اظهارنظر كارشناسي درباره:
«طرح الحاق يك ماده به قانون تعيين تكليف استخدامي معلمين حقالتدريسي
و آموزشياران نهضت سوادآموزي در وزارت آموزش و پرورش با اصالحات و
الحاقات بعدي آن»
مقدمه
طرح «الحاق يك ماده به قانون تعيين تكليف استخدامي معلمين حقالتدريسي و آموزشياران نهضت سوادآموزي در
مشخصات طرح
دوره دهم ـ سال دوم
شماره ثبت:
262

وزارت آموزش و پرورش با اصالحات و الحاقات بعدي آن» ،وزارت آموزش و پرورش را مكلف كرده تا از مشموالن
قانون اصالح تبصره « »10ماده ( )17قانون تعيين تكليف استخدامي معلمين حقالتدريسي و آموزشياران نهضت
سوادآموزي در وزارت آموزش و پرورش مصوب  1395/6/3آزمون استخدامي به عمل آورده و كساني را كه حدنصاب
الزم را كسب كنند از سال دوم قانون برنامه ششم توسعه تا پايان آن به استخدام درآورد.
افزون بر اين ،براساس متن ماده واحده طرح مذكور ،حدنصاب آزمون توسط وزارت آموزش و پرورش و ظرفيت
استخدام نيز توسط سازمان اداري و استخدامي كشور تعيين ميشود .پذيرفتهشدگان نيز بايد حداقل دوره يكساله

شماره چاپ:
869

آموزشي را در دانشگاه فرهنگيان طي كنند.
طرح مذكور در كميسيون آموزش و تحقيقات و فناوري مورد بررسي قرار گرفت و به داليلي همچون عدم

تاريخ چاپ:
1397/1/22

احصاء دقيق آمار جامعه هدف توسط وزارت آموزش و پرورش ،فقدان نظر قطعي در اينباره ،مشخص نبودن بار مالي
و نيز مغايرت طرح با قانون برنامه ششم توسعه ،رد شد .بعد از مخالفت كميسيون آموزش ،تحقيقات و فناوري با
طرح مذكور ،كل يات طرح در صحن علني به تصويب رسيد و براي شور دوم به كميسيون آموزش بازگشت داده شد.

معاونت پژوهشهاي
اجتماعي ـ فرهنگي

كميسيون آموزش و تحقيقات و فناوري بهعنوان كميسيون اصلي ،در روز سهشنبه مورخ  1396/8/30طرح كنوني را
به تصويب رساند.

دفاتر :مطالعات اجتماعي
مطالعات اقتصاد بخش
عمومي

سابقه موضوع
ـ قانون الحاق يك تبصره به ماده ( )17قانون تعيين تكليف استخدامي ...مصوب  ،1394/4/6وزارت آموزش و پرورش را
مكلف كرد تا بهمنظور تأمين نيروي حقالتدريس ،فقط مربيان پيشدبستاني و نيروهاي خريد خدمات آموزشي را كه

مشخصات گزارش

قبل از تاريخ  1391/7/26با آموزش و پرورش همكاري داشتهاند را بدون الزام به رعايت ماده ( )8اين قانون بهكار گيرد.

شماره مسلسل:

ـ قانون اصالح تبصره « »10ماده ( )17قانون تعيين تكليف استخدامي ...مصوب  ،1395/6/17كه اصالح قانون الحاق
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يك تبصره به ماده ( )17قانون تعيين تكليف استخدامي ...مصوب  1394/4/6بوده ،وزارت آموزش و پرورش را نيز

تاريخ انتشار:
1397/2/17

مكلف كرد تا افزون بر مربيان پيشدبستاني و نيروهاي خريد خدمات آموزشي ،حقالتدريسان غيرمستمر را كه قبل
از سال  1391با آموزش و پرورش همكاري داشته و نيز نيروهاي آموزشدهنده تجميعي نهضت سوادآموزي كه قبل
از سال  1392با نهضت همكاري داشتهاند را بدون الزام به رعايت ماده ( )8اين قانون بهكار گيرد.
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ارزيابي طرح
 .1مكلف كردن وزارت آموزش و پرورش توسط قانونگذار به استخدام مشموالن قانون اصالح تبصره « »10ماده ( )17قانون تعيين،...
متضمن بار مالي براي اين وزارتخانه بوده كه طرح مذكور طرق تأمين آن را پيشبيني نكرده و از اين جهت ،اين طرح مغاير با اصل
هفتادوپنجم قانون اساسي است.
 .2در متن ماده الحاقي طرح ،عبارت «وزارت آموزش و پرورش مكلف است از مشمولين  ...از طريق سازمان سنجش آموزش كشور
بهصورت اختصاصي آزمون به عمل آورده »...از دو وجه داراي ابهام است:
ـ آيا شركتكنندگان در آزمون ،فقط مشموالن قانون اصالح تبصره « »10ماده ( )17قانون  ...خواهند بود و ديگران حق شركت در آزمون را ندارند؟
ـ ابهام بعدي متوجه محتواي آزمون است؛ به اين معنا كه آيا عبارت «آزمون بهصورت اختصاصي» ،ناظر به مواد و دروس آزموني است؟
 .3متن ماده الحاقي در موارد ذيل صراحت ندارد:
ـ پذيرفتهشدگان نهايي آزمون با چه ترتيبي در سالهاي قانون برنامه ششم به استخدام درميآيند؟
ـ وضعيت استخدامي افراد پذيرفتهشده در مدت انتظار چگونه خواهد بود؟
ـ تكليف پذيرفته نشدگان در آزمون چيست؟ آيا همچنان به تدريس در وزارت آموزش و پرورش ادامه ميدهند؟ كه در اين صورت،
پيشبيني ميشود استخدام در وزارت آموزش و پرورش ،مطالبه اين گروه در سالهاي آتي خواهد بود .و از اين منظر ،ميتوان گفت كه
مشكل تعيين تكليف استخدامي در وزارت آموزش و پرورش همچنان استمرار خواهد يافت.
ـ وضعيت استخدامي پذيرفتهشدگان در دوره يكساله آموزشيشان چگونه خواهد بود؟ (معطوف به بند « »1ماده الحاقي).
 .4طرح مذكور ،تنها به كسب حدنصاب نمره الزم در آزمون جهت استخدام در آموزش و پرورش اكتفا كرده و گزينش عمومي و تأييد
صالحيتهاي حرفهاي مغفول مانده است.
 .5طرح مذكور داراي يك ماده الحاقي به «قانون تعيين تكليف استخدامي معلمين حقالتدريسي و آموزشياران نهضت سوادآموزي در
وزارت آموزش و پرورش با اصالحات و الحاقات بعدي» است ،اما مشخص نيست كه اين ماده الحاقي در كجاي قانون قرار ميگيرد .آيا
ماده مكرر است يا عنوان جديدي خواهد يافت؟
 .6درخصوص حضور دو نفر از اعضاي كميسيون آموزش ،تحقيقات و فناوري بهعنوان ناظر بر تدوين آييننامه مذكور در قانون ،ميتوان
بهجاي تصويب تبصره مذكور در طرح و براساس اصل يكصدوسيوهشتم قانون اساسي ،از ظرفيت نظارتي مجلس بر آييننامههاي مصوب
هيئت وزيران بهره برد.
جمعبندي
با وجود آنكه كليات طرح در صحن به تصويب رسيده است ،اما بهنظر مي رسد كه طرح مذكور از حيث ايجاد بار مالي براي دولت و
پيشبيني نشدن طرق تأمين آن ،كماكان با ايراد مغايرت با اصل هفتادوپنجم قانون اساسي مواجه است .افزون بر اين ،طرح در مغايرت با
بند «ب» ماده ( )63قانون برنامه ششم درخصوص تأ مين نيروي انساني مورد نياز وزارت آموزش و پرورش از طريق دانشگاه فرهنگيان
قرار دارد .بهرغم اشكاالت فوق ،تصويب اين طرح سبب خواهد شد تا پرونده «تعيين تكليف استخدامي نيروهاي حقالتدريس ،آموزشياران
نهضت ،مربيان پيشدبستاني و  »...همچنان باز باقي بماند ،به اين معنا كه متقاضيان استخدام در سالهاي آتي نيز همچنان با ارجاع به
قوانين دهگانه موجود در اين زمينه ،خواهان استخدام در وزارت آموزش و پرورش بوده و احساس تبعيض خواهند كرد.
مبنا قرار دادن ماده ( )63قانون برنامه ششم و ماده ( )8و ( )9قانون تعيين تكليف  ...مصوب  1388/7/23مبنيبر تأمين نيروي
انساني مورد نياز وزارت آموزش و پرورش ،ميتواند به مناقشات موجود در اين زمينه خاتمه دهد.
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