
معاونت قوانین

عادی

اصالح قانون الحاق یک تبصره به ماده الحاقی قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق 
التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش 

کمیسیون های ارجاعی

سال دوم- دوره یازدهم 
تاریخ چاپ

شماره چاپ
۵۲۰ شماره ثبت

آموزش، تحقیقات و فناوری اصلی:
اجتماعی-فرهنگی فرعی:

www.dotic.ir

http://dotic.ir


2

www.dotic.ir

http://dotic.ir


3

باسمهتعالی

ریاست محترم مجلس شورای اسالمی
احتراماً طرح ذیل که به امضای ۴۵ نفر از نمایندگان رسیده است، جهت طی مراحل قانونی تقدیم میشود.

مقدمه (دالیل توجیهی): 
در قانون الحاق یک تبصره به ماده الحاقی قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریسی و آموزشیاران 

نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش مصوب ۱۳ /۶ /۱۳۹۷

که به تازگی به تصویب مجلس شورای اسالمی رسیده است منظور قانونگذار از مدرسین طرح امین و معلمان 
قرآنی، مشمولین قبل از سال ۱۳۹۲ نبوده چرا که در این تاریخ تعداد معلمین طرح امین خیلی نبوده است 

بنابراین ضرورت دارد در این مورد تصریح الزم صورت گیرد تا اجرای قانون با اشکال و ابهام مواجه نباشد 

 لذا طرح ذیل تقدیم میشود:
احمدحسین فالحی - شهباز حسن پوربیگلری - غالمحسین کرمی - بهزاد رحیمی - سیدمحمود نبویان 
- محمدصالح جوکار - اصغر سلیمی - حسین امامی راد - مجید نصیرائی - مهدی باقری - محمدحسن 
آصفری - احد آزادی خواه - سیدجواد حسینی کیا - مرتضی محمودوند - موسی غضنفرآبادی - 
غالمرضا منتظری - جالل محمودزاده - سیدمحمدرضا میرتاج الدینی - اقبال شاکری - حسین رجایی 
ریزی - هادی بیگی نژاد - مجتبی توانگر - حسن شجاعی علی آبادی - علیرضا عباسی - حسین میرزائی 
- حبیب آقاجری - مجتبی یوسفی - حسینعلی حاجی دلیگانی - عباس مقتدایی - جعفر راستی - علی 
اکبر بسطامی - یعقوب رضازاده - محمد کعب عمیر - رسول فرخی میکال - احمد محرم زاده یخفروزان 
- قاسم ساعدی - سیدعلی یزدی خواه - بهزاد علیزاده دهلران - انور حبیب زاده بوکانی - علی آذری 
- بهروز محبی نجم آبادی - حسن رزمیان مقدم - نصراله پژمان فر - علی اکبر علیزاده برمی - احسان 

ارکانی 
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عنوان طرح:
اصالح قانون الحاق یک تبصره به ماده الحاقی قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق 

التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش 

اصالح قانون الحاق یک تبصره به ماده الحاقی قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریسی و 
آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش

ماده واحده : در تبصره الحاقی ذیل ماده واحده قانون الحاق یک تبصره به ماده الحاقی قانون تعیین تکلیف 
استخدامی معلمین حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش مصوب 
۱۳۹۹,۱۱,۱۲ بعد از عبارت (مدرسین طرح امین و معلمان قرآنی) عبارت ( (قبل و بعد از سال ۱۳۹۲ ) ) 

اضافه می گردد.
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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 اصالح قانون الحاق یک تبصره به ماده الحاقی قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق 

التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت 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 (شکلی)
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.
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ضمیمه نظر ادارهکل تدوین قوانین
بیان مستندات و دالیل مغایرت:

در رابطه با حداقل امضا الزم (۱۵ نفر) : - 

در رابطه با دالیل لزوم تهیه و پیشنهاد در مقدمه: - 

در رابطه با موضوع و عنوان مشخص: - 

در رابطه با موادی متناسب با اصل موضوع و عنوان: - 

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

در رابطه با تعداد موضوع و ماده و مواجهه با ایراد: - 

www.dotic.ir

http://dotic.ir


9

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 

ادارهکل 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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