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س مجلنندگاي به نمایسي معلم حق التدر۵٠٠٠نامه   

 
  ١٣٨٧هم مهر دهف شنبهچهار                                                                                      سيمعلمان حق التدر 
  

پرورش قبول شده آزمون استخدامی وزارت آموزش ودر١٣٨٦سال مهرمعلمان حق التدريسی هستم که درزما تعدادی ا

 سال از ١آزمون را داده بود اما با وجود گذشت خدام معلمان حق التدريس قبولی درآموزش و پرورش قول است. ايم

دام ما وجود ندارد هيچ مشکلی جهت استخ. جهت استخدام ما صورت نگرفته استهيچ اقدامی درنوزبرگزاری آزمون ه

که معلمان حق التدريس صورتی است که تعدای ازوقف استخدام ما را داده و اين درتعلی احمدی دستوراما آقای وزير

 در آقای عليرضا علی احمدی. خدام استخدام شده انداستامربرای جلوگيری دروزيردستورآزمون قبول شده اند قبل ازدر

 اساسی بی محور۵با  ط نمايندگان مجلس شورای اسالمی واواسط تابستان امسال توسجريان طرح استيضاح خود آه در

استخدام معلمان حق امرمه چهارم توسعه، بی توجهی محض درجمله قانون برناتوجهی به اجرای قوانين موجود از

ی عدم درك حساسيتهاشناخت مشكالت وانی دروزير، ناتوفرهنگيان ازقشردرصد از٩٠س، نارضايتی حداقلالتدري

عنوان آشورفرهنگيان سراسرلی ادارات ومشكالت مابی توجهی دراين بخش وآموزش و پرورش و بحران زايی در

ی سال آزمون استخدامافرادی داد آه درازنفرارهز١٠پس گيری امضای نمايندگان، تن به قبول استخدام شد، برای باز

منتفی شدن طرح ازروز٢١اما با گذشتسپری شده بود،حتی مراحل استخدامی آنها نيزوگذشته پذيرفته شده بودند

 را نيرو هزار ١٠ نحكم استخدامی اي به طراحان استيضاح عمل نكرده و دعلی احمدی به قول خو ،استيضاح

  . استنكردهصادر

احمد مرادی دکتر ،روابط عمومی وزارت آموزش و پرورشبه گزارش  " به نقل از سايت وزارت آموزش و پرورش

والن ئوعده مسخصوص تحقق قول وو پرورش با اشاره به مطلب فوق درکل روابط عمومی وزارت آموزش مدير

والن آموزش ئ مسۀوعدمطابق قول و:  افزودمتقاضيان استخدامراستای جذب و استخدام برخی ازآموزش و پرورش در

موانع قانونی آن مرتفع آموزش و پرورش پاره ای ازمتقاضيان استخدام درپرورش جهت جذب و استخدام برخی ازو 

شياران نهضت سوادآموزی که آموزبه جز: ادامه افزودمرادی در . استخدام اين نيروها فراهم گرديدشرايط برایشد و

حق التدريس هايی که مراحل از هزار نفر۵، ای مدرک فوق ديپلم به باال باشندماه خدمت و بيمه داشته و دار٦٠بيش از

ما معلمان ." د استخدام وزارت آموزش و پرورش می شون١٣٨٧ماه ش را طی کرده اند نيز از اول مهرآزمون و گزين

گانه آقای علی احمدی و  هستيم و نسبت به رفتارهای دواستخدام خودانتظارسال است که در١حق التدريس بيش از

شما ازو.  به اين موضوع معترض هستيمبی توجهی مسولين نسبت از استخدام معلمان حق التدريس وممانعت ايشان

  .آزمون اقداماتی صورت گيردخدام معلمان حق التدريس قبولی درجهت استيندگان محترم مجلس خواهشمنديم درنما

همينطور هر ن نامه را به همه آنها بفرستيد وحق التدريس اين آدرس لينک ايميل نمايندگان مجلس اين عزيزدوستا
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