
 8/3/1369مصوب   -قانون متعهدين خدمت به وزارت آموزش و پرورش
 

هاي دبيري آموزان دانشسرها و دانشجويان مراكز تربيت معلم و دانشگاههاي تربيت معلم و رشتهدانش ـ 1ماده 

دانشگاهها و موسسات اموزش عالي مكلفند در آغاز تحصيل خود به وزارت آموزش و پرورش تعهد خدمت بسپارند و 

نياز آن وزارت مذكور و يا اعالم عدم  مربوط منوط به سپردن تعهد ثبتي به وزارت تحصيل آنان در مراكز تحصيلي

 .باشدمي

آموزان و انساني آموزشي خود عالوه بر دانشتواند جهت تامين نيروي وزارت آموزش و پرورش مي ـ 2ماده 

هاي علميه عالي و طالب حوزهماده يك از دانشجويان داوطلب دانشگاهها و موسسات آموزش  دانشجويان موضوع

التحصيالن مراكز تربيت معلم از هر لحاظ مشمول اين قانون و قانون معافيت فارغ د، اين متعهدينتعهد خدمت اخذ كن

 مجلس شوراي 29/7/1363قانون نظام وظيفه عمومي مصوب 7از خدمت زير پرچم در زمان صلح با رعايت ماده 

 .اسالمي خواهند بود

دو برابر مدت تحصيل كه حداقل آن كمتر از ميزانمتعهدين خدمت مكلفند پس از فراغت از تحصيل به  ـ 3ماده 

نمايد خدمت كنندو هيچ يك از پنج سال نخواهد بود درهر محلي كه وزارت آموزش و پرورش تعيين مي

شمول  ها و سازمانها و موسسات دولتي وشركتهاي دولتي و وابسته به دولت و شهرداريها و موسساتي كهوزارتخانه

نمايد اسالمي كه به نحوي از بودجه عمومي استفاده ميذكر نام است و نيز نهادهاي انقالب قانون بر آنها مستلزم 

قبيل متعهدين به نحوي كه با انجام تعهد آنان مجازنيستند قبل از انجام يا لغو تعهد نسبت به استخدام و به كارگيري اين

 .منافات داشته باشداقدام نمايند

متعهدين به هر عنوان كه متعهد قبل از انجام يا ريز نمرات و تاييديه تحصيلي به  نامه ياتسليم گواهي  ـ 4ماده 

هاي مورد نياز وزارت آموزش و  مند شود ممنوع است مگر جهت تحصيل در رشته لغو تعهد بتواند ازمزاياي آن بهره

دارات وابسته و تابعه وزارت پرورش با سپردن تعهدخدمت جديد و يا ضبط در پرونده استخدامي آنان در سازمانها وا

 .محرمانه از طريق واحدهاي ذي ربط صورت خواهد گرفت مزبور كه آن هم مستقيما به صورت

، اخراج و يا ، ممنوعيت از ادامه تحصيلتحصيل متعهدين در صورت ترك تحصيل يا انصراف از ادامه ـ 5ماده 

خدمت و باز خريد نمودن خدمت و به  خدام ناشي از تقصير ، ترك، عدم است، استنكاف از استخدامانفصال دايم ازخدمت

جز در موارد استثنايي نمودن موجبات عدم انجام تمام يا قسمتي از خدمت مورد تعهد به طور كلي در صورت فراهم 

خواست تحصيلي و دو برابر حقوق كارآموزي دريافتي را حسب درهاي مذكور در اين قانون مكلفند دو برابر هزينه

دولت پرداخت نمايند، چنانچه قسمتي از وزارت فرهنگ و آموزش عالي و وزارت آموزش و پرورش به خزانه 

 .شده باشد وجوه مزبور به نسبت كسر خدمت دريافت خواهد شدخدمت مورد تعهد انجام



را معلول عمل وي تلقي  ـ چنانچه موارد ياد شده در ماده فوق ناشي از تقصير متعهدنباشد و عرفا نتوان آن تبصره

فوق معاف بوده و تعهد وي لغو  ، متعهد از پرداخت وجوه مذكور در مادهوزارت آموزش و پرورشنمود به تشخيص 

 .خواهد شد

دانشجويان متعهد به خدمت موضوع اين قانون از آغازتحصيل خود به استخدام آزمايشي وزارت آموزش  ـ 6ماده 

ورود به دوره تحصيلي مورد  فوق العاده شغل مربوط به مدارك تحصيلي الزم جهت و از حقوق وو پرورش درآمده

حقوق و فوق العاده  آموزان دانشسراهاي تربيت معلم معادلضمنا حقوق كارآموزي دانش. نظر برخوردار خواهند شد

 .شغل مربوط به مدرك تحصيلي الزم جهت ورود به دوره تحصيلي مورد نظر پرداخت خواهد شد

آموزان ودانشجويان مذكور مانع از استفاده آنان از امكانات ـ پرداخت حقوق كارآموزي و حقوق به دانش بصرهت

هاي فني رفاهي عمومي از قبيل خوابگاه و وام صندوق رفاه و غيره كه دانشسراها و مراكزتربيت معلم و آموزشكده 

دهند نخواهدبود، لكن وال در اختيار آنان قرار ميهاي علميه معم عالي و حوزهو دانشگاهها و موسسات آموزش 

 .كسر خواهد شدروزي و هزينه خوابگاه از وجوه پرداختيهاي شبانه  هزينه

سال از  4تحصيل دانشجويان دوره كارداني و حداكثر سال از مدت 2پس از استخدام رسمي حداكثر مدت  ـ 7ماده 

جز سابقه خدمت رسمي آنان آموزان دانشسراهاي تربيت معلمدانشجويان دوره كارشناسي و دانش مدت تحصيل

 .قابل محاسبه خواهد بود)  ، بازنشستگي، گروه  پايه( منظور و از نظر ترفيع 

مراكز تحصيلي  54شدگان قبل از سال پذيرفته  ، بهـ حكم ماده فوق با پرداخت كسور بازنشستگي مربوط تبصره

اند تسري يافته و آثار مالي نشدهن قانون از خدمت وزارت آموزش و پرورش خارج تصويب اي مزبور كه تا تاريخ

 .الزم االجرا خواهد بود 1/1/1368ناشي از آن از تاريخ 

التحصيالن دانشسراهاي ، فارغ وزارت آموزش و پرورش در صورت نياز و تاييد صالحيت متعهدين  ـ 8ماده 

و ماده طبق  صورت با آنانامي ساير متعهدين را به قطعي تبديل ودر غير اين تربيت معلم را استخدام و وضعيت استخد

 .تبصره ذيل آن رفتار خواهدشد

پرداخت اضافه اعتبار به وزارت فرهنگ جهت  قانون 2قوانين و مقررات مغاير با اين قانون و تبصره  ـ 9ماده 

 .گردداين قانون لغو مياز تاريخ تصويب  11/3/1343معلم مصوب اجراي قانون تربيت 

نامه اجرايي اين قانون توسط وزارت آموزش و پرورش تدوين و به تصويب هيات وزيران خواهد آيين  ـ 10ماده 

 .رسيد

 

 

 



  آئين نامه اجرائي قانون متعهدين خدمت به وزارت آموزش وپرورش

  28/9/1369ه  368ت /82138شماره 

 
وزارت  1/6/1369مورخ  2338/600بنا به پيشنهاد شماره  25/9/1369هيات وزيران در جلسه مورخ 

آئين  8/3/1369قانون متعهدين خدمت به وزارت آموزش و پرورش مصوب  10آموزش و پرورش و به استناد ماده 

  :نامه اجرائي قانون مزبور را به شرح زير تصويب نمود

 
در اين آئين نامه اختصارا  8/3/1369مت به وزارت آموزش و پرورش مصوب قانون متعهدين خد -1ماده 

  .قانون ناميده ميشود

قانون حداكثر تا پايان نيمسال اول تحصيلي صورت مي گيرد و ثبت نام و  1اخذ تعهد از مشموالن ماده  -2ماده 

در نيم سال دوم سال اول . باشدتحصيل آنان در موسسات موضوع قانون در نيم سال اول تحصيلي بصورت مشروط مي 

قانون مستلزم ارائه گواهي تعهد از وزارت آموزش و پرورش و يا اعالم عدم نياز  1ثبت نام و تحصيل مشموالن ماده 

  .وزارت مذكور مي باشد

استخدام و اشتغال متعهدين خدمت به وزارت آموزش و پرورش در ساير وزارتخانه ها ،سازمانها  -3ماده 

ولتي ، شركتهاي دولتي ووابسته به دولت ، شهرداريها وموسساتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام وموسسات د

است و نيز نهادهاي انقالب اسالمي بنحوي كه با انجام خدمت مورد تعهد آنان به وزارت آموزش و پرورش و قوانين 

تگاهها در صورت استخدام متعهدين خدمت به اين قبيل دس.ومقررات استخدامي منافات داشته باشد ، ممنوع است 

  .مكلفند به محض اطالع نسبت به لغو احكام استخدامي آنان اقدام نمايند . وزارت آموزش و پرورش

مدت اشتغال اين گونه متعهدين در زمان تعهد و قبل از انجام تعهد يا لغو آن در ساير دستگاهها به هيچ وجه  –تبصره 

  .حسوب نخواهد شدجزء سابقه خدمت آنان م

وزارت آموزش و پرورش مي تواند در صورت نياز ، دانشجويان متعهد خدمت را كه به داليل موجه  -4ماده 

موفق به اخذ مدرك تحصيلي دوره مورد نظر نمي گردند ، با آخرين مدرك تحصيلي مكتسبه در صورتي كه باالتر 

قانون نسبت به لغو تعهد آنان اقدام  5با رعايت تبصره ماده  از مدرك ورود به دوره تحصيلي مربوط باشد استخدام يا

  .نمايد

متعهدين خدمت به وزارت آموزش و پرورش در مدت استفاده از مرخصي تحصيلي از مزاياي حقوقي و  -5ماده 

  .استخدامي برخوردار نخواهند شد

دانشجويان و دانش آموزان متعهد خدمت به وزارت آموزش و پرورش در صورت تبديل تعهد ،مشمول  -6ماده 

  .ضوابط ومقررات قانون و اين آئين نامه مي شوند



كه از دانشگاه تربيت معلم ، هنرسراي عالي ، دانشسراي  1354مدت تحصيل پذيرفته شدگان قبل از سال  -7ماده 

به تشخيص وزارت آموزش و (، دانشسراي عشايري و مراكز تحصيلي مشابه  مقدماتي ، دانشسراي كشاورزي

و رشته هاي دبيري دانشگاهها فارغ التحصيل شده اند ،بدون سند تعهد جزء سابقه خدمت رسمي انان ) پرورش 

  .محسوب خواهد شد

جزءسابقه خدمت دوره هاي تحصيلي كه مدت آنها حداقل برابر يكسال تحصيلي است از نظر احتساب  -8ماده 

تابستانهاي واقع بين سالهاي تحصيلي و تابستان سال فراغت از تحصيل در مورد فارغ .رسمي ، قابل محاسبه مي باشد

  .التحصيالن خردادماه ،جزء مدت تحصيل آنان منظور مي گردد

ان رسمي از متعهدين خدمت موضوع قانون و افراد تحت تكفل آنان باپرداخت حق بيمه معادل كارمند -9ماده 

  .مزاياي بيمه درماني و ساير بيمه هاي مربوط بهره مند خواهند شد

متعهدين خدمت موضوع قانون كه مشمول خدمت وظيفه عمومي هستند در صورتي كه به هر دليل موفق  -10ماده 

  .به انجام تمام يا قسمتي از خدمت مورد تعهد نگردند به حوزه وظيفه عمومي مربوط معرفي خواهند شد

 حسن حبيبي  –معاون اول رئيس جمهور 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


	قانون متعهدین خدمت به وزارت آموزش و پرورش- مصوب 8/3/1369

