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 درباره: كارشناسي اظهارنظر
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 چكيده

 خیکه در تارپردازد می 441با شماره ثبت « بندی معلماننظام رتبه» حهیال یگزارش به بررس نیا

 یقانون فيتكال یاجرا یبحث در راستا مورد حهیارائه شد. ال یاسالم یبه مجلس شورا 25/12/1399

 نیتدو رکشو یو نقشه جامع علم نیاديتحول، سند تحول بن جادیا یکل یهااستيبرنامه ششم توسعه، س

معلمان  یو عملكرد رقابت هایستگیتخصص، شا براساسها آن استقرار نظام پرداخت یو هدف اصل شده

است که در « مشاغل معلمان کشور یبندمشموالن طرح طبقه» حهیال نیشمول ا رهیشده است. دا ذکر

از مجموع  یبندی که درصدالعاده رتبهآنها فوق یتناسب رتبه، براو به شوندیم یبندميرتبه تقس 5

حقوق و  نيانگياز م شتريب (25)% نينگايطور مهای مستمر آنان است و بهالعادهحقوق ثابت و فوق

 شود.در نظر گرفته می یخدمات کشور تیریقانون مد نيهای مستمر مشمولالعادهفوق

 كردیاز رو تي، عدم تبعیستگیسنجش عملكرد و سنجش شا انيم کي، عدم تفكیابهام در هدف اصل

معلمان  یبرا 5به رتبه  یابينبود امكان دست انه،يقانون به بودجه سال نیا یزدن اجراگره ،محور یستگیشا

 حيحقوق مكتسبه معلمان موجود، لحاظ کردن ناصح عييسال سابقه خدمت، تض 30)دانشجو معلمان( با 

معلمان موجود بر  یستگیسنجش شا یابتنا ،یستگیعنوان عوامل شابه یليسنوات خدمت و مدرک تحص

همه  یبرا 5و  4به رتبه  یها، نبود امكان دسترسبه رتبه یابيدست یسقف برا حيناصح نييآزمون، تع کی

 حهیال هایرادیاز ا یبرخ یاصل یهااز مؤلفه یارينبودن بس نيو مع ندهیسال آ 4معلمان کشور حداقل تا 

 یهاکه در سمت یمعلمان تيگرفتن وضع دهیحقوق، ناد شیبه افزا ازاتياست. محدود کردن امت شده ارائه

و  یديکل یهااز مؤلفه یاريبس بیتصو یموسع از مجلس و واگذار اراتياشتغال دارند، گرفتن اخت یادار

 گریبودن قانون حاصل از د ریتبع نظارت ناپذپرورش و به و آموزش یعالیو شورا رانیوز ئتيه به یاصل

 است. حهیتوجه در ال ازمندينكات مهم ن

 ،بندیخصوص رتبهقانون برنامه ششم توسعه در (63)ماده  ژهیوبه یاسناد باالدست فيتوجه به تكال با

 یازجمله ارتقا یانطباق با اهداف اسناد باالدست شتر،يب یاثربخش یاست و برا ديأیمورد ت حهیال اتيکل

ای و استقرار نظام پرداخت حرفه یهاتيسنجش صالحاستقرار نظام معلمان،  یهایستگیو شا یتوانمند

 طرح ناظر بر اشكاالت فوق اصالح شود. اتيجزئضروری است بندی و عملكرد بر رتبهیمبتن
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 مقدمه

های کلی ایجاد تحول در نظام یكی از اموری است که در سند تحول بنيادین، سياست معلمان یبندرتبه

سال ده  کيد شده است، اما بعد از حدودو قانون برنامه ششم توسعه بر اجرای آن تأپرورش  و آموزش

و  بحثبندی که بعد از الیحه رتبه .نشده است لیندارد و به قانون تبد یمناسب چارچوب و ساختارهنوز 

به مجلس  1399های متعدد در مورد لزوم تصویب آن در مجلس، باالخره در روزهای پایانی سال حاشيه

قریب به ده سال از الزام سند تحول، هشت سال  با گذشت است که با این پرسش مواجهارائه شد، اکنون 

بر اهداف، رای آن، چه ميزان مبتنیهای کلی و پنج سال از الزام قانون برنامه ششم به اجاز الزام سياست

ت و اهميتی در ميان سایر است؟ از چه اولوی شده ميتنظالزامات اسناد مذکور تدوین و  و هاضرورت

به قانون و  شدن لیتبداست؟ و نهایتًا برای  برخوردارو به چه ميزان از پشتوانه علمی و پژوهشی اهداف 

 ؟داردهایی چه نواقص و کاستی شورای اسالمی طرح در صحن مجلس

 براساسها استقرار نظام پرداخت»بندی ( الیحه، هدف از اجرای رتبه1در ماده ): معرفي مفاد الیحه

 ،یعموم یهاتيمند صالحمعلمان، توسعه مستمر و نظام یو عملكرد رقابت هایستگیتخصص، شا

تعهد  یو ارتقا یشغل یمندتیو رضا زهيانگ تیعملكرد معلمان، تقو تيفيو ک یتيو ترب یاحرفه ،یتخصص

پرورش و نقشه  و آموزش نیاديسند تحول بن براساسمعلمان  یاحرفه تیهو تیمعلمان و تقو یاحرفه

و دایره شمول قانون  رفته کاراصطالحات به( معانی 2است. در ماده ) شده ذکر« کشور یجامع علم

( حداقل سابقه برای ورود به 4شامل پنج رتبه( و ماده )ها )رتبه( به تعداد 3است. ماده ) شده مشخص

ها رتبه صيتخص( 4ماده ) «2»رتبه پرداخته است. تبصره  ی توقف برای ارتقایهاسالبندی و تعداد رتبه

در  (25)%، حداقل 1از معلمان مشمول در رتبه  (30)%همواره حداقل به شرایطی کرده که  محدودرا 

در  .رنديقرار گ 5در رتبه  (10)%و حداکثر  4در رتبه  (15)%، حداکثر 3در رتبه  (20)%، حداکثر 2رتبه 

سنجش و  یها و ابزارهاوهيو ش یعملكرد یارهايمع ی،رفتار قیمصاد ،هایستگیشا( تصویب 6ماده )

 است. واگذارشده و پرورش آموزش عالیشورای به یابیارز

از مجموع  یمعلمان برحسب درصد ینیبندی در احكام کارگزه رتبهدالعافوق ( به تعيين7)ماده 

 یهاالعادهحقوق و فوق نيانگياز م شتريب (25)% نيانگيطور ممستمر که به یهاالعادهحقوق ثابت و فوق

 یمعلمان شاغل در واحدها( 8ماده ). پرداخته است یخدمات کشور تیریقانون مد نليمستمر مشمو

بندی خارج کرده است. را از شمول رتبه مصوب یهای اداردر پست نو شاغال یتيرتربيو غ یرآموزشيغ

العاده فوق یتا برقرار یمعلم یهاتيصالح یابیبندی از مرحله سنجش و ارزمراحل رتبه( نيز 9ماده )

ماده  بقو طده است کر یبودجه سنوات حیدر لوا شده ینيبشياعتبارات پ (متناسب با) را تابعبندی رتبه

بر  های هر رتبه و نحوه انجام کار و نظارتیژگیو و طیشرا ،یابینظام سنجش و ارز ،ییساختار اجرا( 10)

  اجرایی قانون شده است. نامهنیيآاین قانون منوط به تصویب 
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 ها و نظام پرداخت معلمان در قوانين و مقرراتصالحيت سنجشبندی، رتبه. 1

 آموزشیک مجموعه بارها به دولت ) صورتبه  «نظام پرداخت معلمان»و  «هاصالحيت سنجش»، «بندیرتبه»اجرای  ،تاکنون 1383از سال  مختلفقوانين و مقررات  بقط

ششم  سالهپنجقانون برنامه  (63ماده )در راستای تحقق تكاليف  1399كه در اسفندماه و اثربخش اجرا نشده است، تا این مطلوب صورتبهما ا ،شده( تكليف و پرورش

تكاليف قانونی،  . بر این اساسشد ارائهبه مجلس بندی الیحه رتبه و پرورش آموزش و سند تحول بنيادین و پرورش آموزشتحول در نظام  ایجادهای کلی سياست توسعه،

به  توانطریق ب از این دست آید وبه وضعيت مطلوب ، وضعيت موجود وعملكرد گذشته تا تصویری ازشده تحليل و بررسی  در جدول ذیل انجام شده هایمصوبات و اقدام

 پرداخت. الیحه  تردقيق بررسی
 

 ها. مصوبات و اقدام1 جدول

 و پرورش آموزشاقدام  یا شوراهای مرتبط( رانیوز ئتيهمصوبه دولت ) مفاد قانون/ مصوبه عنوان قانون/ مصوبه

  قانون نظام هماهنگ

 -پرداخت کارکنان دولت 

 1370مصوب 

 مشمول  دستگاهی وضع کارکنان منظور تطبيقبه

نيروهای مناسب برای  یمقررات خاص و جذب و نگهدار

تخصصی و مدیریت در مواردی که در این قانون  مشاغل

 وضع نماید های خاصیالعادهاست فوق شده ینيبشيپ

  نامهبیصوبا عنوان؛ ت رانیوز ئتيه 1381مصوبه سال 

 - دولت کارکنان پرداخت هماهنگ نظام قانون (6) ماده درخصوص

 هایدستگاه مدیریت و کارشناسی متخصص هاینيرو :1370 مصوب

 و خبره کارشناس ارشد، کارشناس سطوح به ارتقا برای اجرایی

 استخدامی و اداری امور شورای مصوب ضوابط طبق عالی کارشناس

 درصد وپنجیس ارشد ای کارشناسییژهو العادهفوق باشندمی کشور

 عالی و کارشناسی (55)% درصدوپنج پنجاه خبره کارشناسی (35)%

 العادهفوق وحقوق  (75)% درصدهفتادوپنج  برابر اندنموده کسب را

 قابل متعلقه مزایای و حقوق برهجذب، عالو العادهفوق و شغل

 است. پرداخت

  در اجرای این مصوبه اقدامی برای معلمان

 .شودینمانجام 

 ( 6) ماده استناد به 1383 سال رد رانیوز ئتيه مصوبه

پرداخت )لت؛ دو کارکنان پرداخت هماهنگ نظام قانون

تغال وقت به تدریس اشطور تمامالعاده ویژه به معلمانی که بهفوق

مصوبه  -دارند و مربيان و مدیران و معاونين مدارس

 ،(هـ 29933ت//2552 – 26/01/1383

 مبنای این مصوبه معلم در سه رتبه بر

« معلم عالی»و « معلم خبره»، «معلم ارشد»

 شوند.بندی میرتبه

 صورتبهدولت هيئت  این مصوبه 

را برای  العادهفوقی ميزان این زيآمضيتبع
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 و پرورش آموزشاقدام  یا شوراهای مرتبط( رانیوز ئتيهمصوبه دولت ) مفاد قانون/ مصوبه عنوان قانون/ مصوبه

  اشتغال دارند تدریس بهوقت طور تمامبه که معلمانی به 

 ميزان ی،نوآور و خالقيت تدریس، کيفيت مانند عواملی براساس

 امور شورای تصویب به که ضوابطی طبق آموزان و...دانش موفقيت

 لممع رتبه به الزم امتيازات کسب رسدیم کشور استخدامی و اداری

 خاصیالعاده فوق یابند،می ارتقا عالي معلم و خبره معلم ارشد،

 و حقوق برهعالو زیر شرایط رعایت با یژهوالعاده فوق عنوان تحت

 یژهو العادهفوق درصد و ميزان .باشدمی پرداخت قابل متعلقه مزایای

 :است زیر شرحبه

 وپنجیس، معلم خبره (20)% درصد معلم ارشد بيست 

 العادهفوق وحقوق (50)% درصدپنجاهو معلم عالی  (35)%درصد 

 جذب العادهفوق و شغل

 - یژهو العادهفوق دریافت مشمول که افرادی تعداد حداکثر 

 متصدیان تعداد (65)% درصدوپنج شصت مجموعاً باشند،می

 .بود خواهد مربوط مشاغل

ویژه تخصيص به  العادهفوقمعلمان کاهش داد. 

درصد است که  50و  35، 20ترتيب معلمان به

 1381درصد از ميزان مصوبه سال  25تا  15از 

 تر است.دولت برای دیگر کارکنان کمهيئت 

 

  قانون برنامه چهارم

 1383مصوب  -توسعه

  جنبه زیر را که  اقدامات دولت موظف است

 :ندارند را به انجام برساند یگذارقانون

 «معلمان، با یاو مهارت حرفه ییتوانا یارتقا -«هـ 

از جهت دانش،  ،معلم یاحرفهی استانداردها نیتدو

 طیو شرا یالمللنيرفتار و عملكرد با استفاده از تجارب ب

 کشور. یبوم

 «و گاهیجا نيمعلمان با تأم یشغل زهيانگ شیافزا -«و 

اصالح نظام پرداخت متناسب با  مناسب و یامنزلت حرفه

 خدمات آنها. تيفيو ک یوربهره زانيم

و  یعلم تينظام سنجش صالح یو اجرا نیتدو -«ح»

 آنان. یسطح آموزش یمعلمان و ارتقا یبندرتبه
 

 ای یافت نشدصوبهم 
 آميزبندی به همان شكل تبعيضرتبه- 

 یافت.استمرار  -1381مصوب سال 
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 و پرورش آموزشاقدام  یا شوراهای مرتبط( رانیوز ئتيهمصوبه دولت ) مفاد قانون/ مصوبه عنوان قانون/ مصوبه

  قانون مدیریت

مصوب  -خدمات کشوری

1386 

 تياهم رينظ یعوامل براساسمشاغل مشمول  هيکل 

، سطح تخصص و هاتيلئوو مس فیوظا یدگيچيو پ

د، ارش ه،یپا ،یمقدمات ؛در پنج رتبه ازين های موردمهارت

 .گردندمی یبندطبقه یخبره و عال

   سال  -شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانیمصوبه

 ( قانون مدیریت خدمات65ماده ) «1»به استناد تبصره ؛ 1389

های کشوری ضوابط نحوه ارتقای کارمندان در طبقات و رتبه

 .جدول حق شغل را تصویب نمود

 ی بر مبنای قانون مدیریت برای بندرتبه

در پنج  معلمان ازجملههمه کارکنان مشمول و 

ارشد، خبره و  ه،یپا ،یرتبه مقدمات رتبه شامل

 ی اجرایی شد.عال

 ترازی با اعضایبا اجرای این قانون حق هم 

( 8برای معلمان حذف موضوع ماده ) یعلمئتيه

 قانون نظام هماهنگ پرداخت حذف شد.

  قانون برنامه پنجم

 1389مصوب  -توسعه

 بنيادین تحول برنامه شودمی داده اجازه دولت به 

 قوانين ارچوبچ در را کشور و پرورش آموزش نظام در

 پس و نماید تدوین ذیل یهاتیاولو رعایت با و موضوعه

 :درآورداجرا  به رانیوز ئتيه در تصویب از

 ایحرفه هایصالحيت ارتقای و سنجش 

 و پرورش آموزش ازين مورد و موجود انساني نيروی

 پرورشی. و آموزشی یاشاخصه براساس

 ای یافت نشدمصوبه   است. نشده انجاماقدامی 

  سند تحول بنيادین

مصوب -و پرورش آموزش

 عالیشورای 1390سال 

 انقالب فرهنگی

  گاهیو جا یمنزلت اجتماع یارتقا -10هدف شماره 

 هگایو جا ییبر نقش الگو ديبا تأک یای منابع انسانحرفه

 :ریز یراهكارها قیمعلم؛ از طر

 2-10 .یعموم یهاتياستقرار نظام سنجش صالح، 

 مرتبه یو ارتقا یابیارز یهامالک نييتع ،یاو حرفه یتخصص

 زهيانگ تیمعلمان و تقو یتيو ترب ی( علمیبند)نظام رتبه

 یاسالم ارينظام مع براساسدر آنان  یشغل یارتقا

 3-10 .یو مقررات موجود استخدام نياصالح قوان، 

با مشارکت  یهای تخصصمتناسب با حرفه یادار و یمال

 ربطذی یهادستگاه

  جبران خدمات و  یالگو یبرقرار-12هدف شماره

جه با تو انيدرخور منزلت فرهنگ یانسان یرويرفاه ن نيتأم

 وقت شدن آنان.به لزوم تمام

 ای یافت نشدمصوبه   است. نشده انجاماقدامی 
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 و پرورش آموزشاقدام  یا شوراهای مرتبط( رانیوز ئتيهمصوبه دولت ) مفاد قانون/ مصوبه عنوان قانون/ مصوبه

 یکل یهااستيس 

تحول در نظام  جادیا

ابالغی  – و پرورش آموزش

 1392اردیبهشت 

 تخصص،  براساسها استقرار نظام پرداخت

 یبندبر نظام رتبه یمبتن یو عملكرد رقابت هایستگیشا

 معلمان یاحرفه

 یاحرفه یبندرتبه 1392خرداد  –دولت هيئت  مصوبه 

 انسانی: نيروی تأمين و جذب ساماندهی و معلمان

 آموزش نظام در تحول ایجاد کلیهای سياست اجرای در 

 و پرورش آموزش بنيادین تحول سند( 2-10) راهكار و و پرورش

 .شودمی تعيين... معلمانای حرفهبندی رتبه نظام

 سال سه حداکثر ظرف است موظف و پرورش آموزش وزارت 

 و جذب ساماندهی و معلمان یاحرفه یبندرتبه» اجرای به نسبت

 هيئت دفتر مهر به که پيوست متن براساس «انسانی نيروی تأمين

 .نماید اقدام است، شده دیيتأ دولت

 منابع جمهورسيرئ راهبردی نظارت و یزیربرنامه معاونت 

 هب را معلمان یاحرفه یبندرتبه نظام اجرای برای الزم اعتباری

 درصد هشتاد از آنان مزایای و حقوق که نماید ینيبشيپ نحوی

 مشمول مشابه كاركنان یهاالعادهفوق و حقوق مجموع

 عالي آموزشمؤسسات  وها دانشگاه يعلمئتيه اعضای

 .نباشد كمتر

  یاحرفه یبندرتبه نظام با مرتبط مقررات و ضوابط 

 تصویب به مورد حسب انسانی نيروی جذب ساماندهی و معلمان

 .رسديم صالحیذ مراجع

  با تغيير دولت عمالً این مصوبه از دستور

شود و دولت بعدی به آن اعتنایی کار خارج می

 .کندینم

 

 ( قانون 50ماده )

مصوب  -برنامه پنجم توسعه

 (1389سال )

 ( قانون 65ماده )

-مدیریت خدمات کشوری

 (1386مصوب سال )

 ت وزیران ئهي ؛توسعه ( قانون برنامه پنجم50) ماده

انه ضریب حقوق کارکنان يعنوان مرجع تصویب افزایش سالبه

قانون مدیریت خدمات کشوری و تصویب  مولشرميمشمول و غ

های موضوع فصل العادهافزایش جداول و امتيازات و ميزان فوق

 گردد.دهم قانون مذکور تعيين می

 اغل مش هيکل قانون مدیریت خدمات کشوری: (65) ماده

 یدگيچيو پ تياهم رينظ یعوامل براساسقانون  نیمشمول ا

 ازين مورد یهامهارت، سطح تخصص و هاتيمسئولو  فیوظا

 1393 مصوب -معلمان یبندطبقه طرح درخصوص نامهبیتصو 

 پيشنهاد به 1393 /12 /27 جلسه در وزیران تهيئ 

و  آموزش وزارت و کشور یزیربرنامه و مدیریت سازمان مشترک

 اساسی قانون وهشتموسیصدكی اصل استناد به و پرورش

 مدیریت قانون( 65) ماده «1» تبصره ایران، اسالمی جمهوری

 قانون( 50) ماده« الف» بند و - 1386 مصوب - کشوری خدمات

 مصوب - ایران اسالمی جمهوری توسعه پنجمساله پنج برنامه

 :کرد تصویب - 1389

  با اجرای این مصوبه امتياز حق شغل

معلمان به نسبت به جدول پایه در قانون 

درصد  50تا  15کشوری از مدیریت خدمات 

 افرایش یافت.
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 و پرورش آموزشاقدام  یا شوراهای مرتبط( رانیوز ئتيهمصوبه دولت ) مفاد قانون/ مصوبه عنوان قانون/ مصوبه

جداول حق شغل اختصاص  ایاز طبقات جدول  یكیبه 

مشاغل  یابيجداول ارزش ایجدول  ازيحداقل امت ابندییم

 .باشدیم( 6000( و حداکثر آن )2000)

، هایژگیواز مشاغل متناسب با  هرکدام -«1»تبصره 

 یل، ارشد، خبره و عاهیپا ،یحداکثر در پنج رتبه، مقدمات

 از طبقات یكیبه  هارتبهو هرکدام از  گردندیم یبندطبقه

 .ابدییمماده اختصاص  نیجداول موضوع ا ایجدول 

و باالتر  یبه مشاغل کارشناس یخبره و عال یهارتبه

 .ابدییماختصاص 

 طرح مشموالن است مجاز و پرورش آموزش وزارت 

 ارشد، پایه، مقدماتي، رتبه پنج در ... را معلمان یبندطبقه

 که مشموالنی. نماید یاحرفه یبندرتبهعالي،  و خبره

 ،رنديگیم قرار عالی و خبره ارشد، پایه، یهارتبه از یكیدر...

 امتياز افزایش درصد( ۵۰) و( ۳۵) ،(۲۵) ،(1۵) از ترتيببه

 خدمات مدیریت قانون( 65) ماده در مندرج سقف در) شغل حق

 /۷ /1 تاریخ از( شده ادی ماده «3» تبصره اعمال و کشوری

 .شد خواهند برخوردار 1۳۹۴

 ساله پنج برنامه قانون

مصوب  -توسعه ششم

1395 

 بندی معلمان و استقرار نظام تهيه نظام رتبه

ها و عملكرد ایستگیتخصص با ش براساسها پرداخت

ی بندی معلمان و مهندسی نيروبر نظام رتبهرقابتی مبتنی

سند تحول و نقشه جامع علمی کشور با  براساسانسانی 

 تصویب مجلس شورای اسالمی در قالب بودجه سنواتی

 الف» بند «۲» جزء استناد به رانیوز ئتيه مصوبه »

 3/9/1398 –توسعه  ششمساله پنج برنامه قانون( 6۳) ماده

 معلمان؛ یبندرتبه با عنوان نظام

  50تا  5در قالب افزایش  معلمان یبندرتبه تصویب نظام 

 «شغل العادهفوق»و « حق شاغل»، «حق شغل»درصدی 

  حق »در این مصوبه درصد سه مؤلفه

 5از « شغل العادهفوق»و « حق شاغل»، «شغل

 درصد اعمال شد. 50درصد تا 

  تاریخ اجرای این مصوبه از اول مهر

 تعيين شد. 1398

 نظام با عنوان: اصالح 31/2/1399در  رانیوز ئتيه مصوبه 

 معلمان؛ یبندرتبه

  در مورد  بودجه و برنامهبا توجه به بخشنامه سازمان

فصل دهم قانون مدیریت برای  ازاتيامتدرصدی  50افزایش 

بط همه کارکنان دولت، در این اصالحيه مقرر شد، امتيازات مرت

 قانون مدیریتی، بعد از اعمال امتيازات فصل دهم بندرتبهبا 

 اعمال شود.

  با توجه به افزایش امتيازات فصل دهم

درصد برای همه  50قانون مدیریت به ميزان 

 شده اجرابندی کارکنان دولت و معلمان، رتبه

خصوص هعماًل کم تأثير شد )ب 1/7/1398در 

 های باال( و برای اصالح آن، درصدهایبرای رتبه

 یافت. شیافزابندی کمی رتبه
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 تحليل فرایند .1-1

ته د، چند نكاطالعاتی که در جدول باال از سير تطور قوانين، مقررات و اقدامات مرتبط ذکر ش براساس

 ذیل حائز اهميت بيشتری هستند:

« ختنظام پردا»و « بندی معلمانرتبه»، «صالحيتسنجش » مهمتاکنون سه موضوع  1383از سال 

انقالب  عالیشورای، رانیوز ئتيه با عناوین مختلف در مراجع گوناگونی همچون مجلس شورای اسالمی،

ظام ناز مسائل  بخشی عنوانبهولی همچنان  ،مطرح بوده است و پرورش آموزش عالیشورایفرهنگی و 

  گواه این موضوع است. بحث موردبندی و الیحه رتبه ماندهیباق نشده حل و پرورش آموزش

با عنوان  رانیوز ئتيه، 26/01/1383 - هـ 29933ت//2552 بق مصوبهبندی طاجرای رتبه

ن و مدیران و به تدریس اشتغال دارند و مربيا وقتتمام طوربهویژه به معلمانی که  العادهفوقپرداخت »

در  آنچه ، نسبت بهکارکنان دولت قانون نظام هماهنگ پرداخت (6)و مستند به ماده « معاونين مدارس

ویژه همراه  العادهفوقدرصدی  25تا  15برای سایر کارکنان دولت به اجرا درآمد با کاهش  1381سال 

 خصوص معلمان روا داشته است.ه است که این امر تبعيض آشكار دربود

های کلی ایجاد و سياست 1390مصوب  و پرورش آموزش تكاليف مندرج در سند تحول بنيادین باوجود

های عمومی، تخصصی بر استقرار نظام سنجش صالحيت، مبنی1392ابالغی  و پرورش آموزشدر نظام  تحول

 درخصوص نامهبیتصو»با عنوان  وزیران هيئت ، مصوبهمعلمان ایحرفهبندی ای و اجرای نظام رتبهو حرفه

بر ی، مبتنیبندرتبهاجرای  نهيزم در «27/12/1393 - هـ 29933ت /2552مصوب  معلمان یبندطبقهطرح 

ری اسالمی جمهو پنجم توسعه سالهپنج( قانون برنامه 50( قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده )65ماده )

 و اجرا شد. نیتدونسبت به دو سند باالدستی مذکور  اعتنایب (1390-1394) رانیا

لت بيرونی ای معلمان و برقراری عداهای حرفهتوانمندی و شایستگی ییكی از راهكارهای مهم ارتقا

قانون  (8)است که در ماده  یعلم ئتيه جبران خدمات آنان، پرداخت حق همترازی با اعضای در نظام

با  3861اما در سال  ،بود گرفته قرار توجه موردی درستبه به کارکنان دولت نظام هماهنگ پرداخت

آن  به ار گذاشته شد و تاکنون هيچ قانون دیگریتصویب قانون مدیریت خدمات کشوری این مهم کن

ف نمودن موظ»با عنوان؛  1392در سال  وزیران هيئت ذکر است در مصوبهشایان  اگرچهنپرداخته است. 

يروی ن نيتأممعلمان و ساماندهی جذب و  یاحرفه یبندرتبهنسبت به اجرای  و پرورش آموزشوزارت 

سفانه با متأ اما ،مورد تأکيد قرار گرفت یرازتهمموضوع ، 28/3/1392 - هـ 49302ت /72880 «انسانی

یكی از  عنوانبهترازی در الیحه موجود نيز پرداخت حق هم كهنیا. مضافاً امديدرندولت به اجرا  رييتغ

 است. شده واقعابزارهای برقراری عدالت بيرونی مورد غفلت 

بندی و اصالح نظام استقرار نظام سنجش صالحيت، رتبه درخصوصبسياری از تكاليف قانونی 

است و به همين علت این مصوبات در  امدهيدرنتاکنون توسط دولت به اجرا  1383پرداخت از سال 

« ح»و بند « و»، بند «هـ»بند  :از ندعبارت نشده اجراتكاليف  نیترممهقوانين بعد تكرار شده است. از 
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نظام پرداخت  اصالح، معلم یاحرفه تدوین استانداردهای( قانون برنامه چهارم توسعه با موضوع 52ماده )

( قانون برنامه پنجم توسعه 19ماده )« 8»، بند صالحيت علمی تدوین و اجرای نظام سنجشو  متناسب

 و 10ای نيروی انسانی موجود، هدف عملياتی شماره های حرفهصالحيت سنجش و ارتقای درخصوص

ی، احرفههای استقرار نظام سنجش صالحيت درخصوص و پرورش آموزشسند تحول بنيادین  12

و  آموزشهای کلی ایجاد تحول در نظام سياست «3»ی، برقراری الگوی جبران خدمات و بند بندرتبه

بر ها و عملكرد رقابتی مبتنیایستگیتخصص، ش براساسها استقرار نظام پرداخت درخصوص پرورش

 ای معلمان.بندی حرفهنظام رتبه

 

 . تحليل الیحه۲-1

 الیحهبررسي كليات 

يف سند ای و استقرار نظام پرداخت از تكالهای حرفهمعلمان، سنجش صالحيتای بندی حرفهنظام رتبه

 برنامه و قانون و پرورش آموزشهای کلی ایجاد تحول در نظام ، سياستو پرورش آموزش تحول بنيادین

این  الیحه موجود نيز در راستای تحقق با چنين هدفی تدوین شده و ششم توسعه است که سالهپنج

 است. شده ارائهتكاليف 

زشی و آمو ، تأثير زیادی در کيفيتو پرورش آموزشنظام  تحول در رکن نیتریاصل عنوانبهمعلم 

تعليم و  کيفيت نظام ارتقای هایگام نیترمهماز توانمندی و انگيزه معلمان  افزایش و دارد پرورشی

 های اصلی همچونبر مؤلفهعالوه( نظام پرداخت) معلمان خدماتطراحی نظام جبران در . استتربيت 

ثير آنها تأ و ميزان وضعيتافيایی و دوره تحصيلی که عمومًا منطقه جغر خدمت، سابقه ،مدرک تحصيلی

 ارتقای تأثير زیادی در عملكردارزیابی ای و های حرفهشایستگی سنجشلحاظ کردن نتایج شفاف است، 

، اکنون قوانينت 1383از سال  عمده ترین دليلی که رواینازی معلمان دارد. هاانگيزه و افزایش شایستگی

نار کدر  «اصالح نظام پرداخت»و « بندیرتبه»، «سنجش صالحيت»و اسناد مختلف بر اجرای  مقررات

های اصلی نظام ر نظام پرداختی است که تأثير هریک از مؤلفهاستقرا، اندنموده د  يتأک و همراه یكدیگر

بر ای که عالوهگونهاعمال کند، به درستیای و عملكرد را بههای حرفهخاص شایستگیطور پرداخت و به

  محقق شود.از طریق این دو مؤلفه  نظام پرداخت« عدالت درونی» ،«عدالت بيرونی»استقرار 

است که برای همه عوامل  ای، رویهبر الگوی شایستگیای مبتنیحرفهنظام سنجش صالحيت 

یكسان  )اعم از دولتی و غيردولتی( و پرورش آموزشی زیر نظر هاآموزشگاهآموزشی در همه مدارس و 

، یعنی و پرورش آموزشپرداخت برای کارکنان استخدام رسمی  نظام بهگره زدن این نظام  ، لذااست

مدارس غيردولتی، معلمان خرید  معلمان ای براینادیده گرفتن اجرای نظام سنجش صالحيت حرفه
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 شوند.کار گرفته میهب و پرورش آموزشاست که در  1خدمات و انواع و اقسام معلمانی

تدوین الگوی  هایی شاملگام (بندیرتبهای)های حرفهسنجش شایستگی برای استقرار نظام

ش سنج تاًینهاهای عينی، تعيين مراجع سنجش صالحيت و الگوی شایستگی(، تعيين شاخص) تيصالح

ترتيب منطقی این  درحالی که الیحه بدون توجه به پذیرد،بندی انجام میبر آن رتبهها و مبتنیصالحيت

 ته است.مبهم پرداخ صورتبهبندی مراحل و اصل بودن الگوی شایستگی در همه این مراحل فقط به رتبه

 ،های عينیی، شاخصاحرفهبندی منوط به وجود الگوی شایستگی رتبه درخصوصاظهارنظر  هرگونه

و  آموزش عالیشورایدر الیحه موجود به مصوبات آتی  هانیاست که همه و مراجع سنجش آنها سازوکار

یكرد آن را است و همين امر تحليل و بررسی الیحه و تبيين رو شده دادهارجاع  وزیران هيئت و پرورش

ازه موسعی کند. به تعبيری دیگر دولت در این الیحه در پی آن است تا از مجلس اجبا مشكل مواجه می

 بندی معلمان اخذ کند.رتبه درخصوص

مبنای راستقرار نظام پرداخت ب ،های کلیسند تحول، قانون برنامه ششم و سياست براساس اگرچه

بندی را مشخص دقيق رتبه سازوکارافزون بر آنكه  موردبحثاست، اما الیحه  شده نييتعبندی رتبه

ش حداکثر خيلی کلی و مبهم به افزای صورتبهبندی و نظام پرداخت ارتباط نظام رتبه درخصوصنكرده، 

 درصدی حقوق بسنده کرده است. 25

نجش و س یها و ابزارهاوهيو ش یعملكرد یارهايو مع یرفتار قیمصاددر الیحه، تعيين و تصویب 

های یژگیوو  طیشرا ،یابینظام سنجش و ارز و تصویب و پرورش آموزش عالیشورایها به ی شایستگیابیارز

ر چالش خواهد پطوالنی و  بسياررا است که در عمل اجرای این قانون  شده واگذار وزیران هيئتبه  هر رتبه

ه دو اند و تصویب آنها بای تعيين نشدههای نظام سنجش صالحيت حرفهبخش نیترمهمعبارتی کرد. به

 است. شده واگذارهای کلی حاکم و بازه زمانی مشخص مرجع مختلف بدون تعيين مؤلفه

پيش از آنكه  است که این امر توانمندی و انگيزه معلمان بندی، ارتقاینكته در اجرای رتبه نیتریاصل

های مختلف )عدالت بندی و توزیع مناسب امتيازات در ميان معلمان با رتبهتحت تأثير اجرای عادالنه رتبه

ظام پرداخت معلمان ی تا زمانی که عدالت بيرونی در نعبارتبع برقراری عدالت بيرونی است. بهدرونی( باشد، تا

نخواهد بود. لذا  شده نييتعآنها اثر بسيار کمی دارد و قادر به تحقق اهداف بندی درونی برقرار نباشد، رتبه

 رود.می رشمابه اساسی در استقرار نظام پرداخت معلمان توجه به برقراری عدالت بيرونی یک ضرورت

اساسی الیحه، نادیده گرفتن و نقض حقوق مكتسبه معلمان موجود با توجه ایجاد  هایاز دیگر اشكال

های یک تا سه( و محدودیت در آنها در رتبه یهای باال )قرار گرفتن اجبارمحدودیت برای آنها در کسب رتبه

در وزارت  از طریق دوره چهارساله تابع قانون متعهدین خدمت شده جذببرای معلمان  5دستيابی به رتبه 

حال هستند که در معلمتيتربدوره  چهار سالاست. این دانشجویان دارای  1369مصوب  و پرورش آموزش

                                                 
عمومی فعالیت  –عنوان معلم در نظام تربیت رسمی کارگیری و رابطه استخدامی معلمان، هر فردی بهنظر از نوع بهصرف 1

 ای شود. های حرفهمول نظام سنجش شایستگیکند، باید مشمی
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برای ورود به طرح  (4ماده )بق شود و از طرفی طبق آنها محسوب میجزو سوا مذکور حاضر به استناد قانون

 شدهاستخدامکه از طریق دوره چهارساله  یمعلم كهنیایعنی ؛ است ازين موردبندی دو سال سابقه معلمی رتبه

 استخداممعلمانی که از این طریق  نیترستهیشارا کسب کند و عمالً  5رتبه  تواندینمساله  30تا پایان دوره 

 ی آنها وجود ندارد.برا 5سال خدمت امكان دستيابی به رتبه  30در طول  اندشده

 

 الیحهبررسي مفاد 

معلمان،  یو عملكرد رقابت هایستگیتخصص، شا براساس هااستقرار نظام پرداخت منظوربه -(1)ماده 

عملكرد معلمان،  تيفيو ک یتيو ترب یاحرفه ،یتخصص ،یعموم یهاتيمند صالحتوسعه مستمر و نظام

معلمان  یاحرفه تیهو تیمعلمان و تقو یاتعهد حرفه یو ارتقا یشغل یمندتیو رضا زهيانگ تیتقو

معلمان مطابق  یبندرتبهنظام کشور،  یو نقشه جامع علم و پرورش آموزش نیاديسند تحول بن براساس

 .شودیاجرا مو  نييقانون تع نیمواد ا

که  و دیگر کشورها( امتيازات غيرنقدی بر شایستگی )ایرانبندی مبتنیهای رتبهاری از نظامدر بسي -

ست. امكان استفاده درصدی( حقوق و مزایا) شیافزاشود، بسيار فراتر از می نظر گرفتهدر  ترستهیشابرای افراد 

های مختلف و تخصيص امكاناتی های مطالعاتی خارج و داخل کشور، سفرهای علمی، اولویت در برنامهفرصت از

انگيزه  دیگر مواردی هستند که برای ارتقایو... از  ، وامرایانه، شرکت در همایش دفتر کار اختصاصی، همچون

 ا توجهی نشده است.اما در این طرح به آنه ،شودبرتر داده می یهابه افراد با شایستگی

استقرار نظام سنجش معنای بندی بهسند تحول، نظام رتبه 2-01مبنای راهكار از طرفی بر -

 معلمان یتيو ترب یمرتبه علم یو ارتقا یابیارز یهامالک نييتعی، او حرفه یتخصص ،یعموم یهاتيصالح

ها بندی بر مبنای شایستگیها و رتبهاست، لذا هدف آن استقرار نظام پرداخت نيست، بلكه سنجش صالحيت

در  شده ذکربندی عبارتی رتبهسند تحول در تناقض است. به 2-10اصل این ماده با راهكار  رونیازااست. 

استقرار نظام که الزمه آن  تو مستقل از سابقه و سنوات خدمت اس تربيتی -یشاخص علم کی 2-10راهكار 

 ی متناسب است.ابیارز یهامالک نييو تعی او حرفه یتخصص ،یعموم یهاتيسنجش صالح

بندی علمی سنجش عملكرد )عملكرد رقابتی( یک امر مستقل از سنجش شایستگی یا همان رتبه -

متفاوت است. ارزیابی عملكرد معلمان  هم باسنجش آنها نيز  سازوکارو تربيتی است و اساسًا ماهيت و 

یكی از مسائل بسيار پيچيده است که نشانگر اثربخشی کار معلم است و سنجش آن نيز به بررسی عوامل 

سنجش شایستگی کامالً مرتبط با وضعيت کنونی  که یدرحالارتباط دارد.  گذشته درو نتایج متعددی 

 واسطهیب صورتبههای معلم های سنجش صالحيت مستقيماً به سنجش شایستگیمعلم است و شاخص

های علمی و تربيتی، تابع عوامل متعددی دیگری است و بر شایستگیپردازند. عملكرد یک فرد عالوهمی
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نيستند و سنجش آنها  گونهنیاها عموماً ، اما شایستگیدر طی ساليان مختلف ممكن است متفاوت باشد

 براساسبندی عملكرد آنها و رتبه براساسبندی افراد لذا رتبه .است بلندمدت و ثبات دارای یک اعتبار

تواند دارای یعنی فرد می؛ شایستگی دو مقوله هستند که الزامًا ارتباط مستقيم ميان آنها وجود ندارد

در چنين مواردی باید  که ای باشد، ولی عملكرد مناسب نداشته باشدهای حرفهشایستگیسطح باالیی از 

 در عوامل انگيزشی جستجو کرد. را ریشه

ویب آن ها و اهداف تدوین و تصجنس حكم است و بيان ضرورتاز  قانوننكته دیگر اینكه مفاد  -

 که بيان است یاگونهبهرسد. موارد مذکور در این ماده نظر نمیمطلوب به یقانون ماده عنوانبهو  در متن

 تر است.آن در مقدمه توجيهی الیحه شایسته

ر، مشاغل معلمان کشور، شامل آموزگا یبندطبقهمشموالن طرح معلمان:  -(۲ماده )« ۲»بند 

 یل در واحدهاو معاون شاغ ریمراقب سالمت، مد ،یمشاور واحد آموزش ،یتيامور ترب یمرب هنرآموز، ر،يدب

 ت دارند.اشتغال به خدم یتيو ترب یآموزش یصرفاً در مشاغل مذکور در واحدها که یتيو ترب یآموزش

ه کرد تا استفاد« معلم»در این بند از واژه مفرد آن یعنی « معلمان»تعریف  یجابهبهتر است  -

ا صراحت این الیحه درباره صالحيت معلمی یا خدمت معلمی و ... نيز ب موارد مذکور در مواد بعدی

 نشوند. مو دچار ابها شدهفیتعربيشتری مشمول این 

 قرار هاستفاد موردکرات به «واحدهای آموزشی»، عنوان مشاغل معلمان کشور ندیبدر طرح طبقه -

مقصود ت لذا الزم اس است. و در طرح نيز ذکر نشده نشده تعریف «واحدهای تربيتی»اما  ،است گرفته

( الیحه 5ماده ) اینكه در مضافاًاین ماده، بيان شود.  «2»مذکور در بند  «واحدهای آموزشی و تربيتی»از 

 بسنده شده است.« واحدهای آموزشی»به بيان  صرفاً بحث مورد

های ناظر بر ای از شایستگیهای رفتاری(: مجموعهصالحيت عمومی )ویژگی -(۲ماده )« ۵»بند 

بر نظام ارزشی، ، اعتقادات و رفتار مبتنیهانگرشهای شخصيتی فرد، شامل باورها، صفات و ویژگی

انه آماده و کشور که زمينه را برای انجام کار متعهد و پرورش آموزشفرهنگی و اخالقی جامعه و نظام 

ها مستقل از این دسته از صالحيتسازد. ها، قوانين و مقررات آشكار میفرد را به ارزشپایبندی 

 .گيردقرار می سنجش مورداست و در طول خدمت مشمول  های عمومی بدو خدمتصالحيت

 یهای عمومتيها مستقل از صالحتيدسته از صالح نیا» ؛شده ذکردر بخش انتهایی این بند  -

گی الگوی شایست که یصورت در «.رديگسنجش قرار می بدو خدمت است و در طول خدمت مشمول مورد

در بدو  برای یک شغل توانینمبرای هر شغل و حرفه یک تعریف ثابت دارد و  ازين موردهای و صالحيت

ایستگی ی شکار برد. لذا الگوهورود یک الگوی شایستگی و بعد از پذیرش یک الگوی شایستگی دیگر ب

ها یستگیم تالشش را بر کسب شاکامالً مستقل از سابقه خدمت است و فرد باید از ابتدای خدمت تما

 کار گيرد.هب شدهفیتعرمبنای الگوی بر
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تگی یک مبنای شایسمدیریت بری علمی در مدیریت منابع انسانی، هادگاهیدمبنای معتبرترین بر -

ای از مجموعه براساسانسانی در بلندمدت است که  منابعرویكرد منسجم و هماهنگ برای اداره 

موعه مج) یستگیشالذا الگوی  .شودهبردهای کالن کشور تدوین میار بر اهداف ومبتنیهای شایستگی

بت های یک شغل( یک الگوی ثابت است که از بدو خدمت فرد تا پایان خدمت فرد ثاکلی شایستگی

رت که های آن وجود ندارد. لذا این عبااز مراحل و مؤلفه کیچيهاست و دوگانگی و چندگانگی در 

ی علمی هادگاهید های عمومی بدو خدمت هستند، مغایر باهای عمومی مستقل از صالحيتصالحيت

ائم است و شود که این الگو تقریبًا ثابت و دمعتبر است. برای هر شغل یک الگوی شایستگی تعریف می

های بدو خدمت و کند، لذا تفكيک بين شایستگیاهبردهای کالن تغيير میفقط با تغيير در اهداف و ر

 معنای داشتن دو الگوی شایستگی متفاوت است.های بعد از خدمت بهشایستگی

 شده ادی رفتاری( یهایژگیعنوان )وهای این بخش با در بخش دیگری از این تعریف از شایستگی -

ا در و نمود آنه کنندینممستقل بروز  صورتبهباورها، نگرش و اعتقادات فرد  که یصورت دراست، 

أن و کرامت شعبارتی باور یک فرد به عدالت، به تنوع استعدادها، به رعایت های دیگر است. بهشایستگی

 صورتبهرد و آموزان و اوليا آنها نمود داهای فرد در مواجهه با دانشانسانی در ابعاد دیگر شایستگی

 .کندینممستقل بروز 

ری و بر حوزه رفتاها و اعتقادات عالوهسنجش باورها، نگرش درخصوصمفاد مذکور در این بند  -

 منظوربه و الزم است های زیادی برخوردار استعملكردی، اگرچه دارای اهميت بسياری بوده و از حساسيت

ن مشخص آقرار گيرد، لكن باید دقت شود که اگر سازوکار دقيق  ديتأکاعتالی تربيت دینی صحيح مورد 

و تعرض  بر ممنوعيت تفتيش عقایدقانون اساسی مبنیسوم وبيستنشود ممكن است از باب مغایرت با اصل 

های آن دقت در ظرافت نظر رسد. همچنين عدمای دارای اشكال بهداشتن عقيده صرفبهو مؤاخذه افراد 

اساسی خواهد  اصل سوم قانون «10»به ایجاد اختالل در نظام اداری شده که مغایر با بند ممكن است منجر 

ث تفویض ( از حي6در ماده ) و پرورش آموزشعالی منوط کردن تعيين ضوابط آن به شورای طورنيهمبود. 

 قانون اساسی است. هشتادوپنجممغایر با اصل  امر با ماهيت تقنينی به قوه مجریه

تباط با خدمت و صرفًا در ار یهاسالهایی که فرد در طول تجربه: توانمندی -(۲ماده )« 8»بند 

 .حرفه معلمی کسب کرده است

حتماً به  یعنی افزایش تجربه ؛ارتباط ميان تجربه و توانمندی یک ارتباط مستقيم دوطرفه نيست-

ی خدمت تأکيد هاسال. لذا در این تعریف از تجربه که بيشتر بر طول شودینمافزایش توانمندی منجر 

ن تجربه است لذا لحاظ کرد توانمندترگفت کسی که ساليان بيشتری خدمت کرده است،  توانینمدارد، 

ت، معادل است که سنوات خدم فرضشيپ( الیحه با این 5های شایستگی در ماده )یكی از مؤلفه عنوانبه

 مندی است.تجربه و توان
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ن، قابليت دليل گستردگی آتعيين مصادیق تجربيات مرتبط با حرفه معلمی مذکور در این بند، به -

ین ا، لذا ضروری است مرجع تشخيص های گوناگون داشته و از صراحت الزم برخوردار نيستبرداشت

 مشخص شود. یروشنبهمصادیق و حيطه آن 

 یفرد یاها و عملكردهیستگیها و صفات، شایژگیو ات،ياز تجرب یرتبه: سطح -(۲ماده )« 1۰»بند 

 شود.می نييتع یابیاز سنجش و ارز یناش جینتا یمعلمان که برمبنا یو شغل

این موضوع  ولی ،هر فرد تابع عوامل متعددی است که تجربيات فرد نيز در آن سهم دارند یهاشایستگی -

تجربه است. لذا لحاظ  سالکاز فردی با ی ترستهیشابرابر  20سال تجربه،  20نيست که فردی با  ابه این معن

 رای ایراد است.ی تعيين شایستگی از این منظر داهامؤلفهیكی از  عنوانبهسنوات تجربی( ) تجربهکردن مستقيم 

یف فاقد تعر «شغلیعملكرد »و  «عملكرد فردی»برخی از عبارات موجود در این بند همچون  -

 است. نشده انيبضمن آنكه چگونگی سنجش و ارزیابی آنها  است

قرار  های یک تا پنجها و عملكرد رقابتی خود در رتبهتخصص، شایستگی براساسمعلمان  -(۳)ماده 

 .شودیاجرایی این قانون تعيين م نامهنیيآگيرند و شرایط کسب ارتقا، توقف و تنزل رتبه در می

های تبهها و عملكرد رقابتی خود در رشایستگیتخصص،  براساسطبق این ماده قرار گرفتن معلمان  -

و تصویب  بندی است به تدوینکه کل فرایند رتبه شرایط کسب ارتقا، توقف و تنزل رتبهو یک تا پنج 

 ،دشو کلی حاکم بر این فرایند مشخص هایاجرایی محول شده است، بدون آنكه حتی مؤلفه نامهنیيآ

ث از این حي کند واین الیحه را با مشكل مواجه می درخصوصی مجلس ريگميتصمکه  است اینقيصه

مغایر  تواندیم که تعيين ضوابط آن دارای ماهيت تقنينی و در صالحيت مجلس شورای اسالمی است،

 قانون اساسی باشد. هشتادوپنجماصل 

های یک سه مؤلفه تخصص، شایستگی و عملكرد در رتبه براساسمعلمان  شده گفتهدر این ماده  -

 عنوانبه تواندینمای است، لذا تخصص گيرند. تخصص شرط اوليه برای فعاليت در هر حرفهتا پنج قرار می

 صورتبهبندی باید برای در هر گروه و رشته تخصصی بندی باشد، بلكه رتبههای رتبهیكی از مالک

بيات فارسی بندی معلمان شيمی، معلمان ادکه رتبه اها انجام پذیرد. به این معنمستقل از سایر رشته

بندی عبارتی رتبهباید در گروه تخصصی خود و با یک الگوی شایستگی خاص خود انجام پذیرد. به هرکدام

 د.بندی کرنوع تخصص افراد را رتبه برحسب توانینمست و امعنتخصص بی براساس

 بر الگوی شایستگی است وبندی برمبنای شایستگی دارای یک سازوکار خاص و مبتنیرتبه -

ن دو کار با بندی برمبنای عملكرد نيز دارای یک سازوکار دیگری است و فرایند و متولی انجام ایرتبه

گی و رتبه شایستبندی برمبنای ترکيبی از رتبه حاصل از یكدیگر متفاوت است. لذا اگر بنا باشد رتبه

ها را در رتبه حاصل از عملكرد باشد، باید این موضوع در یک الگوی مناسب که سهم هر یک از این رتبه

 کند مشخص شود.نهایی معين می
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حت تأثير برخی تاما عملكرد ؛ ندارد اها دارای یک ثبات نسبی است و عموماً تنزل در آنها معنشایستگی -

ملكرد عدارای ثبات نسبی نباشد و یک فرد شایسته در یک فضای نامناسب  از عوامل بيرونی ممكن است

در بخش  ولی ،ها کاری مغایر با منطق استبندی شایستگینامناسب داشته باشد. لذا تنزل رتبه در رتبه

ورت دارد که دليل تبعيت آن از عملكرد ممكن است نزول هم داشته باشد. توجه به این نكته ضرعملكردی به

 عبارتی یک فرد ممكن است دارایولی شرط کافی نيست. به ،حيت شرط الزم برای عملكرد استصال

 کار نبندد.ههای خود را بای )صالحيت( باشد ولی در عمل شایستگیهای باالی حرفهشایستگی

 ند.هستشن دارای اجمال بوده و نيازمند به تعریق دقيق و رو «عملكرد رقابتی»و  «تخصص»عبارات  -

رفته و بندی معلمان با حداقل دو سال سابقه خدمت معلمی صورت گیند رتبهاورود به فر -(۴)ماده 

 نييتعزم ها و کسب سایر شرایط السال توقف در هر یک از رتبه 6های باالتر مستلزم حداقل کسب رتبه

 .نامه اجرایی این قانون خواهد بوددر آیين شده

رود به دوره بندی برمبنای شایستگی از ابتدای ورود فرد به حرفه معلمی و حتی از ابتدای ورتبه -

ن شرط دو است. لذا تعيي کيتفكرقابليغو  وستهيپهمبهعنوان یک فرایند شود و بهمعلم آغاز میتربيت

بر شایستگی است. کسب بندی مبتنیبندی، ناشی از نگاه غيرصحيح به مفهوم رتبهسال برای ورود به رتبه

سيار کوتاهی طی شود و یک فرد در دوره ب سرعتبهتواند شایستگی بسته به ظرفيت، استعداد و انگيزه می

ها مغایر تبهرسال توقف در هریک از  6بتواند به درجات باالیی از شایستگی دست یابد، لذا تعيين شرط 

 مستمر شایستگی و توانمندی افراد است. یبا ارتقا

دی سبب سال توقف برای ارتقا به رتبه بع 6بندی و تعيين شرط دو سال برای ورود به طرح رتبه -

ستيابی دسال خدمت امكان  30خواهد شد، دانشجو معلمان موضوع قانون متعهدین خدمت تا پایان یافتن 

مين معلم است، شيوه جذب و تأ نیتریاصلشيوه پذیرش دانشجو معلم  ازآنجاکهرا پيدا نكند. لذا  5به رتبه 

 کند.محروم می 5به دستيابی به رترا از شوند معلمانی که در آینده استخدام میاز این الیحه عمالً بخش اصلی 

و  20ترتيب به 5و  4های حداقل سابقه خدمت معلمی برای کسب رتبه -(۴ماده )« 1»تبصره 

 .سال است 26

ه کسال( به این معناست  26یا  20از سابقه ) زانيمکمشروط کردن کسب رتبه به داشتن ی -

دليل گره خوردن بندی نيست و بهکيفی هدف اصلی از رتبه یشایستگی، توانمندی و ارتقا یارتقا

 شود.بندی نقض میمحور و هدف اصلی رتبهخدمت، رویكرد شایستگی سابقه بابندی رتبه

بندی هنظام رتب یبه نحوی خواهد بود که با اجرا گانهپنجهای تخصيص رتبه -(۴ماده )« ۲»تبصره 

 (25)%حداقل  ،1( از معلمان مشمول در رتبه %30( همواره حداقل )3ماده ) براساسمعلمان و احراز شرایط 

 .رار گيرندق 5در رتبه  (10)%و حداکثر  4در رتبه  (15)%، حداکثر 3( در رتبه %20، حداکثر )2در رتبه 

 ست.ها مغایر با شاخص عملكرد رقابتی مذکور در اسناد باالدستی ارتبهتعيين سقف برای  -
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ناست ، به این معشده ذکری که در این تبصره صورتبهی کسب رتبه براایجاد سقف و محدودیت  -

تبه ربندی نيست، بلكه وجود ظرفيت خالی در هر ای معلمان عامل اصلی رتبههای حرفهکه شایستگی

ف دیگر کند. با تعيين این سقبندی را نقض میمحور بودن رتبهست که شایستگیعامل تأثيرگذارتری ا

ر در تعيين اهميتی ندارد که شایستگی افراد به چه ميزان است، بلكه بسياری از عوامل غيرمرتبط دیگ

بندی و صدور احكام سرعت عمل منطقه خدمتی فرد در اجرای رتبهبرای مثال گذارند. رتبه فرد تأثير می

ب رتبه آنها عنوان یک عامل بسيار تأثيرگذارتر از ميزان شایستگی معلمان منطقه در کستواند بهن میآ

است،  کمتربندی تأثير بگذارد. عمومًا معلمان مناطقی که سرعت عمل حوزه اداری آنها در اجرای رتبه

دهد. به اال رخ میماند و بالعكس در مناطقی با سرعت عملكرد باز کسب رتبه واقعی خود محروم می

 وی نيست. یهای فرد علت تامه ارتقابيانی دیگر شایستگی

رشته  کشوری، استانی، شهرستانی، دوره تحصيلی، صورتبهبرای هر رتبه،  شدهنييتعسقف  نكهیا

محور بودن کلی برای سراسر کشور است، عدالت صورتبهشود یا توزیع می ...و گروه درسی، جنسيت و

تدایی در صورت که فرضاً یک معلم چندپایه دوره ابکند. به اینبا چالش جدی مواجه می بندی رارتبه

ن رتبه آبر شایستگی دست یابد که ظرفيت تواند به رتبه واقعی مبتنییک منطقه محروم در صورتی می

 باشد. نشده ليتكمها در مناطق شهری توسط معلمان دیگر دوره

العاده ویژه به پرداخت فوق»با عنوان  وزیران هيئت وضوع مصوبهبندی مدر اجرای رتبه 1383سال 

 65سقف  «به تدریس اشتغال دارند و مربيان، مدیران و معاونان مدارس وقتتمام طوربهمعلمانی که 

لی طرح اص هدف بادليل اشكاالت متعدد در اجرا و مغایرت آن ولی به ،درصد برای کل طرح تصویب شد

 محوری چندین بار اصالح و عمالً حذف شد.و تناقض با عدالت

 صورتبهتوان به نحوی است که نمی «2»به معلمان در تبصره گانهپنجهای ميزان تخصيص رتبه -

رای ب نظر موردهای ها و شاخصهقطعی آن را محدود کرد، زیرا ممكن است ترکيب معلمان با صالحيت

م این ماده شده در این ماده باشد. لذا حك رتبه، به نحوی باشد که بيش از سقف معين یکسب یا ارتقا

تبعيض ناروا  بمانع از اعطای رتبه به تعداد بيشتری از معلمان واجد شرایط خواهد بود که این امر موج

 و مغایر اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران است.

 و پرورش آموزشبندی برای معلمانی که قبل از تصویب این قانون در استخدام فرایند رتبه -(۵)ماده 

مانی حداکثر سال سابقه خدمت در یک دوره ز 2و در واحدهای آموزشی اشتغال دارند، با حداقل  اندبوده

های حوزه تربيتی و سایر -ساله برمبنای اولویت امتيازات فضلی ناشی از نمره آزمون دانش تخصصی 3

جام ای(، سنوات تجربه معلمی و مدرک تحصيلی انیادگيری )دانش حرفه -دانشی مرتبط با یاددهی

از  یكی درنامه اجرایی بدواً )از سایر امتيازات( الزم برابر آیين حدنصابشود و در صورت کسب می

 .گيرندقرار می «3»تا  «1»های رتبه
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« رک تحصيلیمدا»و « تجربه»، «آزمون»)موجود( برمبنای  شده استخدامبندی معلمان طبق این ماده رتبه -

بندی بهاست. در ميان این سه عامل، وضعيت تجربه و مدرک تحصيلی از قبل معين است و رت شده نييتع

ظام سنجش بر استقرار نشود که با اهداف اسناد باالدستی مبنیمعلمان به برگزاری یک آزمون خالصه می

ای يت حرفهیی قادر به تعيين ميزان صالحتنهابهیک آزمون  که آنجا ازای مغایر است. لذا فهصالحيت حر

 .شوندینمبندی ای رتبهمعلمان نيست و عمالً در این الیحه معلمان برمبنای صالحيت حرفه

از  یكی بدوًا در معلماندر صورت کسب حدنصاب الزم »: شده ذکر( 5در بخش دیگری از ماده ) -

تگی و صالحيت معلمان از چه ميزان شایس نكهیاطبق این ماده فارغ از  «.رنديگقرار می 3تا  1های رتبه

یابند. ه تنزل میگيرند و حداقل دو سطح از باالترین رتبقرار می 3تا  1ای برخوردار هستند در رتبه حرفه

با تأثير منفی  علمان نخواهد داشت، بلكهم و مهارتتأثير مثبتی در افزایش انگيزه  تنهانهچنين وضعيتی 

ادی مموجب دلسردی و کاهش انگيزه نيز خواهد شد. ازسوی دیگر این تنزل رتبه سبب تضييع حقوق 

تقا یابد، های معلمان موجود نيز ارو معنوی مكتسبه فرد خواهد شد. لذا اگر بنا باشد سطح شایستگی

های الگوی جدید و مجدداً افراد را برای نيل به شایستگی ابتدا باید الگوی شایستگی جدید را اعالم کرد

لگوی ابدون تغيير در الگوی شایستگی و حتی بدون تصویب و تعيين  نكهیامهيا و ترغيب کرد، نه 

 شایستگی، رتبه معلمان موجود را تنزل دارد.

ه بتوان با از آن است ک تردهيچيپی برمبنای عملكرد بسيار بندرتبهبندی برمبنای شایستگی و رتبه -

( شده دامشاغل )استخبندی معلمان تربيتی آن را اعمال کرد، لذا رتبه -برگزاری یک آزمون دانش تخصصی

 دهد.ل میبندی را در حد برگزاری یک آزمون تنزبرمبنای یک آزمون ناقض رویكرد اصلی طرح است و رتبه

محور بندی مغایر با اصل شایستگیرتبه لحاظ کردن سنوات تجربه معلمی و مدرک تحصيلی در -

ی مالک صورت که زمانی که شایستگی و توانمندی فردی برای حرفه معلمبندی است. به اینبودن رتبه

ی و اصلی باید باشد، نباید بدون سنجش شایستگی حكم کرد که حتمًا کسی که دارای سنوات تجرب

 رتبه برتر است.و مستحق کسب  ترستهیشامدرک تحصيلی باالتر است، 

متيازات ا» :ازجمله، است برخی عبارات مذکور در این ماده مبهم بوده و نيازمند تعریف دقيق -

 «.یادگيری -های دانشی مرتبط با یاددهیحوزه»و « تربيتی -آزمون دانش تخصصی»، «فضلی

يازات سال سابقه خدمت باشد و با کسب امت 25معلمی دارای  ، اگر فرضاًطبق حكم این ماده -

امكان مت خود تا پایان خد حال هر دررا دریافت نماید،  3باالترین رتبه این ماده یعنی رتبه  مذکور،

سوم قانون اساسی  را ندارد و این حاوی تبعيض ناروا و مغایر اصل 5یعنی رتبه به باالترین رتبه دستيابی 

 یمندبهرهمستخدمين پس از وضع این قانون و پيش از آن در شرایط همچنين تفاوتی که ميان  است.

 مغایر اصل سوم قانون اساسی است. دیآیموجود از آن به

ای به تفكيک رتبه های عمومی، تخصصی و حرفههای مرتبط با هریک از صالحيتشایستگی -(6)ماده 
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ها و ابزارهای سنجش و ارزیابی هریک از آنها توسط و مصادیق رفتاری و معيارهای عملكردی و شيوه

 .شودتصویب می و پرورش آموزش عالیشورایوزارت تعيين و در 

بندی اعم از هدر این ماده کل اجرای رتب درواقعیكی از مفاد این الیحه است، اما  هرچنداین ماده  -

و  و پرورش شآموزها و ابزار سنجش و ارزیابی آنها به وزارت ، معيارهای عملكردی، شيوههایستگیشاتعيين 

یک  صورتبهبندی همچنان ی در این الیحه اصل اجرای رتبهنوعبهاست و  واگذارشدهآموزش  عالیشورای

 است. شده واگذاربوده به آنها  عالیشورایو  و پرورش آموزشبرعهده  1383تكليف که از سال 

الگوی شایستگی  که یدرحال، دارند راهای ویژه خود ها شایستگی( هریک از رتبه6ماده ) براساس -

ست، لذا اهای کالن است و از یک ثبات نسبی برخوردار برای هر شغل و هر حرفه تابع اهداف و سياست

 آنچهها یكسان است و های شایستگی در هر حرفه مستقل از رتبه است و برای همه رتبهابعاد و مؤلفه

رای بگيرد. ت که فرد در آن قرار میاست، سطحی از شایستگی اس کنندهنييتعها متفاوت و در ميان رتبه

طحی سیک معلم در چه  نكهیارعایت عدالت یكی از ابعاد مهم شایستگی برای یک معلم است،  مثال

ایستگی مغایر بنابراین چنين نگرشی به ش؛ ده رتبه او در این محور استنکنکند تعيينعدالت را اجرا می

 وفق در این زمينه است.تحول و رویكردهای علمی مسند با مبانی نظری 

صصی های عمومی، تخهای مرتبط با هریک از صالحيتشایستگی این ماده از حيث تعيين ضوابط -

ردن کو منوط  استای به تفكيک رتبه و مصادیق رفتاری و معيارهای عملكردی دارای ابهام و حرفه

ه مجریه علت تفویض امر با ماهيت تقنينی به قوبه ،و پرورش آموزشعالی آن به شورای تعيين ضوابط

 قانون اساسی است. هشتادوپنجممغایر با اصل 

ان تعيين بندی در احكام کارگزینی معلمرتبه العادهفوقهای موضوع این قانون برای رتبه -(۷)ماده 

 طورهبمستمر آنان است که  یهاالعادهفوقمذکور درصدی ازمجموع حقوق ثابت و  العادهفوقشود. می

مات قانون مدیریت خد نيمشمولمستمر  یهاالعادهفوقبيشتر از ميانگين حقوق و  (25)%ميانگين 

 صورت مستمر و مشمول کسور بازنشستگی است.العاده بهشود. این فوقکشوری در نظر گرفته می

 .شد نامه اجرایی تعيين خواهدهای موضوع این قانون در آیينالعاده هریک از رتبهدرصدهای فوق

 25طور ميانگين به)بندی العاده رتبههای اساسی الیحه این است که اعمال فوقیكی از ابهام -

ا ی( است 1398،1394های پيشين )بندیدر رتبه شده اعمالدرصد( با فرض پابرجا بودن درصدهای 

ود باقی های قبلی همچنان به قوت خبندیرتبه براساسآیا مزایای مكتسبه افراد  گریدانيب بهخير؟ 

 نييتعهای قبلی، افزایش بعد از حذف افزایش نكهیاماند و ضریب افزایش جدید، افزون بر آنهاست؟ یا می

 شود؟می اعمالبندی جدید در رتبه شده

های اصلی نظام پرداخت است تعيين درصدهای مناسب برای افزایش حقوق در هر رتبه از مؤلفه -

و درصد  شده گرفتهها در نظر برای همه رتبه (درصد 25ميانگين ) عددصورت کلی که در این الیحه به
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بيشتر از ميانگين حقوق و  (25)%ميانگين  طوربه »...عبارت  ؛ ومربوط به هر رتبه مشخص نشده است

دارای ابهام است « شودخدمات کشوری در نظر گرفته میقانون مدیریت  نيمشمولمستمر  یهاالعادهفوق

دقيق  صورتبهالعاده الزم است ميزان این فوقرو ای قرار گيرد و ازهمينمنشأ تفاسير سليقهتواند و می

 در این عبارت الزم است.« حقوق»بعد از « ثابت». همچنين درج عبارت مشخص شود

 مقررات و وانينق اصالح» 3 -10 راهكارو  دارد اشاره بندیرتبه اجرای بهبنيادین  تحول سند 2-10 راهكار

 الیحه این اام است، داده قرار تأکيد مورد را «تخصصی هایحرفه با متناسب اداری و مالی استخدامی، موجود

 .ستا شده بناخدمات کشوری  مدیریت قانون برمبنایبلكه  نپرداخته موجود قوانين اصالح به تنهانه

ی جبران برقراری الگو»سند تحول به  12بندی، هدف شماره با موضوع رتبه 2-10در کنار راهكار 

حه و دیگر تأکيد دارد، اما در این الی «منزلت فرهنگيان درخوررفاه نيروی انسانی  نيتأمخدمات و 

ای در ليقهساقداماتی که دولت تاکنون انجام داده است به این مهم توجه نشده و یک نگاه انتخابی و 

 .حكمفرماستاجرای قانون و سند تحول 

های اداری مصوب معلمان شاغل در واحدهای غيرآموزشی و غيرتربيتی و شاغلين در پست -(8)ماده 

 .مشمول این قانون نيستند

يرآموزشی غواحدهای در این ماده؛ )با توجه به عدم بيان تعریف مشخص از واحد آموزشی یا تربيتی 

فسيرهای متعددی را است و عمالً تاین ماده دارای ابهام  (5( و )2مفاد ) زينو غيرتربيتی( در این ماده و 

 همراه خواهد داشت.به

 استخدامعنوان معلم ( تكليف نيروهای اداری که به8دیگر الیحه این است که در ماده ) هایاز ابهام

اشتغال  رتازواز سطح منطقه تا  و پرورش آموزشدر ادارات  230و به استناد بخشنامه موسوم به  اندشده

درصد  09این گروه از نيروهای اداری که بيش از  درخصوصدارند را معين نكرده است. عدم شفافيت 

نكته دیگر  کند.بندی را با چالش مواجه میهای اداری معلم هستند اجرای رتبهنيروهای شاغل در پست

خص بازنشستگان نيز تكليفی مش شمول یا عدم شمول درخصوصدليل عدم صراحت ( به8اینكه ماده )

بندی معلمان، تبعيض و این امر ممكن است شائبه برخورداری بازنشستگان از مزایای رتبه نكرده است

 ناروا و مغایرت اصل سوم را ایجاد کند.

العاده های معلمی تا برقراری فوقبندی از مرحله سنجش و ارزیابی صالحيتمراحل رتبه -(۹)ماده 

 .اجرا خواهد شد لوایح بودجه سنواتیدر  شدهینيبشيپبندی متناسب با اعتبارات رتبه

های معلمی تا برقراری مرحله سنجش و ارزیابی صالحيت»بندی از مراحل رتبه شده ذکردر اینجا 

است که هدف نمتناسب و تابع اعتبارات در بودجه سنواتی است. این ماده به این مع« بندیرتبهالعاده فوق

بر شایستگی و عملكرد نيست و با یک نگاه موقتی و این الیحه استقرار یک نظام پرداخت دائمی مبتنی

های مختلف و ق دولتاست. این امر با توجه به سالی زده گرهانه اجرای این الیحه را به بودجه سنواتی يسال
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 های جدی مواجه خواهد کرد.بندی را با چالشاجرای رتبه و پرورش آموزشمحدودیت منابع مالی 

های یط و ویژگینامه اجرایی این قانون، شامل ساختار اجرایی، نظام سنجش و ارزیابی، شراآیين -(1۰)ماده 

ا پيشنهاد مشترک بهر رتبه و نحوه انجام کار و نظارت بر آن حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ ابالغ این قانون 

 .رسدمی وزیران هيئتکشور و سازمان اداری و استخدامی کشور به تصویب  بودجه و برنامهوزارت، سازمان 

 ،یابیرزانظام سنجش و  ،ییقانون، شامل ساختار اجرا نیا ییاجرا نامهنیيآ» شده ذکردر اینجا 

رسد. این ماده به می وزیران هيئتبه تصویب « های هر رتبه و نحوه انجام کار و نظارتیژگیو و طیشرا

رنامه بعد از تصویب قانون ببار )ای برای سومين این معناست که تصویب نظام سنجش صالحيت حرفه

ای چيزی است زیرا اصل و اساس نظام سنجش صالحيت حرفه شده سپرده وزیران هيئت ششم( نيز به

، شده ذکر( 10که در ماده )« انجام کارهای هر رتبه و نحوه یژگیو و طیشرا ،یابینظام سنجش و ارز»جز 

و  3981بندی در سال بر تصویب رتبهدولت عالوههيئت  دهد که( نشان می10عبارتی ماده )نيست. به

از مجلس  در این الیحه نيز قصد دارد برای بار سوم با کسب اختيارات موسع 1399اصالح آن در سال 

اصل  موجببه، حقی است که وزیران هيئتازسوی  نامهنیيآالبته تصویب  به تصویب برساند. آن را

ویب است، لكن برخی کليات که ماهيت تقنينی دارند و تص شدهفیتعرقانون اساسی  هشتمویكصدوسی

 نشود.منوط  وزیران هيئتصوبه د و به مشور این الیحه ذکر آنها در صالحيت مجلس است، الزم است د

 

 بندیجمع

 «تاکنون 1383از سال « اصالح نظام پرداخت»و « ایسنجش صالحيت حرفه»، «بندی معلمانرتبه 

انقالب  عالیشورای، وزیران هيئت با عناوین مختلف در مراجع گوناگونی همچون مجلس شورای اسالمی،

یكی از  عنوانبهولی این موضوعات همچنان  ،مطرح بوده است و پرورش آموزش عالیشورایفرهنگی و 

گواه این موضوع است.  بحث موردبندی و الیحه رتبه ماندهیباق نشده حل و پرورش آموزشمسائل نظام 

های کلی ایجاد تحول در ، سياستو پرورش آموزش فوق از تكاليف سند تحول بنيادین گانهسهموارد 

اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری  ششم توسعه سالهپنج و قانون برنامه و پرورش آموزشنظام 

 است. شده ارائهاست که الیحه موجود نيز در راستای تحقق آنها  (1396-1400اسالمی ایران )

 های عينی، هایی شامل تدوین الگوی شایستگی، تعيين شاخصبندی گامبرای استقرار نظام رتبه

 یدرحالپذیرد، بندی انجام میبر آن رتبهها و مبتنیاجرایی، سنجش صالحيت سازوکارتعيين مراجع و 

بندی ترتيب منطقی این مراحل و مبنا بودن الگوی شایستگی به رتبهدر این الیحه بدون توجه به که

 است. شده پرداختهکلی و مبهم  صورتبه

 های عينی و ای، شاخصبندی منوط به وجود الگوی شایستگی حرفهرتبه درخصوصاظهارنظر  هرگونه

و  آموزش عالیشورایو مراجع سنجش آنهاست که همه اینها در الیحه موجود به مصوبات آتی  سازوکار
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است و همين امر تحليل و بررسی الیحه و تبيين رویكرد آن را با  شده دادهارجاع  وزیران هيئت و پرورش

کند. به تعبيری دیگر دولت در این الیحه در پی آن است تا از مجلس اجازه موسعی مشكل مواجه می

 .رسدیمنظر قانون اساسی به هشتادوپنجمبندی معلمان اخذ کند که کليت این امر مغایر اصل رتبه درخصوص

 مبنای های کلی استقرار نظام پرداخت برسند تحول، قانون برنامه ششم و سياست براساس اگرچه

بندی را مشخص نكرده، دقيق رتبه سازوکارافزون بر آنكه  بحث موردبندی تعين شده است، اما الیحه رتبه

 25ر خيلی کلی و مبهم به افزایش حداکث صورتبهبندی و نظام پرداخت ارتباط نظام رتبه درخصوص

 صدی حقوق بسنده کرده است.در

 ش و ارزیابی ها و ابزارهای سنجدر الیحه، تعيين و تصویب مصادیق رفتاری و معيارهای عملكردی و شيوه

های هر رتبه به و تصویب نظام سنجش و ارزیابی، شرایط و ویژگی و پرورش آموزش عالیشورایها به شایستگی

 .است که در عمل اجرای قانون را بسيار طوالنی و پر چالش خواهد کرد شده واگذار وزیران هيئت

 ر پيش از توانمندی و انگيزه معلمان است که این ام یبندی ارتقانكته در اجرای رتبه نیتریاصل

های مختلف تبهبندی و توزیع مناسب امتيازات در ميان معلمان با رآنكه تحت تأثير اجرای عادالنه رتبه

رونی در نظام ی تا زمانی که عدالت بيعبارتونی( باشد، تابع برقراری عدالت بيرونی است. به)عدالت در

 نييتعق اهداف بندی درونی آنها اثر بسيار کمی دارد و قادر به تحقپرداخت معلمان برقرار نباشد، رتبه

 رود.می رشمانخواهد بود. لذا توجه به برقراری عدالت بيرونی یک ضرورت به شده

 ایجاد  از دیگر اشكاالت اساسی الیحه، نادیده گرفتن و نقض حقوق مكتسبه معلمان موجود با توجه

ودیت در دستيابی ( و محد 3 تا1های های باال )قرار گرفتن اجبار آنها در رتبهمحدودیت برای آنها در کسب رتبه

دانشجویان  از طریق دوره چهارساله تابع قانون متعهدین خدمت است. این شده جذببرای معلمان  5به رتبه 

شود و وب میسوابق آنها محس ءهستند که درحال حاضر به استناد قانون جز معلمتيتربدوره  چهار سالدارای 

یک  نكهیا یعنی؛ است ازين موردبندی دو سال سابقه معلمی برای ورود به طرح رتبه (4) از طرفی طبق ماده

سب کند و عمالً را ک 5رتبه  تواندینمساله  30تا پایان دوره  شده استخداممعلم که از طریق دوره چهارساله 

برای آنها  5به رتبه  سال خدمت امكان دستيابی 30در طول  اندشده استخدامتمام معلمانی که از این طریق 

 .شودیمناروا محسوب وجود ندارد که مغایر اصل سوم قانون اساسی و نوعی تبعيض 

 بندی علمی و سنجش عملكرد )عملكرد رقابتی( یک امر مستقل از سنجش شایستگی یا همان رتبه

عملكرد  براساسبندی افراد متفاوت است، لذا رتبه باهمسنجش آنها نيز  سازوکارتربيتی است و اساساً ماهيت و 

یعنی ؛ جود نداردشایستگی دو مقوله هستند که الزاماً ارتباط مستقيم ميان آنها و براساسبندی آنها و رتبه

 شد.ای باشد، ولی عملكرد مناسب نداشته باهای حرفهتواند دارای سطح باالیی از شایستگیفرد می

  های معنای استقرار نظام سنجش صالحيتبندی بهسند تحول، نظام رتبه 2-10برمبنای راهكار

های ارزیابی و ارتقای مرتبه علمی و تربيتی معلمان است، لذا ای، تعيين مالکخصصی و حرفهعمومی، ت
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ها بندی برمبنای شایستگیها و رتبههدف اصلی آن استقرار نظام پرداخت نيست، بلكه سنجش صالحيت

 سند تحول در تناقض است. 2 -10الیحه با راهكار  رونیازااست. 

 افراد باشد؛  و عملكرد رقابتی هایستگیشابر ی معلمان باید مبتنیبندرتبهباالدستی،  اسناد براساس

 الیحه سنوات تجربی و مدرک تحصيلی است. اما هسته اصلی

 جود، ها، تنزل رتبه برای معلمان مومحدود کردن ظرفيت رتبه سال توقف، 6محدودیت  وجود با

ی دیگر مغایر محوری و رقابتی مصرح در اسناد باالدستی و ازسوبا رویكرد شایسته ریمغاسو الیحه از یک

 .شودیمعدالت است و سبب تضييع حقوق مكتسبه افراد 

 ،بندیرتبه صدرخصوقانون برنامه ششم توسعه  (63)ماده  ژهیوبه یاسناد باالدست فيتوجه به تكال با

 یزجمله ارتقاا یانطباق با اهداف اسناد باالدست شتر،يب یاثربخش یاست و برا ديأیمورد ت حهیال اتيکل

بر یای و استقرار نظام پرداخت مبتنحرفه یهاتيمعلمان، سنجش صالح یهایستگیو شا یتوانمند

جزئيات الیحه  پيشنهادهای ناظر به ناظر بر اشكاالت فوق اصالح شود. الیحه اتيبندی و عملكرد جزئرتبه

 در گزارش بعدی تقدیم خواهد شد.
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