
 که به تصویب مجلس رسید  معلمان  یبندرتبه املکمتن 

 است:  ری معلمان به شرح ز یرتبه بند حهیگانه ال متن کامل مواد هشت

  ی و فرهنگ  یاجتماع   ، ی( قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصاد63( بند »الف« ماده )2جزء )  ی در اجرا  : حهیال  نیا  1اساس ماده    بر

ک  رانیا  ی اسالم  یجمهور به منظور  فرآ  یبخش تیفیو  ترب  میتعل  ند یبه  اجتماع   یاعتال  ت،یو  و منزلت  نظام    یکرامت  استقرار  معلمان، 

تپرداخت براساس  رقابت  ها،یستگ یو شا  خصصها    ی هایستگی مند شاتوسعه مستمر و نظام  ،ی انسان  یروین  ی لمان، مهندسمع  ی عملکرد 

  ی احرفه  تیهو  ت یتعهد و تقو  یو ارتقا  یشغل  ی مندتیو رضا  زهیانگ  تیعملکرد معلمان، تقو  ت یف ی و ک  ی تیو ترب  یاحرفه  ، یتخصص  ، یعموم

و   نییقانون تع ن یمعلمان مطابق مواد ا یبندآموزش و پرورش، نظام رتبه نیاد یبن  تحولکشور و سند   یمعلمان براساس نقشه جامع علم

 .شودیاجرا م

 روند:  یمشروح مربوط به کار م  یدر معان ریقانون، اصطالحات ز   نیدر ا آمده است؛ حهیال ن یا 2ماده   در

برعهده دارند؛   یعموم  ی رسم تیو ترب میام تعل دانش آموزان را در نظ تیصرفاً ترب  ریشود که رسالت خط ی اطالق م ی : معلمان: به افراد1

و معاون    ری مد  ،یمدارس استثنائ   یتوانبخش  ی روهایمراقب سالمت، ن  ،یمشاور واحد آموزش  ، یتیامور ترب  یهنرآموز، مرب  ر،یمانند آموزگار، دب

 ی تیو ترب ی آموزش ی ادر واحده

آموزش و پرورش    نیادیبر سند تحول بن  یمبتن  یفرد ی هایژگ یو و  ینوآور  ت،یاست از دانش، مهارت، نگرش، خالق   ی ب ی: ترکیستگی:شا2

 انجام دهد. زیآم ت یمربوط به شغل را به طور موفق  فیدهد تا وظا  ی امکان را م نیکه به فرد ا

  ، یدانش تخصص  ،ی ا)اخالق و تعهد حرفه  ی ارفهو ح  یفرد   ت یهو  یهاناظر بر جنبه  ی هایستگ یاز شا  ی: مجموعه ا یمعلم   تی:صالح3

  یکسب و برا  تیوترب  می تعل  ندیمرتبط با فرآ  یضرور  یها   یتوانمند  ی و ارتقا  تیدر جهت تقو  دی( که معلم بای تیترب  ی هادانش و مهارت

 است. ی او حرفه یتخصص ،یعموم ی هایستگیشا ندید و برآیبهبود مستمر آن تالش نما

بر نظام    یها، اعتقادات و رفتار مبتن فرد، شامل باورها، نگرش   یت یشخص  ی ها  یژگ یاز صفات و و  یا: مجموعهیعموم  ی ستگی شا  - 3  -1

کند و    یانجام کار متعهدانه آماده م  یرا برا  نهی و نظام آموزش و پرورش کشور است که زم  ی جامعه اسالم  یو اخالق  یفرهنگ   ، یارزش

و    تیو ترب  م یتعل   طهیدر طول خدمت در ح   ها یستگی دسته از شا  نیسازد. ا  ی و مقررات آشکار م  نیقوان  ها،فرد را به ارزش    یبندیپا

 . ردیگ  یقرار م د ییو تأ ی مورد بررس نیمرتبط با معلمان و مشمول ی تیریمد

(، دانش  سی )موضوع تدر  یدانش تخصص  ندیو برآ  ندیمرتبط با تسلط بر فرآ  ی ها  یاز توانمند  یا: مجموعهیتخصص  ی ستگی شا  - 3  -  2

و    ی تفکر علم   ییمرتبط و توانا  ی علم  ی ها  یو نوآور   ت یدستاوردها، خالق   ،یریادگ ی  –   یادده ی مرتبط با    یدانش   ی حوزه ها  ر یو سا  یتیترب

 از آنها برخوردار باشد. دی خود با یشغل  فیانجام مؤثر وظا یفرد برا  هک طه یانجام پژوهش در آن ح

  یت یو ترب  یتخصص   یدانش، نگرش و مهارت ها  ی ق ی تلف   یریمرتبط با به کارگ  یها   یاز توانمند  ی: مجموعه ایاحرفه  ی ستگی شا  - 3  -  3

 ران یا یاسالم  یدر جمهور اریمع ی بر نظام آموزش یمبتن  یت یو ترب ی آموزش تیدر موقع 

 مت کسب نموده اند. خد یماده در طول سالها  نی( ا1است که افراد مذکور در بند ) ییها ی: تجربه: توانمند4

  یی ندهایاز اصول، قواعد و فرآ یمعلمان وزارت آموزش و پرورش است، شامل مجموعه ا ژهیمستقل و و یمعلمان: نظام  ی:نظام رتبه بند5

 شود.  یو اجراء م  یقانون طراح نیدر چهارچوب ا ی اسالم ی بر ارزشها ی قانون مبتن   نی( ا1که به منظور کسب اهداف مندرج در ماده )

  یابی ارزش  ند یاز فرآ  یناش   جی نتا  ی معلمان که بر مبنا  ی و شغل  یفرد  یها عملکردهاو مهارت  هایستگ یشا  ات،یاز تجرب  ی: رتبه: سطح 6

 .شودیم  نییتع



  ی خدمات کشور  تیریقانون مد  42ماده    یارها یو شاغل در آموزش و پرورش براساس مع   ی مصرح در قانون اساس   ی ن ید  ی هاتیاقل:  تبصره

 شوند.  یم  یابیارز

 است، آمده است:   ی بندپنجگانه رتبه ن یعناو نییمعلمان که در خصوص تع  یبندنظام رتبه حه ی( ال3در ماده ) 

  ار یآموزش  بی پنج گانه به ترت  ی خود در رتبه ها  ی و عملکرد رقابت   اتیتجرب  ،ی و حرفه ا  ی تخصص  ، یعموم  ی هایستگیبراساس شا  معلمان 

  ی بندرتبه نام نییجذب، ارتقاء، توقف و تنزل رتبه در آ  طی . شرارندیگیمعلم و استاد معلم قرار م  ار ی معلم، دانش  ار ی معلم، استاد  ی معلم، مرب

 .شودیم ن ییو ارتقاء معلمان تع

و ارتقاء معلمان را بر اساس مفاد    یبندرتبه  نامهنییقانون آ  نیماه پس از ابالغ ا  ک ی وزارت آموزش و پرورش مکلف است ظرف    -تبصره

 برساند.  رانیوز أتیه بیو به تصو نییقانون تع نیا

 عنوان کرده است:   حه یال نی( ا4ماده )  نیهمچن

  تیو ترب  انی در دانشگاه فرهنگ  ی ل یضمن خدمت، سنوات تحص  ی از دوره ها  ی ناش  ازات یامت  ی معلمان بر مبنا  هیکل   ی برا  یرتبه بند   ند یفرآ

 ،یو نوآور  تی خالق  ، یپژوهش  ، یتیترب  - یدانش تخصص  ، یعملکرد رقابت  ،یو حرفه ا   ی تخصص  ، یعموم  یها  ی ستگی شا  ، ییرجا  دی و شه  ریدب

معلمان    یالزم در نظام رتبه بند  ازات ی و کسب امت  ی لیمدرک تحص  نیدر آموزش و پرورش، آخر  ی تیریمد  ابقسو  ، یسنوات تجربه معلم

 شود. ی انجام م 1400سال   انیقانون، حداکثر تا پا  نیا یینامه اجرا ن ییقانون و مطابق آ نی ( ا3ماده ) ی از رتبه ها ی کی در 

ا  براساس افراد  نیتبصره  با عناو  یماده  )  ی شغل   نیکه  بند  )1مندرج در  ا 2( ماده  وزارت   یادار  یقانون، در پست ها  نی( 

 ش و پرورش اشتغال دارند، کماکان معلم هستند. آموز

 آمده است:  حهی ال نیا 5ماده   در

  یی نامه اجرا  نییشده در آ  نییالزم تع  طیشرا  ریاز رتبه ها و کسب سا  ک یباالتر مستلزم حداقل پنج سال خدمت در هر    یرتبه ها  کسب

 قانون خواهد بود.  نیا

و    یو مناطق محروم، مرز  یی مدارس استثنا  ،ییمعلمان شاغل در دوره ابتدا  یر رتبه براماده؛ دوره خدمت در ه  نیا  1اساس تبصره    بر

 . ابدی یماه از سقف رتبه کاهش م  3هر سال خدمت  یبه ازا ، یریعشا

تبصره    بر برا  نیا  2اساس  رتبه  هر  در  خدمت  دوره  آ  ی ماده؛  موضوع  استعدادها   ن یینخبگان  احراز  نخبگ   ینامه  و  مصوب    یبرتر 

 باشد.  ی حداقل سه سال م کباری  یصرفاً برا ، یانقالب فرهنگ یعال  یشورا1385/6/14

( سال  21( و)15)بیمعلم و استاد معلم به ترت  ار یدانش  یکسب رتبه ها  یبرا   یماده؛ حداقل سابقه خدمت معلم   نیا  3اساس تبصره    بر

 شود. ی مدت کسر م نی ماده، از ا نی( ا2( و )1)  یاست و ارفاقات مذکور در تبصره ها

 

 مذکور: حهی ال 6براساس ماده  نیهمچن

( قانون برنامه پنجساله ششم توسعه  29( ماده )3و تبصره )  یمقام معظم رهبر  ی ابالغ  ی نظام ادار  ی کل   یها   است ی( س6بند )  یدر اجرا 

قانون، به   نی ( ا3مندرج در ماده ) یمعلمان پس از اعمال رتبه ها یایحقوق و مزا ران،یا ی اسالم یجمهور  ی و فرهنگ یاجتماع  ،ی اقتصاد

 باشد:  ی م ر یشکل ز



معلم دوازده    ار یاستاد  ، یرتبه قبل   ش ی( عالوه بر افزا%15معلم پانزده درصد) ی (، مرب%10معلم ده درصد)  اری معلمان با رتبه آموزش یبرا  -1

(  %5و استاد معلم پنج درصد)  یقبل   یرتبه ها  شی( عالوه بر افزا%10علم ده درصد)م  اریدانش   ،یقبل   یرتبه ها  شی( عالوه بر افزا%12درصد)

  ی معلمان، افزوده م ین یمستمر و ارقام مندرج در احکام کارگز یو فوق العاده ها  ا یبه مجموع حقوق، مزا ،ی قبل ی رتبه ها شیافزا برعالوه 

 شود.

( مجموع حقوق و فوق العاده  % 80درصد)از معلمان از هشتاد  ک یهر یالعاده هاماده، چنانچه حقوق و فوق  نی( ا1پس از اعمال بند ) -2

  ی نی در احکام کارگز  ق« یدانشگاه تهران، کمتر باشد، مابه التفاوت تا سقف مذکور تحت عنوان »تفاوت تطب  کی   هیپا   ی مرب  ی علم  ات ی ه  یها

 شد.  دآنان درج خواه

همه ساله متناسب با    ق« یو »تفاوت تطب  « یقانون، تحت عنوان »فوق العاده رتبه بند  نیا  یاز اجرا  یناش  ی پرداخت  شیافرا   -1  تبصره

 گردد.  یم زین یشود و مشمول کسور بازنشستگ  یدانشگاه تهران محاسبه م ک ی  هیپا  یمرب یعلم اتیه یحقوق و فوق العاده ها  راتییتغ

کارکنان دولت،    ریرا برابر سا  یخدمات کشور  تیریموضوع فصل دهم قانون مد  یو درصدها  ازاتی دولت مکلف است همه امت  -2  تبصره

 باشد. ی مزبور م یو درصدها ازات یماده عالوه بر امت  نیموضوع ا یقانون اختصاص دهد و فوق العاده رتبه بند   نیا ن یبه مشمول

اجرا  یناش  یپرداخت   شیافرا  -3  تبصره تار  نیا  یاز  از  سقف    31/6/1400  خیقانون،  ب  کصدی در  م  ستیو  هزار  پنج    ال یر  اردیلی و 

به صورت    ، یبودجه سنوات  نیدر قوان  ی بار مال   ی نیب  ش یمنوط به پ   1401سال    یشود و از ابتدا   ی( پرداخت م 125.000.000.000.000)

 کامل اعمال خواهد شد.

موافقت    حهی ال   نیا  7حذف ماده    یآموزش برا  ونیس یعضو کم  ید یمحمد وح  یشنهادی با پ  ،یبندرتبه    حهیال  یدر ادامه بررس   ندگانینما

 کردند.  

براساس ماده    ط یمعلمان و احراز شرا  ینظام رتبه بند  یبود که با اجرا  یپنجگانه به نحو  ی رتبه ها  صیتخص  حه،یال  نیا  7اساس ماده    بر

( در رتبه  %30درصد )  یمعلم، حداقل س   اری ( از معلمان مشمول در آموزش% 30درصد )  یقانون، همواره در هر استان حداقل س   نی( ا4)

(  %10و حداکثر ده درصد )  ارمعلمی ( در رتبه دانش%10حداکثر ده درصد )  ارمعلم، ی ( در رتبه استاد% 20درصد )  ست یمعلم، حداکثر ب  یمرب

 .درنیدر رتبه استادمعلم قرار گ 

 : دیملت رس  یوکال بیکه به تصو حهیال نی ا  8براساس ماده  نیهمچن

  ازی امت نییتع  یچگونگ ،یو منطقه ا یشهرستان ،ی استان ، یمرکز زهیمم یها  ات یه  لیقانون در خصوص نحوه تشک ن یا یینامه اجرا نییآ 

حاصله،    ازاتی حسب امت  یفوق العاده رتبه بند  زانیم  نییتع  اتیکسب، ارتقاء، توقف و تنزل رتبه و جزئ  طی شرا  ،یرتبه بند   یمعلمان برا

  ی و فناور قات ی آموزش، تحق  ون یسی کم  یقانون، توسط وزارت آموزش و پرورش و دو نفر از اعضا   نیابالغ ا خی از تار ه ما کی حداکثر ظرف 

کشور   یو استخدام  یسازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان ادار   یناظر( با همکار   )به عنوانونیس یبه انتخاب کم  ی اسالم  یمجلس شورا

 رسد.  یم  رانیوز اتیه بیشود و به تصو ی م هیته


