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:اظهارنظر كارشناسي درباره

حق«  التدريس استخدامي طرح احتساب سابقه تدريس معلمان

و پرورش »در آموزش

 يان مسئلهب

تع«به موجب 1388در سال تييقانون حقيمعلميف استخداميلكن ياران نهضـت سـوادآموزيو آموزشيسيالتدرن

و پرورش حقيه معلميلكدي، دولت موظف گرد»)15/7/1388مصوب(در آموزش طيالتدرن سـال5مـدتيس را در

اياز تصو و پرورشيب .درآوردن قانون به استخدام آموزش

فيهمچن و پرورش، سازمان تأميمابين براساس توافقنامه و امـوركـ، وزارتين اجتمـاعين وزارت آموزش ار

ريو معاونت حقوقياجتماع بيجمهور استيو امور مجلس يس بـرايالتـدر معلمـان حـقين اجتمـاعيمه تأمي، طرح

بر 1388مهرماهن بار از اولياول و و پـرورش، معلمـانيعمل ابالغـ دسـتوراليمبنابه اجرا درآمد وزارت آمـوزش

وين اجتمـاعيمطـابق مقـررات تـأم حـق بيمـه توانسـتند بـا پرداخـت سـهميس مدارس دولتيالتدر حق از خـدمات

ب(ين اجتماعيتأميهاتيحما ازيمه درمان، بازنشستگيشامل بيهزكمـك، فوت،يارافتادگك، بينـه ازدواج، ياريكـ مـه

.نندكاستفاده ...)و

حقبا و اشتغال معلمان از وجود اين درخصوص سوابق كار با توجه به عـدم ارسـال 1/7/1388التدريسي قبل

و حمايت و پرورش از خدمات و حق بيمه ماهيانه آنها ازسوي آموزش هـاي تـأمين اجتمـاعي محـروم فهرست مزد

و مشكالت معلمان كه تاكنون در هالـ بر همين اساس يكي از دغدغه. اند بوده و بالتكليفـي مانـده ايـنهها اي از ابهـام

و مـدارس  و سـاعت كـاركرد در ادارات است كه درخصوص احقاق حقوق طبيعي آنـان بـا توجـه بـه نـوع قـرارداد

و حال چاره و پرورش در گذشته از. انديشي شود آموزش سوي نمايندگان محترم مردم در مجلـس شـوراي هرچند

ولي تاكنون انتظـار بحـق آنهـا در رابطـه بـا پوشـش بيمـه شده ته ارائه هاي گذش هاي مختلفي در سال اسالمي طرح

و خانواده تبعي آنان محقق نشده است . تأمين اجتماعي افراد

طرحيابيارز

پ حقيه معلمكدر نظر گرفته شده استيطيشرايمورد بررسيشنهاديدر طرح ه به استخدام آموزشكيسيالتدرن

با در خواهنديو پرورش در آمده و بازنشستگيآمد بتوانند حق رايمه و دولت ه مربـوط بـه سـنواتكـ، سهم خود

و بازنشستگيبيها به صندوقيصورت اقساط خدمتشان است به ايپرداخـت نمايمه درين سـنوات خـدمت يـ نـد تـا

ا .لحاظ گرددين افراد در زمان بازنشستگياحتساب سوابق

صرين اجتماعيه در قانون تأمكگونه همان ، وزارتيسـيالتدرن حـقياحت عنوان شده است در مـورد معلمـ با

م و پرورش بهكآموزش از درصـد30س معـادليالتـدر ارفرما در زمان اشتغال معلمـان حـقكعنوان لف بوده است

و مزا بيايحقوق ب درصد7به نسبت(مهيآنان را بابت حق ومهيسهم درصـد3و) ارفرمـاكسـهم درصد20شده

غكند پرداختين اجتماعيبه سازمان تأمكاري بابت بيمه بي ايو در ا يـك صـورت هـرنيـر ن افـراد در صـورت يـ از

دركو ارائه مدارين اجتماعيصندوق تأميياجرايمراجعه به واحدها يادعـايهـا تـهيمكالزم جهت طرح موضوع

و و از ايـن بابـت نيـز دعوي در مراجع قضايي ذيربط كل سابقه كاركرد آنان منظوا در صورت طرحيسابقه ر شده

و پـرورش مسـئول و وزارت آمـوزش هيچ مبلغي از افراد ذينفع توسط سازمان تأمين اجتماعي دريافت نخواهد شد

. قانون تأمين اجتماعي خواهد بود)39(طبق ماده پرداخت كل ديون مربوطه 



�

مي براساس آنچه گفته شد به و بازنشستگي نظر حق رسد كه عدم پرداخت حق بيمه و عـدم احتسـاب سـابقه خـدمتي معلمين التدريسي

و تصويب قانون جديد كمكي به حل مشكالت موجـود وزارتاين افراد ازسوي  و طرح و پرورش تخلف از قوانين جاري كشور بوده آموزش

و درواقع طرح مذكور را مي و پرورش دانست تا طرحي براي رفع مشكالت معلمين توان نوعي مساعدت نخواهد كرد در حق وزارت آموزش

.التدريسي حق

:ب طرح به شكل فعلي آثار منفي ذيل را به همراه خواهد داشتيتصو

حقيمعلم.1 و سهميو بازنشستگ حق بيمهملزم به پرداختيسيالتدرن ويارفرما به صندوق بازنشستگكسهم خود مربوطه خواهنـد شـد

ا دليبه باين بيقـوانياز عـدم اجـراين ناشيسنگيبدهيكل در بدو استخدام و بازنشسـتگين مـرتبط بـا تكـيمـه وزارت(ارفرمـاكفيـلكه

و پرورش م) آموزش اكده استيه البته مقرر گردكگردنديبوده است مواجه بهيسنگين بدهيه .نديصورت اقساط پرداخت نمان را

و پرورش.2 حقوزارت آموزش و هـاي بيمـه التدريسي كه قانوناً مكلف به پرداخـت آن بـه صـندوق نيز از عدم پرداخت حق بيمه معلمين اي

. بازنشستگي بوده است مبرا خواهد شد

تواند كمكي به آنهـا اند عمالً اين سوابق نمي از آنجايي كه اغلب معلمين پس از تبديل وضع تابع ضوابط صندوق بازنشستگي كشوري شده.3

و بايد مابه يك صندوق به صندوق ديگر را پرداخت نمايد كند .التفاوت انتقال از

يريگجهينت

م با توجه به مطالب عنوان شده به برينظر پ)يهيل توجيدال(ه در مقدمهكخالف آنچه رسد نيبـه معلمـ كـيمكيشـنهاديطرح اشاره شده است طرح

رسيسيالتدر حق قابـل احتسـاب در صـندوقيسـوابق خـدمتءدر رابطه با لحاظ شدن سـنوات خدمتشـان جـز خوديدن به حقوق قانونيدر جهت

نميبازنشستگ ميشان با استناد به قوانيا زيرا،شوديمحسوب توانند در جهت احقاق حقوق از دست رفته خـود اقـدامات الزم را معمـولين موجود

. دارند

.بنابراين تصويب طرح به شكل فعلي قابل توصيه نيست

 پيشنهاد

حقومنظ به بهر حل مشكل معلمان اد ارم سـاداتي نماينـده محتـرمژنـ تصويب پيشنهاد جايگزين آقاي جبار كوچكييصورت اساس التدريسي

ميمردم رشت در مجلس شوراي اسالمي  كه. شود توصيه :شرح زير استبه مزايايياين پيشنهاد داراي به اين دليل

از.1 حقمعل 1/7/1388سوابق قبل و مان التدريس با مجوز ازسوي مجلس شوراي اسالمي ازسوي سازمان تـأمين اجتمـاعي قابـل پـذيرش

.احتساب خواهد بود

حق با توجه به پرداخت بدهي.2 .التدريس خواهد آمد هاي معوق به صورت اقساط بلندمدت فشار مالي كمتري به معلمان

مي.3 و پرورش به هاي گذشته تواند بدهي وزارت آموزش و حق بيمه مربوط را در ناشي از عدم ارسال فهرست مزد معلمان صورت اقسـاط

و به سازمان تأمين اجتماعي پرداخت نمايند مدت پنج سال به صورت ساليانه در بودجه سنواتي پيش .بيني

از.4 به30نرخ حق بيمه و دستمزد ماهيانه و درصد تقليـل داده شـده اسـت كـه خـود نـوعي21درصد حقوق مسـاعدت در حـق ذينفعـان

و پرورش است .آموزش


