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  شوري یک
  

قانون تعیین تکلیف استخدامی ) 9(الحاق یک تبصره به ماده طرح 
  التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزي  معلمین حق

  در وزارت آموزش و پرورش
  

  
  هاي ارجاعی کمیسیون
  : اصلی 
  : فرعی 

  
  
  
 
  
  
 
  قوانین معاونت

  اجتماعی

برنامـه و بودجـه و    -آموزش، تحقیقات و فنـاوري 
  محاسبات
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  تعالی باسمه
  

  محترم مجلس شوراي اسالمی ریاست
   ،نفر از نماینـدگان رسـیده اسـت    93احتراماً طرح ذیل که به امضاي
  .دشو جهت طی مراحل قانونی تقدیم می

  
  ):دالیل توجیهی(مقدمه 

هدف و فلسفه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجـایی وابسـته بـه وزارت    
آموزش و پرورش، همچنان که از نامش پیداسـت، تربیـت و پـرورش دبیـر     

اما در سالهاي گذشـته، عـالوه بـر    . براي خدمت در آموزش و پرورش است
کـه   نیز جذب نمـوده اسـت  را زاد دانشجویان متعهد به خدمت، دانشجویان آ

از طرف دیگر سبک . سیس چنین دانشگاهی استأله خالف فلسفه تأاین مس
آموزش به دانشجویان اعم از تعهد خدمتی و آزاد، سبک تربیـت دبیـر بـوده    

هـاي دانشـجویان    نامـه  راساس سیاسـتگذاري دانشـگاه، پایـان   است و حتی ب
مشـی   ویکـرد آمـوزش و در جهـت اهـداف و خـط     تحصیالت تکمیلی با ر

از طـرف  . وزش و پرورش تصویب، راهنمایی و دفاع شـده اسـت  وزارت آم
ـ  دیگر معموالً دلیـل رویکـرد آموزشـی و     هسایر ارگانها، سازمانها و شرکتها ب

تربیت دبیري دانشگاه شهید رجایی تمایلی به جذب فـارغ التحصـیالن ایـن    
از منظـري  . داننـد  اسب شغل شـریف دبیـري مـی   دانشگاه ندارند و آنها را من

صورت آزاد برخالف ضـوابط اسـت و اگـر بنـا بـه       هیرش دانشجو بدیگر پذ
جذب دانشـجوي آزاد بـود، دانشـگاه رجـایی بایـد از زیرمجموعـه وزارت       

رت علـوم،  نظـر وزا  خارج و مانند سایر دانشگاهها تحـت آموزش و پرورش 
  .آمد میتحقیقات و فناوري در
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سـالهاي   رسد دانشجویان آزاد دانشگاه مذکور کـه بـین   ر میلذا به نظ
دانشـجوي آزاد   1397این دانشگاه از سـال  (اند  پذیرش شده 1396تا  1388

باید در وزارت آمـوزش و پـرورش اسـتخدام شـوند تـا هـم       ) نگرفته است
حقوق ایشان و تالشهاي تحصیلی ایشان ضایع نگردد و هم فلسـفه تشـکیل   

 .دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی محقق گردد
  :شود س شوراي اسالمی میلذا طرح ذیل تقدیم مجل

 - نـژاد  شـریعت  - حقیقی نوبخت - کرد - نژاد ساداتی - ادیانی - الشکی احمدي
 - کواکبیان - محمداسماعیل سعیدي - بیرانوندي - زاهدي - حسینعلی شهریاري

  - امیرحســنخانی - نــژاد تربتــی - ربیعــی فرادنبــه - نــژاد یوســف - کلیــا بــت
 - الرگـانی  موسـوي  - شـریفی  - چنارانی - پناه نیکزادي - ذوالقدر  فاطمه سیده 

 - طاهرخـانی  - سـلیمانی  - پوربـافرانی  - جاسـمی  - منصـوري  - یارمحمدي
 - مافی - مقصودي - بدري - هزارجریبی - پور قاضی - برزگرکلشانی - افتخاري

 - نـژاد  تختـی  هاشـمی  - علی ابراهیمی - آبادي ایمن جعفرزاده - محمد حسینی
 - پور کمالی - محمدي انارکی - نانواکناري - الهوتی - ريکبی - علیشاهیآقاپور

   - خــواه آزادي - ســالم امینــی - ابطحــی - سوســفی جمــالی - محمــودزاده
 - محجوب - زرآبادي - دامادي - مبارکه سعیدي - محمدیان - محمد مرادي علی

 - خضـري  - اسـماعیلی  علـی  - سـروش  - بیگلري - الدین تاج - صالح بابایی
 - سـمیه محمـودي   - نیکـو  میرزایـی  - پالنگـان  زاده پیپـا  - زمـانی  جانی علی

 - نیازآذري - اکبر کریمی علی - کیا حسینی - رنجبرزاده - رضیان  - زنگیر فیضی
 - مقدسـی  - اکبریـان  - راد ملکشاهی - بنیادي - خالقی - پورمختار - کرم اسدي

 - سـاعدي  - حمداله کریمـی  - خاتمی - گلمرادي - پورحقیقی کرم - اوالدقباد
 - خامکــانی امیــري - فاطمــه ســعیدي - کریمــیرضــا  - تجــري - فالحتــی

  افضلینظر  - کاظمیسیدحمیدرضا  - نوبندگانی جمالی - داورانی پورابراهیمی
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  :عنوان طرح
قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین ) 9(الحاق یک تبصره به ماده 

  التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزي  حق
  در وزارت آموزش و پرورش

  
قـانون تعیـین تکلیـف اسـتخدامی     ) 9(یک تبصره به مـاده  - واحده ماده
التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزي در وزارت آمـوزش و   معلمان حق

با اصالحات و الحاقـات بعـدي بـه شـرح زیـر       15/7/1388پرورش مصوب 
  :شود الحاق می

آموختگـان   سال کلیه دانش دولت مکلف است ظرف مدت یک - تبصره
انـد را   التحصیل شده فارغ 1396تا  1388ی که طی سالهاي دانشگاه شهید رجای

بار مالی ناشی از اجـراي ایـن قـانون در بودجـه     . برابر نیاز به استخدام درآورد
  .گردد سنواتی لحاظ می
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  رئيسه محترم مجلس شوراي اسالمي هيأت

) 4(نامه داخلی مجلس شوراي اسالمی و ماده  احتراماً، در اجراي آیین

  نظـر   25/3/1389قانون تـدوین و تنقـیح قـوانین و مقـررات کشـور مصـوب       

قـانون تعیـین   ) 9(الحاق یک تبصره به مـاده   طرحمعاونت قوانین در مورد 

یسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزي التدر تکلیف استخدامی معلمین حق

  .شود تقدیم می زارت آموزش و پرورشدر و

 

 معاون قوانین
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  .است رعایت شده £
  )نظر کارشناسیاعمال با . (است رعایت شده £
.شود است، دالیل مغایرت به ضمیمه تقدیم می رعایت نشده ¢

  .دارد ¢
 .ندارد £

  .دارد ¢
 .ندارد £

  .دارد ¢
 .ندارد £

  .دارد ¢
 .ندارد £

  كل تدوين قوانين نظر اداره
  معاون محترم قوانين

قانون تدوین و تنقـیح قـوانین و مقـررات    ) 4(ماده ) 4(و ) 2(در اجراي بندهاي  احتراماً
  :دشو کل به شرح زیر تقدیم می نظر این اداره 25/3/1389کشور مصوب 

  

  :سابقه تقديم -١
  .ده استشقبالً تقدیم ن ¢ -  130ماده 
  کمیسیون   £/ مجلس £در و در تاریخ               تقدیممورخ             قبالً در جلسه علنی شماره         £ -        

  :رد شده و اینک) قانون اساسی 85موضوع اصل (
  

  با تغییر اساسی £
  

  پیش از انقضاء شش ماه  £
  

  با انقضاء شش ماه £
  

  مجدداً قابل پیشنهاد به مجلس     
  
 : قانون تدوين و تنقيح قوانين و مقررات كشور) ٤(ماده ) ٢(در اجراي بند  -٢
  

  نگارش قانونی و ویرایش ادبی در طرح تقدیمی آیین
  
 :)شكلي(نامه داخلي مجلس  از نظر آيين -٣

  - 127ماده  - الف
     )نفر 15(حداقل امضاء الزم  - اول

  

  موضوع و عنوان مشخص - دوم
  

         دالیل لزوم تهیه و پیشنهاد در مقدمه - سوم
  

       موادي متناسب با اصل موضوع و عنوان - چهارم
    

  مواجه با ایراد     است و پیشنهاد آن به عنوان                                      طرح تقدیمی داراي - 138ماده  - ب
  

  )مشروط به تصویب مجلس(نفر از نمایندگان  50با تقاضاي کتبی  £
  بدون تغییر اساسی £
 نفر از نمایندگان 50با تقاضاي کتبی کمتر از  £

  .باشد می £
 .باشد نمی £

ا موضوع        يك ¢
موضوع يك از بيش £

  

  .باشد نمي ¢
 .باشد مي £

  واحده ماده ¢
 مواد متعدد £
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  . ندارد ¢
 .شود دارد، دليل مغايرت به ضميمه تقديم مي £

 .ندارد ¢
.شود اصول مغاير و دليل مغايرت به ضميمه تقديم مي/ اصلدارد،  £

  . ندارد ¢
 .شود دارد، دليل مغايرت به ضميمه تقديم مي £

  . شده است £
 .شود ، دليل مغايرت به ضميمه تقديم مينشده است ¢

  شود نمي ¢
 شود مي £

  . ندارد ¢
 .دارد £

  . ندارد £
 .دارد £

ــد - ٤ ــاده) ٤(در اجــراي بن ــررات كشــور  ) ٤(م ــوانين و مق ــيح ق ــدوين و تنق ــانون ت   ق
 :٢٥/٣/١٣٨٩مصوب      

  از نظر قانون اساسي؛: اول
  طرح تقدیمی با قانون اساسی بطورکلی مغایرت  

  
  انداز؛ هاي كلي نظام و سند چشم از نظر سياست: دوم

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

  از نظر قانون برنامه؛: سوم
  برنامه مغایرتطرح تقدیمی با قانون   

  
  ؛)ماهوي(نامه داخلي مجلس  آييناز نظر : چهارم
     
  رعایت اصل هفتاد و پنجم قانون اساسی -140ماده  -الف  

  
  رأي نمایندگان         و نیاز به                     تغییر برنامه مصوبموجب اصالح یا  - 181ماده  - ب  

  
  .شود برگ اظهارنظر به ضمیمه تقدیم می یکتعداد   

 
 مدیرکل تدوین قوانین
 
_______________________________________________  

  
  قانون اساسي مغايرت) ١٥٦(اصل) ٥(بندطرح تقديمي از حيث پيشگيري از وقوع جرم با  -٥

  
 

از وقوع جرم قوه قضائيه پیشگیريمعاونت اجتماعي و   
  

٢  
٣  
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  کل تدوین قوانین ضمیمه نظر اداره
  

  :بيان مستندات و داليل مغايرت
در سطر سوم تبصره مبهم است و باید ضوابط مورد نظر تصریح » برابر نیاز«عبارت  -1

  .گردد
حین تصویب قانون موضوع الحاق، اصول مربوط به انتخاب با توجه به اینکه در  -2

واحده به این امر نیز  در متن ماده شود عنوان از جمله اصل ایجاز رعایت نشده پیشنهاد می
  .اشاره و عنوان اصالح گردد

  : طور مثال به
التدریسی و آموزشیاران  تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق« عنوان قانون - واحده ماده

» التدریس حق استخدام معلمان«به » سوادآموزي در وزارت آموزش و پرورشنهضت 
  :گردد این قانون الحاق می) 9(شرح زیر به ماده یابد و یک تبصره به میتغییر 
   ...-تبصره

قانون اساسی ) 75(این طرح داراي بار مالی و از این جهت مغایر اصل هفتاد و پنجم  -3
اشی از اجراي این قانون در بودجه سنواتی لحاظ بار مالی ن«است و تصریح عبارت 

 .باشد رافع مغایرت مذکور نمی» .گردد می
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