
عادی

طرح  قانون الحاق یک تبصره به ماده ۱۷ قانون تعیینتکلیف استخدامی معلمین حقالتدریسی و 
آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش

کمیسیون های ارجاعی

معاونت قوانین

سال اول_یازدهم دوره

تاریخ چاپ
۲۳/۰۶/۱۳۹۹

۱۸۲ شماره چاپ
۱۶۸ شماره ثبت

آموزش، تحقیقات و فناوری اصلی: 
اجتماعی-برنامه و بودجه و محاسبات فرعی:
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باسمهتعالی

ریاست محترم مجلس شورای اسالمی
احتراماً طرح ذیل که به امضای ۶۰ نفر از نمایندگان رسیده است، جهت طی مراحل قانونی تقدیم میشود.

مقدمه (دالیل توجیهی): 
در قانون الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریسی و آموزشیاران نهضت 
سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش و همچنین قانون اصالح تبصره ۱۰ ماده ۱۷ قانون تعیین تکلیف 
استخدامی معلمین حق التدریسی و آموزش دهندگان نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش با اعمال 
محدودیت زمانی قبل و بعد از سال ۱۳۹۲باعث بروز بی عدالتی و تبعیض در دو گروه شده است بدین صورت 

که 

۱- قانون برای آموزش دهندگان نهضت سوادآموزی ورودی سالهای ۹۲ و بعد از آن مسکوت است.

۲- برای آموزش دهندگان فرد به فرد نهضت سوادآموزی که قبل از ۹۲ به طور مستمر مشغول فعالیت بوده 
اند و تنها در یک مقطع زمانی تنها به دلیل اینکه تجمیعی نبوده اند از گروه مشمولین حذف شده اند.

۳- آن دسته از آموزش دهندگان که سالها قطع همکاری کرده بودند به کار گرفته شده اند در حالیکه به 
استمرار فعالیت آموزشدهندگان مستمر نهضت سوادآموزی فقط به این دلیل که سال آغاز فعالیت آنها ۱۳۹۲ 

و بعد از آن بوده است وقعی نهاده نشده است.

۴- نظر به موفقیت سازمان نهضت سوادآموزی در بازه زمانی چهل سال پس از انقالب و ریشه کنی بی سوادی 
در کشور از یک سو و تمهیدات حکومت کریمه جمهوری اسالمی که منجر به برخورداری افراد از سواد ابتدایی 
در دوران کودکی گردیده است، آموزش دهندگان با فقدان سوادآموز مواجه هستند و این امر منجر به قطع 
همکاری اجباری آنان می گردد. لذا هر گونه تاخیر در تعیین سرنوشت آموزش دهندگان ورودی سال ۹۲ و 

بعد از آن ظلمی آشکار در حق آنها خواهد بود.

۵- آموزش دهندگان فعال نهضت سوادآموزی در آزمون جهاد دانشگاهی شرکت کرده و دوره مذکور را با 
موفقیت سپری کرده اند در حالیکه در طرح قبلی به این مهم پرداخته نشده و لذا راه مشمول شدن تعدادی 

افراد غیرفعال باز شده است.

۶- به دلیل ذکر نکردن نیروهای خرید خدمات آموزشی آن دسته از معلمین که به صورت بسته های حمایتی 
با آموزش و پرورش همکاری داشته اند ، بالتکلیف مانده اند. از طرف دیگر، هیچ شرط و محدودیتی برای 
نیروهای خرید خدمات نیز مترتب نبوده و با توجه به سیستم دستی بایگانی این نیروها، آمار غیرواقعی و به 

مراتب بسیار باالتر از تعداد واقعی معلمان بسته های حمایتی مستمر اعالم شده است.
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۷- با توجه به اینکه قانون استخدام، گروههای مشمول را منوط به قبولی در آزمون دانسته است.  لذا این 
محدودیت زمانی تنها باعث بی عدالتی شده است. به عبارت دیگر،  فقط آموزشدهندگان نهضت سوادآمرزی 
ملزم به قبولی در آزمون قبل از دوره هستند و سه گروه دیگر باید در آزمونی که بعد از گذراندن دوره برگزار 

میشوند نمره قبولی کسب نمایند.

۸- موارد فوق، موجب شده عمال اجرای مصوبه ۳/۶/۹۵ قابلیت اجرایی نداشته باشد و در صورت اجرا نیز منجر 
به نارضایتی گروه آموزشدهندگان نهضت سوادآموزی خاصه آموزش دهندگان ورودی سال های ۹۲ و بعد از 

آن از وجود تبعیض و ناعدالتی بین آنها و سه گروه دیگر  آموزشی گردد.

لذا در راستای رفع تبعیض و همچنین بسط عدالت پیشنهاد می گردد حذف محدودیت زمانی و همچنین حذف 
کلمه تجمیعی برای آموزش دهندگان نهضت سوادآموزی. انجام و منظور از واژه مستمر برخورداری از یکی از 

دو شرط زیر قلمداد گردد:

الف) نیروهای هر چهار گروه آموزشی اعم از خرید خدماتی، حق التدریس، پیش دبستانی و آموزش دهندگان 
نهضت سوادآموزی حداکثر مدت دو سال قطع همکاری داشته باشند و یا اینکه 

ب) حداقل سه سال منتهی به سال ۹۸ به طور مستمر و بدون قطع همکاری فعالیت داشته باشند،  تا با تحت 
پوشش رفتن افرادی که قبال قطع همکاری کرده اند اجحافی در حق افرادی که به طور مستمر فعالیت داشته 

اند صورت نگیرد.

لذا پیشنهاد میگردد قانون مذکور به شرح پیوست اصالح گردد. 

 لذا طرح ذيل تقديم ميشود:
محمدرضا صباغیان بافقی - عادل نجف زاده - غالمعلی کوهساری - حسینعلی شهریاری - سارا فالحی 
- محسن فتحی - حسین گودرزی - رمضانعلی سنگدوینی - کمال حسین پور - احمد جباری - فریدون 
حسنوند - سیدجواد حسینی کیا - احمدحسین فالحی - جلیل رحیمی جهان آبادی - ذبیح الله 
اعظمی ساردوئی - فداحسین مالکی - صدیف بدری - سیدالبرز حسینی - محمد سرگزی - احمد 
محرم زاده یخفروزان - کیومرث سرمدی واله - حسین حاتمی - قاسم ساعدی - نصراله پژمان فر - 
علی رضائی - عبداله ایزدپناه - حسین میرزائی - شیوا قاسمی پور - مهدی سعادتی بیشه سری - رضا 
حاجی پور - محمدرضا مبلغی - شهباز حسن پوربیگلری - عبدالعلی رحیمی مظفری - حسن رزمیان 
مقدم - فرهاد طهماسبی - سیدعلی یزدی خواه - پرویز اوسطی - سیدکاظم دلخوش اباتری - احسان 
ارکانی - فاطمه محمدبیگی - منصور شکرالهی - روح اله عباس پور - رضا آریان پور - یعقوب رضازاده - 
انور حبیب زاده بوکانی - جالل محمودزاده - حسینعلی حاجی دلیگانی - رسول فرخی میکال - 
محمدمهدی فروردین - غالمرضا منتظری - جعفر راستی - علیرضا نظری - علی علی زاده - بهروز 
محبی نجم آبادی - سیدمرتضی خاتمی - حسن نوروزی - سلمان اسحاقی - رجب رحمانی - مهدی 
روشنفکر - بهزاد رحیمی 
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عنوان طرح:
طرح   قانون الحاق یک تبصره به ماده ۱۷ قانون تعیینتکلیف استخدامی معلمین حقالتدریسی 

و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش
 

 طرح الحاق یک تبصره به ماده ۱۷  به قانون تعیین تکلیف معلمان حق التدریس و 
آموزشیاران نهضت سواد آموزی در وزارت آموزش و پرورش

 

ماده واحده - یک تبصره به شرح زیر به ماده ۱۷ قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین  
حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سواد آموزی مصوب  ۱۵/  ۷/ ۱۳۸۸  و اصالحات  و 

الحاقات بعدی آن الحاق می گردد:

 

ماده الحاقی- وزارت آموزش و پرورش مکلف است هر چهار گروه آموزشی (نیروهای 
خرید خدمات آموزشی(شرکتی) ، معلمان حق التدریس مستمر و غیر مستمر و مربیان 
پیش دبستانی و نیروهای آموزش دهندگان نهضت سواد آموزی که تا پایان سال ۱۳۹۸ 
به صورت مستمر(از زمان شروع فعالیت دارای کمتر از سه سال قطع همکاری بوده  و یا 
سه سال منتهی به سال۱۳۹۸ را به طور مستمر فعالیت کرده اند) با  رعایت موارد ذیل 

استخدام و تعیین تکلیف نماید. 

 

۱- کلیه نیروهای حق التدریس مستمر و غیر مستمر  و مربیان  پیش دبستانی، معلمان  
خرید خدمات آموزشی(شرکتی) شاغل در مدارس دولتی  و آموزش دهندگان نهضت 
سواد آموزی دارای گواهینامه قبولی دوره توانمندسازی آموزش دهندگان نهضت 
سوادآموزی از  جهاد دانشگاهی که تا پایان سال ۱۳۹۸ به صورت مستمر(از زمان شروع 
فعالیت دارای کمتر از سه سال قطع همکاری بوده  و یا سه سال منتهی به سال۱۳۹۸ را به 
طور مستمر) فعالیت داشته اند  طی یک دوره آموزشی حداکثر یک سال  در دانشگاه 
فرهنگیان و شرکت در آزمون پایان دوره و اخذ نمره قبولی بر اساس سابقه کار (تا پایان 
برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی-اجتماعی و فرهنگی) به استخدام رسمی درآیند. 

۲- کلیه نیروهای مشمول قانون فوق الذکر اعم از حق التدریس مستمر و غیر مستمر  و 
مربیان پیش دبستانی ، معلمان  خرید خدمات آموزشی(شرکتی) شاغل در مدارس 
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دولتی  و آموزش دهندگان نهضت سواد آموزی  دارای گواهینامه قبولی دوره 
توانمندسازی آموزش دهندگان نهضت سوادآموزی از  جهاد دانشگاهی که به طور مستمر 
فعالیت کرده و در آزمون پایان  دوره قبول نشده اند با توجه به نیاز منطقه می توانند به 
صورت حق التدریس ادامه همکاری دهند و در سنوات بعدی در آزمون شرکت نمایند و 

در صورت احراز نمره قبولی به استخدام رسمی درآیند. 

 

۱- نحوه آموزش در دانشگاه فرهنگیان و پذیرش بر اساس آیین نامه اجرایی که حداکثر 
ظرف مدت سه ماه از تاریخ الزم االجرا شدن این قانون توسط وزارت آموزش و پرورش و 
سازمان اداری و استخدامی کشور با نظارت دو نفر از اعضای کمسیون آموزش، تحقیقات 

و فناوری تهیه می شود و به تصویب هیئت وزیران می رسد، تعیین می شود. 

۲- بار مالی ناشی از تصویب این قانون از محل بودجه در نظر گرفته شده برای طرح بسته 
های حمایتی و خروج بازنشستگان آموزش و پرورش تامین می شود. همچنین اجرای 

حکم این قانون منوط به پیش بینی منابع مالی الزم در قانون بودجه سنواتی است.
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هیأترئیسه محترم مجلس شورای اسالمی
احتراماً، در اجرای قانون آییننامه داخلی مجلس شورای اسالمی و ماده (۴) قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب 

۱۳۸۹/۳/۲۵ نظر معاونت قوانین در مورد طرح: 

 قانون الحاق یک تبصره به ماده ۱۷ قانون تعیینتکلیف استخدامی معلمین حقالتدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت 

آموزش و پرورش تقدیم می شود.

معاون قوانین
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نظر ادارهكل تدوین قوانین
معاون محترم قوانین

احتراماً در اجرای بندهای (۲) و (۴) ماده (۴)   تدوين و تنقيح قوانین و مقررات كشور مصوب ۱۳۸۹/۳/۲۵ نظر اين اداره
كل بهشرح زير تقديم ميشود:

۱- سابقه تقدیم:
   
   

                                          (موضوع اصل ۸۵ قانون اساسی) رد شده و اینک با:

  مجدداً قابل پیشنهاد به مجلس  

۲- در اجراي بند (۲) ماده (۴) قانون تدوين و تنقيح قوانين و مقررات كشور:

در طرح تقدیمی آیین نگارش قانونی و ویرایش ادبی

۳- از نظر آييننامه داخلي مجلس (شكلي)
الف- ماده ۱۳۱-

اول- حداقل امضا الزم (۱۵ نفر)

دوم- موضوع و عنوان مشخص  

سوم- دالیل لزوم تهیه و پیشنهاد در مقدمه

چهارم- موادی متناسب با اصل موضوع و عنوان 
ب- ماده ۱۳۸- 

طرح تقدیمی دارای                                                    است و پیشنهاد آن به عنوان                        

مواجه با ایراد 

ماده ۱۳۰  
   -

قبال تقدیم نگردیده است██

قبالً در جلسه علني شماره        مورخ       ☐  
 تقديم و در تاريخ            در

مجلس☐

کمیسیون☐

می باشد☐

نمی باشد☐

رعایت شده است.☐

رعایت شده است(با نظر کارشناسی)☐

رعایت نشده است، دالیل مغایرت به ضمیمه تقدیم می شود.██

دارد██

ندارد☐

دارد██

ندارد☐

دارد██

ندارد☐
دارد██

ندارد☐

ماده واحده██

مواد متعدد☐ یک موضوع██

بیش از یک ☐
موضوع

نمی باشد.██

می باشد.☐

  با تقاضای کتبی ۵۰ نفر از نمایندگان (مشروط به تصویب مجلس)☐   با تغییر اساسی☐

پیش از انقضاء شش ماه☐  

 با تقاضای کتبی کمتر از ۵۰ نفر از نمايندگان ☐   با انقضاء شش ماه☐  
   بدون تغییر اساسی ☐
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- در اجرای بند (۴) ماده (۴) قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات كشور مصوب 
 :۱۳۸۹/۳/۲۵

اول: از نظر قانون اساسی؛
طرح تقدیمی با قانون اساسی به طور کلی مغایرت 

دوم: از نظر سیاستهای كلی نظام و سند چشمانداز؛
طرح تقدیمی با سیاست های کلی نظام و سند چشم انداز مغایرت 

سوم: از نظر قانون برنامه؛
   طرح تقدیمی با قانون برنامه مغایرت 

چهارم: از نظر آییننامه داخلی مجلس (ماهوی)؛

الف- ماده ۱۴۰- رعایت اصل هفتاد و پنجم قانون اساسی     

ب- ماده ۱۸۱- موجب اصالح یا تغییر برنامه مصوب 

 ونیاز به  ۲/۳ رای نمایندگان

تعداد .......... برگ اظهارنظر به ضميمه تقديم ميشود.
مدیر کل تدوین قوانین

۵- طرح تقدیمی از حیث پیشگیری از وقوع جرم با بند (۵)اصل(۱۵۶) قانون اساسی مغایرت

معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه

ضمیمه نظر ادارهكل تدوین قوانین

بیان مستندات و دالیل مغایرت:

در رابطه با طرح تقدیمی آیین نگارش قانونی و ویرایش ادبی: ۱- آیین نگارش متون 

ندارد. ██
دارد.اصول مغایر به ضمیمه تقدیم می شود. ☐

ندارد. ██
دارد.دلیل مغایرت به ضمیمه تقدیم می 

شود.
☐

ندارد. ██
دارد.دلیل مغایرت به ضمیمه تقدیم می شود. ☐

شده است. ██
نشده است.دلیل مغایرت به ضمیمه تقدیم می شود. ☐

نمی شود ██
می شود ☐

ندارد. ██
دارد. ☐

 ندارد.
 دارد.

 ندارد.
 دارد.
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قانونی در تبصره الحاقی رعایت نشده و الزم است مورد بازنویسی قرار گیرد. 

» تا انتها حذف و عبارت ۱۳۸۹/۱۰/۷ به عنوان تبصره (۱۱) الحاق میگردد» جایگزین شود. 

۲- در صدر مادهواحده از عبارت «مصوب ۱۳۸۸/۷/۱۵«در وزارت آموزش و پرورش الحاقی 

۳- عبارت «ماده الحاقی» به «تبصره۱۱» اصالح شود. همچنین بندها به ترتیب (۱) تا (۴) 

نامگذاری شوند. 

۴- اصوالً تبصره مبین استثنائات وارد بر حکم است در حالیکه این تبصره خود احکام 

مستقلی را تشکیل میدهد. 

۵- در تبصره عبارت «مشمول قانون فوقالذکر» مبهم است، پیشنهاد میشود به عبارت 

«مشمول این تبصره» اصالح شود. 

۶- در بند (۱) مذکور در انتهای طرح، عبارت «از تاریخ الزماالجراء شدن این قانون» حذف 

شود، زیرا مطابق قاعده عمومی مندرج در ماده (۲) قانون مدنی آثار قانون پس از الزم

االجراء شدن آن ایجاد میشود و شروع مهلتهای قانونی نیز از جمله آثار قانون است. 

۷- در بند (۲) مذکور در انتهای طرح، به جای عبارت «ناشی از تصویب این قانون»، عبارت 

«ناشی از اجرای این قانون» ذکر شود.
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نظر ادارهكل اسناد و تنقیح قوانین

معاون محترم قوانین
احتراماً در اجراي بندهاي (۱) و (۳)  ماده (۴) قانون تدوين و تنقيح قوانين و مقررات كشور مصوب 

۱۳۸۹/۳/۲۵ نظر اين ادارهكل به شرح زير تقديم ميشود:
۱. در اجراي بند (۱): 

                   
الف- در خصوص طرح تقدیمی قوانین متعارض

ب- در خصوص طرح تقدیمی قوانین مرتبط 

 

۲. در اجراي بند (۳):
     با عنايت به بررسيهاي به عمل آمده قانونگذاري در اين موضوع 

 

تعداد .......... برگ سوابق قانونی و نظر ادارهكل به ضمیمه تقدیم میشود.

مدیركل اسناد و تنقیح قوانین

وجود ندارد██

وجود دارد که به شرح ضمیمه تقدیم می شود.☐

وجود ندارد☐

وجود دارد که به شرح ضمیمه تقدیم می شود.██

الزم است.☐

الزم نیست.☐
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ضمیمه نظر ادارهكل اسناد و تنقیح قوانین
نظر ادارهكل به انضمام سوابق قانوني

الف- نظر ادارهكل

ب- سوابق قانونی
قوانین مرتبط به شرح زیر تقدیم می گردد :

بخش طرح/الیحه: قانون الحاق یک تبصره به ماده ۱۷ قانون تعیینتکلیف استخدامی معلمین حقالتدریسی و آموزشیاران 
نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش

۱) قانون الحاق سه ماده و دو تبصره به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حقالتدریسی و آموزشیاران 
نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش

بخش قانون: ماده ۴,ماده ۱۷ , الف
بخش طرح/الیحه: طرح الحاق یک تبصره به ماده ۱۷ به قانون تعیین تکلیف معلمان حق التدریس و آموزشیاران نهضت 

سواد آموزی در وزارت آموزش و پرورش
۲) قانون مدیریت خدمات کشوری

بخش قانون: فصل ششم , ماده ۴۴
توضیحات: رعایت ماده ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری که عنوان می دارد «بهکارگیری افراد در دستگاههای اجرائی 

پس از پذیرفتهشدن در امتحان عمومی که به طور عمومی نشر آگهی می گردد و نیز امتحان یا مسابقه تخصصی امکانپذیر 
است» ضروری به نظر می رسد.

قانونگذاری در مورد این بخش: الزم است
بخش طرح/الیحه: طرح الحاق یک تبصره به ماده ۱۷ به قانون تعیین تکلیف معلمان حق التدریس و آموزشیاران نهضت 

سواد آموزی در وزارت آموزش و پرورش
۳) قانون مدیریت خدمات کشوری
بخش قانون: فصل دوم,ماده ۲۴ , ج

توضیحات: رعایت بند ج ماده ۲۴ مبنی بر استخدام نیروی جدید به میزان و معادل یک سوم افراد بازنشسته ضروری به 
نظر می رسد.

قانونگذاری در مورد این بخش: الزم است
بخش طرح/الیحه: ماده واحده

۴) قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و 
پرورش
مقدمه

جناب آقاي دكتر محمود احمدي نژاد

رياست محترم جمهوري اسالمي ايران

در اجراء اصل يكصد و بيست و سوم (۱۲۳) قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران قانون تعيين تكليف استخدامي معلمين حق 
التدريسي و آموزشياران نهضت سوادآموزي در وزارت آموزش و پرورش كه با عنوان طرح به مجلس شوراي اسالمي تقديم 
گرديده بود با تصويب در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ ۱۵/۷/۱۳۸۸ و تأييد شوراي محترم نگهبان به پيوست ارسال مي 
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گردد.

رئيس مجلس شوراي اسالمي ـ علي الريجاني

قانون تعيين تكليف استخدامي معلمين حق التدريسي و آموزشياران نهضت سوادآموزي در وزارت آموزش و پرورش كه در 
جلسه علني روز چهارشنبه مورخ پانزدهم مهرماه يكهزار و سيصد و هشتاد و هشت مجلس شوراي اسالمي تصويب و در 

تاريخ ۲۳/۷/۱۳۸۸ به تأييد شوراي نگهبان رسيد و طي نامه شماره ۳۶۹۶۳/۲۲۰ مورخ ۲/۸/۱۳۸۸ مجلس شوراي اسالمي 
واصل گرديده است، به پيوست جهت اجراء ابالغ مي گردد. 

رئيس جمهور ـ محمود احمدي نژاد

قانون تعيين تكليف استخدامي معلمين حق التدريسي و آموزشياران نهضت سوادآموزي در وزارت آموزش و پرورش

سوابق قانونی قانون الحاق یک تبصره به ماده ۱۷ قانون تعیینتکلیف استخدامی معلمین حقالتدریسی و 
آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش:

قانون الحاق سه ماده و دو تبصره به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حقالتدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی 
در وزارت آموزش و پرورش

قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش
قانون تفسیر قانون الحاق دوتبصره به ماده(۱۷) قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریسی و آموزشیاران نهضت 

سواد آموزی در وزارت آموزش و پرورش
قانون مدیریت خدمات کشوری
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