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باسمهتعالی

ریاست محترم مجلس شورای اسالمی
احتراماً طرح ذیل که به امضای ۵۸ نفر از نمایندگان رسیده است، جهت طی مراحل قانونی تقدیم میشود.

مقدمه (دالیل توجیهی): 
قانون در مورد نحوه به کارگیری نیروهای ذیل مسکوت مانده است. با توجه به همکاری ، کسب تجربه و 
مهارت کافی این گروه ها در مدارس مناطق محروم و صعب العبور کشور که با تعلق کم ترین مزایا و عدم 
امنیت شغلی همراه بوده است و همچنین در جهت رفع کمبود نیروی انسانی در وزارت آموزش و پرورش ، 

استخدام گروه های ذیل در راستای بسط عدالت می باشد.

*معرفی نیروهای مشمول طرح:

- معلمین حق التدریس:

به افرادی اطالق می شود که در بازه زمانی سال ۹۱ تا قبل از مهرماه ۹۹ با داشتن کد پرسنلی در مدارس دولتی 
به عنوان نیروی حق التدریس آزاد همکاری داشته و حقوق و مزایای خود را از اعتبارات دولتی دریافت کرده 

اند.

- مربیان پیش دبستانی غیردولتی :

به کلیه نیروهایی اطالق می شود که از مهرماه ۹۱ تا قبل از مهرماه ۹۹ با داشتن تأییدیه از هسته گزینش آموزش 
و پرورش با یکی از مراکز پیش دبستانی غیردولتی که محل تشکیل کالسهای آنها در مدارس دولتی و یا فضای 
مازاد مدارس دولتی بوده همکاری داشته اند و حقوق و مزایای خود را از موسس یا مشارکتهای مردمی و یا 
وزارت آموزش و پرورش یا مدیر و یا از طریق شهریه نوآموزان دریافت کرده اند و در سوابق آنها حداقل 

یکسال تحصیلی همکاری ثبت شده است.

- نیروهای دارای کد پرسنلی و دوره دیده در دانشگاه فرهنگیان:

به کلیه نیروهای درگیر با  آموزش و پرورش از هر نوعی اطالق می شود که با دارا بودن کد پرسنلی ، تأییدیه 
ی هسته گزینش و مدرک دانشگاهی مورد تأیید وزارت علوم، در دوره های بدو خدمت دانشگاه فرهنگیان و 
یا دوره هایی که مستقیما زیر نظر آن دانشگاه برگزار شده ، شرکت کرده اند و در بازه زمانی  ۹۱/  ۱/ ۱ 
لغایت  ۹۹/  ۷/ ۱ با داشتن ابالغ رسمی در مدارس دولتی تدریس کرده اند و در سوابق آن ها حداقل یک 
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سال تحصیلی همکاری ثبت شده است و همچنین کلیه حقوق و مزایای خود را از وزارت آموزش و پرورش 
دریافت کرده اند.

- معلمین مدارس زیر نُرم:

به کلیه افرادی گفته می شود که در بازه زمانی  ۹۱/  ۱/ ۱ تا  ۹۹/  ۷/ ۱ با انتخاب و معرفی آموزش و پرورش 
در یکی از مدارسی که دانش آموزان آنان از نظر تعداد به حد نرم قانونی نرسیده اند ، تدریس نموده اند و 

حقوق خود را به صورت مستقیم یا غیر مستقیم از آموزش و پرورش دریافت کرده اند.

- نیروهای خرید خدمات (برون سپار در هنرستان ها):

به کلیه نیروهایی اطالق می شود که از  ۹۱/  ۱/ ۱ تا قبل  ۹۹/  ۷/ ۱ با دارا بودن مدرک تحصیلی دانشگاهی 
لیسانس و باالتر و پس از گزینش، از طریق موسس شرکت واسط با اداره کل آموزش و پرورش قرارداد 
غیرمستقیم داشته و حقوق خود را از اعتبارات دولتی توسط شرکت (قرارداد دوطرفه) دریافت کرده اند و در 
هنرستان های دولتی تدریس داشته اند و در سوابق آن ها حداقل یک سال تحصیلی همکاری ثبت شده است.

- آموزش دهندگان نهضت سواد آموزی:

کلیه نیروهایی که در بازه زمانی  ۹۲/  ۱/ ۱ لغایت  ۹۹/  ۷/ ۱ با نهضت سواد آموزی همکاری کرده و حداقل 
یک دوره از دوره های سه گانه سوادآموزی (سواد، تحکیم، انتقال) کالس گذاری برای آنها ثبت شده است

- نیروهای خرید خدمات آموزشی:

به کلیه نیروهایی اطالق می شود که از اول مهرماه ۹۲ تا قبل از مهر ماه ۹۹ با دارا بودن مدرک تحصیلی 
دانشگاهی لیسانس و باالتر و پس از گزینش ، از طریق موسس با اداره کل آموزش و پرورش قرارداد مستقیم 

داشته و حقوق خود را از اعتبارات دولتی دریافت کرده اند.

لذا طرح ذیل به مجلس شورای اسالمی تقدیم میشود:

 لذا طرح ذيل تقديم ميشود:
جالل محمودزاده - رسول فرخی میکال - حسین محمدصالحی دارانی - سیدمحمد مولوی - جلیل مختار 
- اسماعیل حسین زهی - فریدون حسنوند - غالمعلی کوهساری - قاسم ساعدی - نصراله پژمان فر - 
عباس مقتدایی - صدیف بدری - بهروز محبی نجم آبادی - پرویز اوسطی - احمد محرم زاده یخفروزان 
- مهدی سعادتی بیشه سری - کمال حسین پور - سلمان اسحاقی - سیدمصطفی آقامیرسلیم - انور حبیب 
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زاده بوکانی - غالمرضا منتظری - سیدکاظم دلخوش اباتری - بهزاد رحیمی - هاجر چنارانی - موسی 
احمدی - مجتبی بخشی پور - سیداحمد آوائی - شبیب جویجری - حسن همتی - یوسف داودی - 
علی زنجانی حسنلوئی - شارلی انویه تکیه - علی اکبر بسطامی - معصومه پاشائی بهرام - ابراهیم متینیان 
- ذبیح الله اعظمی ساردوئی - جالل رشیدی کوچی - لطف اله سیاهکلی - جعفر راستی - حسین حق 
وردی - سارا فالحی ایالم - آرش زره تن لهونی - محمد سبزی - علی اصغر خانی - یعقوب رضازاده 
- بهزاد علیزاده دهلران - حسین حاتمی - سیدحمزه امینی - مهدی روشنفکر - علیرضا زندیان - رحیم 
زارع - علیرضا عباسی - اصغر سلیمی - عبدالجالل ایری - مجید نصیرائی - رضا آریان پور - مهدی 

باقری زنجان - سیدمحمد موحد 
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عنوان طرح:
طرح تبدیل وضعیت استخدامی معلمین

تبدیل وضعیت استخدامی معلمین
ماده واحده : کلیه معلمان حق التدریس، معلمان مدارس زیر نُرم، نیروهای دارای شناسه نیروی 
انسانی(کدپرسنلی) و دوره دیده در دانشگاه فرهنگیان، مربیان پیش دبستانی غیردولتی، نیروهای خرید 
خدمات(برون سپار در هنرستان ها)، آموزش دهندگان نهضت سوادآموزی و نیروهای خرید خدمات آموزشی 
که از تاریخ  ۱/  ۱/ ۱۳۹۱ تا  ۱/  ۷/ ۱۳۹۹ به صورت مستقیم با آموزش و پرورش و یا شرکتهای عمومی و 
خصوصی (معرفی شده توسط آموزش و پرورش) و یا هیأت امنای مدرسه بصورت مستمر یا غیرمستمر 
قرارداد داشته و حقوق و مزایای خود را از آنان دریافت کرده اند، در هر گروه با اولویت میزان سابقه همکاری، 
پس از طی دوره آموزشی در دانشگاه فرهنگیان و قبولی در آزمون پایان دوره حداکثر تا پایان سال ۱۴۰۴ 

هجری شمسی استخدام رسمی می شوند.

بار مالی ناشی از تصویب این قانون در حد سقف حق التدریس ساالنه و از محل حق التدریس پرداختی به 
کارکنان بازنشسته که مجدد به کارگرفته شده اند و از محل بودجه طرح بسته حمایتی و خروج بازنشستگان 
و حذف طرح معلم تمام وقت و با پیش بینی ردیف های اعتباری الزم در قوانین بودجه ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۴ کل 

کشور تأمین می شود.

تبصره : آیین نامه اجرائی این قانون مشتمل بر زمان بندی استخدام، احتساب سوابق بیمه ای افراد مشمول، 
نحوه آموزش گروهها در دانشگاه فرهنگیان و پذیرش آنان حداکثر ظرف مدت سه ماه توسط وزارت آموزش 
و پرورش و سازمان امور اداری و استخدامی کشور با نظارت کمیسیون های آموزش، تحقیقات و فناوری و 

اجتماعی مجلس شورای اسالمی تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
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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 تبدیل وضعیت استخدامی معلمین 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.
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ضمیمه نظر ادارهکل تدوین قوانین
بیان مستندات و دالیل مغایرت:

در رابطه با طرح/الیحه تقدیمی از نظر اصل ۷۵ قانون اساسی: به نظر فراز پایانی طرح که منابع الزم برای اجرای این طرح 
را بیان کرده است، مبهم است و این امر را موکول به پیش بینی در بودجه سال آینده کرده است، فلذا مغایر با اصل ۷۵ می 

باشد. 
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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 

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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