . لذا میرا مواجه هست گرید یکردیاست و در عمل رو

رد  یاسناد بالادست یاهداف و راهبردها ریسا نیو همچن یلیدوره تحص نیا تیو اهم تیبا توجه به کم ییابتدا

 کلیات بودجه آموزش و پرورش در دستور کار قرار گیرد

 لذا پیشنهاد می گردد : 

همیت بسیار زیاد دوره ابتدایی و تاثیر گذاری آن به نظر می رسد در کنار تعداد جمعیت زیاد باید به  (0

میزان سرانه در نظر گرفته نیز توجه داشت لذا افزایش اعتبارات مربوط به سرانه مدارس ، کیفیت بخشی  

تواند به عنوان سرمایه و ... در دوره ابتدایی نسبت به دیگر دوره های تحصیلی ضرورت داشته و  می 

 گذاری مطلوب شناخته شود . 

می گردد در محل بودجه داشت نیروی انسانی کارآمد در دوره ابتدایی پیشنهاد با توجه به ضرورت نگه (0

 مربوط به حقوق معلمین ابتدایی سرانه در نظر گرفته نسبت به سایر دوره ها افزایش پیدا کند . 

و ضرورت پرورش استعداد های درخشان در آموزش و پرورش مقطع  به نظر می رسد با توجه به اهمیت (1

ابتدایی متناسب با طرح شهاب و عدم ایفای نقش سازمان سمپاد در این مقطع  قدری از اعتبارات این 

 سازمان در این مقطع برنامه ریزی و هزینه گردد .  

 عدم توجه به کنترل مبادی بی سوادی

 یکیبه عنوان  ،یسواد یکن کردن ب شهیآموزش و پرورش مسئله ردر بخش ها  دولت  یها استیدر س همواره

  .خورد یبه چشم م ،یافتگیتوسعه  یاز شاخصه ها

در کشور ما، به گزارش مرکز  ینهضت سوادآموز سیسال از تأس 41از  شیضمن توجه به گذشت ب اما

 .هستیم سواد مواجه یب ونیلیم ۲از  شیب ، با9۲در سال  ،یاسلام یشورا سمجل یهاپژوهش

 ریاخ یهامخصوصا در سال یسوادی ب ریشه کن کردن در عیسازمان، جهت تسر نیاکم کارآمدی با توجه به 

 لیروند و تعد نیجهت اصلاح ا یستیبا عتایکه طب میبوده ا این سازمان درصد 21بودجه حدود  شیشاهد افزا

اول(  هیپاخاصه و  ییدوره)ابتدا نیبالاتر ا یبهره ور تیفیک شیدانش آموزان و افزا یلیتحص یبا مبادآن بودجه 

  .بودجه اقدام شود فیرد نیا یجهت اصلاح ساختار
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 داشت. 0411نگاه متفاوتی به برنامه ریزی و بودجه ریزی این سازمان در سال  ر،یناظر بر نکات ز یستیبا لذا

رقم  نهضت سواد آموزی سازمان در جامعه توسط یسواد یکن ساختن ب شهیر ایرفع  نکهیا وجود با (0

 01حدود  یسواد یمسئله)ب رفع یبه جابه نظر می رسد سازوکار های فعلی این سازمان خواهد خورد، 

. گذاردیحه مص وبیمعچرخه  کی راست که ب یمرجع کیکشور(، خود به عنوان  تیدرصد از جمع

مشکل بی سوادی به این سازمان این مشکل فرآیند معیوب جذب آموزشیارانی است که برای رفع  منشأ

آن ها پیوسته اند، اما پس از دریافت کد نهضتی از آن خارج شده و به طبع نیروهای جدیدی جایگزین 

می گردند؛ این امر موجب تحمیل هزینه بر سازمان شده و از عوامل موثر در افزایش مدت مبارزه با بی 

 سوادی است.

 

تاسیس  11درصدی در دهه  41ریشه کن کردن بی سوادی سازمان نهضت سواد آموزی با ماموریت  (0

درصد تقلیل پیدا کرده است نیاز  01گردید؛ از آن جا که طی سال های اخیر آمار بی سوادی به حدود 

به تعدیل و کاهش اعتبار بودجه اختصاص یافته به این امر احساس می شود. همچنین به علت عدم به 

س تا به امروز، این سازمان با مسائلی همچون سنگینی چارت و وجود روز رسانی ساختار از ابتدای تاسی

با اقتضائات روز و واگذاری برخی امور مرتبط  نیروهای غیر آموزشی و... مواجه است که با تطبیق ساختار

  با دستگاه های موازی مثل مدارس بزرگسالان از این گستردگی بیهوده جلوگیری می شود.

 

 یخوب یبودجه ها شیکه نهضت با افزا ریاخ یهادر سال و پرورش گزارش دهد وزارت آموزشلازم است  (1

اثر  شود،یکه م یا نهیکن کردن فقر، به نسبت هز شهیتوانسته است به ر زانی، چه مهمراه بوده زین

به  9۲درصد و در سال 7/9۲در حدود  ینرخ با سواد 91مد نظر قرار داد که در سال  دیباگذار باشد. 

 ،میبودروبرو سازمان  نیبودجه ا شیافزا با ریاخ یدر سال ها نکهیا اما در عین ،است دهیدرصد رس 4/91

 .دا کرده استی( کاهش پسال 49الی  01فعال کشور) تیجمع یدرصد از نرخ باسواد 1حدود 

بخش  تواندیکه م ییبخش ها ای، مدارس 0411بودجه آموزش و پرورش  حهیلا یدر بخش سواد آموز (4

شبانه  ایبزرگسالان  مدارس نشده؛ دهیبالاتر پوشش دهد د تیفیبا ک ینهضت را حت یها ازیاز ن یمیعظ

 یطور به  به آن اشاره نشده است؛ یآن در خلال بخش سواد آموز تیاست که ظرف ییاز بخش ها یکی

 آموزشیت تحقق عدال یاز ابزار ها یکیمدارس عموما در مناطق محروم و کم برخوردار است و  نیکه ا

 یاز مناطق محروم و کم برخوردار م زیها ن یسواد یها و ب لیکه عموما ترک تحص یاست و از جهت

با توجه به موارد مطرح لذا در این حوزه  .نهضت را پوشش دهد تیمأموراز  یمیبخش عظ تواندیباشد، م

 :  به نظر می رسد شده
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 لیضمن تعد یسواد یکاهش ب بر ی،وزسازمان نهضت سواد آم یبر رو یهدف گذار یبه جا یستیبا 

یی و همچنین کنترل مبادی بی سوادی، مقطع ابتدا تیفیو ک یبهره ور شیها در نهضت، با افزا نهیهز

 هین مقطع و مخصوصا پایکه عموما در ا لیترک تحص از ،یلیتحص تیفیک شیضمن افزاتاکید داشته و 

نسبت  ، بهگرفتن میزان افزایش بودجه این سازمانلذا در نظر جلوگیری کرد.  شودیاول و دوم، انجام م

 ی سوادی مطلوب تر به نظر می رسد.سال پیش برای کنترل مبادی ب

  تیاز ظرف ،توانمی یسازمان نهضت سوادآموز یجهت رفع اشکالات ساختار یکاهش پلکان ای لیتعدبا 

  کرد . افراد حاضر استفاده  یلیدر جهت رفع مشکلات تحص بزرگسالان و شبانه مدارس

 که به  0411بودجه  ی( مندرج در مبان1_1)یبخش سواد آموز ازیبا توجه به اقدامات مورد ن همچنین

 فیها اشاره شده، در رد یدبستان شیپ یفیو ک یو گسترش کم ییاول ابتدا هیجذب خالص پا شیافزا

و  یینسبت به مدارس ابتدا یستیکه با میسازمان هست نیبودجه ا شیبودجه، همچنان شاهد افزا

 .شود لیاول تعد هیمخصوصا پا

 بررسی کلیات بودجه آموزش و پرورش
 

رسد اما در  یمسرت بخش به نظر م اریدر نگاه اول بس0411بودجه آموزش و پرورش در سال  شیافزا (0

نگران کننده  اریتواند بس یم ندهیمقدار بودجه در سال آ نیا نیمنابع، تام یصورت عدم شفاف ساز

 با(  هنوز یناخالص داخل دیتول( GDP درصد بودجه آموزش و پرورش از شیباشد. به علاوه با وجود افزا

 .فاصله دارد یاستاندارد جهان

 11با رشد  0411در سال  کهتومان بوده  اردیلیهزار م 2۲، 99آموزش و پرورش در سال  یبودجه عموم (0

هزار  0۲ یآموزش عال یبودجه عموم ییاست و از سو دهیتومان رس اردیلیهزار م 94به رقم  یدرصد

رشد  و افتهی شیتومان افزا اردیلیهزار م 10به  0411بوده است که در سال  99تومان در سال  اردیلیم

تر از رشد  شیدرصد ب 02کشور،  یرشد بودجه بخش آموزش عال یعنیدرصد است،  72 بایآن تقر

 .می باشدموزش و پرورش کشور و آ یبودجه بخش آموزش عموم

 قیپرداخت آن به تعوبودجه سال بعد،  دیهمراه است که به ام ییها یهرساله آموزش و پرورش با بده (1

 یمبالغ در نظر گرفته نم نیپرداخت ا یبرا یفیرد زین یبعد یاما همچنان در بودجه سال هاافتد،  یم

 9۲ یسال ها رکند. هم چنان که د یآموزش و پرورش را با مشکل مواجه م تیفیمساله ک نیشود که ا

 ینهاد کفاف امور آموزش و پرورش را به سخت نیا یو مبلغ بودجه  میموضوع بود نیشاهد ا 99و 

حفظ  ی. در سال گذشته تنها براماندینم یگذشته باق یسال ها یها یبده یبرا یو مبلغ دادیم

 ازیتومان ن اردیلیهزار م 71حدود  ی، به  بودجه  019۲سال  یعنیسال قبل آموزش و پرورش   تیفیک
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 جه،یشد و در نت نییتومان تع اردیلیهزار م 27سال بودجه آموزش و پرورش  نیکه در ا یبود، در صورت

و پرورش  ها هم چنان بر آموزش یقبل را نداده و بار بده یسال ها یها یمقدار بودجه کفاف بده نیا

 شیبه پ یمبرم ازیوارد است و  ن زین النهاد بر بودجه امس نیا یها یمشکل بده نیا نیماند. بنابرا یباق

 .شودیها احساس م یبده نیپرداخت ا یبرا یمناسب یساز وکار ها ینیب

و آموزش و  یکشور، مربوط به نسبت بودجه آموزش عال یاز موارد عدم توازن در بودجه عموم یکی (4

در کشور شده است، در  یصرف توسعه آموزش عال یادیز یها نهیگذشته هز یپرورش است. در سال ها

دولت در بخش آموزش،  میمستق یگذار هیسرما تیاولو ،یو نرم جهان یکه طبق قانون اساس یصورت

 .است یبه آموزش عموم وطمرب

 

  0011در لایحه  یات بودجه آموزش و پرورشبررسی جزئ

 

درصد از شهریه 4معادل باید قانون تاسیس مدارس غیردولتی، آموزش و پرورش  01مطابق ماده  (0

کز آموزشی و مدارس غیر دولتی را دریافت و به حساب درآمدهای اختصاصی ملی اافتی توسط مریدر

 نزد خزانه داری کل کشور واریز کند.

شود. مبلغی که در جدول درآمد  نمی گویا در بودجه عددی که نشانگر واریز چنین مبلغی باشد دیده

 میلیارد تومان است. 02ذکر شده است  اختصاصیاختصاصی سازمان مدارس غیردولتی به عنوان درآمد 

دو طرح مهم  ،بندی معلمانرتبهاجرای ( و مجلس قانون گذاری)مطابق  اعمال مدرک تحصیلی معلمان (0

ساله، به علت عدم اختصاص ردیف بودجه،  چندین تحققآموزش و پرورش می باشند که علی رغم وعده 

منابعی همچون فروش درآمد حاصل از ، های بودجهتبصرهامکان عملیاتی شدن ندارند. البته مطابق 

اما به علت عدم بیان اعداد و ارقام به صورت مشخص،  ،بندی معلمان لحاظ خواهد شدبرای رتبهسهام 

 عملا این امر امکان پذیر نیست.

میزان افزایش بودجه ردیف مربوط به  ،ار متفاوت در بودجه امسال رخ داده است؛ اولدو اتفاق بسی (1

میلیارد تومان  011میلیارد تومانی  به 01صندوق حمایت از موسسات مدارس غیردولتی که این ردیف 

ردیفی به نام  ،دوم. است شدهدرصدی  911به عبارتی بودجه این ردیف دارای افزایش  وافزایش یافته 

بخشی و عدالت آموزشی کیفیتتوان گفت رشد ردیف  که می بخشی و عدالت آموزشی ردیف کیفیت

اما نکته برابر کمتر از رشد ردیف مربوط به صندوق حمایت از موسسان غیردولتی بوده است.  11تقریبا 
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آموزان مدارس درصد از دانش 01مقرر شده بود تا حداکثر  ،در دوره ابتداییآن است که در این بین  دوم

 . انددرصد رسیده  09 به حدوداکنون  اماابتدایی کشور در مدارس غیردولتی تحصیل کنند 

ام ارق و ها واقعیت با ها تحلیل این انطباق میزان و معلمان دریافتی میانگین مورد در هاتحلیل برخی (4

به تنهایی و  ،کرد که میانگین حقوق مندرج در بودجه نیز نکته دیگری است. باید به این نکته توجه

تواند شاخص صحیحی برای بهبود و ارتقای معیشت معلمان  بدون در نظر گرفتن افزایش تورم نمی

تنها در حقوق خلاصه  ،در یک ماه ،بر خلاف کارمندان سایر دستگاه های دولتی ،باشد. دریافتی یک معلم

شود افه کار برای آن ها کم تر وجود دارد. پیشنهاد میشود و سایر مواد پشتیبان همانند کارانه و اضمی

سال   7آن ها در طی این حقوق میزان دریافتی کارمندان سایر وزارت خانه ها و نیز میزان افزایش 

، حقوق ه نگاه عدالت محور در دریافتد تا معلمان به این باور برسند کنند دریافتی معلمان شفاف شوهما

 .ها وجود داشته استنهخاهمه وزارت برای کارکنان

در حالی که  ،است کمتر برابر 71 دانشگاه شهید رجاییبه  دانشگاه فرهنگیان درآمد اختصاصینسبت  (2

دانشگاه شهید  بیشتر از دانشجویان برابر 04در نسبت دانشجویی، تعداد دانشجویان دانشگاه فرهنگیان 

می باشد. لذا ظاهرا به نظر می رسد این درآمد باز هم از طریق کسر از حقوق دانشجومعلمان  رجایی

 دانشگاه فرهنگیان تامین خواهد شد.

هزینه مربوط به برگزاری  اساس نامه دانشگاه فرهنگیان 82جذب معلم از طریق ماده با وجود   (1

جای بحث که این امرشده است نساله این افراد در لایحه بودجه  پیش بینی یک موزیمهارت آ دوره

 دارد.

به مدت ، 019۲بعد از کاهش در سال  صندوق ذخیره فرهنگیانردیف کمک به اعتبار مربوط به  (7

 ل است.عدم افزایش مورد سواه این ثابت مانده ک است دوسال

درصد  09 دانش آموزان استثناییبخشی در لایحه بودجه امسال، ردیف اختصاص یافته به توان  (۲

 0411نرخ تورم پیش بینی شده در سال از  اعتبارافزایش داشته است. کم تر بودن میزان افزایش این 

ست که این دانش اموزان خواهد شد، این در حالیف نشدن نیازهای آموزشی این دانش آطرموجب بر

 د آموزشی دارند.آموزان، کمبود ها و مشکلات خاصی در مدارس و فرآین

در لایحه  سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشانمیلیاردی از محل  01مد آبا توجه به تعریف در (9

ف درحالی که هد ،نشانگر دریافت شهریه از دانش آموزان این مدارس است، عدم اشاره 0411بودجه

مد از محل آن تعریف درآ تاسیس این مدارس، آموزش با کیفیت رایگان در بستر مدارس دولتی است که

 ست.دف و به تبع، عدالت آموزشی ادر تعارض با این ه



16 
 

موزش آنیاز به ارتقا زیرساخت های به علت شیوع ویروس کرونا و  آموزش مجازی فراگیری به باتوجه (01

 اعتبار قابل توجهی جهت 0411به شدت احساس می شود که در لایحه بودجهغیرحضوری در این ایام، 

 .در نظر گرفته شود باید رتحقق این ام

با توجه به بالا بودن نرخ تراکم کلاس های درس به خصوص در مقطع ابتدایی، ضرورت دارد به بحث  (00

 جذب معلم و گسترش فضای فیزیکی بیش از گذشته پرداخته شود.

عدم توازن در بودجه عمومی کشور، مربوط به نسبت بودجه آموزش عالی و آموزش و موارد یکی از  (00

پرورش است. در سال های گذشته هزینه های زیادی صرف توسعه آموزش عالی در کشور شده است، در 

صورتی که طبق قانون اساسی و نرم جهانی اولویت سرمایه گذاری مستقیم دولت در بخش آموزش، 

 .مومی استموزش عآمربوط به 

از منظر عدالت بیرونی  این رشدرشد قابل توجهی داشته است، اما اگر  0411علی رغم اینکه کل بودجه  (01

از  ،رشد عادلانه نبوده است اینتوان نتیجه گرفت که  می، ها سنجیده شودو رشد بودجه سایر دستگاه

به . درصد رشد داشته 11پرورش  و درصد و آموزش 72 بخش آموزش عالیبودجه  جمله مصادیق آن،

علاوه شاهد تخصیص اشتباه و ناعادلانه منابع در درون وزارت آموزش و پرورش نیز هستیم و از مصادیق 

داخل ابتدایی دانش آموز  به میلیون و چهارصدهزار تومان 2حدود تخصیص سرانه  ،ناعدالتی درونیاین 

 .می باشدموز خارج کشور دانش آ به تومان میلیون 2۲تا  20کشور و 

 پیشنهادات 

نظر می رسد لایحه بودجه آموزش و پرورش عمومی باید با هدر راستای اجرای سند تحول بنیادین ب (0

رویکرد تحولی و مبتنی بر اقدامات اجرایی تصریح شده در این سند تدوین شود. به نحوی که چرخش 

 ها و رویکرد های تحولی بدین صورت اجرا گردد.

بار طرح خرید خدمات آموزشی برای کشور و ضرورت تامین نیروی انسانی با  با توجه به خطر زیان (0

به اعتبارات  ،برای این طرح شده کیفیت پیشنهاد می گردد ضمن حذف این طرح اعتبار در نظر گرفته

 عمومی دانشگاه فرهنگیان افزوده شود.

و پرورش در بودجه جهانی سازی و مجازی سازی آموزش ، های خصوصی سازیدنظر می رسد رویکرهب (1

سال آینده اساسا با هدف مخرب تضعیف جایگاه حاکمیتی تعلیم و تربیت در کشور تدوین شده و آینده 

رود نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی با انقلاب اسلامی را به خطر خواهد انداخت و انتظار می

 مقابله کنند.  زاییچنین رویکردهای آسیب 
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 لیضمن تعد یسواد یکاهش ب بر ی،سازمان نهضت سواد آموز یبر رو یهدف گذار یبه جا یستیبا (4

یی و همچنین کنترل مبادی بی سوادی، مقطع ابتدا تیفیو ک یبهره ور شیها در نهضت، با افزا نهیهز

اول و دوم،  هین مقطع و مخصوصا پایکه عموما در ا لیترک تحص یجلو ،یلیتحص تیفیک شیضمن افزا

برای  ،سال پیشبه گرفت . لذا در نظر گرفتن میزان افزایش بودجه این سازمان نسبت را  شودیانجام م

 ی سوادی مطلوب تر به نظر می رسد.کنترل مبادی ب

 مدارس تیاز ظرف ،یسازمان نهضت سوادآموز یجهت رفع اشکالات ساختار یکاهش پلکان ای لیتعدبا  (2

  کرد . افراد حاضر استفاده  یلیدر جهت رفع مشکلات تحص بزرگسالان و شبانه

هزار  21)حداقل  0414ساله متناسب با نیاز کشور تا سال  4الزام قانونی به افزایش پذیرش دانشجوی  (1

  .نفر( و افزایش متناسب بودجه دانشگاه

 افزایش میزان سرانه دانشجویی در بودجه عمومی )افزایش درصد بودجه عمومی نسبت به اختصاصی(  (7

جدد و افزایش اعتبارات عمرانی همچون سال گذشته در بودجه سازمان نوسازی در در نظر گرفتن م (۲

راستای توسعه کمی و کیفی فضای آموزشی دانشگاه متناسب با نرخ رشد جمعیت دانشجویی و سن 

  .ابنیه

ر اعتبارات در نظر گرفتن و افزایش اعتبارات آموزش های ضمن خدمت و ارتقای حرفه ای معلمین د (9

 .آموزش و پرورشموریت های ذکر شده در سند تحول بنیادین ا توجه به مأدانشگاه ب

 .فرهنگیانت لازم برای دوره های مهارت آموزی برگزار شده در دانشگاه ادر نظر گرفتن اعتبار (01

جه حذف و در راستای اعتبارات مربوط به طرح خرید خدمات آموزشی و برون سپاری از لایحه بود (00

تامین معلم با کیفیت برای مناطق محروم مصرف گردد و یا با توجه به عدالت آموزشی به منظور 

ضرورت های موقت تامین معلم پیشنهاد می گردد این اعتبار در راستای تامین هزینه های راهبرد های 

موقت تامین معلم مانند استفاده از بازنشتگان با انگیزه ، اضافه کار معلمین رسمی و بهرگیری از ظرفیت 

 معلمان  استفاده گردد . دانشجو 

،  اعتبار دولتی در مقابل مدارس غیر دولتی با توجه به تاکید رهبری مبنی بر کیفیت افزایی مدارس (00

 صندوق مدارس غیر دولتی حذف گردیده  و این هزینه صرف کیفیت افزایی مدارس دولتی گردد . 

ات آموزش و پرورش اصل از موقوفدر راستای مشارکت مردمی و تنوع درآمد ها بر ظرفیت درآمد های ح (01

 ار این دستگاه نیستند تاکید شود . که گاها در اختی

اصل حاکمیتی  ،افزایش تعداد مدارس غیر دولتی به خصوص در مقطع حساس و تاثیر گذار ابتدایی (04

لذا  به نظر می رسد می توان با محدود کردن اعتبارات است. بودن آموزش عمومی را دچار ایراد کرده 

 دولتی در این راستا اقدام مفیدی انجام داد. سازمان مدارس غیر
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با توجه به اهمیت بسیار زیاد دوره ابتدایی و تاثیر گذاری آن به نظر می رسد در کنار تعداد جمعیت  (02

نیز توجه داشت لذا افزایش اعتبارات مربوط به سرانه مدارس ، در نظر گرفته زیاد باید به میزان سرانه 

و ... در دوره ابتدایی نسبت به دیگر دوره های تحصیلی ضرورت داشته و  می تواند به   کیفیت بخشی

 عنوان سرمایه گذاری مطلوب شناخته شود . 

گردد در محل بودجه ایی پیشنهاد میبا توجه به ضرورت نگهداشت نیروی انسانی کارآمد در دروه ابتد (01

 . ایش پیدا کندنسبت به سایر دوره ها افز مربوط به حقوق معلمین ابتدایی سرانه در نظر گرفته

متناسب  ،مقطع ابتدایی عداد های درخشان درنظر می رسد با توجه به اهمیت و ضرورت پرورش استبه (07

اعتبارات سازمان در همین  قدری از ،با طرح شهاب و عدم ایفای نقش سازمان سمپاد در این مقطع

 برنامه ریزی و هزینه گردد .   راستا
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 منابع

 ماده واحده و جداول کلان منابع و مصارف بودجه -0411لایحه بودجه  (0

بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد، اعتبارات هزینه ای دستگاه های  4پیوست شماره  -0411لایحه بودجه  (0

 اجرایی بر حسب برنامه، خروجی و بهای تمام شده 

بخش   _ 0411مبانی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و برنامه سالانه دستگاه های اجرایی بودجه سال (1

 آموزش و پرورش عمومی

 سند تحول بنیادین آموزش و پرورش (4

 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (2

 اساسنامه دانشگاه فرهنگیان (1

 و پرورش ابلاغی مقام معظم رهبری سیاست های کلی ایجاد تحول در آموزش (7


