
8/7/2019 مرکز پژوھشھا - آیین نامھ اجرایی بند (ت) ماده (۶٣) قانون برنامھ پنجسالھ ششم توسعھ اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی جمھوری اسالمی ایران

https://rc.majlis.ir/fa/law/print_version/1062382 1/2

 تاریخ ابالغیه : 1397/03/22
شماره ابالغیه : 33934/

تاریخ تصویب : 1397/03/13 ت54690هـ

آیین نامه اجرایی بند (ت) ماده (63) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعی و
فرهنگی جمهوري اسالمی ایران

 

 

   

شماره33934/ت54690هـ                                                             1397/3/22 

 

وزارت آموزش و پرورش 

 

سازمان برنامه و بودجه کشور 

 

هیأت وزیران در جلسه 1397/3/13 به پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش و به استناد تبصره بند (ت) ماده (63) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، 

اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی ایران ـ مصوب 1395 ـ آیین نامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب کرد: 

 

آیین نامه اجرایی بند (ت) ماده (63) قانون برنامه پنجساله ششم 

 

توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی ایران 

 

ماده1ـ در این آیین نامه، اصطالحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند: 

 

الف ـ سازمان: سازمان نوسازي، توسعه و تجهیز مدارس کشور. 

 

ب ـ خیرین مدرسه ساز: اشخاص حقیقی یا حقوقی غیردولتی که با استفاده از منابع غیردولتی، نسبت به کمک مالی (نقدي یا غیرنقدي)، تأمین عرصه و اعیان، 

احداث، توسعه، تکمیل و تجهیز فضاهاي آموزشی و پرورشی و تحویل و اهداي آنها به وزارت آموزش و پرورش اقدام می کنند. 

 

پ ـ طرح (پروژه): تکمیل فضاهاي آموزشی و پرورشی نیمه تمامی که خیرین مدرسه ساز طی تفاهم نامه با ادارات آموزش و پرورش و سازمان و ادارات تابع اجرا 

می نمایند. 

 

ت ـ کمک هاي تحقق یافته: هر نوع آورده مالی اعم از منقول و غیرمنقول خیرین مدرسه ساز. 
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ماده2ـ سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است طی سال هاي اجراي قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی ایران 

ـ مصوب 1395 ـ نسبت به انجام موارد زیر اقدام نماید: 

 

الف ـ معادل کمک هاي تحقق یافته سال قبل خیرین مدرسه ساز، اعتبار الزم را جهت تکمیل طرح  (پروژه )هاي نیمه  تمام خیرین مدرسه ساز در بودجه سنواتی 

سازمان پیش بینی نماید. 

 

تبصره ـ سازمان موظف است گزارش مربوط به کمک هاي تحقق یافته موضوع این آیین نامه را که با استفاده از گزارش مجامع خیرین مدرسه ساز تهیه می شود، 

براساس دستورالعملی که سازمان برنامه و بودجه کشور ابالغ می کند، حداکثر تا پایان تیرماه هر سال پس از ارزیابی به سازمان مذکور ارسال نماید. 

 

ب ـ اعتبارات الزم براي پرداخت حقوق و عوارض قانونی متعلق به طرح (پروژه) هایی که صد در صد (100%) آن توسط خیرین مدرسه ساز اجرا شده است، نظیر 

عوارض شهرداري و حق انشعاب آب، برق، تلفن، گاز و فاضالب را در بودجه سنواتی سازمان پیش بینی نماید. 

 

پ ـ به  منظور ترویج فرهنگ مشارکت خیرین و تأمین هزینه هاي برگزاري آیین هاي تکریم خیرین مدرسه ساز نظیر برگزاري جشنواره، همایش، انتشار کتاب و 

مجله و تهیه اقالم تبلیغاتی و فرهنگی، اعتباري معادل دو و نیم درصد (2/5%) کمک هاي تحقق یافته خیرین را در بودجه هزینه اي ساالنه سازمان پیش بینی 

نماید. 

 

ماده3ـ طرح  (پروژه) هایی که حداقل سی درصد (30%) از منابع آنها توسط خیرین مدرسه ساز تأمین شده و به بهره برداري برسند، می توانند توسط خیرین مدرسه 

ساز نام گذاري شوند و تغییر نام آن بدون درخواست آنها یا وراثشان امکان پذیر نیست. 

 

تبصره ـ مدارسی که داراي هویت ملی، دینی و فرهنگی ویژه می باشند با تشخیص 

وزارت آموزش و پرورش از حکم این ماده مستثنی می باشند. 

 

معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیري 
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