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 باسمه تعالی

 بندی معلمانشیوه نامه نظام رتبه

و به استناد  مجلس شورای اسالمی( 1۱/1۱/1۰۱۱بندی معلمان )مصوب به منظور اجرای صحیح قانون نظام رتبه 

و  1۱/۱۰/1۰۱1مورخ  ۱2۷2۰ت/۱2۰۱5ن قانون )موضوع تصویب نامه شماره نامه اجرایی آآیین ۰ماده  ۳تبصره 

بندی معلمان به نامه اجرایی نظام رتبهت محترم وزیران( شیوهأهی 40/50/4154هـ مورخ 15404/ت84818اصالحيه 

 باشد(می یبندنامه رتبهآیین با توجه به اصالحیه نامهاین شیوهنامه در متن )اشاره به مواد آیین گردد:شرح ذیل ابالغ می

نامه، اجرایی می شود. تعاریف و نامه اجرایی و این شیوهن، آیینبندی معلمان مطابق ضوابط مقرر در قانورتبه .4

 .می باشدمشروحه در قانون و آیین نامه اجرایی  همان معانیاین شیوه نامه اصطالحات در 
 

ایت بندی معلمان با رعرتبه« ارتقاء»بندی معلمان بوده و مرحله م رتبهنظا« استقرار»این شیوه نامه ناظر بر مرحله  .2

 عملیاتی خواهد شد. آیین نامه ، ۱1ماده 
 

بندی معلمان به منظور اجرای فرایند رتبه ،ریزی و توسعه منابع وزارتآیین نامه، معاونت برنامه ۷در اجرای ماده  .8

رکز توسعه آموزش مجازی، فناوری و امنیت اطالعات وزارت بندی توسط مطراحی و استقرار سامانه رتبه برای

 ارزیابی و سنجش معلمان،، به نحوی که کلیه فرایندهای دریافت مدارک و مستندات مشمولین نموده،متبوع اقدام 

ممیزه ذیربط و دریافت اعتراضات و رسیدگی به آن به صورت الکترونیکی و از طریق تأاعمال امتیاز از سوی هی

 سامانه مزبور انجام شود.
 

و  ای در فرآیند سنجشمرکز سنجش و پایش کیفیت آموزشی وزارت، با توجه به نقش و مسئولیت ارزیابان حرفه .1

 و ی، نسبت به شناسایایارسال اطالعیه  بانامه ارزیابی مشموالن، حداکثر ظرف یک هفته از تاریخ ابالغ این شیوه

 معرفینامه، جهت آموزش به مرکز آموزش مدیریت دولتی ( آیین۱ماده ) ۰ند معرفی افراد صاحب نظر با رعایت ب

بر عملکرد ایشان به نحو و دریافت گواهینامه ارزیابی، آنها را ساماندهی طی نمودن دوره آموزشی و و در صورت 

 مقتضی نظارت نماید.

 ابالغ، راهنمای عمل و نحوه ارزیابیتبصره: مرکز سنجش و پایش کیفیت آموزشی دستورالعمل ساماندهی، صدور 

 .مایدنتدوین و ابالغ  را ای و نیز نظارت بر عملکرد آنهاحدود مسئولیت ارزیابان حرفهمشمولین،  هایشایستگی
 

سازی برای ایفای وظایف و اعمال اختیارات قانون و زمینه ۷ممیزه موضوع ماده های تأنظر به ضرورت تشکیل هی .0

های ممیزه مرکزی و رؤسای هیاتتأاحکام اعضای هی ،نامه اجراییآیین 11و  1۷، 15، 1۱اد آنها در چارچوب مو

ممیزه استانی و رؤسای هیاتهای تأ. احکام اعضای هیشودوزیر آموزش و پرورش صادر می ممیزه استانی از سوی

اعضای هیئت ممیزه ناحیه توسط مدیر کل آموزش و پرورش استان و احکام  منطقه/ های ممیزه شهرستان/

 شود.ناحیه توسط مدیر/ رئیس آموزش و پرورش شهرستان/ منطقه/ ناحیه صادر می منطقه/ شهرستان/

های های ممیزه استانی و شهرستانی با در نظر گرفتن جنبهنظر موثق و امین در هیأتانتخاب دو نفر صاحب  1 –۱

 رد.بندی انجام گینفعان یا مشموالن نظام رتبهج از دایره ذیخار ، استخدامی و حقوقی واداریاز حیث تخصصی ترجیحاً 
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بندی، توانند به منظور اجرای صحیح نظام رتبههای ممیزه میآیین نامه اجرایی، هیأت 12به استناد تبصره ماده    ۱ –۱

 ممیزه اقدام نمایند:زیر تحت نظر هیأتتخصصی موضوعی یا اجرایی  نسبت به تشکیل کارگروه

 مرکز سنجش و پایشیس ئعضویت ر و بامنابع ریزی و توسعه معاون برنامهکارگروه اجرایی با مسئولیت  الف(

 -مرکز توسعه آموزش مجازیو رئیس ریزی منابع انسانی و امور اداری مرکز برنامه و رئیس کیفیت آموزشی

جهت  ی مورد نیازهاسایر بخشعندالزوم و رسانی و روابط عمومی عاطالو رئیس مرکز  فناوری و امنیت اطالعات

ستاد و نیز متناظر آن در سطح  ممیزه ذیربط در سطح نامه متناسب با حدود وظایف و اختیارات هیأتاجرای آیین

 شود.ها/ مناطق/ نواحی تشکیل میها و شهرستاناستان

کارگروه تخصصی نظارت و رسیدگی به اعتراضات با مسئولیت مدیرکل ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات ب(

های رسیدگی به تخلفات اداری و نیز متناظر آنها صرفاً و با عضویت نمایندگان دفترحقوقی و دفتر هماهنگی هیأت

 شود. ربط تشکیل میدر سطح استان، تحت نظر هیأت ممیزه ذی

 شود .های ممیزه صادر میتوسط نایب رئیس هیأتها احکام اعضای کارگروه  -1هتبصر

 باشد .ربط میممیزه ذیها با هیأتمسئولیت نظارت و تایید اقدامات کارگروه -۱تبصره 
 

بندی آوری، بررسی اسناد و مستندات مشمولین، امتیازدهی و نهایتاً تایید رتبه آنها از طریق سامانه رتبهفرآیند جمع .1

 گیرد .نامه صورت میآیین 1 و ۷مواد و در چارچوب 

همه  های ممیزه دربندی کلیه اعضای هیئتنامه، بررسی و رتبهآیین 1ماده  ۳تبصره : با توجه به تبصره ذیل بند 

بندی، شود. لذا پس از استقرار سامانه رتبهممیزه مرکزی انجام میتأبندی مشموالن، توسط هیسطوح و قبل از رتبه

 ممیزه در اولویت قرار گیرد.آوری و بارگذاری مستندات مربوط به اعضای هیاتجمع
 

صحت  توانندمی کنندهیرزیابمراجع اسایر ربط با کمک های ممیزه ذیآیین نامه اجرایی، هیأت 1۱در راستای ماده  .7

و اعتبار مدارک و مستندات ارائه شده توسط مشمولین را به نحو مقتضی و عنداللزوم با استعالم از مراجع ذیصالح 

 و قبل از تایید نهایی رتبه استحقاقی معلم، احراز نمایند.
 

نامه آیین ۰آیین نامه اجرایی، مشمولین با در نظر گرفتن مفاد جداول ماده  ۰قانون و ماده  ۰و  ۳به استناد مواد  .8

های ربط در یکی از رتبهممیزه ذیتأاجرایی و متناسب با امتیازات کسب شده مندرج در جداول ذیل با تایید هی

 گرفت. پنجگانه قرار خواهند
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 شایستگی های عمومیو عناوین ابعاد –( 1جدول شماره )

 تعریف شایستگی یستگیشاعنوان  ابعاد
 مراجع

 ینهای ارزیابی

 و نظر اظهار مراجع

 اولیه ارزیابی

های صفات و ویژگی

 شخصیتی فرد

(081) 

 موثرارتباط و تعامل 

(15) 
 دیگران با مناسب و کارآمد ارتباط برقراری

 معلم ، مدیر مستقيم ایارزیابان حرفه

 مهارت تفکر و حل مسئله

(15) 

 هاحلراه اجرای و ارزیابی ارائه، برای تفکر هایمهارت از استفاده

 تربيتی و آموزشی مسائل و مشکالت با مواجهه در

 خواهیتحول و خالقيت

(15) 

 برای خالقانه هایحلراه ایجاد و دیگران برای بودن بخشالهام

 رشد و تحول

 و اعتقادات ها،نگرش باورها،

 ی،ارزش نظام بر مبتنی رفتار

 جامعه اخالقی و فرهنگی

 و آموزش نظام و اسالمی

 هب پایبندی و کشور پرورش

 انقالب و اسالمی هایارزش

 مقررات و قوانین اسالمی،
(425) 

 ملی اسالمی، هایارزش به باور

 ، روحيه جهادیانقالبی و

(75) 

 در تالش و اسالمی انقالب و ایرانی -اسالمی هایارزش به پایندی

 آنها از صيانت جهت

 یاسالم اخالق رعایت

(20) 

پوشش،  رعایت و حفظ تمامی شئون اسالمی و معلمی ) اخالق،

 حفظ کرامت و ...(
 مدیر مستقيم گزینش

 گرایی و قانون مداریقانون

(20) 

 فوظای راستای درو آموزشی  اداری مقررات و قوانين به پایبندی

 شغلی
 مدیر مستقيم حراست

 

 های تخصصی شایستگیو عناوین ابعاد  –( 2جدول شماره )

 تعریف شایستگی یستگیشاعنوان  ابعاد
 مراجع

 ینهای ارزیابی

 و نظر اظهار مراجع

 اولیه ارزیابی

تسلط بر فرآیند و برآیند دانش 

تخصصی )موضوع تدریس(، 

های دانش تربیتی و حوزه

 -دانشی مرتبط با یاددهی 

 یادگیری

(021) 

 تخصصی دانش بر  تسلط

 موضوعی

(15) 

 هبرنام اقتضای حسب آن، هایحوزه و  تخصصی دانش بر تسلط

 ملی درسی برنامه در یادگيری هایهحوز و درسی
 ایارزیابان حرفه

)با اخذ نظر از  هاهوگرسر

گروه آموزشی مربوط( یا 

ی یا مدیر آموزش راهبران

 مستقيم بر حسب مورد

-یاددهی دانش بر تسلط

 یادگيری

(85) 

 تکاربس هایروشآشنایی با  و یادگيری-یاددهی دانش بر تسلط

 نمخاطبا شرایط با متناسب و شغلی آموزشی هایموقعيت در آنها

 معلم ایارزیابان حرفه

 تربيتی دانش بر تسلط

(85) 

 در هاآن کاربست هایروشآشنایی با  و تربيتی دانش بر تسلط

 مخاطبان شرایط با متناسبها موقعيت

 باالدستی اسناد بر تسلط

(25) 

 امنظ در تحول کلی هایسياست خصوص در عميق دانش دادن نشان

 درسی برنامه آن، بر حاکم مبانی و تحول سند پرورش، و آموزش

 مدارس اجرایی نامهآیين و تحصيلی هایدوره اهداف ملی،

دستاوردها و خالقیت و 

 نوآوری علمی

(31) 

 ، توليد و ساختپيشنهاد

(85) 

 آموزشی، ، تجهيزات و ابزارهایافزارنرمو ساخت توليد  طراحی،

 و اداری پرورشی، کمک آموزشی

توانایی تفکر علمی و انجام 

 پژوهش

(31) 

 بهبود با مرتبط هایپژوهش

 نتدوی و تأليف معلم، عملکرد

 مرتبط مقاالت و کتب

(85) 

 امتياز 8: مورد هر؛ پژوهی روایت پژوهی، درس پژوهی، اقدام -

 هر ؛تربيتی و آموزشی زمينه در کتاب ترجمه یا تدوین تاليف، -

 امتياز 0: مورد

 و آموزش با مرتبط و معتبر علمی نشریات در شده چاپ مقاله -

 امتياز 0: مورد هر ؛پرورش

 آخرین مدرک تحصیلی

(81) 

 ی اخذ شدهليتحص مدرک

(85) 

 امتياز 15کارشناسی ارشد:  -                    امتياز 85دکتری:  -

 امتياز 85کاردانی:  -               امتياز 15کارشناسی:  -

 امتياز 45دیپلم :  -

اخذ مدرک از دانشسرا و مراکز تربيت معلم و دانشگاه فرهنگيان و  -

 امتياز 25شهيد رجایی 

 مميزه هيئت

 امور توسط

 اداری

 معلم
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 ایهای حرفهشایستگیو عناوین ابعاد  –( 3جدول شماره )

 تعریف شایستگی یستگیشاعنوان  ابعاد
 مراجع

 ینهای ارزیابی

 و نظر اظهار مراجع

 اولیه ارزیابی

به کارگیری تلفیقی دانش، 

نگرش و مهارت های تخصصی 

 و تربیتی

(021) 

 های مهارتکاربست 

 یادگيری-یاددهی

(15) 

لفيقی ت کاربست با تخصصی رشته در اثربخش تدریس هایمهارت

يری یادگ-یاددهی هایموقعيت دانش و مهارت های معلمی با ایجاد

 های اثربخش در شغل() مهارت آموزاندانش شرایط با متناسب

 ایارزیابان حرفه

 

 اخذ با)  مستقيم مدیر معلم،

 انجمن مدرسه، شورای از نظر

 ستادهای مربيان، و اوليا

 (تربيتی

تربيت در  هایمهارت

 گانهساحت های شش 

 

(15) 

 اسالمی ربيتت و تعليم اصول کاربست بای تربيتی اثربخش هایمهارت

 نيازها اهداف، با متناسب تربيتی، هایموقعيت در شناسیروان دانش و

 فراگيران هایویژگی و

عملکرد رقابتی در موقعیت 

 آموزشی و پرورشی

(021) 

 امور و شوراها در مشارکت

 آموزشی، مراکز و مدرسه

 اداری و تربيتی

(15) 

ها، حضور فعال در شوراهای آموزشی پرورشی، اداری، کارگروه

 های بسيج، اردوهای جهادی و ...ها، پایگاهانجمن

  یادگيری مستمر

(85) 

های الزم جهت رشد خود و کسب مهارتیا گيری از دانش روز بهره

  مرتبط با عناوین شغلی دیگران

 و مسابقات در مقامکسب 

تابعه  یها جشنوارهرویدادها و 

 و معتبر ملی وزارت

(85) 

ای و ، ناحيهایمنطقه یها جشنواره و مسابقات در 8 تا 4 رتبه -

 امتياز 8تا  0: شهرستان

 امتياز 8تا  45: استانی یها جشنواره و مسابقات در 8 تا 4 رتبه -

 امتياز 48تا  40: کشوری یها جشنواره و مسابقات در 8 تا 4 رتبه -

 امتياز است( 25های کسب شده در طول خدمت )سقف ارائه مقام

 امتياز 45ای: معلم، پژوهشگر و کارمند نمونه منطقه -

 امتياز 40معلم، پژوهشگر و کارمند نمونه استانی:  -

 امتياز 25معلم، پژوهشگر و کارمند نمونه کشوری:  -

 معلم ایحرفه ارزیابان

 تجربه  های  یستگیشاو عناوین ابعاد  –( 4جدول شماره )

 تعریف شایستگی یستگیشاعنوان  ابعاد
 ارزیابی مراجع

 نهایی

 اظهار مراجع

 ارزیابی و نظر

 اولیه

توانمندی های کسب 

شده در طول سال 

های خدمت در حیطه 

تعلیم و تربیت و 

 مدیریتی

(211) 

 سنوات خدمتی

(15) 
 امتياز 2 :به ازای هر سال سابقه خدمت تجربی

 اداری امور مميزه هيئت

 ساالنه عملکرد ارزیابی

 اداری و آموزشی

(85) 

 4 ، 75به ازای هر نمره باالتر از  :ميانگين امتياز ارزیابی عملکرد دوسال آخر اشتغال

 امتياز

 خدمت ضمن یهایگواه

(15) 

 امتياز( 4ساعت  0ساعت )هر  455 عمومی حداکثر -

 امتياز( 4ساعت  0ساعت )هر  255 تخصصی حداکثر -

 به همکاران  سیتدر سابقه

(85) 

 امتياز 4 مورد هر: های آموزش خانوادهو کالس تخصصیهای تدریس در کارگاه  -

 ساعت 45 هر: وزارت وابسته به هایدانشگاهدر یا   خدمت ضمن دوره تدریس در -

 امتياز 4 تدریس

 معلم ایحرفه ارزیابان

 دریافت تقدیرنامه مرتبط با

 آموزش و پرورش

(25) 

 

 امتياز 0/8جمهور: هر مورد رئيس -

 امتياز 8: هر مورد جمهور و وزیرمعاون رئيس -

 امتياز 0/2استاندار، معاون وزیر یا رئيس سازمان و همتراز آنها: هر مورد  -

 امتياز 2مدیر کل: هر مورد:  -

 امتياز 4رئيس اداره آموزش و پرورش منطقه: هر مورد  -

 امتياز( 0/5واحد آموزشی: هر مورد ) مدیر -

 امتياز( 25)حداکثر امتياز هریک از مصدایق کسب رتبه و دریافت تقدیرنامه، 

 معلم مدیر مستقيم
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 هاها براساس هریك از شایستگیحداقل امتیازات ضروری برای احراز رتبه –( 5جدول شماره )

 عنوان رتبه
 های عمومیشایستگی

 امتیاز از كل( 333)

 هایشایستگی

 تخصصی

 امتیاز از كل( 263)

 هایشایستگی

 ایحرفه

 امتیاز از كل( 243)

 

 تجربه

 امتیاز از كل( 233)

 

 امتیاز احراز رتبه

 461 51 021 041 051 آموزشيار معلم

 531 01 031 051 081 مربي معلم

 611 81 061 061 211 استاديار معلم

 051 031 091 211 231 دانشيار معلم

 911 001 231 241 261 استاد معلم

 ۱شماره های مشمولین، بر اساس سهم امتیازات تعیین شده در جدول حداقل امتیاز مورد نیاز برای احراز هر یک از رتبه  .9

 باشد.می

از متیها و همچنین شرایط احراز هر یک از آنها، منوط به کسب حداقل ابندی برای هر یک از رتبهبرقراری فوق العاده رتبه .45

 های عمومی همان رتبه، خواهد بود.مربوط به شایستگی

نامه اجرایی قانون، آن دسته از مشموالنی که پس از ارزیابی نخست، حداقل امتیاز الزم برای احراز آیین ۱به استناد ماده  .44

العاده برای مدت یک سال از فوقممیزه ذیربط، رتبه آموزشیار معلم را کسب ننمایند، از تاریخ عدم احراز رتبه و با اعالم هیأت

رتبه آموزشیار معلمی، برخوردار خواهند شد. این معلمان می توانند در فرصت یک ساله با کسب امتیاز الزم و شرکت در 

ممیزه ذیربط در رتبه استحقاقی قرار گیرند. بدیهی است در صورت عدم کسب امتیاز الزم در ارزیابی مجدد و با تایید هیأت

 سال، قطع خواهد شد.العاده رتبه آموزشیار معلمی در پایان یکساله، فوقایی یکفرصت اعط

با  ربطممیزه ذینحوه صدور حکم کارگزینی افراد مشمول بعد از طی مراحل قانونی و تعیین و تایید رتبه توسط هیأت .42

شود و مراتب به ذینفع و واحد نامه اجرایی از سوی امور اداری مربوط انجام میآیین 1۰قانون و برابر ماده  5رعایت ماده 

 گردد.آموزشی و تربیتی متبوع وی اعالم می

نامه آیین 1۳رسیدگی به اعتراضات احتمالی مشمولین در زمینه نحوه رسیدگی، ارزیابی و تعیین رتبه آنها، مطابق ماده  .48

 شود. از ظرفیت کارگروه تخصصی نظارت و رسیدگی به اعتراضات انجام میممیزه و با استفاده توسط هیأت

نامه، مرکز سنجش و پایش کیفیت آموزشی وزارت، موظف است پس از اجرای دوره ارزیابی برای هر آیین 5در اجرای ماده  .41

های با الزامات و توصیه یک از شرکت کنندگان، کارنامه احراز شایستگی با محتوای نقاط ضعف و قوت ایشان صادر و همراه

به ایشان ارائه نماید. شرکت در « سامانه رتبه بندی و مسیر رشد معلم»های توانمندسازی در قالب آموزشی و برنامه

نامه از سوی ارزیابی شدگان آمیز الزامات مندرج در این شیوههای بعدی )ارتقای رتبه( منوط به طی موفقیتهای دورهارزیابی

 باشد.می

ها و های ممیزه و مسئولین آموزش و پرورش استاننامه اجرایی از سوی هیأت( آئین۱۳( و )۱۱رعایت مفاد مواد ) .40

 باشد.ها/ مناطق/ نواحی الزامی میشهرستان

 سازمان امور اداري و         ريزي نيروي             مركز برنامه                مركز توسعه آموزش مجازي،             مركز سنجش و پايش          

 انساني و اموراداري                         استخدامي كشور                      فناوري و امنيت اطالعات                       كيفيت آموزشي 

 

 . به تایید وزیر آموزش و پرورش رسید.نامه با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه و درتاریخ .....................این شیوه
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