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باسمهتعالی

ریاست محترم مجلس شورای اسالمی
احتراماً طرح ذیل که به امضای ۸۶ نفر از نمایندگان رسیده است، جهت طی مراحل قانونی تقدیم میشود.

مقدمه (دالیل توجیهی): 
بسم الله الرحمن الرحیم منابع انسانی وزارت آموزش و پرورش با توجه به محوریت نقش نیروی انسانی در 
احیای تمدن نوین اسالمی و گام دوم انقالب از اهمیت و جایگاه بسیار مهمی برخوردار است. از همین رو 
ارتقا کیفیت فرایند جذب و تربیت نیروی انسانی مورد نیاز آموزش و پرورش همواره مورد تاکید اسناد 
باالدستی همچون سیاست های کلی ایجاد تحول در نظام آموزش و پرورش و سند تحول بنیادین آموزش و 
پرورش بوده است. از سوی دیگر ماده ۶۳ قانون برنامه ششم توسعه بر جذب نیروی انسانی مورد نیاز وزارت 
آموزش و پرورش از مسیر دانشگاه شهید رجایی و دانشگاه فرهنگیان الزام ایجاد کرده است. مقام معظم رهبری 
(مدظله العالی) نیز در بیاناتشان مورخ ۱۳۹۹/۶/۱۱ با وزارت آموزش و پرورش بر این امر تاکید داشتند که 
نیروی انسانی مورد نیاز آموزش و پرورش از مسیر دانشگاه فرهنگیان و انشگاه شهید رجایی تامین شود و 
مصوبات مجلس نیز نباید سبب ورود بی حساب و برف انباری نیروی انسانی به وزارت آموزش و پرورش 
شود. تجربه یک دهه اخیر (از سال ۱۳۸۸ تا کنون) نشان می دهد که فقط حدود ۳۰ درصد نیروی ورودی 
آموزش و پرورش از مسیر دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه شهید رجایی بوده است و نیروهای 
جذب شده در برخی موارد با نیازهای استانی، منطقه ای، جنسیتی و مقاطع تحصیلی وزارت آموزش و پرورش 
همخوانی نداشته است و از سوی دیگر با توجه به فقدان چشم انداز نیاز نیروی انسانی آموزش و پرورش در 
یک افق حداقل ۵ ساله، همواره این وزارتخانه با کمبود شدید نیروی انسانی روبرو بوده است و همین امر 
سبب می شود وزارتخانه مذکور از روشهای نامناسب برای تامین نیاز خود استفاده کند و پیامد این امر مطالبات 
گروههای مختلف برای استخدام در وزارت آموزش و پرورش است. در همین راستا و جهت ارتقا کیفیت 
نیروی انسانی و تحقق اهداف سیاست های کلی ایجاد تحول در نظام آموزش و پرورش، سند تحول بنیادین 
و منویات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) و مطالبات عمومی در خصوص نیروی انسانی وزارت آموزش و 

پرورش، طرح ذیل تقدیم می شود. 

 لذا طرح ذيل تقديم ميشود:
روح اله متفکرآزاد - اسماعیل حسین زهی - حسن شجاعی علی آبادی - روح اله نجابت - علی اکبر 
بسطامی - محمدحسین فرهنگی - سیدمحمدرضا میرتاج الدینی - مهرداد ویس کرمی - عباس مقتدایی 
- سیدمحمد مولوی - جواد نیک بین - امیرحسین بانکی پورفرد - رضا حاجی پور - غالمعلی کوهساری 
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- رحمت اله فیروزی پوربادی - سیدمحمد پاک مهر - حبیب آقاجری - محمد وحیدی - اصغر سلیمی 
- شیوا قاسمی پور - عبدالجالل ایری - مهدی باقری - علی کریمی فیروزجائی - جعفر قادری - احمد 
محرم زاده یخفروزان - احمد نادری - محمدرضا احمدی - قاسم ساعدی - علی اکبر کریمی - 
احمدحسین فالحی - محمدمهدی زاهدی - اسفندیار اختیاری کسنویه یزد - صدیف بدری - مجتبی 
توانگر - بهروز محبی نجم آبادی - جعفر راستی - حبیب اله دهمرده - امانقلیچ شادمهر - مجید نصیرائی 
- اکبر احمدپور - حسین حق وردی - حسین امامی راد - نصراله پژمان فر - جالل رشیدی کوچی - 
مهدی عسگری - بیژن نوباوه وطن - علیرضا عباسی - عباس گلرو - محمد باقری - فاطمه قاسم پور - 
سیدجلیل میرمحمدی میبدی - فرهاد بشیری - مهدی شریفیان - مصطفی طاهری - قدرت الله حمزه 
شلمزاری - انور حبیب زاده بوکانی - مجید ناصری نژاد - سیدمرتضی خاتمی - ابراهیم رضائی - مجتبی 
یوسفی - سیدمجتبی محفوظی - روح اله ایزدخواه - عبداله ایزدپناه - رسول فرخی میکال - مهدی 
اسماعیلی - مهدی روشنفکر - علیرضا منادی سفیدان - حسینعلی حاجی دلیگانی - رحمت اله نوروزی 
- علی حدادی - سیدکریم حسینی - عادل نجف زاده - علی علی زاده - سیدغنی نظری خانقاه - جبار 
کوچکی نژادارم ساداتی - سیدعلی یزدی خواه - یعقوب رضازاده - جلیل مختار - سیدموسی موسوی 
- موسی احمدی - محمدطال مظلومی آبرزگه - غالمرضا منتظری - حسن رزمیان مقدم - غالمحسین 

کرمی - مجتبی بخشی پور - شهباز حسن پوربیگلری 
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عنوان طرح:
طرح تامین نیروی انسانی آموزش و پرورش

بسمه تعالی

طرح تامین نیروی انسانی آموزش و پرورش

ماده ۱- وزارت آموزش و پرورش مکلف است نیروی انسانی مورد نیاز خود را به تفکیک جنسیت، دوره 
تحصیلی و گروههای شغلی در افق ۵ ساله در قالب قوانین برنامه های پنجساله توسعه تهیه و به تصویب 

برساند.

ماده ۲- از تاریخ ابالغ این قانون هر گونه استخدام نیرو در آموزش و پرورش با رعایت مفاد ذیل انجام می 
شود؛

الف)- دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه شهید رجایی تنها مراکز تربیت و تامین نیروی انسانی مورد نیاز آموزش 
و پرورش از طریق پذیرش دانشجو معلم (متعهدین خدمت وزارت آموزش و پرورش از آزمون سراسری) می 

باشند.

ب)- هر ساله مابقی نیاز نیروس انسانی وزارت آموزش و پرورش حداکثر تا سقف ۴۰ درصد نیروی مورد 
نیاز مصوب از مسیر آزمون استخدامی موضوع ماده ۲۸ اساسنامه دانشگاه فرهنگیان از میان تمامی دانش 
آموختگان آموزش عالی و حوزوی تامین خواهد شد. برای افراد با یکسال سابقه خدمت آموزشی و پرورشی 
بصورت حق التدریس، خرید خدمت، مربی پیش دبستانی، آموزشیاران نهضت سوادآموزی و معلمان مدارس 
غیردولتی ضریب یک و یکصدم (۱/۰۱) در نظر گرفته می شود و به ازای هر سال سابقه بیشتر به میزان یکصدم 
(۰/۰۱) افزایش می یابد. سقف ضریب مذکور برای معلمان مدارس غیردولتی ۱/۰۵ و برای سایر مشمولین 
این حکم ۱/۱ اعمال می شود. امتیاز متعلقه صرفا برای کسانی منظور می شود که گواهی صالحیت معلمی 
خود را از دانشگاه فرهنگیان مطابق دستورالعملی که ظرف مدت دو ماه پس از ابالغ این قانون به تصویب 

شورای عالی آموزش و پرورش می رسد دریافت کنند.

تبصره- سوابق خدمت قابل قبول موضوع بند (ب) با رعایت میزان ساعات تدریس موظف معلمان موضوع 
ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ با تایید وزارت آموزش و پرورش اعمال می گردد. در 

اجرای این حکم امکان تجمیع ساعات تدریس پاره وقت مشموالن موضوع این حکم وجود دارد.
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ج)- سقف سنی موضوع ماده ۴۲ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ با اصالحات و الحاقات 
بعدی آن برای مشمولین موضوع این قانون به ازای داشتن هر سال سابقه خدمت ، یکسال تا حداکثر ۵ سال 

افزایش می یابد بگونه ای که به هر نحوی از انحا سن افراد مشمول از ۴۵ سال تمام بیشتر نباشد.

د)- سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور مکلفند طبق اهداف کمی نیاز نیروی 
انسانی وزارت آموزش و پرورش مصوب در قوانین برنامه پنجساله توسعه ردیف های استخدامی و اعتبارات 

مورد نیاز را در اختیار وزارت آموزش و پرورش جهت تامین و تربیت نیروی انسانی مورد نیاز قرار دهند.

ه)- هرگونه اهمال، نقصان و جلوگیری از اجرای این قانون و هرگونه استخدام نیروی انسانی در وزارت 
آموزش و پرورش به هر نحوی از انحا خارج از موضوع این قانون ممنوع است و باالترین مقام اجرایی دستگاه 
یا مسئول ذیربط در هر رتبه و مقامی که باشند به انفصال از خدمات دولتی از یک تا پنج سال و محرومیت از 

حقوق اجتماعی از پنج الی پانزده سال محکوم می شوند.
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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: 

طرح تامین نیروی انسانی آموزش و پرورش تقدیم می شود.

معاون قوانین
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نظر ادارهکل تدوین قوانین
معاون محترم قوانین

احتراماً در اجرای بندهای (۲) و (۴) ماده (۴)   تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب ۱۳۸۹/۳/۲۵ نظر این ادارهکل 
بهشرح زیر تقدیم میشود:

قبال تقدیم نگردیده است ██ ماده ۱۳۰ ۱- سابقه تقدیم:
قبالً در جلسه علنی شماره        مورخ        تقدیم و در تاریخ            در ☐

کمیسیون
☐

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

با تقاضای کتبی ۵۰ نفر از نمایندگان (مشروط به تصویب مجلس) ☐ با تغییر اساسی ☐
بدون تغییر اساسی ☐ پیش از انقضاء شش ماه ☐

با تقاضای کتبی کمتر از ۵۰ نفر از نمایندگان ☐ با انقضاء شش ماه ☐

می باشد ☐ می باشد ☐ مجدداً قابل پیشنهاد به مجلس  

۲- در اجرای بند (۲) ماده (۴) قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور:
رعایت شده است. ☐

رعایت شده است(با نظر کارشناسی) ☐ در طرح تقدیمی آیین نگارش قانونی و ویرایش ادبی
رعایت نشده است، دالیل مغایرت به ضمیمه تقدیم می شود. ██

۳- از نظر آییننامه داخلی مجلس (شكلی)
الف- ماده ۱۳۱-

ندارد
☐

دارد ██ اول- حداقل امضا الزم (۱۵ نفر)
ندارد
☐

دارد ██ دوم- موضوع و عنوان مشخص  
ندارد
☐

دارد ██ سوم- دالیل لزوم تهیه و پیشنهاد در مقدمه
ندارد
☐

دارد ██ چهارم- موادی متناسب با اصل موضوع و عنوان

 ب- ماده ۱۳۸-

مواد متعدد ██ یک موضوع ██
ماده واحده ☐

است و پیشنهاد آن به عنوان
بیش از یک موضوع

☐

طرح تقدیمی دارای

نمی باشد. ██
می باشد.

☐

مواجه با ایراد
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۴- در اجرای بند (۴) ماده (۴) قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب ۱۳۸۹/۳/۲۵ :
اول: از نظر قانون اساسی؛

ندارد. ██ طرح تقدیمی با قانون اساسی به طور کلی مغایرت 
دارد.اصول مغایر به ضمیمه تقدیم می شود. ☐

دوم: از نظر سیاستهای کلی نظام و سند چشمانداز؛

ندارد. ██

طرح تقدیمی با سیاست های کلی نظام و سند چشم انداز 
مغایرت 

دارد.اصول مغایر به ضمیمه تقدیم می شود. ☐
سوم: از نظر قانون برنامه؛

ندارد. ██    طرح تقدیمی با قانون برنامه مغایرت 
دارد.دلیل مغایرت به ضمیمه تقدیم می شود. ☐

چهارم: از نظر آییننامه داخلی مجلس (ماهوی)؛

شده است. ██ الف- ماده ۱۴۰- رعایت اصل هفتاد و پنجم قانون اساسی     
نشده است.دلیل مغایرت به ضمیمه تقدیم می شود. ☐

نمی شود ██ ب- ماده ۱۸۱- موجب اصالح یا تغییر برنامه مصوب
می شود ☐

ندارد. ██ و نیاز به  ۲/۳ رای نمایندگان
دارد. ☐

تعداد .......... برگ اظهارنظر به ضمیمه تقدیم میشود.
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

 ندارد.
 دارد.

 ندارد.
 دارد.

www.dotic.ir

http://dotic.ir


9

ضمیمه نظر ادارهکل تدوین قوانین
بیان مستندات و دالیل مغایرت:

در رابطه با تعداد موضوع و ماده و مواجهه با ایراد: ۱- ماده ۱ از جهت تفویض امر قانونگذاری به وزارت آموزش و پرورش 
مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی بنظر می رسد. 

۲- مهلت اجرای حکم ماده ۱ نامشخص و در نتیجه مبهم است. 
۳- درج عبارت «از تاریخ ابالغ این قانون» در صدر ماده ۲ و انتهای بند ب این ماده زائد است و باید حذف شود. وفق قاعده

عمومی مندرج در ماده(۲) قانون مدنی زمان آغاز آثار قانون، تاریخ الزماالجراءشدن آن است و نه زمان ابالغ 
۴- ماده ۲ مشتمل بر موضوعات متعدد است و لذا باید تفکیک و در قالب مواد متعدد تنظیم شود. 

۵- عبارت «هرگونه اهمال، نقصان» در صدر بند ه ماده ۲ مبهم است و ضابطه مشخصی را ارائه نمی دهد. 
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نظر ادارهکل اسناد و تنقیح قوانین

معاون محترم قوانین
احتراماً در اجرای بندهای (۱) و (۳)  ماده (۴) قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب ۱۳۸۹/۳/۲۵ نظر این اداره

کل به شرح زیر تقدیم میشود:

۱. در اجرای بند (۱):
وجود ندارد ██   الف- در خصوص طرح تقدیمی قوانین متعارض

وجود دارد که به شرح ضمیمه تقدیم می شود. ☐
وجود ندارد ██   ب- در خصوص طرح تقدیمی قوانین مرتبط

وجود دارد که به شرح ضمیمه تقدیم می شود. ☐
۲. در اجرای بند (۳):

الزم است. ██

با عنایت به بررسیهای به عمل آمده قانونگذاری در این موضوع 

الزم نیست. ☐

 

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

مدیرکل اسناد و تنقیح قوانین
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ضمیمه نظر ادارهکل اسناد و تنقیح قوانین
نظر ادارهکل به انضمام سوابق قانونی

الف- نظر ادارهکل

ب- سوابق قانونی
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