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 مقدمه 

او  جایگاه که است یبدیل و ممتازبی عنصر چنان ،وتربیتدر نظام تعلیم مؤلفهو  رکن نیرگذارتریتأث و تریناصلی عنوانبهمعلم 

مبانی  ،جامع علمی کشور تحول نقشههای کلی ایجاد سیاست ویژهبه ،تحولیدر همه اسناد  .تا مقام رفیع انبیا ارتقا داده است را

عرصه  زانیربرنامه گذاران وسیاست اهتمام مضاعف و تالش ویژه بر ،ایران تربیت رسمی جمهوری اسالمیونظری و فلسفه تعلیم

 شده است. دیتأکو منزلت اجتماعی آنان  ایهای حرفهبرای ارتقای صالحیتتربیت وتعلیم

بنیادین  سند تحول راهکارهای و 2کشور قانون برنامه ششم توسعه 36ماده  ویژهبه ،اسناد فرادستی راهکارهای بر اساس 

جانبه کشور و زمینه پیشرفت همه تیفیباکتربیت وتعلیم دستیابی به موجباتای معلمان ارتقای صالحیت حرفه 5پرورشوآموزش

سطح ضمن ارتقای تواند می ،معلمانسازی توانمندو آموزی مهارت ،ساالریمبتنی بر شایسته یایجاد نظامآورد. فراهم می را

یافتگان واجد صالحیت را تضمین تربیت دستیابی به تحقق اهداف تعلیم و تربیت را تسهیل و ،معلمان علمی تبارمصالحیت و 

انجام اصالحات  ،رویکرد متناسب با این و نظام پرداخت ویژه تدوین تحقق این مهم، یکی از استلزامات اساسی خواهد کرد.

را به جایگاه واقعی  معلمان دستیابی زمینه و فرهنگ عمومی ارتقای نگرش و تغییرموجبات  است که الزم ساختاری و محتوایی

 .آوردمی فراهم

تا زمینه ارتقای معلمان به جایگاه  هاانتظار نیازها و بخشی از این هپاسخی است ب« بندی معلمانها و رتبهنظام سنجش صالحیت» 

سنجش صالحیت، سازمان و ساختار  هایها و شاخصمالک ،آن حدودوثغورها و تعیین واقعی را فراهم کند. تعریف صالحیت

امید است با مشارکت و  است. نظام های اصلی اینسرفصل ازجملهو چگونگی نظارت بر فرآیند آن  تسهیالتمزایا و اداری، 

ویژه هیئت محترم دولت و مجلس شورای اسالمی شاهد استقرار و عملیاتی شدن به ،ربطیذمام مسئوالن و نهادهای مساعدت ت

 .فراهم آوردن زمینه ارتقای کیفیت تعلیم و تربیت نسل جوان باشیم جهیدرنتآن و 

 

 بررسیو  تدوینکارگروه  

 97ماه آبان                                                                                                          

 

 

                                                           
بندی معلمان و مهندسی نیروی انسانی بر اساس سند تحول و نقشه ها و عملکرد رقابتی مبتنی بر نظام رتبهها بر اساس تخصص با شایستگیبندی معلمان و استقرار نظام پرداختتهیه نظام رتبه -1 

 جامع علمی کشور با تصویب مجلس شورای اسالمی در قالب بودجه سنواتی
علمی و تربیتی معلمان و تقویت انگیزه ارتقای شغلی در آنان بر اساس ( بندینظام رتبه) های ارزیابی و ارتقای مرتبهای، تعیین مالکهای عمومی، تخصصی و حرفهصالحیتاستقرار نظام سنجش  -2

 )22-5راهکار  (نظام معیار اسالمی.

 )22-1راهکار  (تحول راهبردی ای و تخصصی و ارزشیابی متناسب با مبانی و اهداف سندانقالبی، حرفههای اخالقی، اعتقادی، ایجاد نظام ارزیابی صالحیت معلمان شامل شایستگی -

 )25-2راهکار  (ها و بر اساس رویکرد رقابتیها، مبتنی بر شایستگیسازی نظام پرداختبهینه -

 )25-3راهکار  (مات و امکانات رفاهی و رفع مشکالت مادی و معیشتی آنان.ایجاد سازوکار قانونی برای افزایش انگیزه معلمان و مربیان با ساماندهی مناسب خد -
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 فصل اول

 کلیـــات
 مقدمه:

های معلمان، توسعه توانمندی و زمینه ی الزمایجاد سازوکارها هدف با «بندی معلمانو رتبه نظام سنجش صالحیت»

بروز خالقیت و  ،افزایش انگیزه ،های مادی و معنوی، اصالح و بهبود روندها و فرایندهاهدفمند حمایت گسترش

نتایج »، «الگوی شایستگی»بر اساس  و عمومیارتقای کیفیت نظام تعلیم و تربیت رسمی درنهایتنوآوری و 

 طراحی و تدوین شده است. ،«رویکرد رقابتی»و  «عملکردی

 

 اصطالحات ها وواژه تعاریف 

 فرهنگی، و یرسته آموزش درگذرانده و با موفقیت  معلمی راهای تربیتدوره که یصالحیت واجد فرد : معلم (1

 ،عمومیرسمی وتربیتتعلیم نظام اهداف تحقق برای را آموزاندانش تربیتِ سازیزمینه و هدایت خطیر مسئولیت

 .دارد برعهده

 

بر نظام ارزشی، فرهنگی و های مبتنی ویژگی و ، دانش عمومیباورها، اعتقاداتای از مجموعه :عمومی صالحیت (2

آموزان، توانا و تربیت دانشوو موضوعات مربوط به تعلیم مسائلاخالقی جامعه که معلمان را در شناخت و تحلیل 

 .سازدآشکار می قوانین و مقررات جامعهپایبندی آنان را به 

 

عمومی  عالوه بر صالحیتباید که معلمان تربیتی های آموزشیای از دانش و توانمندیمجموعه :تخصصی صالحیت (3

 برخوردار باشند. ، از آنشغلیوظایف خود در رشته  مؤثر انجامبرای 

 را در فرایند فردشغل معلمی که با مرتبط های و مهارت هاتوانمندی ،هاای از شایستگیمجموعه :ایحرفه صالحیت (4

تربیتی با آموزشی هایسازد تا مسئولیت خطیر خود را در موقعیتمیتوانا  ،تربیت و انجام صحیح وظایفوتعلیم

 .انجام دهد و تبحر بیشتری ، آزادی عملاستقالل

 

  مستندات و شواهد اطالعات،، عملکرد نتایج اساس بر ی معلمانهاتوانمندی و هاشایستگی تعیین سطح صالحیت: ( سنجش5

  .مشخص معیارهای و هاشاخص ها،مالکبا  صالحذیدر مراجع 
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های به ها و توانمندیها، ویژگیها، ارزشها، مهارتها، رغبت، نگرشدانش، بینش ای ازمجموعه :معلمی صالحیت (6

 استانداردهای شغلی، انجامسازد رسالت خطیر معلمی و وظایف خود را برابر با ای که معلم را قادر میاثبات رسیده

 دهد.

 

 ی آنان.هامند صالحیتسنجش نظام بر اساس معلمان هایرتبهتعیین  فرآیند :بندیرتبه (7

 

 

روندها و فرایندهای  ،هاها، شاخصمالکشامل  ،ای مدونمجموعه بندی معلمان:( نظام سنجش صالحیت و رتبه8

ی و سنجش بررس موردمعلمان از ابعاد گوناگون،  هایو توانمندی هاشایستگی آن بر اساس یافته مشخص کهسازمان

  .دشوو مراتب آنان تعیین می گرفتهقرار 

 

سنجش در اجرای نظام های جاری یعالوه بر دریافت که ایمزایا و تسهیالت ویژه بندی:العاده ویژه رتبه( فوق9

 .شودپرداخت می ،واجد شرایط بندی به معلمانرتبهصالحیت و 
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 اهداف 

 

  :کالنهدف  الف(
 .عمومیوتربیت رسمینظام تعلیم ارتقای کیفیت       

 

 :عملیاتی ( اهدافب

 ؛معلمان و کیفیت عملکرد ایهای حرفهرتقای صالحیتها و اتوسعه توانمندی .2

 ؛معلمان یبندرتبهها و ها و استانداردهای سنجش صالحیتو تعیین شاخص ، بررسیتدوین .5

 ی و رتبه معلمان؛احرفههای تعیین سطح شایستگی .3

 ؛ارتقای شأن و منزلت اجتماعی و مرجعیت معلمان .1

 ؛ آنان تربیتیها و وظایف مسئولیتمندی شغلی و ارتقای تعهد معلمان در قبال افزایش انگیزه و رضایت .2

 ؛نمعلما و رضایتمندی مسیر ارتقای شغلی فرایندها و ،بهبود روندها و اصالح .6

 های هدفمند مادی و معنوی از معلمان.توسعه حمایت .7

 

 

 هااصول و ارزش 

سنجش  همه مراحل تدوین و اجرای درکه  ازجمله بایدها و نبایدها و معیارهای ثابتی است ،هااصول و ارزش

 .و اقدامات خواهد بود هاگیریمبنای اصلی تصمیم ،معلمان بندیرتبه صالحیت و

 محوری؛عدالتمداری و قانون .2

 ساالری؛محوری و شایستهتخصص .5

 مداری و پاسخگویی؛مسئولیت .3

 گرایی؛نوآوری و تحول .1

 سازی؛بخشی و اعتماداطمینان .2

 ؛سازیو مستند یتشفاف .6

 عزت و کرامت انسانی؛ ،نأش حفظ .7

 .مندی شغلیامنیت و رضایتارتقای  .8
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 فصل دوم

  سنجش صالحیت
 

 هاشاخصو  هامالک

رای افزایش انگیزه و ب که استبندی معلمان اساس رتبهو  مدخل ورود سنجش صالحیت معلمانفرآیند بررسی و 

سند تحول بنیادین اجرایی کردن مفاد برخوردار است.  ایو ویژه از اهمیت باال ،وتربیتتحقق اهداف تعلیم

ها، تدوین مالکمستلزم  ،«ایحرفه»و  «تخصصی»، «عمومی»گانه های سهصالحیت ارتقای برمبنی  وپرورشآموزش

 نظام سنجش صالحیت است. بهینه و اجرای سازوکارهای الزم طراحی و ها و معیارهای دقیقشاخص

در نظر  معلمان ایهای عمومی، تخصصی و حرفهصالحیت برای بررسی و سنجش اصلیمالک سه در این طرح، 

شده است تا مشخص  تریهای دقیقسنجه و مرتبطهای زیرشاخصو  هابا شاخص هاآن زهریک ا شده است که گرفته

و  هاشاخص با دقت و سرعت بیشتری وظایف خود را انجام دهند. ،های الزمارزیابان ضمن کسب صالحیت

 .خواهد بود (2)شمارهها به شرح جدول این مالک های مرتبط بازیرشاخص
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 بندی معلمانصالحیت و رتبههای سنجش شاخصو  ها: مالک(1)جدول شماره 

 هاشاخص هازیرشاخص هامعیار مرجع ارزیابی
مال

 هاک

 پرورش مشغول ورسمی در آموزش معلم عنوانبههمه افرادی که 

برای ورود به فرایند  لذاهستند، شرایط عمومی را دارند؛ خدمت 

مگر  ،شرایط نیست این مجدد نیازی به بررسیسنجش صالحیت، 

، مبنی بر از دست دادن یک یا چند شرط و مستنداتیمدارک که این

کمیته منطقه  در این صورت شرایط وجود داشته باشد. این از

به عهده خواهد  ،صالحیذاز طریق مراجع  را بررسی آنمسئولیت 

 داشت.

اعتقاد به دین مبین اسالم  -3التزام به قانون اساسی  -5تابعیت کشور  -2

نداشتن سابقه  -1 در قانون اساسی شدهشناختهیا یکی از ادیان 

عدم اعتیاد به دخانیات و هر نوع  -2محکومیت جزایی یا کیفری مؤثر 

نداشتن ممنوعیت از خدمات دولتی  -6 دیگرمواد مخدر و اعتیادآور 

برخورداری از سالمت  -7 صالحآرای مراجع قضایی ذی موجببه

توانایی حسن  -9ی الزم برخورداری از سالمت جسمان-8 کاملروانی 

 انجام وظایف محوله.

- 
شرایط بدو 

 استخدام

ت
حی

ال
ص

 
ی

وم
عم

 

 تحصیلی رشته .1 2مشاغل معلمان بندیطبقهطرح  اساس بر (مدرسه) مدیر

 یهایستگیشا

 یتخصص

ت
حی

ال
ص

ی
ص

ص
خ

ت
 

 (استان) هیئت ممیزی

 

 مدارج -5 یلیتحصرشته مربوط به  روزبهو اطالعات  صصیخت دانش-2

آشنایی با -1وتربیت آشنایی با فلسفه تعلیم-3 هامهارت و یعلم

 سیتدر یهاروشفنون و  اصول، آشنایی با-2 رشد عمومی یروانشناس

آشنایی با قوانین -7 مشاورههای راهنمایی و آشنایی با اصول و روش -6

 مربوط و مقررات

 ای. دانش حرفه2

 و بهداشت .3 مقرراترعایت قوانین و  -5 یشناسوقت-2 مدیر() مدرسه

 یآراستگ

 

 اخالق

 ایحرفه

ت
حی

ال
ص

 
فه

حر
ی

ا
 

 

 مدرسه

 آموزان(مدیر، همکاران و دانش)
 و انضباط نظم .4 یو آراستگ بهداشتنظافت،  -5 یمعلمپوشش متناسب با شئونات -2

 مدرسه

 آموزان(مدیر، همکاران و دانش)

های تعلیم و تربیتی مخاطبان پاسخ به نیازها و خواسته-5وجدان کاری -2

 -2و جدیت در انجام وظایف  پشتکار -1 دانش وانتقال کریمانه علم -3

 پذیرش نقدهای دیگران -2 موقعبه ییپاسخگو

 پذیریتیمسئول .5

 آموزان(مدیر، همکاران، اولیا و دانش) مدرسه
 نظرتحمل آرا و -3و شکیبایی  صبر - 5 دیگرانرفتار کریمانه با -2

 ی از خطای دیگرانپوشچشم-1 مخالف
. بردباری و 6

 یریانتقادپذ

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
قانون مدیریت خدمات کشوری مشاغل  226بند ب ماده  5و  2و ردیف های  72به استناد ماده  3/3/93شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در جلسه  -2 

بندی مشاغل معلمان همراه با تعریف، نمونه وظایف و مسئولیت ها و شرایط احراز مشاغل به تصویب اختصاصی وزارت آموزش و پرورش را تحت عنوان طرح طبقه 

 رساند.
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 بندی معلمانهای سنجش صالحیت و رتبهها و شاخص: مالک(1)جدول شماره ادامه 

 هاشاخص هازیرشاخص هامعیار مرجع ارزیابی
مالک

 ها

مدیر، همکاران، ) مدرسه 

 آموزان(دانش اولیا و
 برگرداندن امانت به صاحب آن -1درستکاری -3 رازداری-5یی گوراست-2

. صداقت و 7

 یدارامانت

 

 

مدیر، همکاران و ) مدرسه

 آموزان(دانش
 انصاف عدالت و .8 (زدهشتاباز قضاوت  اجتناب) یشیاندکین -3برخورد منطقی و عادالنه با دیگران  -5 گرانیداحترام به حقوق -2

 مدیر() مدرسه

 

همکاران و اماکن  از دانش آموزان،) و مراقبت فظتاحم -5 برخوردارو کم مناطق محروم در)خدمت داوطلبانه  -2

آموزش دانش آموزان با نیازهای  -1 های چندپایهکالستدریس در  -3 (پرورشی در برابر حوادث غیرمترقبهآموزشی

و کمک به ادامه  هاتأمین هزینه) امور خیریه-6 سواد(یا کم سوادآموزش اولیا و افراد بیتالش برای ) سوادآموزی -2 ویژه

نگهداشت و تعمیر  سازی، تجهیز،بضاعت، مشارکت در مدرسهآموزان نیازمند و بیتحصیل و پوشش تحصیلی دانش

 (، ارائه خدمات آموزشی تربیتی رایگانمدارس

و  فداکاری .9

 نیکوکاری

مدیر، همکاران، ) مدرسه

 آموزان(اولیا و دانش

ی از ریگبهره -3 آموزانی مشترک و متفاوت دانش هایژگیوتوجه به  -5شناسایی، شکوفایی و پرورش استعدادها -2

 تربیتی ارائه خدمات راهنمایی تحصیلی-1 رشد ودانش روانشناسی تربیتی 
 استدادیابی .10

 

 هامهارت

و 

-توانمندی

 ها

ارزیاب و مدیر، ) مدرسه

 آموزان(دانش

مدیریت -2 انیب فن-1 های گروهیانجام فعالیت-3ی نوین و مناسب تدریس هاروشاستفاده از  -5 درستهیه طرح -2

  یآموزشکمکی نوین و وسایل آموزشی و هایفناوری هوشمندانه ریارگکبه-6 زمان
. تدریس 11

 اثربخش

 مدرسه

 مدیر و دانش آموزان()

ایجاد محیط -1پژوهش و یادگیری مستمر -3ترغیب به پرسشگری و تفکر خالق -5 یریادگیتقویت انگیزه و شوق -2

 ی آموزشی و تربیتی درون و بیرون مدرسههاتیظرفاز  استفاده وشناسایی -2 مدرسهآرام و صمیمی در 

. ایجاد 12

ی متنوع هاتیموقع

 یادگیری

مدیر، همکاران، ) مدرسه

 آموزان(دانش اولیا و

ای به همکاران انتقال تجارب حرفه -3روانشناسی  دانش ازی ریگبهره -5 کالسمدیریت بهینه امور آموزشی و تربیتی -2

 ی مختلف تربیتیهاساحتتوسعه متوازن  اهتمام به -2 یقیتحقهای آموزان در پروژهیی دانشراهنما-1و معلمان 
و  تیهدا .13

 راهبری

گروه مدیر و ) مدرسه

 ارزیاب(

 مؤثرارائه بازخوردهای -3ی دانش آموزان هایستگیشاسنجش  -5 آنی نتایج ریکارگبهپیشرفت تحصیلی و  ارزشیابی-2

 هاخانوادهبه دانش آموزان و 
و  سنجش .14

 ارزشیابی

مدیر، همکاران و )مدرسه 

 اولیا(
 نفعانآموزان و سایر ذیاولیا و دانش تعامل سازنده با -5 همکارانارتباط سازنده با -2

 و ارتباط تعامل .15

 همکاری و اثربخش

 مشارکت
 مدیر و همکاران() مدرسه

 -5های آموزشی و شورای معلمان گروه، هاانجمن ویژهبهجلسات تربیتی و در مجامع آموزشی  مؤثرفعال و  حضور-2

 های مدرسه(و ارزشیابی برنامه در اجراو همکاری  سازنده مشارکت
و  تدوین .16

 هااجرای برنامه

 

 مدیر و همکاران() مدرسه

 

های دانش استفاده از پایگاه-5ها ها و جشنوارهحضور فعال در همایش-5 پژوهیاقدام پژوهی، درس پژوهی و روایت -2

در مجامع و  ارائه مقاله نگارش و-6ثبت تجارب زیسته -2و بررسی کتاب درسی  نقد -1پژوهشی  و مراکز علمی و

 تربیتیهای آموزشیتدریس در دوره -8 تربیتیآموزشی هایکتاب تألیف و ترجمه -7 مرتبطنشریات معتبر و 

های فعالیت .17

 پژوهشگری علمی و پژوهشی

 

 مدیر() مدرسه

ها و اختراع .18 اتو اختراعها ایده-3 تربیتیهای آموزشیها و فعالیتهای بدیع و خالقانه در برنامهارائه شیوه-2

 ابتکارها

خالقیت و 

 نوآوری

. نظرها و 19 مؤثر و سازندهارائه پیشنهادهای  -5

 پیشنهادها

 مدیر() مدرسه
 -1 آموزشیوسایل و تجهیزات -3 تربیتیی آموزشیساخت و تولید ابزارها-5 تربیتیی آموزشیهامحتوا تهیه و تولید-2

 تألیف کتب درسی-2 طراحی سؤال
و  طراحی .20

 تولید

 مدیر() مدرسه

 

 دریافت نشان و مدال-3 هامسابقات و جشنوارههای برتر در کسب رتبه -5کسب عنوان نمونه در سطح استان و کشور -2

 المللیدر سطح ملی و بین
 ی برترهارتبه .21

 افتخارات
 مدیر() مدرسه

 المللیای، استانی، ملی و بینهنری در سطح منطقه های علمی، فرهنگی، ورزشی،سازی و اهتمام برای کسب رتبهزمینه-2

 آموزانبرای دانش
ی هارتبهکسب  .22

 آموزانبرتر دانش
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 فصل چهارم

بندیرتبه  
 

اخذ  سنجش صالحیت و بندی شده و پس ازرتبه مرحله توانند واردمی ،داشتن شرایط زیردر صورت معلمان متقاضی 

 2را دریافت نمایند. خود امتیازهای الزم، رتبه استحقاقی

 

  بندیو رتبه هاسنجش صالحیتفرایند 

 به شرح زیر خواهد بود: معلمان بندیرتبه مراحل سنجش صالحیت و اجرای

 تشکیل کارپوشه اختصاصی برای هر یک از معلمان؛ .2

 حضوری یا از طریق سامانه(؛ صورتبهشواهد و مستندات در مدرسه ) ،آوری اطالعاتجمع .5

 ها در کمیته مدرسه؛تأیید اولیه مدارک، مستندات و نتایج ارزیابیبررسی شرایط و  .3

 هیئت ممیزه استان؛ یا منطقه کمیته ارسال مدارک و مستندات به .1

 ممیزه؛ ئتیه اکمیته ی بررسی و تطبیق مستندات مربوط در .2

 یالزاماستان  ممیزه هیئت ای تهیکمبه تشخیص  عملکرد، و سوابق ازداوطلبان در جلسه و دفاع  حضور :تبصره

 است.

 )ارتقا به رتبه باالتر، توقف یا تنزل(؛ صدور حکم بررسی، تأیید نهایی و صدور مجوز .6

 احتمالی؛  هایها و اعتراضرسیدگی به درخواست .7

 بندی.تعیین رتبه و اعالم نتیجه به امور اداری، برای صدور حکم رتبه .8

 

 

                                                           
 ن: معلما بندیرتبهنظام سنجش صالحیت و  نمشموال -1 

 های تحصیلی؛معلمان همه دورهالف( 

 ؛معلمان(مشاغل  بندیمشموالن طرح طبقه) ب( کارکنان آموزشی و پرورشی مدارس

بندی شرکت کنند باید از که مشموالن این بند بخواهند در فرآیند سنجش صالحیت و رتبهدرصورتی های اداری(شاغل در پستکارکنان )532بخشنامه  نمشموال( ج

های آموزشی به محیطدر ( از ساعات موظفی خود را معلمانبندی مشاغل بر اساس طرح طبقه) دیگر حداقل به میزان شش ساعتعبارتمسیر معلمی وارد شوند، به

 .تدریس مشغول باشند
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  ورود و ضوابطشرایط 

 کرده و از امتیازها و مزایای آن استفاده بندی شرکتتوانند در فرآیند رتبه، میزیر شرایطدر صورت داشتن  معلمان

 :کنند

 خدمت سنوات (1

 الزامی است. بندیرتبهبرای داوطلبان شرکت در  تربیتیتجربه آموزشی سال 2 حداقلداشتن 

حداقل سابقه تجربی، در فرایند سنجش داشتن در صورت  توانندمی معلماندر شرایط گذار  :1تبصره

 کسب امتیاز الزم، در رتبه استحقاقی قرار گیرند. با کرده و بندی شرکتصالحیت و رتبه

دوم سابقه تحصیل قبل از یک امتیاز از ،پرورشووابسته به آموزش هایدانشگاه آموختگاندانش :2تبصره

 .د شدنخواه برخوردارمرتبط،  تربیتیآموزشیعنوان تجربهاشتغال به

 
 مدرک تحصیلی (2

 .داشته باشند کارشناسیمدرک  باید حداقل بندیرتبهداوطلبان شرکت در  

سال سابقه  22 حداقلبا  ،شاغل در پست استادکار معلمانو  کاردانی معلمان دارای مدرک :1تبصره

 .از این شرط مستثنی هستند تربیتیآموزشی

 

 رشته تحصیلی (3

مرتبط  درسی هایگروهبندی در معلمان متقاضی ورود به رتبهتدریس بندی، در زمان سنجش صالحیت و رتبه

 .الزامی است با رشته تحصیلی خود

 با رشته تحصیلی مرتبط غیر گروه درسیسال در  22که بیش از  شاغلیمعلمان در دوره گذار، :1تبصره

شرایط  باید، باالتردر رتبه  قرار گرفتناین معلمان برای مستثنی هستند. شرط  این، از اندکردهتدریس  خود

  .داشته باشندانطباق مدرک و رشته تدریس را 

 ساعت 8 حداقل بامعلمان  ،کمتر از استاندارد آموزیدانشتراکم  با یافتهتوسعهدر مناطق کمتر  :2تبصره

 شوند. بندیرتبه فرایند وارد توانندمی درسی مرتبط، گروه درتدریس 
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 1وقتتماماشتغال  (4

 شوند. بندیرتبهنظام وارد  توانندمیاشتغال دارند،  به شغل معلمی وقتتمام صورتبهمعلمانی که 

موجب معلمانی که بهو  آموزشی سال سابقه خدمت 52تقلیل ساعت آموزشی با  مشمولمعلمان  تبصره:

 ، از این قاعده مستثنی هستند.کنندوقت استفاده میپارهسال خدمت  3قانون از 

 
 2گواهینامه صالحیت معلمی (5

 الزامی است. گواهینامه صالحیت معلمی ارائه

پرورش و گذراندن دوره وهای وابسته به وزارت آموزشدوره تحصیل دانشجومعلمان در دانشگاه تبصره:

کسب گواهینامه  مثابهبهشدگان از طریق سایر مجاری قانونی، آموزی برای جذبساله مهارتیک

 .خواهد بودای صالحیت حرفه

 

 حداقل امتیاز ارزیابی عملکرد (6

را  سال متناوب 3ارزیابی عملکرد ساالنه در  امتیاز درصد 82 حداقل باید بندیرتبهمتقاضیان ورود به 

 .کرده باشندکسب 

 

 مشموالن نظام 

 

 های سنجشمنابع و روش 

 

  هارتبهتعداد و عناوین 

 تا باالترین نیترنییپااز  ،پنج رتبه ، به ترتیب در یکی ازکسب امتیازهای الزم و هاتیصالحسنجش  معلمان پس از

 دارای سه درجه خواهد بود.  هاآنکه هریک از  گیرندقرار میزیر رتبه به شرح 

                                                           
 بندی مشاغل معلمان است.وقت، مصوبه طرح طبقهمبنای محاسبه اشتغال تمام -1 
های شخصی و قدرت بیان و ویژگی»دارا بودن و « داریالزم برای تدریس و کالس هایمهارت»توانایی در کسب  اساس برصدور این گواهینامه  -2

 .شده است گذاریهدفافراد « های اجتماعی و روانیقدرت بیان و توانمندی»و نیز « صالحیت اخالقی
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 معلم پایهرتبه پنج:  -

 معلم مربیرتبه چهار:  -

 یاحرفهمعلم رتبه سه:  -

 معلم سرآمدرتبه دو:  -

 معلم راهبررتبه یک:  -

 تفاوت در مبنای صرفاًو  شودیممکتسبه تعیین  هایامتیازدر هر رتبه بر اساس  گانهسه یهادرجه :1تبصره

درون یک رتبه یا  یهادرجهبین  هیچ وابستگی و ندارد ی باالترهارتبهکسب  مالی است و نقشی در یهاپرداخت

 .وجود ندارد هارتبه سایر یهادرجهبین 

و کسب  های مربوط به رتبه موردنظردر یک رتبه خاص مشروط به احراز صالحیت گرفتن قرار :2تبصره

 .است امتیازهای الزم

 

 رتبه یارتقا شرایط 

به رتبه باالتر ارتقا یافته و از مزایای مالی و  توانندمی زیر داشتن شرایط ها وکسب صالحیتمعلمان در صورت 

 .شوندبرخوردار  آنتسهیالت 

 رتبه قبلی؛ زمان کسب سپری شدن حداقل پنج سال از .2

 ای؛دانش تخصصی و حرفه آزمون امتیاز درصد 72کسب حداقل  .5

 ؛هاها و شاخصمالک امتیاز کل از درصد 72حداقل  کسب .3

 بندی.برای سنجش و رتبهکتبی  درخواست .1

 

 شرایط توقف رتبه 

در همان رتبه  ،شرایط الزم صالحیت و تا کسب امکان قرارگرفتن در رتبه باالتر از معلم سلب و در شرایط زیر،

 :باقی خواهد ماند

  ؛شرایط ارتقای رتبه ها یاناتوانی در کسب صالحیت  .2

 ؛رتبهیا ارتقای  دریافتداوطلب از  انصراف .5

 .صالحبا تأیید مراجع ذی ،روانی و روحی سالمت ویژهبه ،از دست دادن صالحیت عمومی .3



 

13 
 

 .برای بار دوم ایحرفهتخصصی و دانش آزمون در کسب امتیاز الزم  ناتوانی .1

 یفاصله زمان تیالزم و رعا ازیو کسب حداقل امت یبازآموز یهادورهدر صورت شرکت در  :تبصره

 شرکت کند. یبندرتبه ندیدر فرا تواندیم مجدداً سال کیحداقل 

 

  شرایط تنزل رتبه 

 :تر تنزل پیدا خواهد کردبه رتبه پایین معلمدر شرایط زیر، 

قانون رسیدگی به تخلفات  موجببه ،صالحاز مراجع ذیبر اساس رای صادر شده  مؤثر اداری اتتخلف .2

 ؛اداری

 .متوالی سنجش ناتوانی در کسب امتیازات رتبه باالتر، در سه نوبت .5
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 فصل سوم

  ییاجرا سازمان و ساختار 

 

 :به شرح زیر خواهد بود معلمان بندیاجرایی نظام سنجش صالحیت و رتبهسازمان و ساختار 

 مدرسه کارگروه 

تا  مربوط دهند نمسئوالیکی از یا مدرسه بندی باید مدارک و مستندات الزم را تحویل مدیرمعلمان متقاضی رتبه

 .گیردبندی مدرسه قرار رتبه کارگروهپس از بررسی و تأیید اولیه، برای بررسی بیشتر در اختیار 

معلمان مأمور و  مدارس کوچک(باشد ) پنج نفردر مدارسی که تعداد معلمان و کارکنان آموزشی آن کمتر از  تبصره:

به یکی  بندیبرای قرار گرفتن در فرآیند رتبه وپرورشآموزشی آموزشی و وابسته به هاسازمانبه مدارس غیردولتی و 

 :شودیمزیر مراجعه مراکز از 

 ؛منطقه( وپرورشآموزشاز سوی اداره  شدهنییتع) مدارس معینیا  مربوط های آموزشیمجتمعالف( 

 .منطقهوپرورش ب( اداره آموزش

 

  کارگروهوظایف 

افزایی، آموزی و دانشهای مهارتمربوط )شامل دورهمستندات بررسی و تأیید اعتبار و اصالت مدارک و   .2

 ؛...( و هاپژوهش هیدییتأ ،ابداعات و اختراعاتتألیف، 

 ؛مدرسهدر سطح های مربوط شاخص بر اساس ،هاریزی و سنجش صالحیتبرنامه  .5

 ؛ای معلمانصالحیت حرفه سنجش یبر چگونگنظارت   .3

 ؛(…مقررات و پایبندی به قوانین وو انضباط، م نظهای مدیریتی الزم )گواهیصدور بررسی و   .1

 تربیشتر و دقیق و بررسی بندی را برای تبیینرتبه انتواند، در صورت نیاز، داوطلبمدرسه می کارگروه :1تبصره

 دعوت کند. حضوری به جلسه ،عملکرد و دفاع از مستندات

و  ظرفیت با استفاده ازرا در سنجش صالحیت  وظایف خود بخشی ازیا  کلتواند مدرسه می کارگروه :2تبصره

تخصصی، نخبگان بازنشسته، راهبران های علمیهای آموزشی، انجمنگروه توانمندی اعضای کارگروه،

 .و معتبر واگذار کند غیردولتی واجد صالحیت مؤسساتانجام داده یا به  هاانجمنو  تربیتیآموزشی

 

 .مراجع باالتر گزارش به ارائهتهیه و  .2
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  کارگروهترکیب اعضای  

 ؛(کارگروهمدیر مدرسه )رئیس  -2

 ؛موضوع حسب ،مدرسه ربطذی انمعاونیکی از  -5

 ؛(کارگروه نماینده شورای معلمان )دبیر -3

 ؛حسب رشته تخصصی ،های آموزشی منطقهیک نفر از گروه -1

کمیته  دییتأ با ،سنجشهای با توجه به شاخص وتربیتتعلیمنظران و کارشناسان نفر از صاحبسه  - 7و  6و  2

 .منطقه

و سایر  بندیبا تشکیل کارپوشه رتبه ، دریافت و بررسی اولیه مدارک و مستنداتکارگروهمسئولیت تشکیل  :تبصره 

 .خواهد بودامور اداری با مدیر مدرسه 

  
 

  1منطقهکمیته 

 منطقه کمیتهبه  الزماقدامات  سایر و و سنجش صالحیت مدارک معلمان پس از تکمیل در مدرسه، برای بررسی

 .تعیین رتبه استحقاقی آنان اقدام شود ادامه روند و ، نسبت بهو احراز شرایط پس از تأیید مدارکتا شود ارسال می

    
  کمیتهوظایف  

 :به بررسی و تأیید اعتبار مدارک و مستندات مربوط .2

 ؛مدارس مدیر و معاونانالف( 

بندی وجود ندارد و رتبه کارگروهمعلمان امکان تشکیل  )مدارسی که به دلیل تعداد کم ب( معلمان مدارس کوچک؛

 های وابسته(همچنین معلمان مأمور در دیگر سازمان

 (532بخشنامه مشاغل و  یبندطبقهطرح مشموالن ) .های اداریج( معلمان شاغل در پست

ها شاخص بر اساسای( حرفه)معلمو سه مربی(معلمچهار) ،پایه(معلمپنج) یهارتبهتعیین  و هاسنجش صالحیت .5

 ؛2و صدور گواهی مربوط به مشموالن بند 

 ؛سنجش صالحیت هایمشارکت در تشکیل تیم .3

 مدارس؛دربندی نظارت بر فرایند سنجش صالحیت و رتبه .1

                                                           
 منظور از کمیته منطقه، کمیته شهرستان و نواحی نیز است. 1
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 مدارس؛در بندی اعتباربخشی فرایند سنجش صالحیت و رتبه .2

، خودموظف است فرایند و نحوه اجرای طرح را در حداقل پنج درصد مدارس تحت پوشش کمیته منطقه  تبصره:

 و از اعتبار آن اطمینان حاصل کند. یابیارز

 ؛بندیتشکیل دبیرخانه مستقل رتبه .6

 ؛گزارش به مراجع باالتر ارائهتهیه و  .7

و تعیین  بررسیبرای را معلمان  (راهبر معلم) کی و معلم سرآمد(دو ) یهارتبهمستندات  منطقه کمیته:تبصره

 کند.ارسال می« هیئت ممیزه استان»به ، رتبه استحقاقی

 
  کمیتهاعضای ترکیب  

 (؛کمیته )رئیس وپرورشرئیس اداره آموزش -2

 (کمیته؛ )دبیر وپرورش منطقهآموزش اداره معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی -5

 ؛به انتخاب شورای معاونان منطقه، وپرورشآموزش یکی از معاونان اداره -3

 موضوع؛ تناسببه، منطقه مسئول دوره تحصیلی -1

وابسته به  یهادانشگاه دییتأ با ،یانسانمنابع و در حوزه علوم تربیتی حاًیترج، نظرنفر صاحب دو -6و  2

 ؛وپرورشآموزش

 دوره تحصیلی؛ رشته و تناسببه ،های آموزشینماینده سرگروه -7

 تناسب دوره تحصیلی؛به ،مدارس مدیرانگان نمایند -9و  8

 .تناسب دوره تحصیلیبه ،معلمان گاننمایند -22و  22

 .استدبیرخانه  و اداره لیتشک ولمسئمنطقه،  کمیتهدبیر  تبصره: 

 

 هیئت ممیزه استان 

ارسال  استان ممیزه هیئتاقدامات بعدی به و  بررسی ، برایمنطقه کمیته در و بررسی پس از تکمیل مدارک معلمان

 تعیین رتبه استحقاقی آنان اقدام شود.، نسبت به و احراز شرایط پس از تأیید مدارکتا شود می
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  وظایف هیئت ممیزه 

 ؛)معلم سرآمد(دو و )معلم راهبر(یک هایبررسی مدارک، مستندات و تعیین رتبه  .2

بخشنامه  ن)مشموال؛استان وپرورشکل آموزشاداره آموزشی شاغل در بررسی مستندات معلمان و کارکنان .5

532) 

 ؛مناطق وپرورشآموزشادارات ر د بندینظارت بر فرایند سنجش صالحیت و رتبه .3

 ؛ایحرفه تخصصی و دانشبرگزاری آزمون هماهنگ سنجش نظارت بر  .1

 ؛و عملکرد آن و نظارت بر فرآیند و سالمتتعیین مراکز سنجش بهداشت  .2

 ؛بندیداوطلبان رتبه و اعتراضات احتمالیرسیدگی و پاسخگویی به شکایات  .6

 .تهیه و ارایه گزارش به مراجع باالتر .7

 

 هیئت ممیزه  اعضای ترکیب 

 (؛هیئت ممیزهرئیس ) مدیرکل -2

 (؛هیئت ممیزهمعاون توسعه مدیریت و پشتیبانی )دبیر  -5

 به انتخاب شورای معاونان؛ ،از معاونان ییک -3

وابسته  یهادانشگاه دییتأبا  ،منابع انسانی و علوم تربیتی، حقوق هایدر حوزه ترجیحاًنظر نفر صاحب دو -2و  1

 ؛وپرورشآموزشبه 

 ؛مناطق وپرورشآموزشادارات  نماینده روسای -6

رتبه  حداقل کهآموزشی استان  یهاگروهبه انتخاب  دو نفر نماینده معلمان )به تفکیک جنسیت( -8و  7

 ؛کسب کرده باشند را )عنوان درج شود(دو

 رتبهحداقل که آموزشی استان  یهاگروه)به تفکیک جنسیت( به انتخاب دو نفر از مدیران مدارس  -22و  9

 را کسب کرده باشند؛ )عنوان رتبه درج شود(دو

 موضوع. تناسببه ،مربوط منطقه مسئول دوره تحصیلی انکارشناساز یک نفر نماینده  -22

 تشکیل و مسئولیت ،هیئت ممیزه ریدب که شودیم لیمنظور تشک نیا یدر سطح استان برا یمستقل رخانهیدب تبصره: 

 .خواهد داشتعهده  ربرا آن  اداره
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 شورای راهبری 

 وحدت ایجاد و گذاریسیاست منظوربه ،رکشو سطح در معلمان بندیرتبه و صالحیت سنجش نظام راهبری شورای

 .شودمی تشکیل زیر اعضای ترکیب و وظایف با آن فرایند بر نظارت و رویه

 
  وظایف شورای راهبری 

 ؛اجرایی یهابرنامهها و سیاستو تصویب  ، بررسیتعیین .2

 ؛ازیموردنو تخصیص منابع مالی و انسانی  نیتأم ،بررسی .5

 و...(؛ یاو حرفهتخصصی بندی )آزمون دانش رتبهو صالحیت سنجش  برای ریزیبرنامه  .3

 ی اجرایی؛هانامهآیینو  هانامهبررسی و تصویب شیوه .1

 نامه داخلی؛تدوین و تصویب آیین .2

 احتمالی؛ هایو اعتراض هاترسیدگی به شکای .6

 ؛بندیرتبه و صالحیت نظارت بر حسن اجرای سنجش  .7

 ستاد؛ در شاغل یآموزش کارکنان یبندرتبه و تیصالح سنجش هایسازوکارتعیین  .8

 ؛ربطقوانین و مقررات ذی پیشنهاد اصالح و بازنگری در .9

 .گزارش به مراجع باالتر ارائهممیزه و های هیئتبررسی گزارش  .22

 
  ترکیب اعضا 

 شورا(؛رئیس وپرورش )وزیر آموزش -2

 معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی )دبیر شورا(؛ -5

 ؛معاونان آموزشی و پرورشی -2و  1و  3

 وپرورش؛ی آموزشعال یشورادبیرکل  -6

 ؛وپرورشآموزشوابسته به  یهادانشگاهروسای  -8و  7

 ؛وبودجهبرنامهسازمان معاون آموزشی و فرهنگی  -9

 ؛و استخدامی اداری سازمانسرمایه انسانی معاون  - 22



 

22 
 

 ؛به انتخاب مدیران کل ،هایک نفر از مدیران کل استان -22

)عنوان رتبه درج دو حداقل رتبهکه  به انتخاب شورای معاونان معلمان )به تفکیک جنسیت( گاننمایند -23و  25

 ؛کسب کرده باشند را شود(

)عنوان حداقل رتبه دوکه  انتخاب شورای معاونان به مدیران مدارس )به تفکیک جنسیت( نمایندگان -22و  21

 .درا کسب کرده باشن رتبه درج شود(

داشتن حق  بدون ،ربطیذ یهادستگاه ندگانینمانظران و تواند حسب موضوع از سایر صاحبشورا میاین  :1تبصره

 .کنددعوت  یرأ

تشکیل  مسئولیت ،شورای راهبری ریدب که شودیم لیمنظور تشک نیا یبرا کشوردر سطح  یمستقل رخانهیدب :2تبصره

 .خواهد داشتعهده  ررا بآن اداره  و
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 : مزایا و تسهیالتپنجمفصل 

 
از  درصد 72کسب حداقل در صورت موفقیت و  اندشده بندیرتبه سنجش صالحیت و وارد فرایند ی کهمعلمان

 برخوردار خواهند شد.، شدهکسب درجهرتبه و  تناسببه ،یو تسهیالتاز مزایا  ،سنجش صالحیت هایمجموع امتیاز

 مالی مزایای الف( 

ها دارای گیرند که هریک از رتبهقرار می شده در این نظامتعیین معلمان پس از سنجش صالحیت، در یکی از پنج رتبه

 2امتیاز 28987به و  شروع امتیاز 2222، از 5شماره بر اساس جدول  اهدرجه. امتیازهای هر یک از سه درجه خواهد بود

در حقوق  معلمان عالوه بر درج در حکم کارگزینی، بندیرتبهویژه  العادهفوقالزم به ذکر است که  .شودمیختم 

 .خواهد شدمحاسبه و اعمال  نیز آنان بازنشستگی و پاداش پایان خدمت

 درصد10افزایش : 2جدول  شماره 

 میزان افزایش درصد افزایش مبلغ امتیاز درجه رتبه

 2رتبه 

 2 22 9982222 2222 3درجه

 998222 22 22983222 2222 5درجه

 2298322 22 25282822 6222 2درجه

 1رتبه 

 2528282 22 23592232 6622 3درجه

 2359221 22 21629239 7352 5درجه

 2162921 22 26282915 8223 2درجه

 3رتبه 

 2628291 22 27689237 8828 3درجه

 2768921 22 29127912 9711 5درجه

 2912791 22 52123731 22728 2درجه

 5رتبه 

 5212373 22 53211228 22792 3درجه

 5321122 22 52898228 25969 5درجه

 5289825 22 58188372 21566 2درجه

 2رتبه 
 5818837 22 32337527 22695 3درجه

 3233752 22 31172958 27562 5درجه

                                                           

 حکم در« بندیویژه رتبه العادهفوق» عنوانبه معادل ریالی آنشده و  ضرب سال افزایش حقوق ضریب در رتبه درجه هر امتیاز -1 

 شود.می اضافه
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 3117293 22 37928252 28987 2درجه

 

 مزایا و معایب افزایش ده درصدی:

 .یابندافزایش می ثابت صورتبه ها،درجه تمامی -2

  خواهند داشت. بیشتری افزایش ،معلمان باتجربه و کمتر افزایش ،تجربهمعلمان کم  -5

 .است عادالنه هارتبه همه در دارند، خوبی عملکرد که کسانی برای افزایش درصد -3

 

 صعودی افزایش :3جدول  شماره

 میزان افزایش درصد افزایش مبلغ امتیاز درجه رتبه

 2رتبه 

 2 2 9982222 2222 3درجه

 299222 6 22281222 2322 5درجه

 632216 6 22529216 2628 2درجه

 1رتبه 

 897235 8 25226678 6267 3درجه

 969331 8 23286225 6223 5درجه

 2216882 8 21235893 7277 2درجه

 3رتبه 

 2123589 22 22216285 7782 3درجه

 2221628 22 27222822 8263 5درجه

 2722282 22 28822882 9152 2درجه

 5رتبه 

 5527326 25 52268286 22222 3درجه

 5258285 25 53296368 22826 5درجه

 5832261 25 56157933 23531 2درجه

 2رتبه 

 3699922 21 32257813 22287 3درجه

 1527898 21 31312712 27299 5درجه

 1828121 21 39221212 29626 2درجه

 

 :صعودیمزایا و معایب افزایش 

 .است بیشتر نیز افزایش درصد سابقه، افزایش با توجه با-2
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 درصد کنند،می کسب را باالتری هایرتبه بیشتر، هایصالحیت کسب با که باالتر تجربه و سابقه دارای معلمان -5

 .دارند بییشتری افزایش

 (    دارند بیشتری مزایای و حقوق بیشتر، سابقه با معلمان) است. پرورش و آموزش در حقوق پرداخت نظام با متناسب -3

 نزولی افزایش :4جدول  شماره 

 میزان افزایش درصد افزایش مبلغ امتیاز درجه رتبه

 5رتبه 

 5 5 0000555 0555 3درجه

 0900055 01 00908055 0055 2درجه

 0009858 01 08008058 8100 1درجه

 4رتبه 

 0000000 08 01099800 0800 3درجه

 0011518 08 08800080 0000 2درجه

 0009980 08 00890500 0080 1درجه

 3رتبه 

 0089058 05 85501088 05518 3درجه

 8550108 05 88500000 00518 2درجه

 8850000 05 81880098 08000 1درجه

 2رتبه 

 0010819 0 88858000 09089 3درجه

 8508018 0 80959988 01009 2درجه

 8881888 0 95080000 00950 1درجه

 1رتبه 

 0091500 8 98150819 08880 3درجه

 0011500 8 91910010 00000 2درجه

 8585011 8 98158108 00890 1درجه

 

 :نزولیمزایا و معایب افزایش 

 .نیست عادالنه بیشتر، تجربه و سابقه افزایش به توجه با باال، سوابق برای افزایش درصد -2

 .خواهند داشت بندیرتبه به ورود و هاصالحیت کسب برای باالیی انگیزه پایین، سابقه دارای و ورودی نیروهای-5

 .کند ترمیم را  هاآن حقوق تواندمی بیشتر افزایش جدید، هایورودی پایین حقوق به توجه با -3

 .شد خواهد نزدیک هم به ،باال و پایین سابقه با معلمان معلمان حقوق -1
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 تسهیالت ب(

چگونگی و  مندیبهرهمعیارها، نحوه  که شوندمی برخوردار زیر مزایای و پاداش از استحقاقی رتبه تناسببه، معلمان

 .آمد خواهد نامه مربوطآن در آئین اجرای

 
 گیریتصمیم مراجعمجامع علمی و  در عضویت -1

 .وپرورشآموزش در ریزیبرنامه و تخصصی هایکمیته و شوراها در عضویت انتخاب اولویت -

 

 هاو پذیرش مسئولیت هاپست تصدی -2

 .اداری و آموزشی هایپست در انتصاب انتخاب و اولویت -

 

 مطالعاتی فرصت و تحصیل ادامه -3

 ؛تحصیل ادامه امتیاز از برخورداری -

 ؛مطالعاتی هایفرصت از برخورداری -

 .آموزشی هایکارگاه و تخصصی -علمی هایهمایش در شرکت هزینه تأمین -

 

 مالی تسهیالت -4

 ؛علمی هایانجمن و آموزشی مراکز ها،آموزشگاه تأسیس برای وام دریافت شرایط تسهیل -

 ؛اعتباری مؤسسات و هابانک از (... و خودرو مسکن،) وام دریافت شرایط تسهیل -

 ؛آموزشی منابع و مواد تولید و ساخت طراحی، ،تألیفات چاپ ویژه هایوامبرخورداری از  -

 ؛نوبت یک برای 5 رتبه به دارندگان ی یک ماهمزایا و حقوق درصد 22 حداقل با برابر یپاداش -

 .نوبت یک برای 2 رتبه به دارندگان و مزایای یک ماه حقوق با برابر یپاداش -

 

 تجربیات انتقال و تدریس -5
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 ؛وپرورشآموزش به وابسته هایدانشگاه در تدریس اولویت -

 ؛ملی و استانی ،ایمنطقه مدرس عنوانبه انتخاب -

 ؛مدیریت و تدریس برای کشور از خارج مدارس به اعزام -

 .(تجربه انتقال و پژوهش و مطالعه برای مدرسه در حضور) موظف تدریس ساعت تقلیل -

 

 شهری تسهیالت و خدمات -6

 ؛زیارتی و سیاحتی ،اقامتی مراکز ازویژه  تخفیف با یا رایگان استفاده هزینه تأمین -

 ؛کشور کل تفریحی فرهنگی، مراکز و هاکانون ها،اردوگاه ها،کتابخانه از رایگان استفاده -

 .شهریبرونو  شهریدرونویژه در استفاده از وسایل نقلیه عمومی تخفیف  -
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 نظارت و ارزشیابی :مششصل ف

بر عهده شورای  و ارزشیابی از میزان تحقق اهداف آن، در سطح کالناجرای این نظام،  و حسن بر فرآیند نظارت .1

 .کنداستفاده  وپرورشآموزشاز ظرفیت درون و بیرون  تواندمی که خواهد بود راهبری

هیئت ممیزه استان و منطقه  عهده برترتیب  به ایمنطقهاجرای این نظام، در سطح استانی و و حسن  بر فرآیند نظارت .5

 .است

شورای  عهده برو معیارهای نظارت و ارزشیابی در سطح کالن و خرد  هاشاخص، هامالک. تدوین و تصویب 3

 راهبری است.

 .خواهد بودهیئت ممیزه استان  عهده برو تخصصی در سطح استان و منطقه  ایحرفهو توانمندسازی ارزیابان  انتخاب .1

دوساالنه به شورای  صورتبه بندیرتبهو  هاصالحیتنجش در اجرای نظام س وپرورشآموزش. گزارش عملکرد 2

 ارائه خواهد شد. وپرورشآموزشعالی 

 

 

 استلزامات :مهفتفصل 

و از استلزامات انجام اقدامات زیر ضروری  ،بندی معلمانها و رتبهبرای اجرای مطلوب و بهینه نظام سنجش صالحیت

 :آن خواهد بود

مجلس  پس از آن معلمان در هیئت دولت و بندیرتبهو  هاصالحیتتصویب الیحه نظام سنجش بررسی و  .2

 ؛شورای اسالمی

در بودجه سنواتی  آناعتبارات الزم برای اجرای  تأمینو  بینیپیشاختصاص ردیف اعتباری خاص و  .5

 ؛وپرورشآموزش
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 ؛انسانی منابعقوانین مربوط به  ویژهبه ،قوانین و مقررات موجود همسوسازیاصالح و  .3

 معلمان؛ شأن و جایگاه به نسبت گیرانتصمیم و مسئوالن دغدغه افزایش و عمومی مطالبه ملی، عزم ایجاد .1

 معلمان؛ ایحرفه هایصالحیت ارتقای و توانمندسازی بر تأکید و تمرکز .2

 ویژه معلمان.وپرورش بهسازی و همراهی بدنه آموزشفرهنگ .6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هاپیوست  
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 اندازچشم 

های واالی انسانی، های نظام، عامل به احکام اسالمی، برخوردار از فضایل الهی و ارزشمعتقد به ارزشمعلمانی 

ای، توانمند در های حرفههای الزم برای ایفای وظایف معلمی، سرآمد در صالحیتدارای انگیزه و توانمندی

ظایف خود، پیشتاز در ایجاد محیط ها و وهای نوین آموزشی برای حسن انجام مأموریتگیری از فناوریبهره

های علمی و تربیتی و اثربخش برای فراگیران، برخوردار از منزلت اجتماعی و کرامت مطلوب و خلق موقعیت

 مند به عزت و اعتالی جامعه اسالمی ایران.واالی معلمی، الگویی شایسته در جامعه و عالقه

 

 اصلی هایگیریهای اجرایی و جهتسیاست ،راهبردها 

 راهبردها -

 ؛منابع انسانی مالی، حقوق و دستمزد و ویژه منابعبهها سایر نظام و نظاماین برقراری ارتباط منطقی و هدفمند بین  .2

 ی(؛سازمانبروندرون و ها )و ظرفیت هایتوانمنداستفاده بهینه و حداکثری از همه منابع،  .5

 آنان؛ مؤثرو عملکرد  هاها، توانمندیها بر اساس شایستگیتغییر مسیر شغلی و نظام پرداخت .3

 ؛یا عملکردی ها از نظام توزیعی به پرداخت بر اساس حقوق امتیازیتغییر نظام پرداخت .1

 ؛و افزایش انگیزه شغلی مزایا و تسهیالت اعطایی ،هاایجاد تناسب حداکثری بین رتبه .2

 ها و مراحل آن؛یابی مستمر طرح و بازنگری در شیوهشپایش و ارز .6

 منابع انسانی؛ ی مربوط بهفرایندها و روندها ،ساختارها بازنگری و اصالح .7

 

 رویکردها -
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 کارآمد و اثربخش؛ ،طراحی و استقرار نظام و ساختار عملیاتی و اجرایی ویژه .2

 .ی مربوط به منابع انسانیهامؤلفهی ابعاد، عناصر و تمامبهپرداختن نگری جانبههمه .5

 

 هاسیاست -

 ؛و مدل پلکانی شدهنییتعهای اولویت بر اساس، گامبهو گام تدریجی ،ایاجرای مرحله .2

 های الکترونیکی؛گیری حداکثری از فناوری و استقرار سامانهبهره .5

 ریزی و اجرا به خود آنان؛معلمان و واسپاری مسئولیت برنامه مؤثرمشارکت جلب بر  دیتأک .3

 خود معلمان؛ها و کاهش تمرکز و تفویض اختیار حداکثری به استان .1

 .و مدرسه ویژه معلمانتمرکز بر صف، بهید و تأک .2

 

 

 یبندرتبهو سنجش صالحیت  نظام دو دالیل تلفیق 

 :از اندعبارتتلفیق شوند،  باهمی بندرتبهصالحیت و  سنجشدالیلی که باعث شد تا دو نظام  ازجمله

  در حقیقت  طراحی نظام سنجش صالحیت است.فرایند تعیین رتبه معلمان و نحوه ارتقا به رتبه باالتر، مستلزم

بدون  بندی است، لذا سنجش صالحیتمقدمه رتبه سنجش صالحیت و سنجش صالحیت نیازمند بندیرتبه

 .پذیر نیستبندی بدون سنجش امکانو رتبه معنا نخواهد داشت بندی(رتبه) آن گیری ازنتیجه

  آمده در یک هدف عملیاتی هوشمندانه صالحیت بندی و سنجشنظام رتبه ، هر دوسند تحول بنیادیندر 

 است.

  یعنی  ،و بدون تعیین هدف آن تنهاییبهوسیله و روش بوده و  جنسماهیت و فلسفه نظام سنجش صالحیت، از

 قابل توجیه نخواهد بود. و فاقد ارزش استبندی رتبه

 

  هانظامی با سایر بندرتبهارتباط نظام 



 

62 
 

عنوان ، بهیزهپذیر و باانگانسانی مؤمن، متعهد، خالق، فکور، توانمند، مسئولیتمنابعجایگاه واال و نقش محوری  

و  ییکاراآن در ارتقا،  یروپرورش و تأثدر آموزش یژهوترین رکن و ارزشمندترین سرمایه سازمانی، بهمهم

ثیرگذار برای تربیت مدیریت این عنصر تأ .وتربیت، همواره مورد تأکید قرارگرفته استاثربخشی نظام تعلیم

بایسته  اقداماتویژه و  یسازوکارهاوتربیت، مستلزم تدابیر الزم، تحقق اهداف اصلی تعلیم و ای و تخصصیحرفه

 .است

های اصلی و ایجاد پیوستگی آشکار و ها و زیرنظاماثربخشی و کارآمدی این نظام مستلزم یافتن ارتباط میان مؤلفه 

مستقیم و غیرمستقیم از  تأثیرها، قلمرو، وظایف و کارکردها و میزان اثرگذاری و نهان با هر یک از زیرنظام

نظام  دروندادعنوان به «عملکردارزیابی » و «ندسازیتوانمتربیت و » هایبروندادهای نظام مثالً یکدیگر است.

بندی، های رتبهعنوان ورودی نظامتواند بهشود و خروجی نظام سنجش صالحیت، میتلقی می سنجش صالحیت

 چنان ها راها،  آننظام سویه های دوسویه و گاه چندنگهداشت، بازآموزی و نظام پاداش قرار گیرند. ارتباط

یکی از راهکارهای اساسی برای ایفای  شود.ها غیرممکن میو تفکیک آن جداسازی عمالًسازد که تنیده میدرهم

و  نظام سنجش صالحیتانسانی با ی مرتبط با مدیریت منابعهانظامو سازنده بین  مؤثرایجاد ارتباط  نقشاین 

 شود.یم در زیر اشاره هاآنترین است که به برخی از مهمبندی رتبه

 معلم(تربیت)و تأمین  نظام جذب .1

 فتهرکارگبهآموزان های شغل معلمی شناسایی و برای هدایت دانشدر این نظام که افراد واجد شرایط و صالحیت 

شوند. ها سنجیده و انتخاب ها نیز متناسب با این شاخصتا ورودیشود های حداقلی تعیین شوند، باید شاخصمی

آن فرآیند  تبعبهشود و می شدهجذبهایی موجب ارتقای سطح استاندارد و کیفیت نیروهای چنین شاخص

 کند.بندی را تسهیل و اثربخش میرتبه

 ای(تربیت حرفه) نظام تربیت و توانمندسازی .2

های علمی و تربیتی ای و تخصصی و توانمندیهای حرفهها، مهارتدانش، شایستگیتوسعه  هدف اصلی این نظام 

که موجب تقویت افراد و ایجاد زمینه برای کسب این نظام ضمن این وپرورش است.معلمان متناسب با نیاز آموزش
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بر بازآموزی و  مجدداً، موردنظرعدم موفقیت در کسب رتبه  صورت در ،هاسترتبه استحقاقی ارتقای صالحیت

 شوند.ها به این نظام ارجاع داده میکسب صالحیت

 نظام حقوق و دستمزد .3

 .دهی و کنترل مستقیم و غیرمستقیم دستمزدها تمرکز داردریزی، سازمانبخشی از مدیریت منابع انسانی بر برنامه 

های مستقیم از قبیل داختشامل پر ،کنندکه کارمندان بابت انجام وظایف خود دریافت میحقوقی  ،در حقیقت

ها و تعطیالت و سبدهای های معوق، حقوق مرخصیهای غیرمستقیم مانند پرداختحقوق پایه و انواع پرداخت

 شود.های کارمندان نمیسالمت است. باوجوداین حقوق و دستمزد شامل انواع دیگر پاداش

. لذا هرگونه تغییر است شایستگینظام  اساس بربندی مستلزم طراحی نظام حقوق و دستمزد کارآمدی نظام رتبه 

نظام سنجش صالحیت و آگاهی از اثربخشی  اجرای دقیق مثبت یا منفی در نظام حقوق و دستمزد باید مشروط به

 فعالیت آنان باشد.

 نظام پاداش و جبران خدمات .4

مستمر، در قبال حسن  شود که سازمان عالوه بر حقوق و دستمزدجبران خدمات به هر نوع دریافتی اطالق می 

بندی کند. نظام سنجش صالحیت و رتبهو عملکرد موفق برای افزایش انگیزه به کارکنان خود اعطا می وظیفهانجام

های مادی و از حمایت های بیشتری داشته باشد،که شایستگی هرکسیمبتنی بر نظام پاداش و جبران خدمات بوده و 

تالش شود باید  ،این نظام اساس بر شود.خدمات بیشتری برخوردار میپاداش و جبران  تسهیالت و معنوی و

 بندی ارتباط منطقی برقرار کند.ها و تسهیالت نیز با نظام سنجش صالحیت و رتبههرگونه افزایش در پرداخت

 

 نظام ارزیابی عملکرد .5

 از یک هر فعالیت و کار محیط شرایط و هاکوشش ها،مسئولیت ها،مهارت مقایسه و سنجش بررسی، فرآیند 

 و ضعف و قوت نقاط شناخت منظوربه معین است که زمانی هایدوره یا فواصل در مدیر توسط سازمان کارکنان

 با عملکرد، استانداردهای حداقل کسب از اطمینان برای آنان لیاقت و کفایت درجه و نسبی اهمیت و ارزش تعیین

کارکنان  سایر و آنان عملکرد بهبود برای انگیزه ایجاد و پاداش اعطای و موردسنجش ضوابط و معیارها از استفاده
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و ده کرهای سنجش صالحیت استفاده برخی ورودی عنوانبهاز خروجی ارزیابی عملکرد،  بایدشود. انجام می

 از نتایج سنجش صالحیت در تکمیل فرآیند ارزیابی عملکرد هم استفاده کرد. متقابالً

 نظام پژوهش .6

های نظام تعلیم و تربیت به تحقیق، پژوهش مسائل و پرسش دربارهمند نظام صورتبهنظامی که در آن پژوهشگران  

افرادی که در نظام پژوهش، عملکرد موفق و خروجی مناسبی داشته باشند، از امتیازات  پردازند.و ارائه راهکار می

های پژوهشی آنان در و از مشارکت و کاربست یافته شوندمند میبندی بهرهآن در نظام سنجش صالحیت و رتبه

 ارتقای کیفیت این دو نظام استفاده خواهد شد.

 

 

 نظام خالقیت و نوآوری .7

مؤثر  هاگروه وهای افراد، مؤسسات ها و مهارتگیری، ارتقا و استفاده از توانمندینظامی که در شناسایی، شکل 

ها و استعدادها فراهم بالقوه ایجاد نوآوری و شکوفایی کلیه قابلیت برداری را از بسترهایبوده و حداکثر بهره

 آورد.می

های آن معلمانی که در نظام تعلیم و تربیت، خالقیت و نوآوری بیشتری داشته باشند، از امتیازات مربوط به شاخص 

یافته و استانداردهای  گذاری، خالقیت و نوآوری افزایشواسطه این ارجرود بهشوند و انتظار میمند میبهره

 بندی معلمان ارتقا یابد.های نظام سنجش و رتبهشاخص

 

 نظام بازنشستگی .8

دوران اشتغال و غالباً میانگین  و مزایای پرداخت به فرد در دوران بازنشستگی، بر اساس حقوق می که در آننظا 

های پرداخت کسور بازنشستگی های آخر خدمت و در مواردی با اعمال ضریبی خاص و با لحاظ شدن سالسال
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های دوران بندی باید در نظام بازنشستگی بر دریافتینتایج رتبه شود.یم پرداخت از طرف صندوق و محاسبه

 شوند.بندی برخوردار یر مستقیم داشته باشد و افراد بتوانند از مزایای رتبهتأثبازنشستگی 

 

 

 


