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 شوري یک
  

    رفع انحصار از زبان انگلیسی در نظام آموزش همگانی کشور طرح
  

  
  

  هاي ارجاعی کمیسیون
  : اصلی 

 

  
  : فرعی 

  
  
  

  .شود دلیل حجم زیاد،  جداگانه چاپ می بهقانونی سوابق متن 
  

  
  قوانین معاونت

  آموزش، تحقیقات و فناوري

برنامـه و   - امنیت ملی و سیاست خارجی - اجتماعی
  فرهنگی  - بهداشت و درمان - بودجه و محاسبات
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٢ 

  تعالی باسمه
  

  محترم مجلس شوراي اسالمی ریاست
   ،نماینـدگان رسـیده اسـت   نفر از  57امضاي  احتراماً طرح ذیل که به

  .دشو جهت طی مراحل قانونی تقدیم می
  

  ):دالیل توجیهی(مقدمه 
خصوص آموزش زبان در  1395معظم رهبري در اردیبهشت مقام 

این اصرار بر ترویج زبان انگلیسی در کشور ما یک کار «: خارجی فرمودند
فقط  بله زبان خارجی را باید بلد بود اما زبان خارجی که. ناسالم است

امروزه کسانی که ] مثالً[ ...زبان علم که فقط انگلیسی نیست. انگلیسی نیست
زنند کمتر از کسانی نیستند که به زبان انگلیسی  به زبان اسپانیولی حرف می

شود؟ زبانهاي  چرا زبان فرانسه یا زبان آلمانی تعلیم داده نمی... زنند حرف می
ما ... کشورهاي پیشرفته شرقی هم زبان بیگانه است، اینها هم زبان علم است

ایم زبان  عالوه بر اینکه این زبان را کرده... ایم تر شده حاال از پاپ کاتولیک
پایین در ] در مقاطع[آوریمش  خارجی انحصاري مدارسمان مدام داریم می

خواهیم زبان فارسی را ترویج  چرا؟ ما که می! اهها و در مهدکودک دبستان
آن وقت ما بیاییم زبان ... یک عالَم خرج کنیم و زحمت بکشیمکنیم، باید 

ها را خودمان با پول خودمان، با خرج خودمان، با مشکالت خودمان آن
حرف این است که بدانیم چه کار داریم ... این عقالئی است؟. ترویج کنیم

خواهد چگونه نسلی در این کشور پرورش بیابد و  کنیم، بدانیم طرف می می
 .»با چه خصوصیاتی

ــه   ــان خــارجی ب ــه عــدم ضــرورت تعلــیم زب ــا توجــه ب  همچنــین ب
آموزانی که به هر دلیـل بـه تحصـیل دانشـگاهی نخواهنـد پرداخـت و        دانش
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٣ 

ضـعف  توانـد در   تأثیرات نامطلوبی که اجبار به آموختن زبـان خـارجی مـی   
آموزانی  الخصوص دانش علی ،آموزان داشته باشد تحصیلی این گروه از دانش

آموزي و ورود سـریع بـه بـازار کـار مسـیر تحصـیل در        که با هدف مهارت
نظـر   کننـد و بـه   اي را انتخـاب مـی   هاي کار و دانش و یا فنی و حرفـه  خهشا
   . رسد نیاز ضروري به آموختن زبان خارجی نداشته باشند می

همچنین از آنجا که آموزش زبان در مدارس نسبت به آموزش در 
آمیز بوده و بهتر است که آموزش  آموزشگاههاي آزاد زبان کمتر موفقیت

یسی و غیرانگلیسی از محیط مدارس خارج شده و از تمامی زبانهاي انگل
 .طریق آموزشگاههاي آزاد صورت گیرد

طرحهاي قطبی جهان آینده و شکست  انداز چند با عنایت به چشم
گرایی و لزوم تکثر ارتباطات فرهنگی  سازي و اهمیت روزافزون منطقه جهانی
ست نظام اي اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جهان آینده ضروري ابهبا قط

. المللی را فراهم آورد اي مهم بینهنآموزش همگانی کشور زمینه آموختن زبا
همچنین ضروري است که آموزش زبانهاي خارجی در ارتباط با 

هاي تخصصی مشترك، براي  اي خارجی و از طریق ایجاد رشتهههدانشگا
آموزان امکان بهرمندي از زبانهاي غیرانگلیسی در کسب دانش  زبان

 .هی را نیز فراهم آورددانشگا
لذا با هدف تحول آموزش زبان خارجی در آموزش همگانی کشور و 
همچنین جهت رفع انحصار و ایجاد فرصت براي عالقمندان به زبانهاي 

رفع انحصار از زبان انگلیسی در نظام آموزش همگانی «غیرانگلیسی طرح 
 :شود مجلس شوراي اسالمی تقدیم میبه » کشور
 - فریـدون احمـدي   - قدوسـی  کریمـی  - عبادي - مسعودي - خواه آزادي

 - )بجنـورد (اکبـري  - ترکـی  - نظـر افضـلی   - اصغر سـلیمی  - شیویاري
 - شـرفی  - هیعبـدال  - علیرضا سلیمی - سالمی هباننگ - نوري - پور قاضی

 - مصـري  - پورمختـار  - همتی - ابطحی - نوروزي - فرهنگی - کیا حسینی
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٤ 

ــد ــی - کولیون ــدیان - گیالن ــاظم - محم ــور - زاده ک ــفري - يذوالن  - ص
 - همـایون هاشـمی   - نـژاد  تربتی - میرزاده - اکبر کریمی علی - نانواکناري

 - مقصـودي  - حیـدري  - فالحتی - رنجبرزاده - مازنی - شاهرودي حسینی
 - برزگرکلشـانی  - الهـوتی  - بنایی - کیا حسینی - کبیري - الرگانی موسوي
 - پور کمالی - راد ملکشاهی - ابوترابی - صالح ییبابا - پوربافرانی - سروش
  محمدي انارکی - حسینی نقوي - ساعدي - پالنگان زاده پاپی - هالن یوحدت

 
  :عنوان طرح

 زبان انگلیسی در نظام آموزش همگانی کشوراز رفع انحصار 
 

تصویب این قانون آموزش زبان انگلیسی در نظام  تاریخاز  - 1ماده 
و وزارت آموزش و  خواهد داشتآموزش همگانی کشور جنبه اختیاري 

امکان  استپرورش به شرحی که در ادامه این قانون خواهد آمد مکلف 
اي را به صورت اختیاري  المللی و منطقه آموزش سایر زبانهاي مهم بین

  .فراهم آورد
 کردهآموزانی که گرایش نظري را براي تحصیل انتخاب  دانش -تبصره

مـورد  خارجی ی از زبانهاي الزم است حداقل مهارت مکفی در یک کنند مییا 
 .کنندتأیید را کسب 

هر کـدام از دانشـگاههاي کشـور بـا همـاهنگی دسـتگاههاي        - 2ماده
با دانشـگاهها،   تفاهمنامهتوانند در اجراي این قانون نسبت به عقد  ربط می ذي
هاي علمـی و فرهنگـی، نهادهـاي دولتـی و      سسات آموزش عالی، انجمنؤم

در کشورهایی که آموزش زبـان آن کشـورها بـه    مدنی یا کنسرسیومی از آنها 
اي، مـراودات فرهنگـی و تجـاري داراي     المللـی و منطقـه   لحاظ گستره بـین 

 .کنندباشد، اقدام  اولویت می
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میزان ارائه خدمات آموزش همگانی در خصوص هر زبـان    - 1تبصره
متناسب با مشارکتی خواهد بود که کشور یا کشورهاي طرف تفاهم در یـک  

هاي علمی و فنی، اعزام مدرس و  ساله از طریق همکاري حداقل پانزدهبرنامه 
الملــل  هــاي بــین ارائــه بورســیه بــراي تربیــت مــدرس و معلــم در پــردیس

هاي آموزشی در منـاطق   دانشگاههاي کشور و بخشی از هزینه برقراري دوره
 .کردآموزان فاقد توان مالی تقبل خواهند  هزینه دانش محروم و کمک
دانشگاههاي مجري این قانون مکلف هستند در پـنج سـال    - 2تبصره

هـاي   از بورسیه دوره %)60(درصد حداقل شصت تفاهمنامهابتداي اجراي هر 
 شده از سوي طرف خارجی را به معلمان موضـوع تبصـره   آموزش زبان تعهد

 .این قانون اختصاص دهند )5(ماده  )2(
ر یـک از  در هـ  نـد دانشـگاههاي مجـري ایـن قـانون مکلف     - 3تبصره

هاي موضوع این ماده عالوه بر آموزش زبان، حـداقل در دو رشـته    تفاهمنامه
که مقاطع تکمیلی آن نیز در همان دانشـگاه برقـرار و یـا در شـرف تأسـیس      

 .هاي آموزشی مشترك را مورد تعاهد قرار دهند است، ایجاد دوره
تصویب این قانون آموزش و پرورش مکلف خواهد  تاریخاز  - 3ماده

بود آموزش زبانهاي موضوع این قانون و زبـان انگلیسـی را صـرفاً از طریـق     
ســال  ســهآموزشــگاههاي آزاد تحــت نظــارت آن وزارت و حــداکثر معــادل 

 .کندآموزان مقطع دبیرستان ارائه  تحصیلی منحصراً براي دانش
اي آموزش، امتحانـات و  شهروآموزشگاههاي آزاد در مورد  - 1تبصره

نمرات و طول مدت سال تحصیلی و امثالهم استقالل عمل خواهند داشت و 
قط مجاز به برگزاري یک آموزش و پرورش ضمن اعمال نظارت حاکمیتی ف

همچنـین وزارت  . ی در سـال آخـر دوره دبیرسـتان خواهـد بـود     ئآزمون نها
حـداکثري  منـدي   آموزش و پرورش مکلف اسـت جهـت تسـهیل در بهـره    

آموزان از خدمات آموزشگاههاي آزاد نسبت به تعیـین سـطوح قیمتـی     دانش
 .کندارائه خدمات آموزشی در این آموزشگاهها نظارت و اعمال مقررات 
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آموزانی که خواهان تحصیل در گرایش نظري بـوده و   دانش - 2تبصره
تواننــد از  قــادر بــه تــأمین حــداقل هزینــه آموزشــگاههاي آزاد نباشــند مــی 

  .مند شوند این قانون بهره )2(ماده  )1(هاي مذکور در تبصره  ورسیهب
طـور موقـت و بـراي مـدت      وزارت آموزش و پرورش بـه  - 3تبصره

هـایی کـه معلـم زبـان      سال مجاز خواهد بود در مورد شهرسـتان  پنجحداکثر 
، غیرانگلیسی با تحصیالت دانشگاهی حضور ندارد بـا کمـک وزارت علـوم   

و سازمان خارجی طرف تفاهم از طریق برگزاري آزمون  تحقیقات و فناوري
ن او دانش کافی دارند اقدام و منتخبـ نسبت به شناسایی متقاضیانی که تسلط 

. کنـد را صرفاً براي آموزش سطوح مقدماتی به آموزشـگاههاي آزاد معرفـی   
توانـد بـه صـورت     هـا مـی   آمـوزان در ایـن شهرسـتان    تکمیل آموزش دانش

و بـا اسـتفاده از معلـم    ) داقل معادل یک سال تحصـیلی ح(هاي فشرده  دوره
 .مدعو از مرکز استان و یا کشور طرف تفاهم صورت گیرد

در مناطق دورافتاده و محـروم کـه بـه هـیچ عنـوان امکـان        - 4تبصره
برقراري آموزشگاههاي آزاد و ارائه آمـوزش در همـه زبانهـاي مـورد تأییـد      

همکـاري یکـی از دانشـگاههاي     تواند با فراهم نیست، آموزش و پرورش می
آموزان و گویش و زبان رایـج   الب دانشغمجري طرح و با توجه به تقاضاي 

حداقل یـک  (هم آوردن امکان آموزش فشرده راقه نسبت به فمردم بومی منط
آموزان شاخه نظـري بـا    یک یا دو زبان فقط براي دانش) و نیم سال تحصیلی

این قانون و منابع حاصـل   )2(اده م )1(جلب حمایت مالی مذکور در تبصره 
 .کندسپاري آموزش زبان، اقدام  از برون

از تاریخ تصویب این قانون استخدام بـه عنـوان معلـم بـراي      - 4ماده
ایـن قـانون از سـوي    ) 2(آموزش زبان انگلیسی یـا زبانهـاي موضـوع مـاده     

 .باشد وزارت آموزش و پرورش ممنوع می
وزارت آموزش و پرورش مکلف است درخصوص معلمـان   - 5ماده

زبان انگلیسی که داراي مدرك دانشگاهی مرتبط بوده و بـا آن وزارت رابطـه   
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٧ 

ي شخصی ایشان مورد عمـل قـرار   استخدامی دارند موارد زیر را بنا بر تقاضا
  :دهد

ساعات کار معلمان موضوع این مـاده در آموزشـگاههاي آزاد بـه     - 1
  .فی مورد قبول آموزش و پرورش قرار خواهد گرفتعنوان ساعات موظ

سال از دوره خدمت ایشان باقی مانده بیست معلمانی که بیشتر از  - 2
هایی ازجمله ارائه مدارك مبنی بر تسلط بـر زبـانی    توانند با اولویت است می

، )Teaching(غیــر از انگلیســی، ســابقه تحصــیل در گــرایش آمــوزش زبــان 
هاي مذکور  ر زبان مادري، متقاضی استفاده از بورسیهتقاضاي ادامه تحصیل د

این قانون شـده و در طـول تحصـیل بـه مـدت حـداکثر        )2(در تبصره ماده 
ایـن گـروه از معلمـان     ه کنندسال از امتیازات مأموریت تحصیلی استفادچهار

همین ماده مشغول بـه تـدریس   ) 1(پس از اتمام دوره تحصیل در قالب جزء 
  . زبان جدید خواهند شد

ندارنـد، در صـورت    را معلمانی که تقاضـاي اسـتفاده از بورسـیه    - 3
همین ماده و چنانچه حـداقل   )2(هاي مذکور در جزء  برخورداري از اولویت

تواننـد بـا اسـتفاده از     سال از دوره خدمت ایشان باقی مانده باشد مـی  شانزده
خـذ  أسـال نسـبت بـه     چهـار ت تحصیلی حداکثر به مـدت  امتیازات مأموری

و پس از  کردهمدرك دانشگاهی در یکی از زبانهاي مورد تأیید وزارت اقدام 
همین ماده مشغول به تدریس در زبـان   )1(اتمام دوره تحصیل در قالب جزء 

  . جدید شوند
سال در شرایط برابـر بـا   ده معلمان زبان انگلیسی با سابقه بیش از  - 4

یر معلمان جهت تصدي پست مـدیریت و معاونـت مـدارس و پسـتهاي     سا
 .اداري و مدیریتی ادارات آموزش و پرورش در اولویت خواهند بود

سسـات  ؤاقدام معلمان زبانهاي خارجی در تأسیس و اداره م - 1تبصره
آموزشی و آموزشگاههایی که در اجراي این قانون تشـکیل خواهنـد شـد از    

 .نان دولت مستثنی خواهد بودقانون منع اشتغال کارک
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با هدف افزایش کیفیت و رقابت دریافت وجوهی با عنـوان   - 2تبصره
حقوق یا دستمزد یا پـاداش از آموزشـگاه خصوصـی یـا سـازمان خـارجی       

کننده عالوه بر حقوق دریافتی از آمـوزش و پـرورش بـراي معلمـان      بورسیه
 .موضوع این ماده بالمانع خواهد بود

ــاده ــون  - 6م ــده آزم ــتگاههاي برگزارکنن ــامی دس ــاي علمــی و  تم ه
زمان اداري و اسـتخدامی  استخدامی ازجمله سـازمان سـنجش کشـور و سـا    

امکان سنجش دانـش و مهـارت متقاضـیان را بـه هـر یـک از       ند کشور مکلف
زبانهاي مورد تأیید آمـوزش و پـرورش در شـرایط و امتیـاز برابـر بـا زبـان        

  . و تخصصها فراهم آورند ها انگلیسی و براي همه رشته
) 2(مـاده   )3(هاي آموزشی مشترك که در اجراي تبصره  دوره - تبصره

  .شوند از شمول این ماده مستثنی خواهند بود این قانون تشکیل می
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٩ 

  رئيسه محترم مجلس شوراي اسالمي هيأت

  ) 4(ماده نامه داخلی مجلس شوراي اسالمی و  آییناحتراماً، در اجراي 

  نظـر   25/3/1389قانون تـدوین و تنقـیح قـوانین و مقـررات کشـور مصـوب       

رفـع انحصـار از زبـان انگلیسـی در نظـام      طرح در مورد  معاونت قوانین

  .دشو تقدیم میآموزش همگانی کشور 

 معاون قوانین
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١٠ 

  .است رعایت شده £
  )نظر کارشناسیاعمال با . (است رعایت شده £
.شود است، دالیل مغایرت به ضمیمه تقدیم می رعایت نشده ¢

  .دارد ¢
 .ندارد £

  .دارد ¢
 .ندارد £

  .دارد ¢
 .ندارد £

  .دارد ¢
 .ندارد £

  كل تدوين قوانين نظر اداره
  معاون محترم قوانين

قانون تدوین و تنقـیح قـوانین و مقـررات    ) 4(ماده ) 4(و ) 2(در اجراي بندهاي  احتراماً
  :دشو کل به شرح زیر تقدیم می نظر این اداره 25/3/1389کشور مصوب 

  

  :سابقه تقديم -١
  .ده استشقبالً تقدیم ن ¢ - 130ماده 

  کمیسیون   £/ مجلس £در و در تاریخ               تقدیممورخ             قبالً در جلسه علنی شماره         £ -       
  :رد شده و اینک) قانون اساسی 85موضوع اصل (
  

  با تغییر اساسی £
  

  پیش از انقضاء شش ماه  £
  

  با انقضاء شش ماه £
  

  مجدداً قابل پیشنهاد به مجلس     
  
 : قانون تدوين و تنقيح قوانين و مقررات كشور) ٤(ماده ) ٢(در اجراي بند  -٢
  

  نگارش قانونی و ویرایش ادبی در طرح تقدیمی آیین
  
 :)شكلي(نامه داخلي مجلس  از نظر آيين -٣

  - 127ماده  - الف
     )نفر 15(حداقل امضاء الزم  - اول

  

  موضوع و عنوان مشخص - دوم
  

         دالیل لزوم تهیه و پیشنهاد در مقدمه - سوم
  

       موادي متناسب با اصل موضوع و عنوان - چهارم
  

  مواجه با ایراد     است و پیشنهاد آن به عنوان                                      طرح تقدیمی داراي - 138ماده  - ب
  

  )مشروط به تصویب مجلس(نفر از نمایندگان  50با تقاضاي کتبی  £
  بدون تغییر اساسی £
 نفر از نمایندگان 50با تقاضاي کتبی کمتر از  £

  .باشد می £
 .باشد نمی £

ا موضوع        يك £
موضوع يك از بيش ¢

  

  .باشد نمي ¢
 .باشد مي £

  واحده ماده £
 مواد متعدد ¢
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١١ 

  . ندارد ¢
 .شود دارد، دليل مغايرت به ضميمه تقديم مي £

 .ندارد £
.شود مغاير و دليل مغايرت به ضميمه تقديم مياصول / اصلدارد،  ¢

  . ندارد ¢
 .شود دارد، دليل مغايرت به ضميمه تقديم مي £

  . شده است £
 .شود ، دليل مغايرت به ضميمه تقديم مينشده است ¢

  شود نمي ¢
 شود مي £

  . ندارد ¢
 .دارد £

  . ندارد £
 .دارد £

ــد - ٤ ــاده) ٤(در اجــراي بن ــررات كشــور  ) ٤(م ــوانين و مق ــيح ق ــدوين و تنق ــانون ت   ق
 :٢٥/٣/١٣٨٩مصوب      

  از نظر قانون اساسي؛: اول
  طرح تقدیمی با قانون اساسی بطورکلی مغایرت  

  
  انداز؛ هاي كلي نظام و سند چشم از نظر سياست: دوم

     انداز مغایرت چشمهاي کلی نظام و سند  طرح تقدیمی با سیاست  
  

  از نظر قانون برنامه؛: سوم
  طرح تقدیمی با قانون برنامه مغایرت  

  
  ؛)ماهوي(نامه داخلي مجلس  آييناز نظر : چهارم
     
  رعایت اصل هفتاد و پنجم قانون اساسی -140ماده  -الف  

  
  رأي نمایندگان         و نیاز به                     موجب اصالح یا تغییر برنامه مصوب - 181ماده  - ب  

  
  .شود برگ اظهارنظر به ضمیمه تقدیم می یک تعداد   

 
تدوین قوانینمدیرکل   

 
_______________________________________________  

  
  قانون اساسي مغايرت) ١٥٦(اصل) ٥(طرح تقديمي از حيث پيشگيري از وقوع جرم با بند -٥

  
 

از وقوع جرم قوه قضائيه پیشگیريمعاونت اجتماعي و   
  

٢  
٣  
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١٢ 

  کل تدوین قوانین ضمیمه نظر اداره
  

  :مستندات و داليل مغايرتبيان 
افزاید و این عالوه بر  طرح تقدیمی در صورت تصویب، عنوان مستقلی به عناوین قانونی می - 1

هاي تنقیحی مجلس شوراي اسالمی مقرر در قانون تدوین و تنقیح قوانین و  مغایرت با سیاست
مضافاً تصویب چنین احکامی باید از . ، تورم قوانین را در پی دارد25/3/1389مقررات کشور مصوب 

  .کند بگذرد هاي آموزشی کشور را تعیین می ي شوراي عالی انقالب فرهنگی که سیاستمجرا
» نظام آموزش همگانی کشور«همچنین عبارت . عنوان مطول و برخالف اصل ایجاز است - 2

شود این عبارت در عنوان حذف و در صورت استفاده از آن در متن  پیشنهاد می. مبهم است
  .یا تصحیح شود طرح، اصطالح مزبور تعریف و

عنوان طرح فاقد انطباق با مواد آن است، بیشتر احکام طرح در رابطه با ساماندهی مراکز و  - 3
براي موضوع أخیر نیاز به این حجم از  مضافاً. آموزگاران زبان انگلیسی یا خارجی است

توان با الحاق یک ماده به قانون معتبر و اصلی هدف از طرح تقدیمی  قانونگذاري نیست و می
 .را برآورده ساخت

طورمثال  کند؛ به برخی عبارات مبهم و نارسا است و اجراي قانون را با مشکل مواجه می - 4
 ).2( در ماده» ربط دستگاههاي ذي«ا عبارت ی )1(در تبصره ماده » مهارت مکفی«عبارت 

بدون ذکر معادل فارسی آن مغایر اصل  )2(در ماده » کنسرسیوم«استفاده از واژه بیگانه  - 5
که سابقاً توسط » اتحادیه شرکتها«شود عبارت  پیشنهاد می. اسی استقانون اس) 15(پانزدهم

. جایگزین شود» مشارکت« واژهبود یا   رئیس محترم مجلس در صحن علنی مطرح شده
  .استفاده شود» اعطاي راتبه تحصیلی«شود عبارت  پیشنهاد می» بورسیه« واژههمچنین بجاي 

طرح از آنجایی که به افزایش ) 3(ماده ) 4(و ) 2(هاي  و تبصره) 2(ماده ) 1(تبصره  - 6
 . دارد قانون اساسی مغایرت) 75(انجامد با اصل هفتاد و پنجم  هاي عمومی دولت می هزینه

االصول مبین استثنائات مذکور در حکم اصلی ماده است درحالی که در این  تبصره علی - 7
عنوان محلی براي بیان احکام متعدد استفاده شده که از این حیث مغایر  وفور از تبصره به طرح به

  .ها در قالب ماده درج گردد شود این تبصره پیشنهاد می. اصول نگارش متون قانونی است
ون ؤمغایر با ش )3(و  )1(در صدر مواد » از تاریخ تصویب این قانون«استفاده از عبارت  - 8

قانونگذاري و از مصادیق امر به تکلیف ماالیطاق است زیرا جهت اجراي قانون باید مدت 
صورت شأن قانون که  معتنابهی براي فراهم ساختن تمهیدات الزم در نظر گرفته شود در غیر این

 . وکاست آن است، رعایت نخواهد شد مک اجراي بی
پردازد و از این حیث  می )1(بیشتر مواد این طرح به سازوکار و جزئیات اجراي ماده  - 9

یا چند  واحده شود موضوع اصلی طرح در قالب ماده پیشنهاد می. اي است نامه داراي شأن آیین
 .بینی شود پیش نامه اجرائی ، تنظیم و شیوه اجراي آن در قالب آیینماده معدود

مجموعه این طرح  و هدفمند نمودنشود جهت رفع انحصار از زبان انگلیسی  پیشنهاد می - 10
چینی، اسپانیایی، انگلیسی، عربی، «زبانهاي رسمی سازمان ملل که متشکل از شش زبان 

  . است محور آموزش در طرح تقدیمی قرار گیرد» روسی و فرانسوي
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١٣ 

  .وجود ندارد £
 .شود وجود دارد كه به شرح ضميمه تقديم مي ¢

  .وجود ندارد £
 .شود وجود دارد كه به شرح ضميمه تقديم مي ¢

  .الزم است ¢
 .الزم نيست £

  تنقيح قوانينكل اسناد و  نظر اداره
  

  معاون محترم قوانين
قانون تـدوین و تنقـیح   ) 4(ماده )  3(و ) 1(در اجراي بندهاي  احتراماً

به شـرح زیـر   کل  نظر این اداره 25/3/1389قوانین و مقررات کشور مصوب 
  :شود تقدیم می

  
 ):                    ١(در اجراي بند  -١

  درخصوص طرح تقديمي قوانين متعارض  -الف
                 

  
   تبطدرخصوص طرح تقديمي قوانين مر -ب

                        
  

 ):٣(در اجراي بند  -٢
 قانونگذاري در اين موضوع    هاي به عمل آمده  بررسيبا عنايت به  

  
  

  .شود كل به ضميمه تقديم مي و نظر ادارهبرگ سوابق قانوني  دوتعداد 
  
  

  مديركل اسناد و تنقيح قوانين                                                                      
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١٤ 

  و تنقیح قوانینکل اسناد  ضمیمه نظر اداره
  کل به انضمام سوابق قانونی نظر اداره

  

  كل نظر اداره - الف
  .قانون اساسی مغایرت دارد) 15(طرح با اصل پانزدهم ) 2(در ماده » کنسرسیومی«کلمه  - 1
طرح به جهت عدم پیش بینی منابع مالی ) 3(ماده) 4و 2(هاي و تبصره) 2(ماده )1(تبصره - 2

  .قانون اساسی مغایر است) 75(هفتاد و پنجم   آن، با اصل
آموزان را مکلف به پرداخت هزینه آموزش  طرح به جهت اینکه دانش) 3(ماده) 1(تبصره - 3

دارد  قانون اساسی که اشاره می) 30(ام  با اصل سی ،زبان در آموزشگاههاي آزاد کرده است
  دوره  تا پایان  ملت  همه  برايرا   رایگان  و پرورش  آموزش  وسایل  است  موظف  دولت«

 وزارت وظایف و اهداف قانون )10(ماده ) 22(و همچنین با بند » سازد  فراهم  متوسطه
 رایگان پرورش و آموزش أمینت«دارد  که عنوان می 1366 /25/11 پرورش مصوب و آموزش

  .مغایر است  »متوسطه دوره پایان تا ملت همه براي
اینکه براي معلمان زبان انگلیسی امتیازاتی را در نظر گرفته است، با طرح به جهت ) 5(ماده - 4

رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات «دارد  قانون اساسی که عنوان می) 3(اصل سوم ) 9(بند
  .مغایر است» هاي مادي و معنوي عادالنه براي همه، در تمام زمینه

لمان به عنوان ساعات موظفی در طرح به جهت تعیین ساعات کار مع) 5(ماده) 1(بند - 5
قانون مدیریت خدمات ) 87(باشد، با ماده  آموزشگاههاي آزاد که بخش خصوصی می

که تعیین سازو کار ساعات کار معلمان و کارکنان دولت را  1386 /08/07کشوري مصوب 
  .مشخص نموده است، مغایرت دارد

ابهام ) 3(ماده) 1(در تبصره » لهمامثا«و کلمه ) 1(در تبصره ماده »مهارت مکفی«عبارت  - 6
  .دارد پیشنهاد می گردد مصادیق آن احصاء گردد

 وزارت وظایف و اهداف قانون«گردد طرح مذکور در قالب الحاق یک ماده به  پیشنهاد می - 7
  .تنظیم و ارائه گردد» 1366 /25/11 پرورش مصوب و آموزش

اجرائی آن را تهیه و بـراي تصـویب    نامه پیشنهاد می گردد وزارت آموزش و پرورش آیین - 8
 .به هیأت وزیران ارائه نماید
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١٥ 

  سوابق قانوني - ب
  

  جدول سوابق قانونی طرح رفع انحصار از زبان انگلیسی در نظام آموزش همگانی کشور
 

  
 

 مواد تاریخ تصویب عنوان ردیف
      اساسی قانون ام سی سوم و اصل  1
ــانون  2 ــداف ق ــایف و اه ــوزش وزارت وظ  و آم

 3- 10 25/11/1366  بعدي الحاقات و اصالحات با پرورش

 علوم، وزارت تشکیالت و وظایف اهداف، قانون 3
  1  18/5/1383  فناوري و تحقیقات

 بـا  شـغل  یـک  از بـیش  تصدي ممنوعیت قانون  4
 واحده ماده  11/10/1373  بعدي الحاقات و اصالحات

 اصالحات با آزاد علمی آموزشگاههاي نامه آیین  5
  کل مواد  29/9/1380  بعدي الحاقات و

 عـالی  شـوراي  تشـکیل  بـه  راجـع  قانونی الیحه  6
  کل مواد  27/11/1358  بعدي الحاقات و اصالحات با پرورش و آموزش

  قــــانون مــــدیریت خــــدمات کشــــوري  7
  87  8/7/1386  با اصالحات و الحاقات بعدي
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