
معاونت قوانین

عادی

طرح الحاق یک تبصره به ماده (۱۷) 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
۶۳۷ شماره ثبت

اصلی:

- فرعی:
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باسمهتعالی

ریاست محترم مجلس شورای اسالمی
احتراماً طرح ذیل که به امضای ۴۳ نفر از نمایندگان رسیده است، جهت طی مراحل قانونی تقدیم میشود.

مقدمه (دالیل توجیهی): 
جهت جلوگیری از تضییع حق آموزشیاران نهضتی جامانده از آزمون  (قبول نشدگان آزمو ن) که کف نمره 
صالحیت حرفه ای معلمی را کسب نکردند و برای محافظت از این سرمایه اجتماعی که با روحیه جهادی 
سالهای متمادی جهت ریشه کنی بی سوادی به دستور بنیانگذار جمهوری اسالمی درمیدان سواد آموزی حضور 
فعالی داشتند و بهترین دوران جوانی و فرصت های اشتغال در بخشهای دیگر از دست دادند ضرورت 
دارد  ازطریق وکاهش نیروهای بخشنامه ۲۳۰ در سیستم اداری تعلیم وتربیت کشور ، نیروهای جامانده از 
آزمون درمشاغل اداری مدارس و ادارات آموزش و پرورش به کارگیر شوند. مانند تصدی امور اجرایی و 
دفترداری، کارگاهها وآزمایشگاهها و سایت ها وانبارداری وکارپردازی هنرستان ها وحتی می توان در امر 

خدماتی از این ظرفیت استفاده کرد

 لذا طرح ذيل تقديم ميشود:
قاسم ساعدی - رمضانعلی سنگدوینی - مجید نصیرائی - سیدنظام الدین موسوی - احمد دنیامالی - 
علیرضا ورناصری قندعلی - سیدجواد حسینی کیا - حسن محمدیاری - حسین میرزائی - سیدمحمدرضا 
میرتاج الدینی - کیومرث سرمدی واله - بهزاد رحیمی - امانقلیچ شادمهر - سلمان اسحاقی - رضا آریان 
پور - مجید ناصری نژاد - جالل محمودزاده - سیدمحمد مولوی - ابراهیم متینیان - محمد کعب عمیر 
- سیداحمد آوائی - مهدی سعادتی بیشه سری - روح اله عباس پور - سیدمجتبی محفوظی - جلیل 
مختار - علی حدادی - علی اصغر عنابستانی - مصطفی نخعی - حسن نوروزی - سیدکاظم دلخوش 
اباتری - رسول فرخی میکال - احسان ارکانی - بهروز محبی نجم آبادی - ذبیح الله اعظمی ساردوئی - 
نصراله پژمان فر - علی علیزاده مراغه - رحیم زارع - کمال حسین پور - موسی احمدی - انور حبیب 

زاده بوکانی - یعقوب رضازاده - جواد نیک بین - احمد محرم زاده یخفروزان 
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عنوان طرح:
طرح الحاق یک تبصره به ماده (۱۷) قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریسی و 

آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش

مادهواحده– یک تبصره به عنوان تبصره (۱۱) به ماده (۱۷) قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق 
التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش الحاقی مصوب  ۷/  ۱۰/ ۱۳۸۹ به 

شرح ذیل الحاق می شود:

تبصره ۱۱- تعداد ۱۰۰۰ نفر از آموزشیاران نهضت سوادآموزی که حدنصاب نمره الزم در آزمون استخدامی 
را کسب نکرده اند، به ترتیب کسانی که باالترین نمره را در آزمون دریافت کرده اند، در مدارس و ادارات 
آموزش و پرورش به عنوان متصدی پست امور خدمات اداری و عمومی بهکار گرفته میشوند. بار مالی ناشی 
از اجرای این قانون از طریق ایجاد محدودیت های مقتضی در اجرای بخشنامه ۲۳۰ وزارت آموزش و پرورش 

تأمین می شود. 
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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 الحاق یک تبصره به ماده (۱۷) 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 طرح/الیحه تقدیمی از نظر اصل ۷۵ قانون اساسی: استخدام و به کارگیری نیروهای نهضتی در پست های اداری 
وزارت آموزش و پرورش دارای بار مالی می باشد و باید در طرح پیشنهادی محل تامین آن پیش بینی شود لذا با عدم تعیین 

محل تامین بار مالی طرح پیشنهادی دارای مغایرت با اصل ۷۵ می باشد. 

در رابطه با طرح تقدیمی آیین نگارش قانونی و ویرایش ادبی: ۱- عنوان مطول و خالف اصل ایجاز است، همچنین تصویب 
قوانین مستقل منجر به تورم قوانین خواهد شد، لذا الزم است طرح در قالب الحاق به یکی از قوانین موجود مدنظر قرار 
گیرد، نظیر: طرح الحاق یک تبصره به ماده (۱۷) قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریسی و آموزشیاران نهضت 

سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش 

۲- مقدمه توجیهی مختصر و فاقد ادله توجیهی کافی است. 

۳- متن طرح به لحاظ نگارشی واجد ایراد است و مناسب متون قانونی نگاشته نشده است، لذا اصالح آن ضروری است: 

مادهواحده- یک تبصره به عنوان تبصره (۱۱) به ماده (۱۷) قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریسی و آموزشیاران 
نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش الحاقی (۷/۱۰/۱۳۸۹) الحاق میشود: 

تبصره ۱۱- آموزشیاران نهضت سوادآموزی که حد نصاب نمره الزم در آزمون استخدامی را کسب نکردهاند، در امور اداری 
و دفتری مدارس یا ادارات آموزش و پرورش به کار گرفته میشوند. 

۴- الزم است بنا به نظر طراح محترم جزئیات این به کارگیری (نظیر حداکثر مدت جذب، حداقل نمره الزم و...) تعیین شود. 
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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

سوابق به شرح زیر تقدیم می گردد :

عنوان قانون: قانون اصالح تبصره (۱۰) ماده (۱۷) قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریسی و آموزشیاران نهضت 
سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش مصوب: ۱۳۹۵/۰۶/۰۳

بخش های قانون: همه متن

عنوان قانون: قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران مصوب ۱۳۵۸/۰۹/۱۲ همه پرسی -- منقح ۱۳۹۶/۱۰/۱۳ مصوب: ۱۳۵۸/۰۹/۱۲

بخش های قانون: -قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران مصوب ۱۲ /۰۹ /۱۳۵۸ با اصالحات و الحاقات بعد**-فصل اول ـ 
اصول کلی-اصل سوم**-فصل اول ـ اصول کلی-اصل سوم-۱ ـ**-فصل اول ـ اصول کلی-اصل سوم-۲ ـ**-فصل اول ـ 
اصول کلی-اصل سوم-۳ ـ**-فصل اول ـ اصول کلی-اصل سوم-۴ ـ**-فصل اول ـ اصول کلی-اصل سوم-۵ ـ**-فصل اول 
ـ اصول کلی-اصل سوم-۶ ـ**-فصل اول ـ اصول کلی-اصل سوم-۷ ـ**-فصل اول ـ اصول کلی-اصل سوم-۸ ـ**-فصل 
اول ـ اصول کلی-اصل سوم-۹ ـ**-فصل اول ـ اصول کلی-اصل سوم-۱۰ ـ**-فصل اول ـ اصول کلی-اصل سوم-۱۱ ـ**-
فصل اول ـ اصول کلی-اصل سوم-۱۲ ـ**-فصل اول ـ اصول کلی-اصل سوم-۱۳ ـ**-فصل اول ـ اصول کلی-اصل سوم-۱۴ 

ـ**-فصل اول ـ اصول کلی-اصل سوم-۱۵ ـ**-فصل اول ـ اصول کلی-اصل سوم-۱۶ ـ

عنوان قانون: قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران ( ۱۴۰۰ - ۱۳۹۶ ) مصوب 
۱۳۹۵/۱۲/۲۱ با اصالحات و الحاقات بعدی == منقح ۱۴۰۰/۰۴/۱۵ مصوب: ۱۳۹۵/۱۲/۲۱

بخش های قانون: بخش ۱۲-ماده ۶۳**بخش ۱۲-ماده ۶۳-الف**بخش ۱۲-ماده ۶۳-الف-ردیف۱**بخش ۱۲-ماده ۶۳-الف-
ردیف۲**بخش ۱۲-ماده ۶۳-الف-ردیف۳**بخش ۱۲-ماده ۶۳-الف-ردیف۴**بخش ۱۲-ماده ۶۳-ب**بخش ۱۲-ماده ۶۳-
پ**بخش ۱۲-ماده ۶۳-ت**بخش ۱۲-ماده ۶۳-ت-تبصره**بخش ۱۲-ماده ۶۳-ث**بخش ۱۲-ماده ۶۳-ج**بخش ۱۲-

ماده ۶۳-ج-تبصره**بخش ۱۲-ماده ۶۳-چ**بخش ۱۲-ماده ۶۳-ح

عنوان قانون: سیاست های کلی علم و فناوری ( نظام آموزش عالی ، تحقیقات و فناوری ) مصوب ۲۹ /۰۶ /۱۳۹۳== منقح 
۱۳۹۷/۹/۱۲ مصوب: ۱۳۹۳/۰۶/۲۹

www.dotic.ir

http://dotic.ir


11

بخش های قانون: همه متن

عنوان قانون: سیاست های کلی ایجاد تحول در نظام آموزش و پرورش کشور مصوب ۰۵ /۰۲ /۱۳۹۲-- منقح ۱۳۹۸/۱/۲۴ مصوب: 
۱۳۹۲/۰۲/۰۵

بخش های قانون: همه متن

عنوان قانون: قانون اهداف و وظایف وزارت آموزش و پرورش مصوب ۲۵ /۱۱ /۱۳۶۶ با اصالحات و الحاقات بعدی--منقح 
۱۳۶۶/۱۱/۲۵ مصوب: ۱۳۶۶/۱۱/۲۵

بخش های قانون: همه متن

عنوان قانون: قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش 
مصوب ۱۵ /۰۷ /۱۳۸۸ با اصالحات و الحاقات بعدی==منقح ۱۳۹۹/۱۲/۹ مصوب: ۱۳۸۸/۰۷/۱۵

بخش های قانون: همه متن
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