
که به تصویب مجلس رسید  متن کامل رتبهبندی معلمان 

متن کامل مواد هشت گانه الیحه رتبه بندی معلمان به شرح زی ر است: 

قانون   ماده )63(  »الف«  بند   )2( جزء  اجرای  بر اساس ماده  1 این الی حه: در 

جمهوری اسالمی  فرهنگی  اقتصاد ی، اجتماع ی و  توسعه  ساله ششم  پنج  برنامه 

ایران و به منظور کیف یتبخشی به فرآیند تعلیم و تربیت، اعتال ی کرامت و منزلت  

عملکرد   اجتماع ی معلمان، استقرار نظام پرداختها براساس تخصص و شای ستگیها، 

رقابت ی معلمان، مهندس ی نیرو ی انسانی ، توسعه مستمر و نظاممند شای ستگیهای 

عمومی، تخصصی ، حرفهای و تربیتی و کی ف یت عملکرد معلمان، تقویت انگیزه و 

معلمان براساس نقشه   هویت حرفهای  تعهد و تقویت  و ارتقای  شغلی  رضایتمندی 

معلمان   آموزش و پرورش، نظام رتبهبندی  بنیادین  کشور و سند  تحول  جامع علم ی 

مطابق مواد این قانون تعیین و اجرا میشود. 

قانون، اصطالحات زی ر در معان ی مشروح   در ماده  2 این الی حه آمده است؛ در این 

مربوط به کار م ی روند: 

شود که رسالت خطیر صرفاً تربیت دانش آموزان   اطالق می   1: معلمان: به افرادی 
دبیر،  آموزگار،  مانند  دارند؛  برعهده  تربیت رسمی عمومی  تعلی م و  نظام  در   را 
نیروهای  سالمت،  آموزشی ، مراقب  واحد  تربیتی، مشاور  مربی امور  هنرآموز، 

توانبخشی مدارس استثنائ ی، مد یر و معاون در واحدهای آموزش ی و تربیت ی 

نوآوری و ویژگیها ی  است از دانش، مهارت، نگرش، خالق یت،  2:شایستگی: ترک یبی 

امکان را می  بر سند تحول بنیادین آموزش و پرورش که به فرد این  مبتنی  فردی 

انجام دهد.  دهد تا وظایف مربوط به شغل را به طور موفق یت آمیز 

3:صالحیت معلم ی: مجموعه ای از شای ستگیهای ناظر بر جنبههای هویت فردی 

تربیتی (   دانش و مهارتهای  و حرفهای )اخالق و تعهد حرفهای، دانش تخصصی، 

ضرور ی مرتبط با فرآیند  های  توانمندی  و ارتقای  در جهت تقویت  که معلم باید 

تعلیم وتربیت کسب و برای بهبود مستمر آن تالش نماید و برآیند شا یستگ یهای 

تخصصی و حرفهای است.   عمومی، 

1- 3- شای ستگی عمومی: مجموعهای از صفات و ویژگ ی های شخصیتی فرد، شامل 

جامعه   بر نظام ارزشی ، فرهنگ ی و اخالق ی  باورها، نگرشها، اعتقادات و رفتار مبتن ی 

را برا ی انجام کار متعهدانه   اسالمی و نظام آموزش و پرورش کشور است که زمینه 

سازد. این  قوانین و مقررات آشکار می  فرد را به ارزش  ها،  آماده م ی کند و پایبندی 

و تربی ت و مدیریت ی مرتبط   تعلیم  دسته از شای ستگیها در طول خدمت در حیطه 

با معلمان و مشمول ین مورد بررسی و تأیی د قرار م ی گیرد. 

مرتبط با تسلط بر فرآیند  های  تخصصی: مجموعهای از توانمندی  شای ستگی   -3  - 2

و سای ر حوزه های دانشی  و برآیند دانش تخصصی )موضوع تدریس(، دانش تربیتی 

مرتبط با  یاددهی – یادگیری، دستاوردها، خالق یت و نوآوری های علم ی مرتبط و  

توانایی تفکر علم ی و انجام پژوهش در آن ح یطه که فرد برای انجام مؤثر وظایف 

 از آنها برخوردار باشد.  دیخود با یشغل



مرتبط با به کارگیری  3 - 3- شایستگی حرفهای: مجموعه ای از توانمندی های 

و   موقعیت آموزش ی  در  تربیتی  و  تخصصی  مهارت های  و  نگرش  دانش،   تلف یقی 
معیار در جمهوری اسالم ی ایران  بر نظام آموزشی  تربیتی مبتنی 

طول   در  ماده  این   )1( بند  در  مذکور  افراد  که  توانمندی هایی است  تجربه:   :4

خدمت کسب نموده اند.  سالهای 

5:نظام رتبه بند ی معلمان: نظام ی مستقل و ویژه معلمان وزارت آموزش و پرورش  

که به منظور کسب اهداف   است، شامل مجموعه ای از اصول، قواعد و فرآیندهایی 

قانون   در چهارچوب این  اسالمی  قانون مبتن ی بر ارزشهای  مندرج در ماده )1( این 

طراحی و اجراء م ی شود. 

6: رتبه: سطح ی از تجربیات، شایستگ یها و مهارتها عملکردهای فردی و شغلی 

م یشود.  تعیین  ارزش یابی  نتای ج ناش ی از فرآیند  معلمان که بر مبنای 

قانون اساس ی و شاغل در آموزش و پرورش   اقلیتهای دین ی مصرح در  تبصره:  

ماده 42 قانون مدیریت خدمات کشوری ارز ی ابی م ی شوند.   براساس معیارهای 

تع یین عناوین  خصوص  در  که  رتبهبندی معلمان  نظام  الیحه   )3( ماده  در 

پنجگانه رتبهبندی است، آمده است: 

و عملکرد   تجربیات  و حرفه ای،  تخصصی  عمومی،  براساس شایستگیهای  معلمان 

معلم، مربی معلم، استادیار  آموزشیار  پنج گانه به ترتیب  رقابت ی خود در رتبه های 

جذب، ارتقاء، توقف و تنزل   معلم و استاد معلم قرار میگیرند. شرایط  معلم، دانشی ار 

میشود.  رتبهبندی و ارتقاء معلمان تعیین  رتبه در آییننام 

ماه پس از ابالغ این قانون    تبصره- وزارت آموزش و پرورش مکلف است ظرف یک 
آییننامه رتبهبند ی و ارتقاء معلمان را بر اساس مفاد این قانون تعیین و به تصویب 

هیأت وزیران برساند. 

عنوان کرده است:   همچنین ماده ) 4( این الیحه 

ضمن   از دوره های  معلمان بر مبنای امتیازات ناش ی  فرآیند رتبه بندی برای کلیه 

شهید رجایی،  تربیت دبی ر و  فرهنگیان و  دانشگاه  تحصیل ی در  سنوات  خدمت، 

دانش تخصصی-  شایستگ ی های عمومی، تخصصی و حرفه ای، عملکرد رقابت ی، 

نوآوری، سنوات تجربه معلمی، سوابق مدیریتی در   تربیتی، پژوهشی، خالق یت و 

رتبه   نظام  الزم در  امت یازات  و پرورش، آخرین مدرک تحصیلی و کسب  آموزش 

نامه اجرایی  از رتبه های ماده )3( این قانون و مطابق آیین  بندی معلمان در یک ی 

این قانون، حداکثر تا پایان سال 1400 انجام م ی شود. 

  )1( بند  شغل ی مندرج در  با عناوین  افرادی که  ماده  این  براساس تبصره 

ماده )2( این قانون، در پست های اداری وزارت آموزش و پرورش اشتغال  

 دارند، کماکان معلم هستند.

آمده است:  حهی ال نیا 5ماده   در

از رتبه ها و    کیباالتر مستلزم حداقل پنج سال خدمت در هر    ی رتبه ها  کسب

 قانون خواهد بود. ن یا یینامه اجرا نییشده در آ  نییالزم تع ط یشرا ریکسب سا



معلمان شاغل در دوره   ی ر رتبه براماده؛ دوره خدمت در ه ن یا 1اساس تبصره  بر

استثنا  ، ییابتدا مرز  یی مدارس  ازا  ، یریو عشا  ی و مناطق محروم،  هر سال    یبه 

 . ابدی ی ماه از سقف رتبه کاهش م 3خدمت 

ن یینخبگان موضوع آ  یماده؛ دوره خدمت در هر رتبه برا  ن یا  2اساس تبصره    بر

استعدادها احراز  نخبگ  ی نامه  و  انقالب    ی عال  یشورا1385/6/14مصوب    ی برتر 

 باشد. یحداقل سه سال م  کبار ی یصرفاً برا  ،یفرهنگ

ی کسب رتبه ها  یبرا   یماده؛ حداقل سابقه خدمت معلم   نیا  3اساس تبصره    بر

( سال است و ارفاقات مذکور در  21( و)15)بیمعلم و استاد معلم به ترت  اریدانش

 شود.  ی مدت کسر م نیماده، از ا ن ی( ا2( و )1) یتبصره ها

مذکور: حهی ال 6براساس ماده  نیهمچن

اجرا  ادار  ی کل   یها   است ی( س 6بند )  یدر  و    ی مقام معظم رهبر  ی ابالغ  ی نظام 

اقتصاد29( ماده )3تبصره ) برنامه پنجساله ششم توسعه  قانون  و    ی اجتماع  ، ی( 

ی معلمان پس از اعمال رتبه ها  ی ایحقوق و مزا  ران،یا  یاسالم   یجمهور  یفرهنگ

باشد:  یم  ریقانون، به شکل ز  نی( ا3مندرج در ماده )

آموزش  یبرا  -1 رتبه  با  درصد)  ار یمعلمان  ده  مرب%10معلم  پانزده  ی(،  معلم 

( عالوه  %12معلم دوازده درصد) ار یاستاد ، یرتبه قبل  شی( عالوه بر افزا%15درصد)

افزا ده درصد)م  اریدانش  ، یقبل  یرتبه ها  شیبر  افزا%10علم  بر  رتبه    شی( عالوه 

به مجموع    ،یقبل   یرتبه ها  ش یافزا  بر( عالوه  % 5و استاد معلم پنج درصد)  ی قبل  یها

معلمان،    ی نیمستمر و ارقام مندرج در احکام کارگز  ی و فوق العاده ها  ا یحقوق، مزا

 شود.  ی افزوده م

2-  ( از اعمال بند  فوق    نی( ا1پس  از  کیهر  یالعاده هاماده، چنانچه حقوق و 

ی مرب  یعلم  اتیه ی( مجموع حقوق و فوق العاده ها%80درصد)معلمان از هشتاد  

عنوان    ک ی   هیپا تحت  مذکور  سقف  تا  التفاوت  مابه  باشد،  کمتر  تهران،  دانشگاه 

 شد.  دآنان درج خواه ینیدر احکام کارگز ق«ی»تفاوت تطب 

قانون، تحت عنوان »فوق العاده    نیا  ی از اجرا  یناش  ی پرداخت  شیافرا   -1  تبصره

حقوق و فوق العاده    راتییهمه ساله متناسب با تغ   ق«یو »تفاوت تطب  « یرتبه بند

شود و مشمول کسور   یدانشگاه تهران محاسبه م  کی  هیپا یمرب یعلم   اتیه یها

 گردد.  یم  زین ی بازنشستگ

موضوع فصل دهم قانون    ی و درصدها  ازات یدولت مکلف است همه امت  - 2  تبصره

کشور  تیریمد سا  یخدمات  برابر  مشمول  ریرا  به  دولت،  قانون    نیا  نیکارکنان 

بند رتبه  العاده  فوق  و  دهد  ا  ی اختصاص  امت  ن یموضوع  بر  عالوه  و    ازات یماده 

 باشد.  ی مزبور م یدرصدها

در    31/6/1400  خیقانون، از تار   نیا  ی از اجرا  یناش  ی پرداخت   ش یافرا  - 3  تبصره

( پرداخت 125.000.000.000.000)  ال یر  اردیلیو پنج هزار م  ست یو ب  کصد ی سقف  

بودجه    ن یدر قوان  ی بار مال   ی ن یب  ش یمنوط به پ  1401سال    یشود و از ابتدا  یم

 به صورت کامل اعمال خواهد شد. ،یسنوات



عضو    ید یمحمد وح  ی شنهادیبا پ   ، یبندرتبه    حهی ال  ی در ادامه بررس  ندگان ینما

 موافقت کردند.  حه یال ن یا 7حذف ماده  یآموزش برا ونیسی کم

ی بود که با اجرا  یپنجگانه به نحو  ی رتبه ها  صیتخص  حه، یال  نیا  7اساس ماده    بر

قانون، همواره در هر    ن ی( ا4براساس ماده )  طیمعلمان و احراز شرا  ینظام رتبه بند

ی معلم، حداقل س  ار ی ( از معلمان مشمول در آموزش% 30درصد )  یاستان حداقل س

( مرب%30درصد  رتبه  در  ب  ی(  حداکثر  )  ستیمعلم،  رتبه  %20درصد  در   )

و حداکثر ده درصد    ارمعلم ی ( در رتبه دانش%10حداکثر ده درصد )  ارمعلم،ی استاد

 .درنی( در رتبه استادمعلم قرار گ10%)

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

، یمرکز  زهیمم   یها   اتیه  ل یقانون در خصوص نحوه تشک  ن یا  یینامه اجرا  نییآ 

، یرتبه بند  یمعلمان برا  از ی امت  ن ییتع  یچگونگ  ،ی و منطقه ا  ی شهرستان  ، یاستان

فوق العاده رتبه    زانیم  ن ییتع   ات یکسب، ارتقاء، توقف و تنزل رتبه و جزئ  طیشرا

امت  یبند حداکثر ظرف    ازات ی حسب  تار  هما  کی حاصله،  ا  خ ی از  قانون،    ن یابالغ 

و    قاتی آموزش، تحق   ونیسی کم  یتوسط وزارت آموزش و پرورش و دو نفر از اعضا 

ی ناظر( با همکار  )به عنوان ونیسی به انتخاب کم  ی اسالم   یمجلس شورا  یفناور 

شود و    ی م  ه یکشور ته ی و استخدام  یسازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان ادار 

رسد.  یم  رانیوز اتیه بیبه تصو




