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اسالميبه مجلس شوراي  آموزش، تحقيقات و فناوري گزارش كميسيون

در جلسته للنتم مت ر  کته  441به شماره ثبت   نظام رتبه بندی معلماناليحه       

رجتا  شتده بت د بتا   ت ر اکميستي ن اين به ش ر دوم بررسم برای  18/3/1400

طتمهای مجلس پژوهشربط و کارشناسان مرکز دستگاههای اجرائم ذی نمسؤوال

در جلسته مت ر  اً نهايتتم رد بحت  و تبتادن نظتر رترار  ر ت  و جلسات متعدد 

 در متن به تص يب رسيد. اتمبا اصال  9/4/1400

آيين نامه داخلتم تدتديم مجلتس  ران ن( 143) مادهاينک  زارش آن در اجرای      

ش رای اسالمم مم  ردد.

فناوريآموزش، تحقيقات و  كميسيون رئيس

 عليرضا منادي سفيدان

قوانين معاونت
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تعاليباسمه

نظام رتبه بندی معلماناليحه 

اله ( رتان ن برنامته پنجست63متاده )« الف»( بند 2در اجرای جزء ) -1ماده 

 به منظت رششم ت سعه ارتصادی، اجتمالم و  رهنگم جمه ری اسالمم ايران و 

کيفي  بخشم به  رآيند تعلتيم و تربيت ، التتالی کرامت  و منزلت  اجتمتالم 

، لملکترد شايستتگم هتا و استدرار نظام پرداخ  ها براساس تخصصمعلمان، 

 شايستتگمت سعه مستتمر و نظتام منتد  ،ررابتم معلمان، مهندسم نيروی انسانم

 يت  تد های لم مم، تخصصم،  ر ه ای و تربيتم و کيفي  لملکرد معلمتان،

 تد ي  ه ي   ر ه ای معلمتان مندی شغلم و ارتدای تعهد وانگيزه و رضاي 

، نظام شسند تح ن بنيادين آم زش و پرور و ندشه جامع للمم کش ر براساس

اين ران ن تعيين و اجرا مم ش د. رتبه بندی معلمان مطابق م اد

وند:ر در معانم مشروح مرب ط به کار مم در اين ران ن، اصطال ات زير -۲ماده 

معلمان: به ا رادی اطالق مم شت د کته رستال  خطيتر تربيت  دانتش -1

 ز تار، آم زان را در نظام تعليم و تربي  رسمم لم مم برلهده دارند؛ ماننتد آم

دبير، هنرآم ز، مربم امت ر تربيتتم، مشتاور وا تد آم زشتم، مرارتب ستالم ، 

 استثنائم، مدير و معتاون در وا تدهای آم زشتم و نيروهای ت انبخشم مدارس

 تربيتم
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ترکيبم اس  از دانش، مهارت، نگرش، خالري ، نت آوری وشايستگم:  -2

يتن ويژ يهای  ردی مبتنم بر سند تح ن بنيادين آم زش و پرورش که به  ترد ا

 دهد. امکان را مم دهد تا وظايف مرب ط به شغل را به ط ر م  دي  آميز انجام

های نتاظر بتر جنبته هتای ای از شايستگم معلمم: مجم لهال ي  ص -3

)اخالق و تعهد  ر ه ای، دانتش تخصصتم، دانتش و  ه ي   ردی و  ر ه ای

 تد يت  و ارتدتای ت انمنتدی هتایمهارت های تربيتم( که معلم بايد در جه  

 ضروری مرتبط با  رآيند تعليم وتربي  کسب و برای بهبت د مستتمر آن تتالش

.ای اس   ر ه لم مم، تخصصم و شايستگم هایبرآيند  ونمايد 

شخصتيتم ای از صفات و ويژ م هتای مجم له: لم مم شايستگم -3-1

 رهنگم و  رد، شامل باورها، نگرش ها، التدادات و ر تار مبتنم بر نظام ارزشم، 

ی که زمينه را بترا اس  نظام آم زش و پرورش کش ر و اسالمم اخالرم جامعه

ن و رت اني و پايبنتدی  ترد را بته ارزش هتا،متم کنتد انجام کار متعهدانه آماده 

 شايستتگم هتایمستتدل از  شايستگم هامدررات آشکار مم سازد. اين دسته از 

ررار  بررسم و تأييددر ط ن خدم  مشم لين م رد  لم مم بدو خدم  اس  و

 مم  يرد.

های مرتبط با تستلطت انمندی ای از  تخصصم: مجم له شايستگم -2- 3

)م ضت   تتدريس(، دانتش تربيتتم و ستاير  بر  رآيند و برآيند دانش تخصصم



نت آوری  ياد يری، دستاوردها، خالري  و –  زه های دانشم مرتبط با ياددهم 

های للمم مرتبط و ت انايم تفکر للمم و انجام پژوهش در آن  يطته کته  ترد 

 شغلم خ د بايد از آنها برخ ردار باشد. برای انجام مؤثر وظايف

هتای مترتبط بتا بتهت انمنتدی ای: مجم له ای از  ه ر  شايستگم -3- 3

مهارت های تخصصم و تربيتتم در م رعيت   کار يری تلفيدم دانش، نگرش و

مبتنم بر نظام آم زشم معيار در جمه ری اسالمم ايران آم زشم و تربيتم

در ( ايتن متاده1که ا راد مذک ر در بنتد )اس  ت انمندی هايم  تجربه: -4

ط ن سالهای خدم  کسب نم ده اند.

ش ونظامم مستدل و ويژه معلمان وزارت آم زنظام رتبه بندی معلمان:  -5

 يندهايم کته بته منظت رآای از اص ن، ر الد و  ر مجم لهپرورش اس ، شامل 

در استالمم ايتن رتان ن مبتنتم بتر ارزشتهای ( 1در ماده ) کسب اهداف مندرج

  ش د. مم ءچهارچ ب اين ران ن طرا م و اجرا

رتبتته: ستتطحم از تجربيتتات، ويژ تتم هتتا و صتتفات، شايستتتگم هتتا و -6

ابم ارزيت  رآينتدبر مبنای نتايج ناشتم از  لملکردهای  ردی و شغلم معلمان که

  تعيين مم ش د.

شايستگم های لم مم، تخصصم و  ر ه ای و معلمان براساس  -۳ماده 

آم زشيار معلم، مربم معلم،  پنج  انه به ترتيبخ د در رتبه های لملکرد ررابتم 
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استاديار معلم، دانشيار معلم و استاد معلم ررار مم  يرند و شرايط کسب، ارتداء، 

 در آيين نامه رتبه بندی و ارتدای معلمان تعيين مم ش د. ت رف و تنزن رتبه

وزارت آم زش و پرورش مکلف اس  ظرف  داکثر يک ماه پس  -تبصره

ن فاد ايمساس ااز ابالغ اين ران ن، آيين نامه رتبه بندی و ارتدای معلمان را بر 

 ران ن تهيه کند و به تص يب هيأت وزيران برساند.

علم رتبه معلمان بدو خدم  دارای مدرک کارشناسم، آم زشيار م -4ماده 

 کتریدو رتبه معلمان بدو خدم  دارای مدرک کارشناسم ارشد و  تعيين مم ش د

  د.با تص يب هيات مميزه، به ترتيب مربم معلم و استاديار معلم خ اهد ب

ران ن  معلمانم که ربل از تص يب اينکليه  رآيند رتبه بندی برای  -5ماده 

ای دوره هتب ده اند بر مبنای امتيتازات ناشتم از  در استخدام آم زش و پرورش

دانشتم مترتبط بتا  تربيتم و ساير   زه هتای –دانش تخصصم ضمن خدم ، 

متدرک آخترين ياد يری )دانش  ر ه ای(، سن ات تجربه معلمتم و  –ياددهم 

به بندی آيين نامه رت( اين ران ن و مطابق 3در يکم از رتبه های ماده ) ،تحصيلم

.ش د ممانجام  1400،  داکثر تا پايان سان و ارتدای معلمان

ان ن، رت( اين 2( ماده )1ا رادی که با لناوين شغلم مندرج در بند ) -تبصره

در پس  های اداری وزارت آم زش و پرورش اشتغان دارند، نيز مشتم ن ايتن 

ران ن مم ش ند.
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ر يک کسب رتبه های باالتر مستلزم  دارل پنج سان ت رف در ه - 6ماده 

رتدای و ا رتبه ها و کسب ساير شرايط الزم تعيين شده در آيين نامه رتبه بندی

 معلمان خ اهد ب د. 

وم،ت دوره ت رف در هر رتبه برای معلمان شاغل در مناطق محر1تبصره 

 مرزی و لشايری،  دارل چهار سان مم باشد.

( 65ه )( ماد1نخبگان م ض   تبصره )دوره ت رف در هر رتبه برای  -2تبصره 

تگم ران ن مديري  خدمات کش ری و ا رادی که در ط ن دوره ت رف دارای شايس

 درراتمض ابط و  دارل سه سان مم باشد. ها، لملکرد و اردامات برجسته باشند، 

مم  ردد.تعيين آيين نامه رتبه بندی و ارتدای معلمان اين تبصره در 

لمدانشيار مع دارل سابده خدم  معلمم برای کسب رتبه های  -3تبصره 

 ( سان اس .21( و )15به ترتيب )و استادمعلم 

معظم ( سياس  های کلم نظام اداری ابالغم مدام6در اجرای بند ) -۷ماده 

دی،( ران ن برنامه پنجساله ششم ت سعه ارتصا29( ماده )3رهبری و تبصره )

با  د ق و مزايای معلماناجتمالم و  رهنگم جمه ری اسالمم ايران، مجم   

مجم    د ق ( 80%درصد)( اين ران ن، نبايد از هشتاد 3رتبه های مندرج در ماده )

 ل م،لو   ق العاده های ال ای هيات للمم متناظر آن در دانشگاه های وزارت 

. اشدکمتر ب تحديدات و  ناوری با در نظر  ر تن استان و شهرستان محل خدم ،
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ا بتناسب ا زايش پرداختم ناشم از اجرای اين ران ن، همه ساله م -1تبصره 

ت دانشگاه های وزارای هيات للمم تغييرات  د ق و   ق العاده های ال 

تبهرلعاده ا  ق »در ا کام استخدامم معلمان با لن ان لل م، تحديدات و  ناوری 

لحاظ مم ش د و مشم ن کس رات بازنشستگم مم  ردد.« بندی

دول  مکلف اس  همه امتيازات و درصدهای م ض    صل  -2تبصره 

 م لينکارکنان دول ، به مشدهم ران ن مديري  خدمات کش ری را برابر ساير 

ر وه باين ران ن اختصاص دهد و   ق العاده رتبه بندی م ض   اين ماده لال

امتيازات و درصدهای مزب ر مم باشد.

نابع در سدف م 1/1/1400  ق العاده م ض   اين ران ن از تاريخ  -3تبصره 

 کتل کشت ر 1400( رتان ن ب دجته ستان 2پيش بينم شده در بنتد )و( تبصتره )

به ص رت کامل المان خ اهد شد. 1401پرداخ  مم ش د و از ابتدای سان 

ادی، ( ران ن برنامه پنجساله ششم ت سعه ارتصت30در اجرای ماده ) -8ماده 

ته  د ق و مزايای معلمان بازنشست اجتمالم و  رهنگم جمه ری اسالمم ايران،

بتا رتبته وزارت آم زش و پرورش، متناسب با  د ق ومزايای معلمتان شتاغل 

 متناظر آنان مم باشد.

( سند تحت ن بنيتادين 12در راستای تحدق هدف لملياتم شماره) -9ماده 

وزارت آمت زش و آم زش و پرورش مبنم بر لزوم تمام ورت  شتدن معلمتان، 
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مکلف اس  نسب  به اصالح طرح طبده بندی مشاغل معلمان کش ر در  پرورش

آيين نامه اجرايم اين ران ن اردام کند.

ای )هيتات هتساختار اجرايم از جمله آيين نامه اجرايم اين ران ن -10ادهم

ريخ ماه از تتايک  داکثر ظرف  مميزه مرکزی، استانم، شهرستانم و منطده ای(،

و  همکاری ستازمان برنامتهبا  ، ت سط وزارت آم زش و پرورشابالغ اين ران ن

و بته تصت يب  ب دجه کش ر و سازمان اداری و استخدامم کش ر تهيه مم شت د

هيات وزيران مم رسد.


