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 اظهارنظر كارشناسي درباره:

 «آموزيدهندگان فرد به فرد نهضت سوادتعيين تكليف آموزشح رط»

 

 

  

 

 
 

 

 

 مقدمه

بر حق داشتن شغل دلخواه، هشتم قانون اساسي و ساير قوانين مبنيوبيست طراحان اين طرح با اشاره به اصل

آموزي با سوابق نهضت سواد فرد دهندگان فرد بهانوني وضعيت اشتغال و خدمت آموزشق تكليف خواهان تعيين

از سه دوره آموزشي در  عنوان يكيأكيد بر دوره انتقال بهسال و با ت 11تا  1 پرورش ازوهمكاري با آموزش

ف شده نسبت به تعيين مكل وپرورشآموزشطبق ماده واحده اين طرح وزارت  اند.آموزي شدهنهضت سواد

اند سال در مقطع انتقال سوادآموزي فعاليت و تدريس داشته اقل سهدهندگان فرد به فرد كه حدتكليف آموزش

اين ماده واحده نيز  «1»تبصره  امي و لحاظ سهميه استخدامي براي اين گروه اقدام نمايد.با اولويت استخد

هم  «1»فرد به فرد مقطع انتقال و تحكيم را الزامي دانسته و تبصره  دهندگانآموزشرعايت قانون كار براي 

 التدريسحق وانعنبهفرد به فرد مقطع انتقال و تحكيم  دهندگانآموزشدولت را مجاز دانسته تا از 

پرداخت بيمه اجتماعي مشموالن اين قانون را از طرف  «3»و تبصره  استخدام نمايد وپرورشآموزش

 داند.ميبرابر قانون كار الزامي  وپرورشآموزش

 

 سوابق قانوني مرتبط

وزارت در  سوادآموزيالتدريسي و آموزشياران نهضت معلمين حقمي قانون تعيين تكليف استخدا (8ماده ) -

گونه نيروي كارگيري هرهبر ممنوع بودن بمبنيمي مجلس شوراي اسال 11/7/1388مصوب  ،وپرورشآموزش

وپرورش از تاريخ تصويب اين قانون و نيز قانون الحاق سه ماده و دو تبصره به التدريس جديد در وزارت آموزشحق

 (8بر بسط ممنوعيت ماده )مبني ميراي اسالمجلس شو 12/11/1382مصوب  ((18) عنوان ماده)به قانون مذكور

 . و... سوادآموزيجمله آموزشياران جديد در نهضت ي ازالتدريسصورت حقكارگيري بههالذكر شامل هر نوع بفوق

در وزارت  سوادآموزيي و آموزشياران نهضت التدريسحقمعلمين  ميقانون تعيين تكليف استخدا (2) ماده -

معلمين  بر اينكه از تاريخ تصويب اين قانون،مبنيمي مجلس شوراي اسال 11/7/1388مصوب  ،وپرورشآموزش

دانشگاه شهيد رجايي و مجتمع آموزش  هاي تربيت معلم،از طريق مراكز و دانشگاه وپرورشآموزشمورد نياز 

التحصيالن ساير فارغ آيند.اين قانون به استخدام پيماني در مي (1) )ص( ضمن رعايت ماده عالي پيامبر اعظم

هاي الزم حسب نياز وزارت طريق آزمون ورودي و گذراندن دورهها و مراكز آموزش عالي كشور نيز از دانشگاه

 توانند استخدام شوند.مي وپرورشآموزش
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ان نهضت ي و آموزشيارالتدريسحقمعلمين  مي( قانون تعيين تكليف استخدا17قانون الحاق يك تبصره به ماده ) «11» تبصره -

 وپرورشآموزشبر مكلف كردن وزارت مبني ميمجلس شوراي اسال 18/1/1321مصوب  ،وپرورشآموزشدر وزارت  سوادآموزي

دبستاني و نيروهاي خريد خدمات آموزشي قبل از تصويب قانون الحاق دو از بين مربيان پيشفقط  التدريسحقمين نيروي براي تأ

 ممنوع بودن استفاده از ساير نيروها. الذكر وفوق (17تبصره به ماده )

 

 نقاط قوت

 .گيري از برخي مسائل اجتماعيجلو ها وو نگراني تعدادي از خانوادهاي در كشور و كاهش تشويش كار عده اشتغال به

  

 نقاط ضعف

  .دليل وجود بار ماليبه قانون اساسي هفتادوپنجم مغايرت با اصل .9

 .وپرورشآموزشمنابع انساني در  ساالري در پذيرشعدم رعايت شايسته .6

هاي دليل وارد شدن رشتهدوره ابتدايي به وپرورشآموزشثير بر كيفيت انساني غيرمرتبط و تأ با نيروي وپرورشآموزشمواجهه  .3

  .مرتبطغير

  .وپرورشآموزشهم ريختن ساماندهي نيرو در ب .1

ختيارات دستگاه در انتخاب نيروهاي مورد نياز و منطبق با موجب كاهش ا ،كارگيري نيروهاي نامناسبرر قوانين بهتصويب مك .1

  .شوداستانداردهاي آموزشي مي

 .تحكيم و انتقال مورد نظر طرح هايفرد با دوره فرد به دهندگانآموزشعدم ارتباط  .9

 

 گيريبندي و نتيجهجمع

سوادآموزي و براساس مجوزهاي قانوني قبلي  هاي مسئوالن نهضتگفتهبراساس  اوالً خصوص ماده واحده اين طرح بايد گفتدر .9

هاي استاني نهضت نيز واحد 1321و از سال  اندتكليف شده تعيين بجز چند نفر معدود سوادآموزيكليه آموزشياران نهضت 

لذا  ،شوندمي ادارهاستان  وپرورشآموزشها ادغام و تحت مديريت مدير كل استان وپرورشآموزشدر ادارات كل  سوادآموزي

فرد به  دهندگانآموزشاگر منظور از  ثانياً ندارند. سوادآموزيبحث آموزشياران نهضت  فرد به فرد هيچ ارتباطي با دهندگانآموزش

دهند برخالف ميآموزش ـ نه گروهي و كالسي  ـصورت فردي افرادي باشند كه بهروش اجراي آموزش بوده و  در اين طرح فرد

ظور دستيابي افراد بزرگسال به حداقل سواد طراحي و مناي كه به)دوره سوادآموزيفرد به فرد ويژه دوره  دهندگانآموزشاين ماده 

اين قبيل افراد در  سپاري و واگذاري باشد نيزبرون و اگر منظور هاي تحكيم سواد و دوره انتقالشود( است نه دورهمي اجرا

ذكر هيچگونه تعهد  اشخاص حقوقي و حقيقي و بدون ها وشركتو دولتي مؤسسات غير خريد خدمت با دادچوب قراررچا

ها و رستانشه وپرورشآموزشها و با هماهنگي ادارات اين مؤسسات و شركت اشخاص حقيقي، از طريق و يا استخدام التدريسحق

طبق  ،رآيند يادگيري و آموزشبخشي به فبا توجه به ضرورت و اهميت منابع انساني و كيفيت ثالثاً اند.كار گرفته شدههب مناطق

مصوب  وپرورشآموزشدر وزارت  سوادآموزيي و آموزشياران نهضت التدريسحقمعلمين  مي( قانون تعيين تكليف استخدا2) ماده

از طريق مراكز و  وپرورشآموزشمعلمين مورد نياز  بر اينكه از تاريخ تصويب اين قانون،مبني ميمجلس شوراي اسال 11/7/1388

اين قانون به  (1) )ص( ضمن رعايت ماده دانشگاه شهيد رجايي و مجتمع آموزش عالي پيامبر اعظم هاي تربيت معلم،شگاهدان

طريق آزمون ورودي و گذراندن ها و مراكز آموزش عالي كشور نيز از التحصيالن ساير دانشگاهفارغ آيند.مياستخدام پيماني در
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مشخص  وپرورشآموزشمسير جذب نيروي انساني در  ،وندتوانند استخدام شمي وپرورشآموزشهاي الزم حسب نياز وزارت دوره

لذا حقي از آنان  در چارچوب قوانين و مقررات و مثل بقيه از اين قانون استفاده كنند و توانندميشده و آموزشياران فرد به فرد هم 

 تضييع نشده است.

كارفرمايان اعم از ميرعايت اين قانون براي تما قانون كار، (1) طبق مفاد ماده ماده واحده هم بايد گفت« 1»تبصره  خصوصدر .6

مورخه  82/1/111العمل شماره در اين طرح نيست اگرچه در دستور دولتي الزم است و نيازي به تصريح مجدددولتي و غير

 خصوص اشاره شده است. يندر ا هارعايت و تعهد شركت ها نيز بهمديركل استان به سوادآموزينهضت  13/7/1321

ي التدريسحقمعلمين  ميتكليف استخدا قانون تعيين« 11»تبصره  و (2) ( و8) مواد نيز بايد گفت طبق «1» خصوص تبصره. در3

)در سوابق قانوني  مجلس شوراي اسالمي 11/7/1388مصوب  وپرورشآموزشدر وزارت  سوادآموزيو آموزشياران نهضت 

 .ي وجود نداردالتدريسحق عنوانبهفرد  گان فرد بهددهنب آموزشالذكر( امكان جذفوق

كارفرمايان اعم از دولتي و ميبودن آن براي تما مي( قانون كار و و الزا1طبق ماده )يد گفت نيز با «3»خصوص تبصره در .1

 مين اجتماعي،ستند براساس قانون تأي مشمول اين قانون مكلف ههافرمايان كارگاه)كار اين قانون (118) دولتي و نيز مادهغير

 ذكر اين تبصره زائد است. نسبت به بيمه نمودن كارگران واحد خود اقدام كنند(

قانون  هفتادوپنجم شود و داراي بار مالي است و با اصلمي ميهاي عمومنجر به افزايش هزينه «3»متن ماده واحده و تبصره  .1

 اساسي مغايرت دارد.

 شود.ميفوق تصويب طرح توصيه نبا توجه به نكات 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


