الگوي نظري زيرنظام تامین و تخصیص منابع مالی نظام تربیت رسمی و عمومی
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مهم تربیت است
علم تنها فايده ندارد

دستگاههای
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تعريف و قلمرو
❖

❖
❖

❖

این زیرنظام مسئوليت تأمين منابع مالي از راه هاي متنوع و تخصيص آن براي تدوین و
اجراي برنامه هاي تربيتي و درسي ،تأمين فضاي تربيتي و اداري ،بكارگيري مربيان ،تهيه
تجهيزات،فن آوري و كتابهاي درسي و كمک درسي ،پژوهش و ارزشيابي ،راهبري و
مدیریت تربيتي و اداره امور مدارس در نظام تربيت رسمي و عمومي بر عهده دارد .
این زیرنظام مسئول ساماندهي چگونگي بخرج گرفتن منابع تخصيص یافته است كه بر
عمليات مالي و نگهداري حساب ها و نظارت برآن ها متمركز است.
این زیر نظام ،ضمن آن كه خود یک سيستم (یا زیرسيستم) مستقل بشمار مي آید ،به
لحاظ ماهيت سياست پذیري خود ،جزیي از زیرنظام راهبري و مدیریت تربيتي نظام
تربيت رسمي وعمومي  ،كه مهمترین وظيفه آن سياست گذاري است ،محسوب مي شود.
ماهيت دوگانه وظایف این زیرنظام ،موجب مي شود كه عملكرد آن ،از یک سو ،بطور
مستقيم و مؤثر بر عملكرد هریک از دیگر اجزاي نظام تربيت رسمي و عمومي
تأثيرگذارد و حتي ،در صورت بروز نارسایي در عملكرد آن ،فعاليت هاي دیگر
زیرنظام ها را از هدف هاي مورد نظرمنحرف كرده و یا جریان تحقق آنها را مختل كند،
و از سوي دیگر بر روابط دولت ،نهاد خانواده ،رسانه و نهادها و سازمان هاي غيردولتي
(عمومي ،انتفاعي و غيرانتفاعي ) با نظام تربيت رسمي و عمومي تأثيرگذارد.

❖ اركان مذكور  ،به همراه نهادهاي بين المللي و خارجي ( به شكل كمک هاي بالعوض،
وام ،سرمایه گذاري) از طریق این زیر نظام در تأمين منابع مالي براي فعاليت هاي نظام
تربيت رسمي و عمومي مشاركت دارند و این زیرنظام با تأمين نهاده هاي (درون دادها
)ي مالي در حد كفایت و با بكارگيري ساز و كارهاي تخصيص ،حصول به كارایي
فرایندها را در حد مطلوب تسهيل كرده و در نهایت به افزایش اثربخشي در ستانده ها و
نتيجه هاي نظام تربيت رسمي عمومي كمک مي كند.

موقعیت زيرنظام تامین و تخصیص منابع در جمهوري اسالمی ايران

خانواده

نهادهای
بینالمللی
وسایر
كشورها

دولت

زيرنظام تامین و تخصیص منابع مالی
كفایت در تامين و عدالت
در توزیع نهاده ها
✓ نيروي انساني
✓ فضا
✓ تجهيزات
✓ مواد آموزشي
✓ برنامه درسي
✓ مقررات و قوانين
✓ بودجه و اعتبارات

✓
✓
✓
✓
✓

كارایي فرایندها:
بكارگيري نيروي انساني
بكارگيري فضا و تجهيزات
ومواد آموزشي
برنامه ریزي درسي و
آموزشي
سازماندهي مدارس و
ادارات
تخصيص بودجه و مصرف
اعتبارات

نظامتربیترسمیعمومی
نظامجمهوریاسالمیایران

اثربخشي
در ستانده
و
اثربخشي
در نتيجه

نهادهای
غیردولتی
انتفاعیو
غیر
انتفاعی

وظايف
زیرنظام تامين و تخصيص منابع مالي ،داراي سه مؤلفه ”تأمين منابع مالي“” ،تخصيص منابع
مالي“ و ”مصرف منابع مالي“ براي نظام تربيت رسمي عمومي كشور است.
❑ وظيفه مؤلفه تأمين منابع مالي
براي تحقق هدف هاي نظام تربيت رسمي و عمومي ،با رعایت سه ویژگي كارآمدي ،عادالنه
و متناسب بودن ،منابع مالي را در حد كفایت تامين كرده و در اختيار آن نظام قرار دهد .
(توسط سه ركن خانواده ،دولت و نهادهاي غيردولتي و با سازوكارهاي هشت گانه مندرج
در نمودار  2صورت مي پذ یرد) .
❑ وظيفه مؤلفه تخصيص منابع مالي
ساز وكار الزم براي تخصيص منابع ميان واحدهاي تربيتي ،نواحي یا مناطق ،انواع تربيت،
مراحل تربيت و انواع برنامه ها و سياست هاي حاكم بر آنها را به ترتيبي فراهم آورد كه
كارآیي (دروني و بيروني)را بيشينه و برابري در دسترسي به امكانات تربيتي و عدالت در
دست یابي به كيفيت مناسب تربيت را به بهترین وجه ممكن محقق سازد  .شرط تحقق این
وظيفه ،تأمين نيازهاي تربيتي در حد كفایت مي باشد.

وظايف
❑ وظيفه مؤلفه مصرف بهينه منابع مالي و نظارت برآن
مشتمل است بر تنظيم بودجه ،اجراي بودجه و نظارت بر فرایند عمليات مالي ،و نگهداري
حساب هاي مالي متناسب با داده هاي مورد نياز در سياست گذاري هاي تربيتي و مالي با
رعایت دقت ،سرعت و صحت در عمليات مالي است بطوري كه كارایي دروني نظام تربيت
رسمي عمومي را بييشينه سازد .
یادآوري:

از نگاه تحليل سيستم ها ،مؤلفه هاي این زیرنظام ،ضمن آن كه خود یک سيستم (یا
زیرسيستم) مستقل به شمار مي آید ،به لحاظ ماهيت سياست پذیري خود ،جزیي از
زیرنظام رهبري و مدیریت نظام تربيت رسمي عمومي نيز ،كه مهم ترین وظيفه آن

سياست گذاري است ،محسوب مي شوند.

مولفهها،اجزاءوروابطبینآنهادرزیرنظامتامینوتخصیصمنابعمالیدرنظامتعلیموتربیترسمیعمومی

تامینمنابعمالی
توسطدولت

تامین منابع مالی نظام تربیت رسمی و عمومی

تامینمنابعمالی
توسطخانوادهها
تامینمنابع
مالینهادهایغیردولتی

تامینمنابعتوسط
بنگاههایاقتصادی
تامینمنابعتوسط
نهادهایعمومی
تامینمنابعتوسط
نهادهایمدنی
تامینمنابعتوسط
مدارسخصوص
تامینمنابعتوسط
دولتمركزی
تامینمنابعتوسط
دولتمحلی

كمک
بهدانشآموزان
كمکدولت
بهخانوادهها
كمکدولتبهانواع
مدارسغیردولتی

برنامههایویژه
بودجهسازمانهاو
مدارسدولتی
بودجهانواعمدارس
غیردولتی

مصرف منابع مالی تخصیص يافته و نظارت بر آن

تامینمنابعبا
اهدایكمک

تخصیص منابع در ساختار اجرايی نظام تربیت رسمی و عمومی

تامینمنابعبا
پرداختشهریه

.......

ابالغبودجه
تخصیصاعتبارو
دربافتوجه
كمکدولتبهانواع
مدارسغیردولتی
نظارتاجرایی

اصول مؤلفه تأمین منابع مالی
 -1ضمانت تأمين منابع مالي
استفاده از درآمد نفت به عنوان یک منبع بين نسلي و منبع پایدار ،براي توسعه انساني و ارتقا
كيفيت تربيت داراي اولویت مي باشد لذا تدوین و تصویب سياست هاي كالن تخصيص
منابع به امور تربيت الزم است  ،تصویب و به دولت و مجلس ابالغ شود .با اتخاذ این شيوه
تضمين مي شود كه منابع اختصاص یافته به تربيت  ،با رعایت شرایط و مقتضيات حاكم بر
كشور وبا حفظ ارزش واقعي پول ملي ،متناسب با نيازها تأمين شده واز ثبات برخوردار شود .
حدكفایت منابع مالي ،براساس استانداردهاي نظام تربيت رسمي عمومي و متناسب با سطح
توسعه و امكانات كشور براي دوره هاي پنج ساله،درسياست هاي كلي برنامه هاي توسعه
كشور تعيين خواهد شد.
 -2صيانت از كيفيت تربيت
مأموریت اصلي نهادهاي حاكميتي سياستگذار و ناظر بر عملكرد نظام تربيت رسمي
عمومي،مانند شوراي عالي تربيت  ،برعهده گرفتن وظایف حكومتي و فرا دولتي و عامل
ابالغ رسالت و خواسته هاي ملت به نظام تربيت رسمي عمومي در راستاي تأمين اصول و
الزام هاي رفتار بين نسلي و صيانت از كيفيت تربيت و رعایت حقوق هویت هاي فردي در
زمينه تربيت رسمي عمومي ،و متقابال ،حصول اطمينان از كفایت منابع تخصيص یافته به این
نظام است .

 -3ضرورت ایجاد تحول در نقش دولت اسالمي ( حاكميت)
دولت اسالمي (حاكميت) تأمين كننده اصلي منابع مالي تربيت رسمي عمومي است .در كيفيت ایفاي
این نقش ،دو تحول اساسي باید در آینده صورت پذیرد :نخست درگيرشدن شهرداري ها و
استانداري ها در مسایل تربيت رسمي عمومي(بویژه مسایل مالي) است و دوم ایجاد تحول در كيفيت
دخالت دولت مركزي و تغيير آن از تأمين كننده صرف منابع مالي به تأمين و هدایت كننده مؤثر منابع
حاصل با استفاده از ابزارهاي مالي و بودجه اي است .

 -4تأمين نيازهاي تربيتي افراد متناسب با اصل  30قانون اساسي
بر مبناي این اصل،حاكميت مكلف است تربيت رسمي عمومي رایگان را براي آحاد ایرانيان تا پایان
دوره متوسطه تربيت ارائه نماید .با توجه به گستردگي ،و بلكه نامحدود بودن ابعاد تربيت رسمي عمومي
و (بویژه از لحاظ كيفيت و گستره تربيت رسمي عمومي) و ضرورت مشاركت اركان و عوامل سهيم و
موثر ،باید دو سطح یا گستره را تفكيک نمود :یكي تأمين حد نصاب هاي نيازهاي تربيتي و دیگري و راي
حدنصاب هاي الزم دولت ،در درجه اول ،مكلف به تأمين حد نصاب ها مي باشد .بار مالي تربيت رسمي
عمومي اضافي را مي توان به متقاضيان و خانواده ها منتقل نمود .براي خانواده هایي كه توانایي
مشاركت در تأمين منابع را نداشته باشند ،وجه تقاضا مداري سازوكارهاي تخصيص منابع مالي ،بایستي با
ارائه كمک هاي جبراني دولت به متقاضيان ،موانع پيشروي بهره مندي آنان را برطرف نماید .

 -5گسترش دامنه مشاركت هاي داوطلبانه
یكي از ویژگيهاي اصلي جامعة ایراني -اسالمي ،وجود و استمرار رسم و عرف خيرات و موقوفات است.
ضمن توسعه فرهنگ مشاركت هاي داوطلبانه ضروري است ،هدایت یا توسعه آنها ،افزون بر ایجاد
فضاهاي تربيتي ،به سمت ابعاد كيفي در تربيت رسمي عمومي ،از قبيل تأمين منابع كتابخانه ،ارتقا
ظرفيت هاي عمومي و حرفه اي مربيان ،درسي ونوشت افزار ،تجهيزات و برنامه هاي كمک آموزشي،
گسترده شود .

ویزگیهای
دانشآموزان
وضعیتمدرسه
منطقهواداره
كل -منابع

منابعدرآمدی
وروشهای
تامینمنابع

عدالت و
برابري
( تخصیص)

اصول
(مولفهها)
وزمینههایتامین
وتخصیصمنابع
مالی
آموزشوپرورش

مخارجآموزش
وراههای
استفادهبهتراز
منابعموجود

كفایت
(تامین)

ارزیابی
نظارتوكنترل
نظام
تامینمنابع

سازوکارهاي
تخصیص
و مدل هاي
توزيع منابع

کارايی
(مصرف)

اصولمولفهوزمینههایاصلیزیرنظامتامینوتخصیصمنابعمالی

اصول مؤلفه تخصیص منابع مالی
 -1استفاده از سازوكارهاي تخصيص منابع مالي در برقراري عدالت و ارتقاي كارایي
سازوكار الزم براي تخصيص منابع ميان واحدهاي تربيتي ،نواحي یا مناطق تربيتي ،انواع تربيت ،مراحل
تربيت و انواع برنامه ها و سياست هاي مرتبط با آنها را باید به ترتيبي فراهم آید كه كارآیي (دروني و
بيروني) را بيشينه و برابري در دسترسي به امكانات تربيتي و عدالت در دست یابي به كيفيت مناسب
تربيت را به بهترین وجه ممكن محقق سازد .

 -2پذیرش منطق اقتصادي اندیشيدن (تحليل هزینه  -منفعت) در تصميم گيري براي مبناي
تخصيص منابع
یكي از اصول اساسي تحليل هاي اقتصادي این است كه تصميم گيران و تخصيص دهندگان منابع،
تصميمات خود را با اتكا به تحليل هزینه فایده انجام مي دهند .در نظام تربيت رسمي و عمومي الزم
است این اصل به عنوان مبناي تصميم گيري وتوانمندي هاي متناسب با آن و با مشاركت عوامل سهيم و
موثر بكار گرفته شود.

 -3برقراري رقابت سازنده در نظام تربيت رسمي عمومي
رقابت و شرایط رقابتي ،نقش تعيين كننده اي در كارآمد كردن نظام تربيت رسمي عمومي دارد .این
رقابت ،داراي دو وجه است :رقابت براي جذ ب منابع و عوامل تربيتي ،و رقابت در جذب افراد تحت
تربيت(یعني متربيان) توسعه رقابت ،یک رویكرد جدي براي ارتقاي كارآیي نظام تربيت رسمي عمومي
محسوب مي شود  .در این مسير دولت مجاز به مخدوش ساختن حوزه عملكرد ساز وكارهاي بازار كه
مي توانند به بهبود كيفيت خدمات تربيتي منجر شوند ،نمي باشد .ضمن آن كه برخورد دولت نسبت به
مدارس خصوصي نباید با رویكرد شانه خالي كردن از مسئوليت صورت گيرد.

اصول مؤلفه مصرف منابع مالی
 -1رعایت مباني نظري و رویكردها در اجرا
طراحي و تنظيم سامانه بودجه ریزي نظام تربيت رسمي عمومي براساس مباني نظري و
رویكردهاي پذیرفته شده در مؤلفه هاي تأمين و تخصيص منابع مالي .
 -2تحول در نظارت بر مصرف
نظارت بر فرایند عمليات مالي با رویكرد حسابرسي پس از خرج و نه دخالت ذیحسابي
درفرایند سياست گذ اري ،تصميم گيري و خرج منابع .
 -3توليد اطالعات مناسب براي سياست گذاري
نگهداري حساب هاي مالي ،در سطح ملي ،منطقه و مدرسه به ترتيبي كه داده هاي مورد نياز
براي سياست گذاري ها و برنامه ریزي هاي تربيتي و مالي در جریان اجراي عمليات توليد،
طبقه بندي وذخيره شود و اعمال حداكثر دقت ،سرعت و صحت در عمليات مالي كه الزمه
بيشينه سازي كارایي داخلي نظام تربيت رسمي و عمومي است .

رويکردها
در راستاي رویكرد نظام تربيت رسمي عمومي جهت گيري كالن این زیرنظام محوریت وجه
سياست گذاري منابع و ابزارهاي مالي در تأمين و تخصيص منابع مالي است:

➢ وجه سياست گذاري منابع مالي:به مراتب بيشتر و پررنگ تر از وجه نهادهاي آن است.
یعني به كمک ابزارهاي مالي ،تمام امور و مسایل تربيت رسمي عمومي بطور مؤثر و
كارآمد مدیریت و راهبري مي شوند  .در این رویكرد ،دولت باید ،عالوه بر هدایت
موثر قيمت نهاده ،در ميزان نيازهاي تربيتي نيز نقش آفریني نماید به گونه اي كه در
بستر انعكاس نيازها ،نيازهاي « واقعي و اولویت دار » عموما به نحو مطلوبي بروز و ظهور
نمایند.تحقق این مهم ،مستلزم تقویت ساز وكار و مناسباتي است كه در آن (تمام یا
بخشي از) نفع و ضرر حاصل از تصميم افراد به خود آنها برگردد .در چنين مناسباتي،
سازوكار بازار بطور هدایت شده نقش پُر رنگ تري خواهد داشت به گونهاي كه هم
تحقق عدالت در بهره مندي تربيتي و هم كارآیي تخصيص منابع به بهترین وجه ممكن
تأمين وحاصل شود .

➢ تنوع بخشي به منابع در تأمين منابع مالي :عالوه بر تقویت نقش دولت ،به ویژه
مدیریت هاي محلي ،پذیرفتن نقش خانواده و نهادهاي غيردولتي و مشاركت هاي
داوطلبانه در تأمين منابع مالي براي نظام تربيت رسمي عمومي .
 )1عرضه مدار و تقاضا مدار  )2ستانده ( كميت و كيفيت) و نتيجه محور بودن تخصيص
منابع در تخصيص منابع مالي در درون نظام تربيت رسمي و عمومي
تخصيص منابع در نظام فعلي تربيت رسمي عمومي ایران عمدتا عرضه مدار مي باشد.
بنابراین ،اولين تحول جدي ،مستلزم توسعه و تنوع بخشي به ساز وكارها مي باشد كه طرف
تقاضاي تربيت یعني افراد و خانواده ها را نيز در برداشته باشد .مشاركت و توسعه
فعاليت هاي بخش خصوصي در توسعه كمي و كيفي تربيت رسمي عمومي زماني مناسب و
مطلوب خواهد بود كه رقابت در فعاليت هاي تربيتي ( براي جذب متقاضيان بيشتر از طریق
عملكرد بهتر) را تشدید نماید .
تغيير سازوكارهاي تخصيص از نهاده محور بودن به ستانده و نتيجه محور بودن ،مي تواند
تحولي اساسي در كارآمدي واحدهاي تربيتي ایجاد نماید .یعني تخصيص منابع به عنوان
نمونه برحسب تعداد « متربيان موفق »به همراه قدرت سپاري براي انتخاب عوامل تربيتي،
مجموعه عناصر یک واحد تربيتي را براي ارتقاي عملكرد تربيتي بسيج خواهدكرد .بدین
ترتيب ،ایجاد این تحول یک ضرورت اساسي و سرنوشت ساز براي نظام فعلي آموزش
وپرورش ایران مي باشد.
❑ رویكرد حسابرسي :بجاي دخالت ذیحسابي درتصميم گيري در خرج منابع مالي تخصيص یافته

الگویتاثیرگذاریسازوكارهایتخصیصمنابعبركاراییوعدالت

چالش ها
الف) حاكم بودن نگاه صرف هزینه اي و مصرفي به نظام تربيت رسمي عمومي در وضعيت
موجود در برابر توجه به آموزش بعنوان مولدترین سرمایه گذاري و شالوده توسعه پایدار.
ب) وجود انتظارات منطقي نسبت به كميت و كيفيت نظام تربيت رسمي عمومي مطابق با
اصل  30قانون اساسي و ناكافي و نامتناسب بودن منابع مالي تخصيص یافته به آن
ج) اولویت نداشتن تخصيص منابع دولتي به آموزش و پرورش در مقایسه با آموزش عالي
د) نبود كارایي دروني و بيروني و عدالت درنظام آموزشي و به تبع آن اتالف منابع مالي
ه) وجود مقاومت نسبت به رویكرد عرضه مدار و نهاده محور حاكم بر وضعيت موجود در
برابر رویكرد تقاضامدار و ستانده و نتيجه محور
و) اتكاي كامل بر منابع مالي دولت در وضعيت موجود با اصل سهيم كردن مردم،
سازمان هاي غيردولتي و مردم نهاد در تأمين منابع مالي و تنوع بخشي به منابع مالي
ز) شفاف نبودن عمليات بودجه اي و مالي و ضرورت استقرار سامانه هاي عمليات بودجه اي
و مالي براي اطالع رساني به خانواده دانش آموزان و ذي نفعان
ح) تصميم گيري براي تخصيص و مصرف منابع بدون پذیرش منطق اقتصادي تحليل هزینه
منفعت

مهم ترين چرخش هاي تحول آفرين
❖ از انحصار در تأمين منابع به مشاركت در تأمين منابع
❖ از هزینه كرد منابع به مدیریت و سياست گذاري بهينه منابع و مصارف
❖ از عرضه مداري و نهاده محوري به تقاضا مداري ،ستانده و نتيجه محوري
❖ از توزیع یكسان منابع به تنوع منابع و توزیع عادالنه آن

❖ از نگاه به نظام تربيت رسمي عمومي به مثابه دستگاهي مصرفي به دستگاهي سرمایه اي و
مولد منابع انساني

❖ از تغيير در روش نظارت بر هزینه توسط ذیحسابي به حسابرسي پس از خرج

فصل دوم
چشم انداز ،اهداف ،سیاست ها و برنامه ها

چشم انداز
منابع مالي نظام تربيت رسمي عمومي در افق چشم انداز  ، 1404از طریق منابع دولتي و
جذ ب مشاركت هاي حداكثري مردمي در حدكفایت تأمين شده و چنان تخصيص مي یابد
كه تحقق نشانگرهاي معرف كارآیي ،برابري در دسترسي به امكانات و عدالت تربيتي در
دست یابي به كيفيت مناسب به شرح زیر فراهم است:
✓
✓
✓
✓
✓
✓

برابري در دسترسي عادالنه به امكانات آموزشي براي  100درصد افراد الزم التعليم
عدالت در دسترسي به كيفيت آموزش براي  90درصد دانش آموزان در حد استاندارد
نسبت هزینه غيرپرسنلي حداقل  15درصد از كل هزینه تحصيل
سهم بودجه نظام تربيت رسمي عمومي حداقل  20درصد از كل بودجه عمومي دولت
افزایش سهم اعتبارات آموزش و پرورش عمومي حداقل به  5درصد از GDP
افزایش سهم مشاركت مدارس غير دولتي به  25درصد

اهداف
الف) تامين منابع
 -1تحول در نقش دولت به عنوان تامين كننده اصلي منابع مالي در آموزش و پرورش
 -2تأمين كافي منابع مالي براي ارائه آموزش و پرورش با كيفيت
 -3گسترش مشاركت هاي داوطلبانه در قالب كمک هاي سازمان هاي خيریه و نهادهاي
عمومي(ازجمله شهرداریها)
 -4گسترش و حمایت از سازمان هاي مردم نهاد و موسسات غير دولتي در تصدي و اجراي
آموزش و پرورش به عنوان نقش مكمل دولت در تامين منابع مالي آموزش و پرورش

ب) تخصيص منابع
 -1تخصيص بهينه منابع مالي ميان مناطق و سطوح مختلف تحصيلي براي دست یابي به عدالت آموزشي
و ارتقاي كارآیي دروني
 -2تخصيص منابع ميان شهر و روستا و سطوح تحصيلي براي دست یابي به پوشش تحصيلي كيفي و كمي
مطلوب
 -3هدایت موثر منابع مالي تامين شده توسط دولت با استفاده از ابزارهاي مالي و بودجه اي و نتيجه
محور بودن آثارتربيتي( كيفي بودن تربيت نظام آموزشي)
 -4هماهنگي ميان فرایندهاي برنامه و بودجه ریزي
 -5بهبود مستمر سطوح دریافتي و رفاهي معلمان مبتني برشایستگي ها وصالحيت هاي معلمي
 -6توزیع منابع در مدارس بر اساس ستانده و نتيجه محوري
 -7توزیع اعتبارات دولتي در ميان مدارس با رویكرد رقابتي و تقاضا محوري

ج) مصرف منابع
 -1حداقل اتالف در مصرف منابع مالي
 -2تحقق نظارت برفرآیند عمليات مالي در مدارس با مشاركت خانواده و ذي نفعان در حوزه آموزشي
 -3ساماندهي داده ها و اطالعات مالي و نگهداري حساب هاي مالي با استفاده از فناوري هاي نوین در
سطح مدرسه (دولتي  -غيردولتي) منطقه  ،استان و كشور
 -4شفافيت و پاسخگوئي نسبت به عملكرد مالي در تمامي سطوح تصميم گيري و اجراي برنامه هاي
آموزشي و پرورشي مبتني بر هزینه فایده

سیاست هاي اجرايی
 -1پيش بيني و توزیع منابع براساس واحدعملياتي( مدرسه) براي تامين حداكثر كارآیي و كيفيت
 -2توانمندسازي مدیریت مدرسه براي مصرف و مدیریت بهينه منابع مالي با حداقل اتالف
 -3گسترش موسسات غيردولتي با استفاده حداكثري از ظرفيت ها و حمایت موثر از آنان در امر تصدي فعاليت
هاي آموزشي و پرورشي
 -4استفاده بهينه از منابع مالي و كاهش اتالف هزینه هاي ناشي از شكست تحصيلي دانش آموزان
 -5توجه به استقرار نظام داده ها ،اطالعات مالي و عملكرد آموزشي دانش آموزان برحسب سطوح تحصيلي،
انواع برنامه ها بين مناطق ،استانها و كشور
 -6تاكيد بر طراحي و استقرار سامانه بودجه ریزي مبتني بر عملكرد در سطح مدرسه و منطقه
 -7تاكيد بر تقاضا محوري و برقراري رقابت سازنده در ميان واحدهاي آموزشي
 -8تحليل هزینه فایده در توزیع منابع بين سطوح تحصيلي ،مناطق و انواع برنامه ها
 -9توزیع موثر منابع با استفاده از ابزارهاي مالي و بودجه اي به تفكيک سطوح تحصيلي با اولویت دوره
ابتدایي
 -10استفاده بهينه از فناوري هاي نوین در گسترش و توسعه آموزش هاي مجازي براي توانمندسازي معلمان و
دانش آموزان
 -11افزایش كارایي منابع مالي با استفاده بهينه از منابع انساني ،اندازه مدرسه و جدول دروس
 -12تاكيد بر نظارت موثر خانواده ها بر عمليات مالي مدارس
 -13حمایت مالي از خانواده هاي دانش آموزان ثبت نام شده در مدارس غيردولتي از طریق بخشودگي و
تخفيف مالياتي و پرداخت یارانه
- 14تاكيد بر استقالل و تفویض اختيارات مالي مدارس

اقدامات اساسی
به منظور تحقق اهداف و برنامه هاي زیرنظام تامين و تخصيص منابع مالي ،وزارت آموزش و
پرورش موظف است نسبت به انجام موارد زیر اقدام نماید:
-1الگوي توزیع منابع مالي و انساني و نقشه استقرار واحدهاي آموزشي را به گونه اي
طراحي و تدوین نماید كه ضمن توزیع متعادل و متوازن منابع در اختيار ،زمينه براي ارتقا
وضعيت آموزشي و تربيتي تمام مدارس ،با اولویت مناطق محروم و مرزي  ،از طریق بسيج
امكانات و اخذ مشاركت هاي سایر دستگاه هاي ذي ربط فراهم آید.
تبصره  :1گزارش توزیع و بكارگيري منابع و نيز ميزان بهبود در شاخص هاي كمي وكيفي
مدارس و مناطق آموزشي را دو ساالنه تهيه و حداكثرتا پایان خردادماه  ،به شوراي عالي
آموزش و پرورش ارایه نماید.
تبصره  :2در راستاي بودجه ریزي مبتني بر عملكرد ،سامانه مربوط ،طراحي و به صورت
آزمایشي حداكثر تاپایان سال دوم پس از تصویب برنامه زیرنظام در سطح  1000مدرسه
مستقرگردد.

 -2الیحه رتبه بندي معلمان را با هدف بهينه سازي نظام پرداخت ها از طریق ایجاد رویكرد
خود تنظيمي در معلمان و پيش بيني امتيازات گروه هاي حرفه اي براساس شایستگي هاي
حرفه معلمي و سطح تالش براي دست یابي به استانداردهاي مربوط تدوین و به تصویب
مراجع ذي ربط برساند .
 -3با همكاري سازمان اداري و استخدامي كشور و سازمان برنامه و بودجه كشور براي انجام
موارد زیر در راستاي ارتقاي منزلت و افزایش انگيزه معلمان اقدام نماید:
الف) آسيب شناسي و طراحي نظام پرداخت و جبران خدمت معلمان بر اساس
شایستگي هاي حرفه اي و ارائه ساز و كارهاي اصالحي منجر به افزایش انگيزه و بهبود
پرداخت ها
ب) بازنگري در ساعات موظف معلمان به منظور استفاده حداكثري از ظرفيت هاي آنان
درتامين نيازهاي آموزشي ساالنه وپيش بيني مابه ازاي مالي جهت ارتقا انگيزه شغلي
ج) اختصاص اعتبار كمک هاي رفاهي در اعتبارات ساالنه وزارت آموزش و پرورش به
نحوي كه اعتبارات پيش بيني شده در قوانين بودجه سنواتي حداقل معادل  5درصد
اعتبارات حقوق مزایاي مستمر وزارت آموزش و پرورش باشد.

 -4براي كنترل الگوي مصرف منابع در اختيار و بهينه سازي مدیریت منابع با استفاده از موارد زیر
اقدام نماید:
الف) طراحي و بكارگيري سامانه مدیریت هزینه تا سطح منطقه و مدرسه
ب)استفاده از روش هاي موثر مدیریت منابع با تاكيد بر روش مدیریت كارایي محور
ج) شناسایي مستمر و دقيق مراكز فعاليت ،مراكز هزینه و انباشت هزینه به صورت ساالنه و به
تفكيک منطقه آموزشي و مدرسه
د) تحليل هزینه و شناسایي هزینه هاي سربار به صورت ساالنه و ارائه ساز وكارهاي اصالحي به
نحوي كه ساالنه حداقل 5درصد از سهم هزینه هاي سربار در ارائه خدمات آموزشي كاسته شود.
ه) طراحي و استقرار نظام مالي با رویكرد مدرسه محوري
و) به منظور برقراري رقابت سازنده بين واحدهاي آموزشي ،رویكرد تقاضا محوري را در مدارس
مراكز استانها ي برخوردار (بصورت آزمایشي حداكثر تا پایان سال دوم پس از تصویب برنامه
زیرنظام) در سطح  300مدرسه به اجرا درآورد .
ز) با همكاري سازمان برنامه و بودجه كشور نسبت به افزایش سهم اعتبارات آموزش و پرورش از
بودجه با استفاده ازسازوكارهاي مختلف ( از جمله تعيين سهم از اعتبارات موضوع ماليات بر ارزش
افزوده ) به گونه اي اقدام نماید كه سهم اعتبارات وزارت آموزش و پرورش عالوه بر برخورداري
از ضریب رشد ناشي از افزایش دانش آموزان و تعدیل نرخ تورم ساالنه به ميزان حداقل یک
درصد نسبت به سال پایه )  1397تا پایان برنامه هفتم افزایش یابد.

 -5سرانه استانداردهاي توسعه كمي و ارتقاي كيفي دوره هاي تحصيلي را با اولویت دوره
ابتدایي جهت توزیع اعتبارات تخصيص یافته و پيش بيني اعتبار مورد نياز در موافقت نامه
هاي بودجه هزینه اي سنواتي تعيين نماید.
 -6با چابک سازي ساختار اداري ،ساماندهي نيروي انساني مدرسه محور و اصالح
فرآیندهاي اجرایي ساالنه حداقل  1/5درصد به سهم اعتبارات غيرپرسنلي اضافه نماید.
 -7نظام داده ها و اطالعات مالي را به تفكيک استان ها ،مناطق ،سطوح تحصيلي و
برنامه هاي آموزشي و پرورشي تا پایان سال دوم پس از تصویب برنامه زیرنظام ،طراحي و
استقرار بخشيد و دسترسي به اطالعات مالي آموزش و پرورش را براي مدیران ،تصميم
سازان،كارشناسان و محققان فراهم نماید
 -8از طریق موارد زیر نسبت به تنوع بخشي تامين منابع مالي اقدام نماید:
الف) طراحي و بكارگيري الگوي بهينه وكاربردي مشاركت بخش دولتي و غيردولتي
()PPPبراساس قوانين و مقررات موجود و حفظ حاكميت نظام تعليم و تربيت
ب ) فرهنگ سازي جهت توسعه مشاركت هاي مردمي ،سازمان هاي مردم نهاد ،خيرین و
نيكوكاران براي نهادینه شدن فرهنگ وقف آموزشي و ایفاي نقش مسئوليت اجتماعي
ج)تدوین برنامه همكاري مشترك با سازمان هاي خيریه و متولي حمایت هاي اجتماعي به
منظور هدفمندكردن اعتبارات ذي ربط در راستاي نيازهاي آموزش و پرورش

 -9مدل بهينه سنجش و ارتقاي بهره وري به كارگيري منابع (با رویكرد افزایش كارایي
داخلي) را حداكثر تا پایان سال  1398با همكاري سازمان ملي بهره وري كشور طراحي و به
صورت تدریجي آن را تا سطح مناطق آموزشي و مدارس مستقر نماید.
 -10الگوي بهينه مشاركت بخش دولتي و غيردولتي را با استفاده حداكثري از قانون تشكيل
شوراهاي آموزش و پرورش و قانون تاسيس مراكز غيردولتي در آموزش و پرورش به
گونه اي كه سهم دانش آموزان مدارس غيردولتي (نسبت به سال پایه  )1397ساالنه به ميزان
حداقل  1درصد افزایش یابد ،طراحي و بكارگيرد.
تبصره :عملكرد مدارس غيردولتي را از منظر آموزشي ،تربيتي ،فرهنگي و مالي مورد بررسي
و ارزیابي قرارداده و گزارش آن را در اختيار ذي نفعان قرار دهد .
 -11چگونگي كمک هاي مستقيم و غيرمستقيم خانواده ها به مدارس را به صورت مستمر
پایش نموده و نحوه هزینه كرد منابع مالي ناشي از آن را بر اساس اطالعات حساب یكپارچه
مدارس و سامانه حسابداري مدارس در قالب گزارش ساليانه به اطالع خانواده ها و مراجع
ذي ربط برساند
 -12هرگونه تغييردرساختار اداري ،اجرایي ،برنامه هاي درسي ،آموزشي و پرورشي را با
تحليل بار مالي و هزینه هاي مرتبط پيش بيني نماید

 -13به منظور شفاف سازي و سالمت اداري و پيشگيري از فساد مالي و افزونه جو یي،گزارش
كليه دریافت ها و پرداخت ها ي دولتي ،كمک هاي مردمي و نحوه هزینه كرد آن را به
صورت شفاف با ارائه بيالن ساالنه مالي واحدهاي آموزشي و اجرایي در اختيار اوليا و
ذي نفعان قرار دهد .

 -14در راستاي اجراي سياست هاي واگذاري تصدي گري دولتي و تقویت بخش
غيردولتي ،توليد ،چاپ و توزیع كتب درسي و كمک درسي را (حداكثر تا پایان سال دوم
پس از تصویب برنامه زیرنظام ) به بخش غيردولتي واگذار نموده ،نظارت و كنترل بر چاپ
آن را به عهده گيرد.
 -15براي طرح ها و برنامه هاي آموزشي ،تربيتي و عمراني خود گزارش توجيهي ،فرهنگي،
تربيتي و اقتصادي تهيه نماید.

برنامه هاي زير نظام
از مجموع131راهكار سند تحول بنيادین آموزش وپرورش ،تعداد  11راهكار به صورت
مستقيم و سایر راهكارها به صورت غير مستقيم با زیرنظام تامين و تخصيص منابع مالي مرتبط
است كه عبارتند از راهكارهاي :
راهكارهایي كه به صورت مستقيم با این زیر نظام مرتبط مي باشند عبارتنداز راهكارهاي:

()20-2(-)20-1(-)12-3(-)12-2(-)12-1(-)5-4
()20-7(-)20-6(-)20-5(-)20-4(-)20-3
براي تحقق این راهكارها 46برنامه پيش بيني شده است كه در طول برنامه ششم و هفتم
توسعه كشور باید عملياتي شوند.

استلزامات
 -1وزارت آموزش وپرورش موظف است كليه برنامه هاي ساالنه معاونت ها  ،سازمان ها،
ادارت كل و مراكز خود را براساس مفاد این زیرنظام تنظيم و اجرا نماید.
 -2وزارت آموزش وپرورش موظف است براي تحقق اهداف و برنامه هاي زیرنظام تأمين و
تخصيص منابع مالي ،استلزامات حقوقي ،قانوني و پشتيباني آن را با مشاركت سایر دستگاه ها
و مراجع ذي ربط حداكثر تا پایان سال دوم برنامه ششم توسعه فراهم آورد.
 -3وزارت آموزش و پرورش موظف است گزارش عملكرد این زیرنظام را دو ساالنه به
شوراي عالي آموزش و پرورش ارائه نماید.
 -4نظارت اجرایي و عملياتي این برنامه ،توسط وزارت آموزش و پرورش و واحدهاي
ذي ربط آن ،انجام مي شود و نظارت و ارزشيابي راهبردي بر عهده شوراي عالي آموزش و
پرورش مي باشد.
 -5با توجه به مفاد فصل هشتم سند تحول بنيادین آموزش وپرورش ،هرگونه تغيير در برنامه
این زیرنظام پس از بررسي در كميسيون ذي ربط ،به تصویب شوراي عالي آموزش وپرورش
خواهد رسيد.

نمونه نمايه راهکارها و برنامه هاي زير نظام

رسول خدا ( صلی اهلل علیه و آله وسلم)

خداوندا
معلمانرابیامرز
وعمرطوالنیبهآنانعطافرما
وكسبوكارشانرامباركگردان!

