
 62قانون بودجه سال  75تبصره  "ب"اجرایی موضوع بند  نامهآیین

1362.04.15 - 8424 - 1362.04.27 – 410 

 

وزارت کار و امور اجتماعی سازمان ، دولتی معامالت و اموال -محاسبات عمومی  -کار  -سازمانهای دولتی  -تعاونیها  -بودجه 

 شورای 62.2.23مورخ  467بنا به پیشنهاد شماره  1362.4.15مورخ هیأت وزیران در جلسه  ایآموزش فنی و حرفه

نامه وزارت امور اقتصادی ودارایی و سازمان برنامه و بودجه آیینای کشور و با توجه به تأییدعالی هماهنگی آموزش فنی و حرفه

نامه تبصره و یک برگ موافقت12ماده و  30کل کشور مشتمل بر  1362بودجه سال  قانون 75اجرایی موضوع بند ب تبصره 

 .نامه را به شرح زیر تصویب نمودنداین آیین 6در ماده  مذکور

 

های واحدها و مؤسسات هستند که فعالیت های اجرایینامه، دستگاهها و مؤسسات دولتی مشمول این آیینخانهوزارت ـ 1ماده 

قانون بودجه سال  75ای بوده و در تأمین درآمد بند الف تبصره هآموزش فنی و حرف ارتباط باآموزشی وابسته یا تابعه آنان در

 .مشارکت داشته باشند 1362

شود کهاز فروش محصوالت و تولیدات و یا ای به درآمدهایی اطالق میهای فنی و حرفهدرآمدهای ناشی از آموزش ـ 2ماده 

های آموزشی با خدمات، کشاورزی،پزشکی و پیراپزشکی بر اثر اجرای و در چهارچوب برنامههای صنعت،ارایه خدمات در زمینه

 دهندگان و کادر خدماتی واحدها و مؤسساتآموزش آموزش گیرندگان،مؤثر در آموزش ) مشارکت عوامل

 .گرددآموزشی( کسب می

نامه محل درآمدهای موضوع این آیین های مواد اولیه و مصرفی که ازدرآمدهای حاصل از فروش ضایعات و دور ریزی تبصره ـ

 .نامه منظور گردداین آیین 10اموال( باید به حساب موضوع ماده  ضایعات و اسقاطی به استثنایخریداری شده باشند )

 توانندآموزشی خود در صورتی می نامه براساس ماهیتای مشمول این آیینواحدها و مؤسسات آموزش فنی و حرفهـ  3ماده 

 هایمحصوالت تولیدی و عرضه خدمات بنمایند، که انجام این امر با برنامه و به هر حال فروشاقدام به امر تولید یا قبول سفارش

 های موافقآموزشی نشود و در آن مهارتمنطبق و هماهنگ بوده و باعث افزایش مدت دوره آموزش آنها

 .باشد های تحصیلی واجد یا مؤسسه آموزشی وجود داشته ودر حد توان آموزش گیرندگانبا رشته

نامه امکان پذیر این آیین 6یت ماده رعا انجام کارهای خدماتی یا تولیدی در خارج از واحد یا مؤسسه آموزشی نیز باتبصره ـ 

 .است

نامه و تصویب هیأت نظارت این آیین و با رعایت مفاد 3ای در اجرای ماده واحدها و مؤسسات آموزش فنی و حرفه ـ 4ماده 

ه یا خانای وزارتکه به امضای رییس ستاد هماهنگی آموزش فنی و حرفه هاییدستورالعملواحد یا مؤسسه آموزشی برمبنای

 .انجام سفارش اقدام نمایندتوانند نسبت به پذیرش وگردد میذیربط ابالغ می سازمان دولتی

شورای انقالب جمهوری اسالمی  59.2.20ای کشور موضوع مصوبه مورخ شورای عالی هماهنگی آموزش فنی و حرفه ـ 1تبصره 

 .شودعالی نامیده مینامه شورایایران در این آیین



 .شودنامیده می "ستاد"نامه آیین خانه یا سازمان دولتی در اینای وزارتستاد هماهنگی آموزش فنی و حرفه ـ 2تبصره 

 .میشود نامه هیأت نامیدههیأت نظارت واحدها یا مؤسسه آموزش ذیربط در این آیینـ  3تبصره 

 :بود زیر خواهدای به شرح ترکیب هیأت در واحدها یا مؤسسه آموزشی فنی و حرفهـ  5ماده 

 .الف ـ رییس یا سرپرست واحد یا مؤسسه آموزشی به عنوان رییس هیأت

 .ب ـ باالترین مقام مالی واحد یا مؤسسه آموزشی

 .ای با انتخاب کادر آموزشیپ ـ یک نفر از معلمان فنی یا حرفه

 و نحوه تعیین دو عضو دیگر را طی داده ایشتوانند اعضای این هیأت را به پنج عضو افزدر صورت لزوم ستادها می ـ 1تبصره 

 .متبوع خود ابالغ نمایند مؤسسات آموزشیدستورالعملی به واحدها یا

 .مدت عضویت موضع بند پ و تبصره یک ماده را ستاد تعیین خواهد کردـ  2تبصره 

 ت مشورت بدون حق رأی درجه تواند در صورت لزوم و بنابر نیاز از متخصصین مطلع و صاحب نظرهیأت میـ  3تبصره 

 .جلسات دعوت به عمل آورد

ضمیمه  تبی با رعایت موارد مندرج در برگک نامهقبول سفارشات تولیدی یا خدماتی و انجام آن باید مبتنی بر موافقت ـ 6ماده 

 :ترتیب زیر خواهد بود محصوالت و خدمات بهباشد و سفارش و فروش

 .و مؤسسات وابسته یا تابعه آن خانه یا سازمان متبوعالف ـ وزارت

 .های دولتی و نهادهای انقالب اسالمیها، مؤسسات و شرکتخانهب ـ سایر وزارت

 اعم از اشخاص حقوقی یا حقیقیها و بخش خصوصی )یپ ـ تعاون

پرداخت پیش نامه را بهعنوانموافقت از کل مبلغ %20در صورتی که سفارش دهنده بخش خصوصی باشد باید حداقل  ـ 8ماده 

ها واریز نماید. وجوه مورد بحث با ادارات امور اقتصادی و دارایی در شهرستان در مرکز و یابه حساب سپرده ذیحسابی ذیربط

نیز با تایید هیات و با رعایت مقررات  خواهد بود و استرداد آننامه( این آیین10هیأت قابل انتقال به حساب موضوع ماده ) تأیید

 .آیدداد وجوه سپرده به عمل میعمومی استر

نه کسب درآمد، در انجام سفارش  مؤسسه آموزشی با رعایت اهداف مورد نظر که همان توجه به کیفیت آموزشی است ـ 9ماده 

را مورد توجه قراردهد. دستورالعمل مربوط به تعیین نسبت مشارکت  مشارکت آموزش گیرندگانیا تولید و خدمات باید حداکثر

 .هیأت تعیین خواهد شدآموزش دهندگان با توجه به نوع کار، توسط گیرندگان وآموزش 

متناسب با ارزش کار ومسئولیت  میزان مشارکت آموزش گیرندگان و آموزش دهندگان واحد یا مؤسسه آموزشی ـ 1تبصره 

نحوه انجام این امر را هیأت تعیین های مخصوص ثبت گردد. در کارت تولید یا سفارش بایدمحوله در انجام کارهای مربوط به

 .نمایدمی



تولید یا خدمات دیگر واحدها یا  مشارکت آموزش گیرندگان و آموزش دهندگان واحد یا مؤسسه آموزشی در امرـ  2تبصره 

فق پیشنهاد باالترین مقام واحد یا مؤسسه آموزشی دعوت کننده و موا براساس نیاز خاص بهمؤسسات آموزشی ممنوع است مگر

 مؤسسه دعوت شونده هیأت واحد یا

در بانک مرکزی ایران برای هر وزارت خانه  هایی که توسط خزانهنامه باید به حسابهای موضوع این آیینکلیه دریافتـ  10ماده 

تسلیم  شود واریز و رسید مربوط به واحد یا مؤسسه آموزشیای( افتتاح میحرفه آموزش فنی ومربوطه بهیا سازمان دولتی )

 .مزبور را به ستاد ارسال نماید واحد یا موسسه اموزشی موظف است فتوکپی رسید .گردد

نامه را برحسب دستگاه مشمول این آیین خانه یا سازمان دولتیمه ماهه ریزدرآمد وصولی هر وزارتخزانه داری کل هـ  11ماده 

 .ایدنمذیربط اعالم می دستگاه و اجرایی به دبیرخانه شورای عالی

 تخصیص وجوه الزم را به دبیرخانه درخواست بینی نیاز خود راخانه یا سازمان دولتی براساس پیشستاد هر وزارتـ  12ماده 

 .نمایندمیشورای عالی هماهنگی اعالم

های خاص ههزین ) 503049اعتبار ردیف  ای از محلفهرست وجوه مورد نیاز واحدها یا مؤسسات آموزش فنی و حرفهـ  13ماده 

ای کشور به کمیته تخصیص دبیرکل شورای عالی هماهنگی آموزش فنی و حرفه قانون بودجه توسطای(های فنی و حرفهآموزش

 (30شد تا تخصیص اعتبار موضوع ماده )( قانون برنامه و بودجه ارسال خواهد30ماده ) اعتبار موضع

مربوط هایگردد. ذیحسابان دستگاه ار آن به هر دستگاه وخزانه ابالغقانون برنامه و بودجه ارسال خواهد شدتا تخصیص اعتب

هایی که به همین درخواست وجه نمایند. وجوه مذکور از طریق خزانه به حساب موظفند در حدود اعتبار تخصیص یافته از خزانه

دستگاه اجرایی یا مقاممجاز از  رین مقامشود واریز خواهد شد. برداشت از حساب مذکور باامضای باالتمیافتتاح شده یا به منظور

 .باشدطرف ایشان و ذیحساب ذیربط مجاز می

های هر یک از واحدهای هزینه خانه یا مؤسه مربوط مکلف است در صورت لزوم برتای پرداختذیحساب وزارتـ  14ماده 

های واحد وجوه الزم برای انجام هزینهافتتاح حساب نموده، و  نزد یکی از شعب بانک ملیایوموسسات آموزشی فنی و حرفه

 یافته به صورت تنخواه گردان به حسابو در حدود اعتبار تخصیص "فهرست ارسالی ستاد" سمربوطه را براسا

مؤسسه باالترین مقام مالی واحد یا بانکی مذکور واریز نماید. برداشت از حساب مذکور با امضای مشترک رییس یا سرپرست و

های مذکور باشد. افتتاح حسابهای انجام شده مجاز میارایه اسناد هزینه های بعدی در قبالواهد شد. پرداختآموزشی انجام خ

 .ها با اداره امور اقتصادی و دارایی محل خواهد بودخزانه و در شهرستانمعرفی در مرکز با

تشخیص هیات به مصارف زیر خواهد  به (14 موضوع مادهوجوه واریز شده به حساب هر واحد یا مؤسسه آموزشی )ـ  15ماده 

 :رسید

 .آنها الف ـ خرید مواد اولیه و وسایل و ابزار آموزشی و کمک آموزشی و تعمیر و تکمیل

الزحمه کاالهای تولید شده( جهت پرداخت حق پس از کسر هزینه مواد اولیهاعتبار تخصیص یافته ) %20و حداکثر  5ب ـ حداقل 

 .آموزش گیرندگان



شده( جهت خرید خدمات مورد لزوم و  پس از کسر هزینه مواد اولیه کاالهای تولیداعتبار تخصیص یافته ) %40حداکثر تا  -پ 

ها واحد یا التدریس که برای انجام وظایف و فعالیتو حق کارشناس و حق التحقیقهر گونه حقالزحمه مربوط و نیزپرداخت حق

 .ضروری است مؤسسه آموزشی

 .گیرندگان موزشآ تأسیسات و امکانات تربیتی، رفاهی و تشویق آموزش دهندگان و ت ـ ایجاد

( در سال 100000یکصد هزار ریال ) فوق حداکثر تا مبلغ "ت"های ذکر شده در بند میزان پرداختی بابت تشویقتبصره ـ 

های آموزشی مربوط در چهارچوب برنامهابتکار، ابداع، اکتشاف و اختراعی  که دارایبرای هر آموزش گیرنده یا آموزش دهنده

مجموع مبلغ اختصاص  خواهد بود مشروط بر آنکهتشخیص و پیشنهاد هیأت و پس از تصویب ستاد قابل پرداخت باشد بنا به

 .این ماده تجاوز ننماید"ت"ده درصد( وجوه موضوع بند )  یافته برای این امر در طول سال برای هر موسسه یا واحد آموزشی از

انجام شدذه مربوط را که قباًل به  هاینامه مکلفند کلیه اسناد هزینهواحدها مؤسسات آموزشی مشمول این آیینـ  16ماده 

یا مؤسسه آموزشی رسیده است جهت واریز تنخواه گردان دریافتی و منظور  مقام مالی واحدامضای رییس یا سرپرست و باالترین

 .ارسال دارندقطعی به ذیحسابی مربوط هزینه به حساب هزینه نمودن اسناد

 هماهنگی ذیربط تدوین و جهت اجرا به نامه از طریق ستادنحوه انجاممعامالت و خرید خدمات موضهع این آیینـ  17ماده 

 .اطالع به دبیرخانه شورای عالی ارسال خواهد گردید ای از آن جهتنسخههیأت مربوط ابالغ خواهد شدو

 .برای سنوات بعد نخواهد بود ها مجاز به ایجاد تعهدات پرسنلی و یا هر نوع تعهد دیگریأتستادها و هتبصره ـ 

آوری و پس از رسیدگی و را جمع های کلیه واحدها ومؤسسات تابعهذیحساب موظف است اسناد مربوط به هزینهـ  18ماده 

ای ضر این رابطه مستقیماً پرداخت نموده است پس از امهایی را که دهزینه همچنین اسناد مربوط بهتهیه خالصه اسناد مذکور و

 .نماید ایشان به هزینه قطعی منظورباالترین مقام دستگاه اجرتایی یا مقام مجاز از طرف خود و

ها و دبیرخانه شورای عالی معرفی به هیأت نامه فرد یا افرادی راستاد موظفند در ارتباط با اجرای مفاد این آیینـ  25ماده 

 .مایندن

 .باشدنمی نامه مجازخرید هر گونه زمین و ساختمان از محل اعتبارات موضوع این آیین ـ 26ماده 

شود جزو اموال دولتی و یا ایجاد می نامه خریداریکلیه اموال و تأسیساتی که از محل اعتبارات موضوع این آیینـ  27ماده 

 .گرددمحسوب می

حساب خزانه نزد بانک مرکزی ایران واریز  ه هر سال تا پایان فروردین ماه سال بعد باید بهمانده وجوه مصرف نشدـ  28ماده 

 .گردد

 

ها و صورت جلسات درآمدها وهزینه ها موظفند هر شش ماه یک بار گزارش عملکرد بودجه خود را که شاملهیأت ـ 29ماده 

ایند تا از طریق دستگاه اجرایی گزارشات الزم به شورای عالی و ذیربط ارسال نم وزارتخانه یا سازمانمربوط خواهد بود به ستاد

 .اعالم شود 1362بودجه سال قانون 75تبصره  "ح"برنامه و بودجه برطبق بند  سازمان



و عملیات انجام شده از محل اعتبار  ها، ستادها مکلفند فهرست هزینه1362قانون بودجه ساتل  41دراجرای تبصره ـ  30ماده 

جهت تقدیم به مجلس  1362با گزارش توجیهی هر سه ماه یک بار در سال  را همراه 1362سال قانون بودجه 75بصره موضوع ت

قانون  75نامه اجرایی بند ب تبصره آیین اصالح وزیرنخست -میرحسین موسوی  .وزیری ارسال دارندنخست شورای اسالمی به

بنا به  1370.2.11هیأت وزیران در جلسه مورخ  244 – 1370.03.29 -ه 104ت15083. - 1370.02.11 62بودجه سال 

امور اقتصادی و ای کشور و تأیید وزارتشورای عالی هماهنگی آموزش فنی و حرفه 1370.1.25مورخ  127پیشنهاد شماره 

نامه آیین :تصویب نمود کشور کل 1362( قانون بودجه سال 75تبصره ) "ب"و سازمان برنامه و بودجه و به استناد بند  دارایی

 کل کشور موضوع 1362( قانون بودجه سال 75تبصره ) "ب"اجرای بند 

 :گردددر موارد زیر اصالح می 1362.4.27مورخ  8424نامه شماره تصویب

 

آموزشی  وجوه واریز شده به حساب هر واحد یا مؤسسه - 15ماده  .نامه و تبصره آن به شرح زیر تغییر یابد( آیین15ماده ) -1

 :تشخیص هیأت به شرح زیر مصرف خواهد شد ( به14موضوع ماده )

 .خرید مواد اولیه مصرف شده در تولید محصوالت و خدمات فروش رفته -الف 

هایی که ستاد تعیین خواهد کرد به نسبت با رعایت "الف"باقیمانده اعتبار تخصیص یافته پس از کسر اعتبار موضوع بند  -ب 

 :رسدمیمصارف زیر 

 .خرید مواد اولیه و وسائل و ابزار آموزشی و کمک آموزشی و تعمیر و تکمیل آنها  -

 .دهندگانالزحمه آموزش گیرندگان و آموزشقح  -

 .گیرندگان مطابق ضوابطی که ستاد تعیین خواهد کرددهندگان و آموزشتشویق آموزش  -

التدریس که برای انجام و حق التحقیق و حق کارشناسییز حقالزحمه مربوط و نخرید خدمات مورد لزوم و پرداخت حق  -

 .آموزشی ضروری استوظایف و فعالیتهای واحد یا مؤسسه

 .ایجاد تأسیسات و امکانات تربیتی و رفاهی - 

 برای مصارف تعیین شده در ماده فوق ( درصد از وجوه تخصیص یافته در طول سال را10توانند حداکثر )ستادها می -تبصره 

 .در ستاد هزینه نمایند الزحمه کارشناسیحقدرصد( پرداخت 5حداکثر یا )

 .نامه اضافه گردد( آیین10متن زیر به عنوان تبصره به ماده ) - 2 

 

نامه با هیأت و ( این آیین3و ) (2) مسئولیت انطباق درآمدهای واریز شده هر واحد یا مؤسسه آموزشی یا مفاد مواد -تبصره 

 .مناسب بر این امر نظارت داشته باشند تمهیداتتادها مکلفند یا اتخاذستاد است. س

الزحمه یا پرداخت حق"عبارت  15 دبیر هیأت دولت در تبصره ماده 70.11.2مورخ  50454پاورقی: به موجب نامه شماره *

الزحمه کارشناسی در ستاد داخت حقدرصد( پر 5حداکثر یا )"به اشتباه  "درصد( هزینه نمایند5حداکثر کارشناسی در ستاد )

  .تحریر گردیده است "هزینه نمایند



 

 معاون اول رییس جمهور -حسن حبیبی 

 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران - 149ماده 

کند فرصتهایی که از آنها استفاده نمی در شود اجاره اماکن و فضاهای آموزشیبه وزارت آموزش و پرورش اجازه داده می -الف 

 برای فرهنگیان دریافت نموده و براساس مفاد بند )ب( این ماده هزینه نماید. در این قرارداد و با حق اولویترا از طریق انعقاد

 .مداخله کارکنان در معامالت دولتی نخواهند بودخصوص فرهنگیان مشمول قانون منع

کند به حسابهایی که مصوب، دریافت می شود، درآمدهایی را که براساس قوانینرورش اجازه داده میبه وزارت آموزش و پ -ب 

شود واریز کند تا به حساب درآمد اختصاصی دستگاه ملی و استانی افتتاح می هر یک از دستگاههای اجرائیتوسط خزانه برای

همین به ربط کهاختصاصی دستگاه ذی ی، از محل اعتبار درآمد( وجوه واریز%100صددرصد )منظور شود. همه ساله معادل مربوط

 .اختیار دستگاه مربوط قرار خواهد گرفتدر شود،بینی میمنظور در قانون بودجه هر سال پیش

پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش به تصویب هیأت  الف( این ماده در دستگاههای اجرائی ملی بنابههای مربوط به بند )تعرفه -ج 

 .اجرائی استانی به تصویب شورای آموزش و پرورش استان خواهد رسید های مربوط به دستگاههایتعرفهوزیران و

  دولت مالي مقررات از بخشي تنظيم قانون 43 ماده

تحت عنوان  1373.12.28( قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 86متن مندرج در ماده )

 گردد :( الحاق می86الف( درج و متن زیر به عنوان بند)ب( به ماده ))بند

ای که به پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و نامهشود براساس آیینها و مؤسسات دولتی اجازه داده میبه وزارتخانه -ب 

رسد به منظور استفاده بهینه از ساختمانها و امکانات امور اقتصادی و دارائی به تصویب هیأت وزیران میریزی کشور و وزارتبرنامه

ای وارد ننماید و تأثیر نامطلوبی نگذارد، به صورت وظایف مستمر و جاری آنها لطمهه فعالیتها وموجود خود مشروط بر آن که ب

 سال یا کمتر اجاره دهند.موقت به اشخاص حقیقی و حقوقی به قیمت روز به مدت یک

 


