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  تعالی باسمه
  

  محترم مجلس شوراي اسالمی ریاست
   ،نفر از نمایندگان رسـیده اسـت   32احتراماً طرح ذیل که  به امضاي 

  .شود ت طی مراحل قانونی تقدیم میجه
  

  ):دالیل توجیهی(مقدمه 
 ،)10(تبصـره ) 17(مـاده  مشـموالن پس از تصویب قـانون اسـتخدام   

هیأت وزیران مصوب کرد کسانی که سند مالی دارند یعنـی فـیش حقـوقی    
قـانون بـا    مشـموالن %) 90(بیش از نوددرصد  .شوند دولتی دارند شامل می

گذار تأکید بـر   در صورتی که قانون ؛این مصوبه هیأت وزیران حذف شدند
این نـوع همکـاري شـامل     .همکاري با آموزش و پرورش را قید کرده بود

الزحمه از طریق سرانه مدارس و یـا از محـل بودجـه انجمـن      حق دریافت
  فوریـت تقـدیم    یـک لـذا طـرح ذیـل بـا قیـد       .باشـد  و مربیان نیز می ءاولیا

  :شود مجلس شوراي اسالمی می
 - خــدادادي - اصــغر ســلیمی - بیرانونـدي  - ســاداتی ارمنــژاد کـوچکی 

 - بنـد  خسـته  - )تهـران ( محمـدي  - محمدي انارکی - مصري - پور قاضی
 - کـرد  - دلیگـانی  حـاجی  - ابطحی - لیالستانینیکفر - عباسی - اوالدقباد

 - الشـکی  احمـدي  - زاهـدي  - شـکري  - علیرضا سـلیمی  - خواه آزادي
 - باسـتانی  - مسـعودي  - کـرم  اسـدي  - اکبر کریمی علی - بافقی یانصباغ
  مفتح - کلشانیبرزگر - بدري - یادیان - نژاد ساداتی - عبادي - نوري
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  :عنوان طرح
تکلیف استخدامی تعیین قانون ) 17(ماده) 10(هاستفساریه تبصر
  آموزشیاران نهضت سوادآموزي و التدریسی  معلمین حق

  در وزارت آموزش و پرورش
  

  :موضوع استفساریه
دبستانی، نیروهـاي خریـد خـدمت     عنوان مربیان پیش آیا تمام کسانی که به 

اند  سان غیرمستمر با آموزش و پرورش همکاري داشتهیالتدر آموزش و حق
خود را از محل سرانه مدارس و یا سازوکار انجمـن  ) حقوق(الزحمه  و حق

تعیـین  قانون ) 17(ماده) 10(هتبصراند مشمول  اولیاء و مربیان دریافت نموده
نهضت سوادآموزي  آموزشیارانو التدریسی  تکلیف استخدامی معلمین حق
و صـدر مـاده    3/6/1395اصالحیه مصـوب   در وزارت آموزش و پرورش

  شوند یا خیر؟ می 13/6/1397الحاقی مصوب 
 

  :پاسخ
دبستانی، نیروهـاي خریـد خـدمت     عنوان مربیان پیش تمام کسانی که به .بله

اند  التدریسان غیرمستمر با آموزش و پرورش همکاري داشته آموزش و حق
یا سازوکار انجمن خود را از محل سرانه مدارس و ) حقوق(و حق الزحمه 

قـانون تعيـين   ) ١٧(مـاده ) ١٠(مشمول تبصـره  اند اولیاء و مربیان دریافت نموده
 نهضت سوادآموزي آموزشیاران و التدریسی حقمعلمین تكليف  اسـتخدامي  

و صـدر مـاده    3/6/1395اصالحیه مصـوب   در وزارت آموزش و پرورش
  .شوند می 13/6/1397الحاقی مصوب 
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  مجلس شوراي اسالميرئيسه محترم  هيأت

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

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

تعیـین  قانون ) 17(ماده) 10(هاستفساریه تبصر طرح مورد در معاونت قوانین

  آموزشیاران نهضت سوادآموزي و التدریسی  تکلیف استخدامی معلمین حق

  .شود تقدیم می در وزارت آموزش و پرورش

 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
  :شود 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/ دارد، اصل £

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

  . شده است ¢
 .شود مي، دليل مغايرت به ضميمه تقديم نشده 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 کلی نظام و سند چشم هاي طرح تقدیمی با سیاست  

  
  از نظر قانون برنامه؛: سوم

  طرح تقدیمی با قانون برنامه مغایرت  
  

  ؛)ماهوي(نامه داخلي مجلس  آييناز نظر : چهارم
  

  رعایت اصل هفتاد و پنجم قانون اساسی -140ماده  -الف  
  

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

  
  .شود برگ اظهارنظر به ضمیمه تقدیم می یکتعداد   

 
 مدیرکل تدوین قوانین
 
_______________________________________________  

  
  قانون اساسي مغايرت) ١٥٦(اصل) ٥(طرح تقديمي از حيث پيشگيري از وقوع جرم با بند -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
مقدمه طرحها و لوایح در بیان . مقدمه طرح، نارسا و ادله توجیهی آن ناقص است -1 

 باشد، یآور نم و الزام ستین یآنها اگرچه دربردارنده حکم قانون میتقد یهیتوج لیدال
  .ردیمورد توجه قرار گ تواند یمربوط م نیقوان ریدر تفس بانیعنوان سند پشت به کنیل

بودن  نامه داخلی مجلس شوراي اسالمی اصل بر عادي قانون آیین) 156(وفق ماده -2
رسیدگی طرحها و لوایح است و در صورت اقتضاي فوریت باید دالیل آن مستنداً در 

  .است تقدیمی لحاظ نشده طرحمقدمه توجیهی آورده شود که این امر در 
قانون  )17(ماده )10(ان صرفاً به تبصرهاستفساریه منطبق نیست، در عنوعنوان با متن  -3

موضوع استفسار اشاره شده در حالی که در متن عالوه بر این تبصره به ماده الحاقی 
 .اشاره شده است 13/6/1397مصوب 

 
 

   

Instagram.com/dotic.ir

http://instagram.com/dotic.ir


٨ 

  .وجود ندارد ¢
 .شود وجود دارد كه به شرح ضميمه تقديم مي £

  .وجود ندارد £
 .شود وجود دارد كه به شرح ضميمه تقديم مي ¢

  .الزم است ¢
 .الزم نيست £

  كل اسناد و تنقيح قوانين نظر اداره
  

  معاون محترم قوانين
قانون تـدوین و تنقـیح   ) 4(ماده )  3(و ) 1(در اجراي بندهاي  احتراماً

به شـرح زیـر   کل  نظر این اداره 25/3/1389قوانین و مقررات کشور مصوب 
  :شود تقدیم می

  
 ):                    ١(در اجراي بند  -١

  درخصوص طرح تقديمي قوانين متعارض  -الف
                 

  
   تبطدرخصوص طرح تقديمي قوانين مر -ب

                        
  

 ):٣(در اجراي بند  -٢
 قانونگذاري در اين موضوع    هاي به عمل آمده  بررسيبا عنايت به  

  
  

  .شود كل به ضميمه تقديم مي و نظر ادارهبرگ سوابق قانوني  يازده تعداد
  
  

  مديركل اسناد و تنقيح قوانين
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  کل اسناد و تنقیح قوانین ضمیمه نظر اداره
  کل به انضمام سوابق قانونی نظر اداره

  
  سوابق قانوني 

  
قانون تعیین تکلیف   )17(ماده  )10(استفساریه تبصره جدول سوابق قانونی طرح 
  التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزي در  استخدامی معلمین حق

 وزارت آموزش و پرورش
  

 مواد تاریخ تصویب عنوان ردیف

1 

ــانون ــتخدامی  ق ــف اس ــین تکلی ــین  تعی معلم
التدریســـی  و آموزشـــیاران نهضـــت  حـــق

پـرورش بـا   سوادآموزي در وزارت آموزش و 
 کلیه اصالحات و الحاقات

15/7/1388  کل مواد 

2 
قانون برنامه پنجساله ششم توسـعه اقتصـادي،   
اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسـالمی ایـران   

)1400-1396( 
21/12/1395  63 

  
قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریسی و آموزشیاران نهضت 

   15/07/1388سوادآموزي در وزارت آموزش و پرورش مصوب 
  با اصالحات و الحاقات بعدي

اجتماعی  ،قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي )145(ماده  )و(بند  )2(در اجراء جزء  -1ماده 
 ،قـانون مـدیریت خـدمات کشـوري     )24(ماده  )ج(بند  و فرهنگی جمهوري اسالمی ایران و

دولت موظف است از تاریخ تصویب این قـانون حـداکثر ظـرف پـنج سـال نیروهـاي حـق        
مربیان پیش دبستانی و مربیان کانون پرورش فکري کودکان و  ،نهضت سوادآموزي ،التدریس

 )46(رعایـت مـاده   نوجوانان را تا سقف شصت هزار نفر به شرح مندرج در این قانون و بـا  
قانون مدیریت خدمات کشوري و شرایط عمومی استخدامی کشور بـه اسـتخدام آمـوزش و    

 .پرورش درآورد
معلمین حق التدریس وزارت آموزش و پرورش داراي مدرك کارشناسی و باالتر بـا   -2ماده 

و  1387 -1388چهار سال سابقه حق التدریسی مستمر و شاغل بودن تا پایان سال تحصـیلی  
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بـه اسـتخدام    ،داشتن میانگین حداقل دوازده ساعت تدریس در هفته در چهـار سـال گذشـته   
 .رسمی درمی آیند

ـ  معلمین حق التدریسی داراي مدرك کارشناسی و باالتر که تا ) 07/10/1389الحاقی (تبصره 
تساب چهار سال سابقه خدمت مستمر نداشته اند اما با اح 1387ـ   1388پایان سال تحصیلی 

سال هاي تحصیلی بعد حائز چهار سال سابقه مستمر می گردند به شرط شاغل بودن در زمان 
  .استخدام می توانند بر اساس ضوابط این ماده استخدام شوند

معلمین حق التدریس وزارت آموزش و پرورش داراي مدرك کاردانی با پـنج سـال    -3ماده 
و داشـتن   1387 -1388ایـان سـال تحصـیلی    سابقه حق التدریسی مستمر و شاغل بودن تا پ

میانگین حداقل دوازده ساعت تـدریس در هفتـه در پـنج سـال گذشـته بـه صـورت پیمـانی         
بـا اولویـت معلمـین    (همچنین معلمین حق التدریس داراي مدرك دیپلم  .استخدام می شوند

لی با هفت سال سابقه حق التدریسی مستمر و شاغل بـودن تـا پایـان سـال تحصـی      )کوچ رو
و داشتن میانگین حداقل بیست و چهار سـاعت تـدریس در هفتـه در هفـت      1387 – 1388

 .سال گذشته به صورت پیمانی استخدام می شوند
معلمین حق التدریس داراي مدرك کاردانی و دیپلم پس از استخدام پیمانی مطابق  -1تبصره 

 .ینداین قانون در صورت اخذ مدرك کارشناسی به استخدام رسمی درمی آ
معلمین حق التدریسی که در زمان تصویب این قانون دانشجوي کارشناسی بوده و  -2تبصره 

برابـر تعـداد واحـدهاي     1387 -1388تعداد واحدهاي گذرانده آنها تا پایان سـال تحصـیلی   
 .این قانون به استخدام پیمانی درمی آیند )3(مدرك کاردانی باشد با رعایت ماده 

التدریس داراي مدرك کاردانی آموزش ابتدایی و رشته هـاي خـاص   معلمین حق  -3تبصره 
کاردانش و فنی و حرفه اي به تشخیص آموزش و پرورش در صورت داشـتن شـرایط مـاده    

 .این قانون به استخدام رسمی درمی آیند )3(
ـ  معلمین حق التدریسی داراي مدرك فوق دیپلم کـه تـا پایـان    ) 07/10/1389الحاقی (تبصره 

پنج سال سابقه خدمت مستمر نداشته اند اما با احتسـاب سـال    1387ـ   1388لی سال تحصی
هاي تحصیلی بعد حائز پنج سال سابقه مستمر می گردنـد بـه شـرط شـاغل بـودن در زمـان       

  .استخدام می توانند بر اساس ضوابط این ماده استخدام شوند
به اساسنامه  )مکرر الحاقی 6(و  )6(ماده واحده قانون لغو مواد  )3(مشمولین تبصره  -4ماده 

نهضت سوادآموزي جمهوري اسالمی ایران و تعیین ضوابط به کارگیري آموزشیاران مصـوب  
که در زمان تصویب این قانون در نهضت سوادآموزي شاغل بوده و داراي مدرك  8/8/1380

ورت کارشناسی و باالتر هستند به صورت رسمی و همچنین دارندگان مدرك کاردانی به صـ 
 .پیمانی استخدام می گردند

در نهضــت  8/8/1380هفــت هــزار نفــر از بــین آموزشــیارانی کــه بعــد از تــاریخ  -5مــاده 
سوادآموزي داراي بیش از شصت ماه سابقه خدمت باشند به شرط شـاغل بـودن در نهضـت    
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سوادآموزي در زمان تصویب این قانون و داشتن حداقل مدرك کاردانی با اولویت رشته هاي 
رتبط و مدرك تحصیلی باالتر و سنوات خـدمت در صـورت داشـتن مـدرك کارشناسـی و      م

باالتر به صورت رسمی و در صورت داشتن مدرك کاردانی به صورت پیمـانی بـه اسـتخدام    
 .درمی آیند

ایـن قـانون در مـورد آموزشـیاران نهضـت       )3(مـاده   )2(و  )1(مفاد تبصره هـاي   -1تبصره 
 .اعمال می گردد ،این قانون استخدام می گردند )5(و  )4(د سوادآموزي که بر اساس موا

کلیه آموزشیاران نهضت سوادآموزي موظف به گذراندن دوره هاي آموزشـی بـدو    -2تبصره 
 .خدمت طبق برنامه آموزش و پرورش می باشند

ایـن قـانون بـه     )5(و  )4(کلیه آموزشیاران نهضت سوادآموزي که بر اساس مـواد   -3تبصره 
موظف بـه   ،م درمی آیند تا زمانی که نیاز به خدمات آنان در نهضت سوادآموزي باشداستخدا

خدمت در نهضت سوادآموزي بوده و در صورت عدم نیاز نهضـت سـوادآموزي و موافقـت    
 .با رعایت مفاد این قانون در آموزش و پرورش خدمت می کنند ،آموزش و پرورش

نهصد نفر از مربیان پیش دبستانی که بیش از ده سال سابقه همکـاري بـا آمـوزش و     -6ماده 
و دارا بـودن   1387 -1388پرورش دارند در صورت شاغل بـودن تـا پایـان سـال تحصـیلی      

مدرك کارشناسی و باالتر به صورت رسمی و دارندگان مدرك کاردانی و دیپلم بـه صـورت   
ین مربیان و کارشناسانی که با کانون پرورش فکـري و  پیمانی به استخدام درمی آیند و همچن

کودکان و نوجوانان همکاري می کنند با داشتن حداقل پنج سال سابقه به صـورت مسـتمر و   
و شاغل بودن در زمان تصویب این قانون با داشـتن حـداقل    )ساعت در هفته 44(تمام وقت 

خدام پیمانی در کـانون پـرورش   مدرك لیسانس به استخدام رسمی و با مدرك کاردانی به است
 .فکري کودکان و نوجوانان درمی آیند

این قانون در مورد مربیان پـیش دبسـتانی داراي    )3(ماده  )2(و  )1(مفاد تبصره هاي  -تبصره
مدرك کاردانی و دیپلم و براي مربیان و کارشناسان کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان 

 .رددداراي مدرك کاردانی اعمال می گ
کلیه افرادي که از طریق این قانون به استخدام درمی آیند صرفاً در مناطق مورد نیـاز   -7ماده 

آموزش و پرورش و یا نهضت سوادآموزي در آن استان مشغول به کار خواهند شد و نقـل و  
انتقال این افراد پس از پنج سال اشتغال از زمان استخدام رسمی و در صورت موافقت مبدأ و 

 .مقصد امکان پذیر خواهد بود نیاز
خانواده هاي معظم شهداء و ایثارگران و همسران جانبازان تابع قانون خاص خود می  -تبصره
 .باشند
از تاریخ تصویب این قانون به کارگیري هرگونـه نیـروي حـق التـدریس جدیـد در       -8ماده 

 .وزارت آموزش و پرورش ممنوع است
معلمین مورد نیاز آموزش و پرورش از طریـق مراکـز و    ،از تاریخ تصویب این قانون -9ماده 
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 )ص(دانشگاه شهید رجایی و مجتمع آموزش عـالی پیـامبر اعظـم     ،دانشگاههاي تربیت معلم
فـارغ التحصـیالن سـایر     .این قانون به اسـتخدام پیمـانی درمـی آینـد     )1(ضمن رعایت ماده 

ورودي و گذرانـدن دوره هـاي   دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور نیز از طریـق آزمـون   
 .الزم حسب نیاز وزارت آموزش و پرورش می توانند استخدام شوند

 3« ماده »  3« به استثناء نیروهاي مشمول تبصره (دارندگان مدارك دیپلم و کاردانی  -10ماده 
که به موجب این قانون استخدام می گردند در امور اداري و دفتري مدارس به کار گرفتـه   )»

می شوند مگر در مناطقی که با تشخیص آموزش و پرورش نیاز بـه خـدمات آموزشـی آنهـا     
در صورتی کـه   .باشد که پس از طی دوره هاي الزم در رسته آموزشی به کار گرفته می شوند

پنج سال و کاردانی طی سه سال از زمان استخدام موفق بـه اخـذ    دارندگان مدرك دیپلم طی
مدرك کارشناسی در رشته هاي مورد نیاز آموزش و پرورش شوند ضمن گذراندن دوره هاي 
 .آموزشی مربوط برابر ضوابط و مقررات آموزش و پرورش به رسته آموزشی منتقل می شوند

قـانون   )24(مـاده   )ج(ون مطابق بنـد  دولت موظف است از تاریخ تصویب این قان -11ماده 
مربیـان   ،آموزشـیاران نهضـت سـوادآموزي    ،مدیریت خدمات کشوري معلمین حق التدریسی

پیش دبستانی و مربیان کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان موضـوع ایـن قـانون را بـه     
 .استخدام درآورد

یان پیش دبستانی و مربیان مرب ،استخدام معلمین حق التدریس و نهضت سوادآموزي -12ماده 
قانون برنامه چهـارم   )145(ماده  )ي(کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان با رعایت بند 

اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی ایران صورت می گیرد و در سـالهاي   ،توسعه اقتصادي
آموزش و  ،اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی ایران ،بعد از برنامه چهارم توسعه اقتصادي

پرورش موظف به استخدام باقیمانده آنها تا سقف شصت هزار نفر بر اساس مفاد این قـانون  
 در مدت زمان تعیین شده خواهد بود 

از کمیسیونهاي اجتماعی و آموزش و تحقیقات مجلس شوراي اسالمی بـه ترتیـب    -13ماده 
سن اجراء ایـن قـانون نظـارت خواهنـد داشـت و وزارت آمـوزش و        یک نفر و دو نفر بر ح
پرورش موظف است گزارش عملکرد هر ساله این قانون را حداکثر تا پایان خردادمـاه سـال   

 .شوراي اسالمی ارائه دهدبعد به کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس 
وزارت  ،در صـورت وجـود مجـوز جـذب و اسـتخدام     ) 02/03/1389اصـالحی  (ـ  14ماده 

آموزش و پرورش مکلف است استخدام کلیه معلمان حق التدریسـی و آموزشـیاران نهضـت    
سوادآموزي واجد شرایط مطابق مفاد قانون فوق الذکر را در اولویت قرار دهد مگر در استانها 

ر رشته هاي مورد نیـاز کـه در میـان معلمـان حـق التدریسـی و آموزشـیاران نهضـت         و یا د
که در این صورت وزارت آموزش  ،سوادآموزي واجد شرایط قانون فوق الذکر موجود نباشد

قـانون   )9(یا بر اسـاس مـاده    )1(و پرورش با استفاده از باقیمانده سقف تعیین شده در ماده 
  .زم جهت رفع نیازهاي خود را به عمل آوردفوق الذکر می تواند اقدام ال
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 )2(وزارت آموزش و پرورش موظف است بر اسـاس بنـد   ) 02/03/1389الحاقی (ـ  15ماده 
قانون الحاق یک تبصره به ماده واحده قانون اصالح قانون انتقال مراقبین بهداشت مدارس به 

جهـت بهبــود   12/4/1384واحـدهاي آموزشـی تابعـه وزارت آمـوزش و پـرورش مصـوب       
نسـبت بـه اسـتخدام پـنج هـزار نفـر از مراقبـان         ،شاخصهاي سالمت در آموزش و پـرورش 

  .بهداشت اقدام نماید
مراقبان بهداشت داراي مدرك فوق دیپلم می توانند به استخدام پیمـانی آمـوزش و پـرورش    

عمـال مـی   قانون موضوع این الحاقیه دربـاره آنهـا ا   )3(ماده  )2(و  )1(درآیند و تبصره هاي 
  .گردد

ـ  استخدام پنج هزار نفر مراقبین بهداشت موضوع این مـاده در  ) 02/03/1389الحاقی (تبصره 
سقف استخدام شصت هزار نفر معلـم حـق التدریسـی و آموزشـیاران نهضـت سـوادآموزي       

قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریسی و آموزشیاران نهضت  )1(موضوع ماده 
  .صورت می گیرد 15/7/1388ر وزارت آموزش و پرورش مصوب سوادآموزي د

  .این قانون از تاریخ تصویب الزم االجراء خواهد بود) 02/03/1389الحاقی (-16ماده 
از طریق شرکت  1388ـ  1389معلمانی که در سال تحصیلی ) 07/10/1389الحاقی (ـ16ماده 

در صورتی کـه قبـل از سـال     ،دهاي خدماتی در وزارت آموزش و پـرورش تدریس کرده ان
نیز سابقه حق التدریس در وزارت آموزش و پـرورش و یـا نهضـت     1388ـ   1389تحصیلی 

سوادآموزي داشته اند و یا با حکم وزارت آموزش و پرورش در دارالقرآن ها تدریس نمـوده  
دانـش آمـوزان   « اند و یا با حکم وزارت آموزش و پرورش به عنوان معلمان حـق التـدریس   

بـا   1388ـ   1389خدمت نموده اند و همکاري آنها در سـال تحصـیلی   » بازمانده از تحصیل 
ـ   1389وزارت آموزش و پرورش به صورت مستمر بوده است با احتسـاب سـال تحصـیلی    

این قانون بـراي مـدرك کارشناسـی و بـاالتر و منطبـق بـر        )2(منطبق بر ضوابط ماده  1388
دیپلم با رعایت سایر شرایط مندرج در این قانون استخدام براي مدرك فوق  )3(ضوابط ماده 

  .می شوند
استخدام این معلمان در سقف شصت هزار نفر معلم حـق التـدریس و آموزشـیاران نهضـت     

در  ،است و در صورت کامل شدن ظرفیـت شصـت هـزار نفـر     )1(سوادآموزي موضوع ماده 
  .ر می گیرنداولویت استخدام بعدي که مجوز قانونی داشته باشد قرا

معلمانی که داراي مدرك دکترا یا کارشناسی ارشد می باشند ) 07/10/1389الحاقی (ـ1تبصره 
  .در اولویت قرار دارند

معلمانی که بر اساس این ماده با وزارت آموزش و پرورش ) 07/10/1389الحاقی (ـ  2تبصره 
توانند تا استخدام پیمانی یا همکاري داشته اند در صورت نیاز وزارت آموزش و پرورش می 

  .رسمی همکاري خود به صورت حق التدریس را ادامه دهند
به بعد به صورت حق التـدریس و   1379افرادي که از سال ) 07/10/1389الحاقی (ـ  17ماده 
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یا از طریق شرکت هاي خدماتی با وزارت آموزش و پرورش همکاري آموزشی داشته انـد و  
ه صورت آموزشیار خدمت نموده اند و خـدمت و همکـاري آنهـا    یا در نهضت سوادآموزي ب

مستمر نبوده است در صورت صدور مجوز استخدام به روش زیر در اولویت اسـتخدام قـرار   
 : می گیرند 

الف ـ کسب حد نصاب الزم در آزمون اسـتخدامی کـه توسـط وزارت آمـوزش و پـرورش       
  .رورش تعیین می گردداین حد نصاب توسط وزارت آموزش و پ ،برگزار می شود

تا پنج امتیاز به ازاء هر سال خدمت آموزشی یا  )الف(ب ـ در صورت کسب حد نصاب بند  
همکاري آموزشی در وزارت آموزش و پرورش یا نهضت سواد آموزي و حداکثر سی امتیـاز  

  .در صورت تأیید خدمت یا همکاري به تشخیص آموزش و پرورش محاسبه می شود
ن استخدامی حداکثر هفتاد امتیاز است و حداکثر امتیاز بـه بـاالترین نمـره در    ج ـ نتیجه آزمو 

  .آزمون استخدامی تعلق می گیرد
مبنـاي   )ج(و  )ب(مجمـوع امتیـازات بنـدهاي     )الـف (د ـ در صورت داشتن حد نصاب بند  

  .اولویت بندي براي استخدام افراد مذکور در این ماده است
افرادي که سابقه همکاري بر اساس مفـاد ایـن مـاده را بـا     ) 07/10/1389الحاقی (ـ   1تبصره 

وزارت آموزش و پرورش ندارنـد نیـز مـی تواننـد در صـورت موافقـت وزارت آمـوزش و        
را بر اساس نمـره علمـی    )ج(پرورش در این آزمون شرکت کنند و تنها امتیاز مندرج در بند 

  .کسب شده أخذ می نمایند
وزارت آمـوزش و پـرورش مـی توانـد اسـتخدام معلمـان       ) 07/10/1389الحاقی (ـ  2تبصره 

موضوع این ماده را بر اساس نیاز خود با اعمال سهمیه جنسیت و یا سهمیه براي استان هـا و  
  .یا رشته هاي مورد نیاز در اولویت قرار دهد

افرادي که بر اساس این ماده به استخدام درمـی آینـد بایـد    ) 07/10/1389الحاقی (ـ  3تبصره 
  .ط در همان رشته و مقطعی که آزمون داده اند خدمت کنندفق

در صورتی به خدمت آموزشی یا همکاري آموزشی مندرج ) 07/10/1389الحاقی (ـ  4تبصره 
در این ماده امتیاز تعلق می گیرد که حداقل دوازده ساعت تدریس در هفته و به طور کامل در 

 انجام گرفته باشد یک سال تحصیلی به تأیید وزارت آموزش و پرورش 
وزارت آموزش و پرورش از افرادي کـه حـد نصـاب بنـد     ) 07/10/1389الحاقی (ـ  5تبصره 

را کسب نکرده و یا در آزمون شرکت نکرده اند نمی تواند در امور آموزشـی اسـتفاده    )الف(
شـرکت ایـن افـراد در     .نماید و باید به خدمت آموزشی یا همکاري آموزشی آنها خاتمه دهد

  .ن هاي استخدامی بعدي بالمانع استآزمو
وزارت آموزش و پرورش در صورت نیاز می تواند افرادي ) 07/10/1389الحاقی (ـ  6تبصره 

با آموزش و پـرورش همکـاري    1388ـ   1389را که از طریق شرکت هاي خدماتی در سال 
 داشته اند در صورت داشتن صالحیت عمومی و کسب حداقل نصاب علمی منـدرج در بنـد  
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  .به صورت حق التدریس در رشته ها و مناطق مورد نیاز خود استفاده نماید )الف(
وزارت آموزش و پرورش موظف است حداکثر ظرف شش ) 07/10/1389الحاقی (ـ 7تبصره 

  .ماه پس از تصویب این قانون نسبت به برگزاري اولین آزمون استخدامی اقدام نماید
احکام قانون متعهدین خدمت به وزارت آموزش و پرورش ) 19/07/1391الحاقی (ـ 8تبصره 

به استثناي احکام ناظر بر دانش آموزان دانش سـراهاي تربیـت معلـم بـه      8/3/1369مصوب 
  .قوت خود باقی است

مرکز تربیت معلم نیز که طبق مقررات مربوطه مشخص شـده   1388دانشجویان ورودي سال 
  .اند مشمول این حکم می گردند

 : پاسخ 
دانشگاه تربیت دبیر شـهید رجـائی    1388دانشجویان رشته هاي ستاره دار ورودي سال  ،بلی

تهران و دانشکده فنی حرفه اي دختران دکتر شریعتی تهران مشمول قانون الحاق دو تبصره به 
قانون تعیین تکلیف معلمین حق التدریسی و آموزشیاران نهضـت سـوادآموزي در    )17(ماده 

  .می باشند 19/7/1391ورش مصوب وزارت آموزش و پر
 : پاسخ 
دانشکده هاي تربیـت دبیـر    1388دانشجویان ورودي آزمون کاردانی به کارشناسی سال  ،بلی

قانون تعیـین تکلیـف اسـتخدامی معلمـین حـق       )17(مشمول قانون الحاق دو تبصره به ماده 
ــوب     ــرورش مص ــوزش و پ ــوادآموزي در وزارت آم ــیاران نهضــت س ــی و آموزش التدریس

  .می باشند 19/7/1391
وزارت آموزش و پرورش موظف است در اجـراي تبصـره   ) 19/07/1391الحاقی (ـ9تبصره 

 5/10/1391ایران مصوب قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسالمی  )51(ماده  )2(
از تـاریخ الزم   8/7/1386قـانون مـدیریت خـدمات کشـوري مصـوب       )24(ماده  )ج(و بند 

االجراء شدن این قانون حداکثر ظرف دو سال کلیه مربیان پیش دبسـتانی و نیروهـاي خریـد    
خدمت آموزشی خود را که با آموزش و پرورش همکاري داشته اند از طریق برگزاري آزمون 

ن قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمـی  )3(و  )2(و با در نظر گرفتن شرایط مندرج در مواد 
حق التدریسی و آموزشـیاران نهضـت سـوادآموزي در وزارت آمـوزش و پـرورش مصـوب       

نیـاز منطقـه اي و    ،جنسـیت  ،مـدرك و رشـته تحصـیلی    ،و اصالحات بعدي آن 15/7/1388
در مورد مربیـان پـیش    .سنوات همکاري با آموزش و پرورش در اولویت استخدام قرار دهد

صدور مجوز و تـدوین محتـوا عمـل     ،نظارت ،اريدبستانی مطابق روال قبل اعم از سیاستگذ
  .نماید

 : پاسخ 
دانشگاه تربیت دبیر شـهید رجـائی    1388دانشجویان رشته هاي ستاره دار ورودي سال  ،بلی

تهران و دانشکده فنی حرفه اي دختران دکتر شریعتی تهران مشمول قانون الحاق دو تبصره به 
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التدریسی و آموزشیاران نهضـت سـوادآموزي در   قانون تعیین تکلیف معلمین حق  )17(ماده 
  .می باشند 19/7/1391وزارت آموزش و پرورش مصوب 

 : پاسخ 
دانشکده هاي تربیـت دبیـر    1388دانشجویان ورودي آزمون کاردانی به کارشناسی سال  ،بلی

قانون تعیـین تکلیـف اسـتخدامی معلمـین حـق       )17(مشمول قانون الحاق دو تبصره به ماده 
ــوب    التدری ــرورش مص ــوزش و پ ــوادآموزي در وزارت آم ــیاران نهضــت س ــی و آموزش س

  .می باشند 19/7/1391
وزارت آموزش و پرورش مکلـف اسـت مربیـان پـیش     ) 03/06/1395اصالحی (-10تبصره 

دبستانی و نیروهاي خرید خدمات آموزشی را که از طریق شرکتهاي عمومی یا خصوصی در 
آموزش و پرورش به کار گرفته شده اند همچنین حق التدریسان غیرمستمر را که قبل از سال 

به منظور تأمین نیروي حق التدریس با عناوین با آموزش و پرورش همکاري داشته اند  1391
مشاور و اداري بـا توجـه بـه ارتبـاط      ،مربی بهداشت ،مربی پرورشی ،)آموزگار یا دبیر(معلم 

نیـاز   ،جنسـیت  ،)حداقل کاردانی(مقطع تحصیلی  ،)منحصر به دوره متوسطه(رشته تحصیلی 
این قانون به کار  )8(رعایت ماده بدون الزام به  ،منطقه اي و سنوات همکاري با آن وزارتخانه

بار مالی ناشی از اجراي این قانون در  .استفاده از سایر نیروها در این زمینه ممنوع است .گیرد
حد سقف حق التدریس ساالنه و از محل حق التدریس پرداختی به کارکنان رسمی و خروج 

ها الزامی براي استخدام به کارگیري این نیرو .بازنشستگان آموزش و پرورش تأمین می گردد
 1392نیروهاي آموزش دهنده تجمیعی نهضت سوادآموزي که قبل از سال  .رسمی نمی باشد

  .مشمول این تبصره می باشند ،با نهضت سوادآموزي همکاري داشته اند
قانون تعیین تکلیف معلمین حق التدریس  )8(ممنوعیت ماده ) 07/10/1389الحاقی (ـ18ماده 

نهضت سوادآموزي شامل هر نوع به کارگیري بـه صـورت حـق التدریسـی از     و آموزشیاران 
دانـش  « حق التدریس در دارالقرآن ها و حق التـدریس   ،جمله از طریق شرکت هاي خدماتی

و همچنین شامل بـه کـارگیري آموزشـیاران جدیـد در نهضـت      » آموزان بازمانده از تحصیل 
ات دولتی به ایـن افـراد ممنـوع اسـت و در     هرگونه پرداخت از اعتبار .سوادآموزي می گردد

مرتکب به اشد مجازات مقـرر بـراي تصـرف غیرقـانونی در وجـوه دولتـی        ،صورت تخلف
  .محکوم می گردد

قانون فوق مشتمل بر چهارده ماده و هشت تبصـره در جلسـه علنـی روز چهارشـنبه مـورخ      
ی تصـویب و در  پانزدهم مهرماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هشـت مجلـس شـوراي اسـالم    

 .به تأیید شوراي نگهبان رسید 23/7/1388تاریخ 
 علی الریجانی -رئیس مجلس شوراي اسالمی

معلمان حق التدریسی که به استخدام آموزش و پرورش ) 27/11/1395الحاقی (-ماده الحاقی
درآمده اند و تا زمان الزم االجراء شدن این قانون در وزارت آموزش و پرورش اشتغال دارند 
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می توانند به منظور احتساب سابقه خدمت ایام حق التدریس که به تأییـد وزارت آمـوزش و   
سهم خـود و دولـت را بـه صـورت نقـد       ،و بازنشستگی پرورش می رسد در سوابق خدمت

  .یا اقساط به طور کامل پرداخت نمایند )یکجا(
صندوق هاي بازنشستگی نیز پس از دریافت اقساط موظف بـه احتسـاب سـوابق مـذکور در     

  .بازنشستگی واجدان شرایط می باشند
مت قابل احتساب معادل سابقه خد ،مدت پرداخت اقساط) 27/11/1395الحاقی (– 1تبصره 

  .هر یک از معلمان می باشد
حداقل حقوق یـا   ،مبناي پرداخت حق بیمه یا بازنشستگی) 27/11/1395الحاقی (– 2تبصره 

  .دستمزد سال الزم االجراء شدن این قانون است
مدت سابقه خدمت دوره حق التدریس به تناسب خـدمت  ) 27/11/1395الحاقی (– 3تبصره 

طرح طبقه بندي مشاغل معلمان کشور و دستورالعمل وزارت آمـوزش   تمام وقت با توجه به
در سوابق خدمت دولتی و بازنشستگی افراد  ،و پرورش و همچنین پرداخت کسورات مربوطه

  .قابل احتساب می باشد
حداکثر مهلت قانونی درخواست بهره مندي از این قـانون  ) 27/11/1395الحاقی (– 4تبصره 

  .ء شدن به مدت یکسال می باشداز تاریخ الزم االجرا
وزارت آموزش و پرورش مکلف است مشمولین قانون ) 13/06/1397الحاقی (–ماده الحاقی 

قانون تعیـین تکلیـف اسـتخدامی معلمـین حـق التدریسـی و        )17(ماده  )10(اصالح تبصره 
را با رعایت  3/6/1395آموزشیاران نهضت سوادآموزي در وزارت آموزش و پرورش مصوب 

 : موارد ذیل استخدام کند 
 ،شـامل معلـم  (کلیه نیروهاي حق التدریس و پیش دبستانی مشمول قانون مـورد اشـاره    – 1

با توجه به رشـته و دوره   ،)مربی بهداشت و امور اداري ،مشاور ،تربیت بدنی ،مربی پرورشی
سـازمان اداري و  جنسیت و سنوات خـدمت و ظرفیـت اسـتخدام اعالمـی توسـط       ،تحصیلی

استخدامی کشور و بر اساس نیاز استان ها باید یک دوره آموزشـی را در دانشـگاه فرهنگیـان    
از سـال دوم تـا پایـان    (طی کنند تا پس از شرکت در آزمون پایان دوره و اخذ نمـره قبـولی   

  .استخدام شوند )اجتماعی و فرهنگی ،برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي
بـا   1392کـه در قبـل از سـال     )دو نفر و باالتر(ن و آموزش دهندگان مستمر آموزشیارا – 2

پس از شرکت  )3/6/1395مشمولین قانون اصالحی (نهضت سوادآموزي همکاري داشته اند 
و قبولی در آزمون داخلی که توسط وزارت آموزش و پرورش برگزار می شود بـا توجـه بـه    

و سنوات خدمت و ظرفیت استخدام اعالمی  جنسیت ،رشته تحصیلی ،نیاز آموزش و پرورش
توسط سازمان اداري و استخدامی کشور باید حداقل دوره یکسـاله آموزشـی را در دانشـگاه    
فرهنگیان طی کنند و پس از قبولی در آزمون پایان دوره تا پایان برنامه ششم توسعه استخدام 

  .شوند
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س آیین نامـه اجرایـی کـه حـداکثر     نحوه آموزش در دانشگاه فرهنگیان و پذیرش بر اسا – 3
ظرف مدت سه ماه از تاریخ الزم االجراء شدن این قانون توسط وزارت آموزش و پرورش و 

تحقیقـات و   ،سازمان اداري و استخدامی کشور با نظارت دو نفر از اعضاي کمیسیون آموزش
یین می تع ،فناوري مجلس شوراي اسالمی تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد

  .شود
اجراي حکم این قانون منوط به پیش بینی منـابع مـالی الزم در قـوانین بودجـه سـنواتی       – 4

 .است
قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی 

  21/12/1395مصوب ) 1396- 1400(ایران 
   -63ماده 
تعلیم و تربیـت اقـدامات زیـر را انجـام     دولت مکلف است براي ایجاد تحول در نظام  -الف
  :دهد

اجراي سند تحول بنیادین آموزش و پرورش به نحوي که کلیه اقدامات وزارت آموزش و  -1
  .پرورش براساس این سند انجام شود و اقدامی مغایر با قانون و سند صورت نگیرد

ها و  تخصص با شایستگیها براساس  بندي معلمان و استقرار نظام پرداخت تهیه نظام رتبه -2
بندي معلمان و مهندسی نیروي انسانی براساس سند تحول  عملکرد رقابتی مبتنی بر نظام رتبه

  و نقشه جامع علمی کشور با تصویب مجلس شوراي اسالمی در قالب بودجه سنواتی
ارتقاي جایگاه آموزش و پرورش به مثابه مهمترین نهـاد تربیـت نیـروي انسـانی و مولـد       -3

هاي مصوب و هـدایت  و نظـارت بـر آن     دار اجراي سیاست ایه اجتماعی و انسانی عهدهسرم
  عنوان امر حاکمیتی با توسعه همکاري دستگاههاي اجرائی به
  ویژه اردوهاي زیارتی و راهیان نور آموزي به توسعه و تسهیل سفرهاي فرهنگی دانش -4
منظور ارتقاي کیفیت نظام تعلـیم   سازمان اداري و استخدامی کشور و سازمان موظفند به -ب

و تربیت با جذب معلم از طریق دانشگاههاي فرهنگیـان و شـهید رجـایی، در طـول اجـراي      
قانون برنامه، ردیفهاي استخدامی و تأمین اعتبار مورد نیاز آمـوزش و پـرورش را بـا رعایـت     

ذب قوانین و ضوابط مربوطه و ظرفیت جـذب دانشـجو در دانشـگاههاي یادشـده بـراي جـ      
  .ها در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار دهند دانشجو معلم

وزارت آموزش و پرورش مکلف است نسبت به اختصاص نیروي انسانی، تجهیـزات و   -پ
 -آمـوزي  سازمان بسـیج دانـش   -آموزان هاي اسالمی دانش امکانات مورد نیاز، اتحادیه انجمن

رسد  د وزارت به تصویب هیأت وزیران میآموزي براساس مقرراتی که با پیشنها سازمان دانش
  .اقدام نماید

باشـد و   سـاز مـی   هاي حمایتی از خیرین مدرسه دولت مکلف به تنظیم و اجراي سیاست -ت
تمام خیرین در  نیمه) هاي  پروژه(یافته آنان را جهت تکمیل طرحهاي باید معادل کمکهاي تحقق
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  . بودجه سنواتی منظور نماید
االجـراء شـدن ایـن قـانون      رائی این بند حداکثر ظرف دو ماه پس از الزمنامه اج آیین -تبصره

  .رسد توسط وزارت آموزش و پرورش تهیه و به تصویب هیأت وزیران می
سازي مدارس و فضاهاي پرورشی و  دولت مکلف است به منظور افزایش ایمنی و مقاوم -ث

دالر در )3.000.000.000(میلیـارد   ورزشی وزارت آموزش و پرورش معادل ریالی مبلـغ سـه  
طول اجراي قانون برنامه از محل حساب ذخیره ارزي پس از کسر سهم صندوق توسعه ملی 

تمـام آموزشـی، پرورشـی و تربیـت بـدنی آمـوزش و        نیمـه ) هاي  پروژه(با اولویت طرحهاي 
  .پرورش اختصاص دهد

ل و تجهیـز  هزینه کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی در احـداث، توسـعه، تکمیـ    -ج
ها، سالنهاي ورزشی وابسـته   روزي، کتابخانه فضاهاي آموزشی و پرورشی، خوابگاههاي شبانه

ریزي و توسـعه اسـتان    به وزارت آموزش و پرورش که در چهارچوب مصوب شوراي برنامه
عنـوان هزینـه قابـل     شود با تأیید سازمان توسعه، نوسازي و تجهیز مدارس کشور به انجام می
  .شود اتی محسوب میقبول مالی
االجـراء شـدن ایـن قـانون توسـط       ماه پس از الزم نامه اجرائی این بند ظرف سه آیین -تبصره

شـود   هاي امور اقتصادي و دارایی و آموزش و پرورش تهیه می سازمان با همکاري وزارتخانه
  .رسد و به تصویب هیأت وزیران می

آمـوزي پـس از واریـز بـه      سازمان دانش کلیه درآمدها، کمکها و هدایاي مردمی نقدي به -چ
وزارت . گـردد  عنوان درآمد اختصاصـی وزارت آمـوزش و پـرورش محسـوب مـی      خزانه به

آموزش و پرورش موظـف اسـت مبـالغ واریـزي در قالـب بودجـه سـنواتی را فقـط بـراي          
  .آموزي در مدارس هزینه نماید هاي فرهنگی و پرورشی توسط سازمان دانش فعالیت

ف است در طـول سـالهاي برنامـه اعتبـار و منـابع الزم را در جهـت تـرویج        دولت موظ -ح
ارزشهاي ایرانی اسالمی و توسعه فرهنگ مطالعه و پـژوهش در منـاطق محـروم روسـتایی و     

 .مناطق عشایري و مرزي در اختیار کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان قرار دهد
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