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  تعالی باسمه
  

  ریاست محترم مجلس شورای اسالمی
  .شود نفر از نمایندگان رسیده است، جهت طی مراحل قانونی تقدیم می 40احتراماً طرح ذیل که به امضای 

  
  ):دالیل توجیهی(مقدمه 

ویژه در نظام تعلیم و تربیت، منـابع انسـانی آن سـازمان    های هر سازمانی، بهترین مؤلفهتردید یکی از اساسیبی
نادیـده گـرفتن جایگـاه    . تر اسـت و مهم تراست که در این میان نقش معلم در آموزش و پرورش، از همه آنان برجسته

هـای اساسـی   اعتنایی به نقش تأثیرگذار او در فرآیند تعلیم و تربیت، تحقق اهـداف قصدشـده را بـا چـالش    معلم یا بی
  .کندسازد و عمالً در ماهیت و فلسفه وجودی آن تردید اساسی ایجاد میمواجه می
وز هیچ عنصر اصیل و بدیل مطمئنی برای معلم یافت نشـده  رغم همه تحوالت علمی و فناوری در جهان، هنعلی

است؛ بنابراین هر تغییر و تحولی برای کیفیت آموزشی و هر تالشی برای تغییر بنیادی نظام تعلیم و تربیت، بدون تحول 
نـوعی   گـذاری در تربیـت و ارتقـای جایگـاه منـابع انسـانی،      در حقیقت سرمایه. پذیر نخواهد بوددر نظام معلمی امکان

  .گذاری برای توسعه پایدار در تمام ابعاد اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، اخالقی و سیاسی جامعه استسرمایه
ویژه معلمان را در پیشرفت آموزش عمـومی،  یافته، نقش محوری تعلیم و تربیت، بهبسیاری از کشورهای توسعه

بـا  . انـد های عظیم و درازمدتی در ایـن زمینـه انجـام داده   گذاریعنوان تنها عامل توسعه اجتماعی، پذیرفته و سرمایهبه
های آموزشـی  توان گفت علت توقف، تعلیق یا شکست بسیاری از طرحهای تحولی یا تغییرات بنیادی نظاماطمینان می

کشور که از ابتدای استقرار نظام جدید آموزشی، بارها توسط متخصصـان تعلـیم و تربیـت و دلسـوزان نظـام تربیتـی،       
کننده مخاطبـان اصـلی آن، یعنـی    توجهی به نقش محوری و تعیینوین شده و به سرانجام مطلوب نرسیده است، بیتد

معلمان بوده است؛ زیرا معلم نقطه ثقل و کانونی هر تحول آموزشی و پرورشی اسـت و هرگونـه اصـالح و بازسـازی     
  .نظام آموزش و پرورش، مستلزم تعداد و کیفیت مطلوب معلمان آن است

اند، ولـی در سـالهای   نهاد تجربه چندان موفق و قابل قبولی نداشتههای مردمهر چند در کشور ما تاکنون سازمان
های قانونی و نهادهای صنفی، از قبیل نظام پزشکی، نظام مهندسی، نظام پرسـتاری  اخیر بروز و ظهور برخی از سازمان

گری دولت را به نحـو مطلـوب بـه عهـده بگیرنـد و بـا       دیو نظام مشاوره، توانسته است بخش اعظمی از وظایف تص
پشت سر گذاشتن موانع موجود، تجربه تقریباً مـوفقی از خـود بـه جـای گذاشـته و بـا تالشـهای مضـاعف و جلـب          

  .شده، گامهای بلندی بردارند بینیربط برای تحقق بهینه اهداف پیشمشارکت مؤثر همه عناصر ذی
بدیل و تأثیر غیرقابل انکار آن یف و اهداف بلند سازمان نظام معلمی، نقش بینظر به گستردگی نقش، تعدد وظا

ای هـای بهینـه  حـل ها، نظامی از رویکردهـا و راه در ساختن جامعه مطلوب و ملحوظ داشتن همه این باورها و دغدغه
هـای  یری از همه ظرفیتگدهد تا با بهرهقرار می» جامعه معلمان«برای حل مسائل و رفع مشکالت فراروی قشر عظیم 

بخشـی  مند معلمان، تحققبالقوه آنان، نسبت به رفع موانع و حل مشکالت موجود اقدام نماید که توسعه مشارکت نظام
ریـزی، توانمندسـازی و ارتقـای    از اهداف تعلیم و تربیـت و پـرداختن بـه موضـوعاتی از قبیـل مشـارکت در برنامـه       

های مادی و معنوی از معلمان و حل مشـکل معیشـتی و رفـاهی آنـان در     ای، حمایتهای تخصصی و حرفهصالحیت
  :شود لذا طرح زیر به مجلس شورای اسالمی تقدیم می. ترین آنها استشرایط خاص از مهم

 - پـور  نـورقلی  - خجسـته  - سـیدحمزه امینـی   - فیروزآبادی دهقانی - طالتپهپور حضرت - حسینعلی شهریاری - همتی
 - ابـاتری  دلخـوش  - نیـا  محبـی  - رسـتمیان  - بنیادی - کواکبیان - پژمانفر - مطهری - یعلیرضا سلیم - خاتمی - عابدی

 - بهـادری  - فالحتـی  - آبـادی  جهـان  رحیمـی  - )شـیراز (اکبـری  - حسـینی  نقـوی  - خـالقی  - نژاد یوسف - گلمرادی
 - محمد عزیزی - الماسی - فاطمه حسینی سیده - محمودزاده - فریدون احمدی - بهمنی - امیرحسنخانی - بافقی صباغیان

  فراهانی امیرآبادی - هزاد عبدالکریم حسین - چنارانی - سمیه محمودی - آقاپورعلیشاهی - مافی - ردک
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  :عنوان طرح
  تشکیل سازمان نظام معلمی جمهوری اسالمی ایران

  
  کلیات - مبحث اول

  تعریف - 1ماده
شـود، سـازمانی   نامیـده مـی  » سازمان«که در این قانون به اختصار » سازمان نظام معلمی جمهوری اسالمی ایران«

است غیردولتی و دارای شخصیت حقوقی مستقل که برای انجـام وظـایف و تحقـق اهـداف مصـرح در ایـن قـانون،        
  .شودتشکیل می
  اهداف - 2ماده

 مند معلمان در فرآیند تعلیم و تربیتتوسعه و ارتقای مشارکت نظام - 1
 ای معلمانهای تخصصی و حرفهصالحیتها و توانمندسازی و ارتقای سطح علمی و توسعه مستمر شایستگی - 2
 المللیمند روابط علمی، آموزشی و فرهنگی با مراکز و مجامع داخلی و بینگسترش نظام - 3
 های حقوقی، مادی، معنوی و صنفی از معلمان و نهادینه کردن جایگاه صنفی اعضای سازمانتوسعه حمایت - 4

  وظایف و اختیارات - 3ماده
هـا و اسـتانداردهای مصـوب در    هـا، شـاخص  ای معلمان، با مالکتخصصی و حرفههای سنجش صالحیت - 1

 شورای عالی آموزش و پرورش
ای بـرای  نامه صالحیت حرفـه صدور کارت عضویت و اختصاص شماره نظام معلمی برای اعضاء و گواهی - 2

 همه معلمان
حقیقـی و حقـوقی بـه امـور      از تاریخی که وزارت آموزش و پرورش اعالم کنـد، اشـتغال اشـخاص    - 1تبصره

  .ای خواهد بودنامه صالحیت حرفهمعلمی، مستلزم داشتن گواهی
ای، موضـوع ایـن مـاده و    نامه صـالحیت حرفـه  شرایط و ترتیب صدور، تمدید، ابطال و تغییر گواهی - 2تبصره

ـ چگونگی تعیین حدود صالحیت، در آیین دوین و بـه تصـویب   نامه اجرائی این قانون خواهد آمد که توسط سازمان، ت
  .رسدهیأت وزیران می

هـای اجرائـی و   نامـه هـا، شـیوه  نامـه طرحهـا، لـوایح، تصـویب    نـویس مشارکت مؤثر در تهیه و تدوین پیش - 3
 .شودای آنان تدوین میهایی که در حمایت از حقوق صنفی، جایگاه، شأن و منزلت و ارتقای صالحیت حرفه نامه آیین

های معلمان در امور کمک آموزشـی  ای معلمان و نظارت بر فعالیتصصی و حرفهنظارت بر کیفیت کار تخ - 4
آموزشـی، بـر اسـاس اسـتانداردهای مـورد تأییـد وزارت       ای امور آموزشی و کمکهای رسانهو نحوه تبلیغات و آگهی

  آموزش و پرورش 
هـای وزارت  یاسـت ای معلمـان، بـر اسـاس س   های تخصصی و حرفـه تولید منابع و محتوای آموزشی دوره - 5

 آموزش و پرورش
ای هـا و دانـش حرفـه   های آموزشی مداوم، بازآموزی توانمندسازی معلمان و ارتقای صالحیتاجرای برنامه - 6

 آنان، بر اساس استانداردهای مورد تأیید وزارت آموزش و پرورش
عنـوان مرجـع رسـمی، در    بررسی و رسیدگی به تخلفات صنفی اعضای سازمان و اظهار نظر کارشناسی، بـه  - 7

 ایفرآیند رسیدگی به تخلفات حرفه
م و تخلفـات  جع قانونی در زمان رسـیدگی بـه جـرای   حمایت حقوقی و قضائی از معلمان و همکاری با مرا - 8
 غیرصنفی
 حمایت از حقوق صنفی و پیگیری بهبود وضعیت معیشت، رفاه، سالمت و ثبات شغلی معلمان - 9

Instagram.com/dotic.ir

http://instagram.com/dotic.ir


٤ 

ربـط، بـرای تحقـق اهـداف سـازمان، در سـطح ملـی و        نهادهـا و مراجـع ذی  جلب مشارکت و همکاری  - 10
 المللی بین

 های مورد نیاز برای تحقق اهداف سازمان و حسن انجام وظایف مربوطانجام مطالعات و پژوهش - 11
 های مورد نیاز سازماننامهتهیه، تدوین و تصویب آیین - 12
 های بخش خصوصیوزشگاهرسیدگی به درخواست صدور پروانه فعالیت آم - 13
هـای  های تخصصی و حمایـت از فعالیـت  ای، برگزاری همایشتولید و انتشار نشریات تخصصی و حرفه - 14

 علمی و پژوهشی اعضای سازمان
  شرایط عضویت - 4ماده

رسـمی کـه بـه هـر     م از رسـمی و غیر دولتی، اعـ اکز آموزشی و پرورشی دولتی و غیرتمام معلمان مدارس و مر
  .توانند به عضویت سازمان درآیندآموزان اشتغال دارند، بر اساس این قانون میامر تعلیم و تربیت دانشنحوی به 

  .داشتن حکم استخدامی یا تأییدیه آموزش و پرورش، شرط الزم برای عضویت در سازمان خواهد بود - تبصره
  ارکان، سازمان و تشکیالت - مبحث دوم

  ارکان و واحدهای تابعه - 5ماده
ای، عالی سازمان، رئیس کل، شورای مرکزی، هیأت عالی انتظامی رسیدگی بـه تخلفـات صـنفی و حرفـه     مجمع

  .ها، ارکان سازمان خواهند بود ها و شهرستانهیأت بازرسان و سازمان استان
الحسـنه، صـندوق تعـاون و    مؤسسات علمی، آموزشی، پژوهشی، فرهنگی، اعتباری، صـندوق قـرض   - 1تبصره

  .واحدهای تابعه سازمان خواهد بود صندوق رفاه از
ساختار و تشکیالت، مقررات استخدامی کارکنان سازمان و تفصیالت آن با پیشنهاد رئیس کل تـدوین   - 2تبصره

  .و پس از تصویب مجمع عالی سازمان قابل اجراء خواهد بود
  عالی مجمع - 6ماده

گیری سازمان، در سطح ملـی، از افـراد و   میمگذاری و تصترین مرجع سیاستعنوان عالیعالی سازمان، به مجمع
  :های زیر تشکیل خواهد شد گروه

  رئیس کل - الف
  اعضای شورای مرکزی - ب
  اعضای هیأت بازرسان - پ
  هامدیره استان اعضای هیأت - ت
  ایاعضای هیأت عالی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه - ث
  رؤسای هر یک از واحدهای تابعه دفتر مرکزی - ج

رئیس، دو منشی و پنج بازرس خواهد بود کـه از بـین    عالی سازمان، دارای یک رئیس، دو نایب مجمع - 1تبصره
  .شونداعضای مجمع و با رأی اکثریت نسبی اعضاء، برای مدت دو سال انتخاب می

نامـه اجرائـی ایـن قـانون     ها و واحدهای تابعـه در آیـین  تعداد، عناوین، ترکیب و شرح وظایف کمیسیون - 2تبصره
  .مشخص خواهد شد

  عالی وظایف و اختیارات مجمع - 7ماده
 صورت ساالنهعالی سازمان، به برگزاری جلسات عادی مجمع - 1

  .شود عالی، برگزار می سوم اعضای مجمعالعاده یا ویژه با درخواست شورای مرکزی یا یکجلسات فوق - 1تبصره
  .مقتضی به اطالع اعضاء خواهد رسید زمان تشکیل جلسات، از سوی دبیرخانه مجمع، به نحو - 2تبصره
عالی سـازمان مشـروط بـه دعـوت از نماینـدگان وزیـر آمـوزش و         تشکیل و رسمیت جلسات مجمع - 3تبصره

  .پرورش خواهد بود
 انتخاب رئیس کل، به پیشنهاد شورای مرکزی - 2
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 انتخاب دوازده نفر از اعضاء برای معرفی به شورای مرکزی - 3
 های شورای مرکزیها و رئوس کلی برنامهمشیبررسی و تصویب خط - 4
 انتخاب چهار نفر از اعضای شورای مرکزی برای عضویت در هیأت نظارت بر انتخابات - 5
 انتخاب اعضای هیأت بازرسان سازمان - 6
 ای سازمانانتخاب اعضای هیأت عالی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه - 7
 رئیس کل و واحدهای تابعه و أخذ تصمیماستماع و بررسی گزارش شورای مرکزی،  - 8
 تصویب بودجه و اعتبارات سازمان - 9

  های کالنگذاریها و اعالم مواضع رسمی سازمان برای سیاست بررسی و تصویب بیانیه - 10
  انحالل شورای مرکزی، به پیشنهاد هیأت بازرسان - 11
  شورای مرکزی - 8ماده

گذاری سـازمان اسـت کـه بـا ترکیـب افـراد زیـر        مرجع سیاستترین عالی، شورای مرکزی، عالی پس از مجمع
  :شودتشکیل می

 رئیس کل سازمان - 1
 دبیر کل شورای عالی آموزش و پرورش - 2
 یک نفر از معاونان وزیر آموزش و پرورش، به انتخاب وزیر - 3
 رئیس هیأت بازرسان سازمان - 4
 رای عالی آموزش و پرورشنظر در حوزه تعلیم و تربیت، به انتخاب شوسه نفر صاحب - 5
 عالی سازمان به انتخاب و معرفی مجمع دوازده نفر از اعضای مجمع - 6
 رئیس دانشگاه فرهنگیان - 7
 رئیس دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - 8
 نماینده کانون بازنشستگان فرهنگیان - 9

آموزش، تحقیقـات و فنـاوری   یک نفر از نمایندگان مجلس شورای اسالمی با انتخاب و معرفی کمیسیون  - 10
  )عنوان ناظر و بدون حق رأی به(مجلس شورای اسالمی

رئـیس و یـک منشـی     ای متشکل از رئیس کـل، دو نایـب  شورای مرکزی سازمان، دارای هیأت رئیسه - 1تبصره
  .ندشونواب رئیس و منشی از بین اعضای شورا و با رأی اکثریت نسبی، برای مدت دو سال انتخاب می. خواهد بود

هـا  هـا و شهرسـتان  مـدیره اسـتان   همه اعضای انتخابی شورای مرکزی، از بین اعضای منتخـب هیـأت   - 2تبصره
  .شوندانتخاب می

مسؤولیت تشکیل و اداره جلسات و مدیریت دبیرخانه شورا به عهده رئیس کـل و در غیـاب وی بـه     - 3تبصره
  .رئیس شورا خواهد بود عهده نایب

هـای تخصصـی   ربط یا رؤسای کمیسیونهای ذیها و سازماند از نمایندگان دستگاهتوانرئیس کل می - 4تبصره
  .نظران، بدون داشتن حق رأی، برای شرکت در جلسات شورا دعوت کندو صاحب

سوم اعضـای شـورا بـه وی رأی    شورای مرکزی حق استیضاح رئیس کل را دارد و درصورتی که یک - 5تبصره
عـالی از مسـؤولیت خـود عـزل      عالی مطرح و با رأی اکثریـت اعضـای مجمـع    مجمعاعتماد ندهند، موضوع در صحن 

عـالی   چنانچه رئیس جمهور در مدت سی روز کاری، به هر دلیلی حکم صـادره را امضـا نکنـد، رأی مجمـع    . گردد می
  .االجراء خواهد بودقطعی و الزم
  وظایف و اختیارات شورای مرکزی - 9ماده

 این قانون و نظارت مستمر بر حسن اجرای آنها) 3(ر ماده انجام دقیق وظایف مقرر د - 1
های اجرائـی مـورد نیـاز، در چهـارچوب     نامههای داخلی شورای مرکزی و شیوهنامهبررسی و تصویب آیین - 2

 مواد این قانون
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 .خواهد رسیدعالی  ها و تمامی اسنادی که به تصویب مجمعها، بیانیهنویس قطعنامهتعیین دستور کار، تهیه پیش - 3
 تعیین میزان حق عضویت اعضاء و نحوه پرداخت آن - 4
ها بـا یکـدیگر یـا اعضـای     های استانها یا سازمانداوری و حل و فصل اختالفات بین ارکان، سازمان استان - 5
 های استانسازمان

 نامهمشی سازمان، از طریق مذاکره و ابالغ شیوهنظارت بر عملکرد و اصالح خط - 6
 های تخصصی داخلی و خارجیها و گردهماییریزی و برگزاری کنفرانسکت در تدوین طرحها، برنامهمشار - 7
های آموزش و پـرورش و طرحهـای   ارائه نظرهای مشورتی به دولت و دستگاههای اجرائی، در زمینه برنامه - 8

 های مربوطملی، حسب درخواست دستگاه
هـا در زمینـه   مـدیره سـازمان اسـتان    کشور، مانع از اقدام هیـأت انجام وظایف شورای مرکزی در سطح  - تبصره

  .برخی از وظایف فوق نخواهد بود که در مقیاس استانی قابل انجام باشد
 ها و واحدهای تابعهها، شهرستاننظارت بر عملکرد سازمان استان - 9

 عالی پیشنهاد بودجه و اعتبارات ساالنه سازمان به مجمع - 10
 عالی نامه سازمان و ارائه آن به مجمعتأییدیه تراز - 11
 ها، در چهارچوب مفاد این قانونها و شهرستانمدیره سازمان هر یک از استان انحالل هیأت - 12
  رئیس کل - 10ماده

رئیس کل سازمان باالترین مقام اجرائی و نماینده قانونی سازمان، در تمام مراجع با حق توکیل به غیـر اسـت و   
عالی و شورای مرکزی و مقـررات و ضـوابط مربـوط، دارای اختیـار و      ارچوب مصوبات مجمعدر حدود وظایف، چه

  .مسؤولیت اجرائی کامل خواهد بود
جمهور معرفی و با حکم  عالی، به رئیس رئیس کل به پیشنهاد شورای مرکزی و پس از تصویب مجمع - 1تبصره

  .شودسال منصوب می ایشان برای مدت سه
  .کل صرفاً برای دو دوره متوالی، مجاز خواهد بودانتخاب رئیس  - 2تبصره
عـالی و تأییـد    یـت اعضـای مجمـع   برکناری رئـیس کـل بـا پیشـنهاد شـورای مرکـزی، بـا رأی اکثر        - 3تبصره

  .پذیر خواهد بودجمهور، امکان رئیس
جمهور در مدت سی روز کاری، به هر دلیلـی حکـم صـادره را امضـاء نکنـد، مصـوبه        چنانچه رئیس - 4تبصره

  .االجراء خواهد بودعالی قطعی و الزم جمعم
در ایـن  . شودالعاده برای انتخاب رئیس کل تشکیل میدرصورت عزل رئیس کل، مجمع عمومی فوق - 5تبصره 

  .عالی آموزش و پرورش، سرپرست سازمان خواهد بود فاصله دبیر کل شورای
  وظایف رئیس کل - 11ماده

 ون و مصوبات شورای مرکزیاداره امور سازمان طبق مفاد این قان - 1
 های نظام معلمی آنانامضای قراردادها، تأیید عضویت اعضا و شماره - 2
 نمایندگی حقوقی سازمان نزد کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی - 3
 به مسائل جاری و سازمانپیگیری و رسیدگی به امور و اتخاذ تصمیم راجع - 4
 طبق ضوابط و مقررات مربوط المللینمایندگی سازمان در مراجع ملی و بین - 5
 نظارت بر حسن انجام کلیه امور اجرائی سازمان - 6

  هاها و شهرستانسازمان استان - 12ماده
هـای آن و  ها از ارکان دیگر سازمان است که عالوه بر عضوگیری و توسعه فعالیـت ها و شهرستانسازمان استان

ها، تمـام اختیـارات و وظـایف سـازمان را در محـدوده      نها و شهرستااجرای مصوبات شورای مرکزی در سطح استان
عالی و شـورای مرکـزی    مورد نظر با رعایت ضوابط و مقررات، به استثنای مواردی که در صالحیت رئیس کل، مجمع

  .دار خواهد بوداست، عهده
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ت صـنفی و  مدیره، هیأت تجدید نظر رسیدگی به تخلفـا  سازمان هر استان دارای مجمع استانی، هیأت - 1تبصره
هـا،  سـازمان هـر یـک از اسـتان    . ای و هیأت بازرسان است و محل استقرار دائم آن در مرکز استان خواهـد بـود  حرفه
ها سـازمان  های مجاوری که در آنتوانند در سایر شهرهای بزرگ و درصورت تأیید شورای مرکزی، در مرکز استان می

ده و انجام تمام یا بخشی از وظایف مستمر سازمان در حوزه مربـوط  استان تأسیس نشده باشد، دفاتر نمایندگی دایر کر
  .را به آن دفاتر محول کند

رئیس، یـک منشـی، سـه بـازرس و سـه نفـر عضـو هیـأت          مجمع استانی دارای یک رئیس، دو نایب - 2تبصره
عضا، برای مـدت  تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات خواهد بود که از بین اعضای مجمع استانی و با رأی اکثریت نسبی ا

  .شونددو سال انتخاب می
ای و هیـأت  های رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفـه مدیره، هیأت هایمجمع استانی از اجتماع هیأت - 3تبصره

  :شرح زیر خواهد بود شود که وظایف و اختیارات آن بههای استان تشکیل میبازرسان شهرستان
  مدیره و واحدهای تابعه هیأتاستماع و بررسی گزارش عملکرد سالیانه  - الف
  مدیره و بودجه پیشنهادی هیأت» سازمان استان«بررسی و تصویب ترازنامه ساالنه  - ب
پیشنهاد میزان حق عضویت اعضاء و سایر منابع درآمدی، برای سـازمان بـه شـورای مرکـزی، بـر اسـاس        - پ

  مدیره پیشنهاد هیأت
های مربوط به عهـده سـازمان اسـتان و    نامهقانون و آیین بررسی و اتخاذ تصمیم برای سایر اموری که طبق - ت

  .در صالحیت مجمع استانی است
تواننـد در انتخابـات یکـی    مدیره را ندارند، مـی  هایی که امکان تشکیل هیأتاعضای سازمان شهرستان - 4تبصره

  .های تابعه شرکت کننددیگر از شهرستان
عنوان ناظر بـه جلسـات   توانند بهندگان حقوقی سازمان میمدیره استان، نمای درصورت تصویب هیأت - 5تبصره

  .مجمع استان دعوت شوند و در آن حضور یابند
ای مدیره، هیأت رسیدگی به تخلفات صـنفی و حرفـه   ها دارای مجمع عمومی، هیأتسازمان شهرستان - 6تبصره

  :شرح زیر خواهد بود و هیأت بازرسان است و وظایف و اختیارات آن به
  مدیره، هیأت بازرسان و هیأت رسیدگی به تخلفات شهرستان تخاب اعضای هیأتان - الف
  مدیره و سایر واحدهای تابعه استماع و بررسی گزارش عملکرد سالیانه هیأت - ب
  مدیره و بودجه پیشنهادی هیأت» سازمان شهرستان«بررسی و تصویب ترازنامه ساالنه  - پ
های مربوط به عهده سـازمان شهرسـتان   نامهکه طبق قانون و آیینبررسی و اتخاذ تصمیم برای سایر اموری  - ت

  .و در صالحیت مجمع عمومی شهرستان است
رئیس، یک منشی، سه بازرس و سه نفر عضـو   ها دارای یک رئیس، یک نایبمجمع عمومی شهرستان - 7تبصره

ت نسبی اعضاء، بـرای مـدت دو   هیأت رسیدگی به تخلفات خواهد بود که از بین اعضای مجمع عمومی، با رأی اکثری
  .شوند و انتخاب دوباره آنان نیز منعی نخواهد داشتسال انتخاب می

  هاها و شهرستانمدیره استان انحالل هیأت - 13ماده
  :شوندها در موارد زیر منحل میها و شهرستانمدیره استان هیأت
  تشخیص شورای مرکزیعدول از آرمان و تخطی از وظایف مقرر در این قانون، با  - الف
دلیل فوت یا استعفای بیش از نیمی از اعضا یا غیبـت   عدم تشکیل هیأت مدیره برای چهار جلسه متوالی به - ب

  غیرموجه آنها
  هیأت بازرسان - 14ماده

کند تا بـر  عالی مأموریت پیدا می نامه از سوی مجمعهیأت بازرسان، رکن نظارتی سازمان است و بر اساس آیین
عـالی   صورت ساالنه به مجمـع های سازمان، نظارت و بر اساس مفاد این قانون گزارش آن را بههمه فعالیت عملکرد و

  .ها ارائه کندسازمان، مجمع استانی و مجمع عمومی شهرستان
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زمـان بـا انتخـاب    شود که هـم عالی، تشکیل می هیأت بازرسان از پنج عضو منتخب سازمان، در مجمع - 1تبصره
ایـن هیـأت در سـطح اسـتان بـا رأی اعضـای مجمـع اسـتانی و در سـطح          . شـوند مرکزی انتخاب میاعضای شورای 

  .شوندها با رأی مجمع عمومی انتخاب میشهرستان
ها دارای سه بازرس خواهد بود که موظف است در چهارچوب قـانون و  ها و شهرستانسازمان استان - 2تبصره

هـا و ترازنامـه سـازمان    وظایف و اختیارات محوله را انجام داده، بـه حسـاب  های اجرائی و مالی سازمان تمام نامهآیین
های الزم را برای ارائه به مجمع استان و مجمع عمومی شهرستان تهیـه کنـد   ها رسیدگی و گزارشها و شهرستاناستان

ره اسـتان و  مـدی  ای از گزارش خود را پانزده روز پیش از تشکیل مجمـع عـالی بـه شـورای مرکـزی و هیـأت      و نسخه
  .شهرستان تسلیم کنند

مدیره، بدون اینکه در امور اجرائی دخالت کنند یا موجـب وقفـه در عملیـات     بازرسان با اطالع هیأت - 3تبصره
  .سازمان شوند، حق مراجعه به همه اسناد و مدارک سازمان و بررسی آنها را دارند

  هیأت عالی رسیدگی به تخلفات - 15ماده
هیأت عالی رسیدگی «ای شاغالن و اعضاء، در مرکز دارای رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفهمنظور سازمان به

هیـأت بـدوی   «هـا، دارای  و در شهرسـتان » هیأت تجدید نظر«ها، دارای ، در مرکز استان»ایبه تخلفات صنفی و حرفه
  .خواهد بود» ایرسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه

عـالی سـازمان    ای سازمان بـا اعضـای منتخـب مجمـع    فات صنفی و حرفههیأت عالی رسیدگی به تخل - تبصره
ای بـر  ها مسؤولیت تشکیل هیأت رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفـه ها و شهرستاندر سازمان استان. شودتشکیل می
  .مدیره خواهد بود عهده هیأت
  تخلفات صنفی - 16ماده

ای نامـه اخالقـی و حرفـه   ی عـدول از اصـول نظـام   ای و شغلی به معناتخطی از قانون و مقررات صنفی، حرفه
محسوب و متخلفان، با توجه به نوع و شدت و ضعف عمل ارتکابی و تعدد و تکرار آن، حسـب مـورد، بـه مجـازات     

  :شوندزیر محکوم می
  مدیره سازمان تذکر یا توبیخ شفاهی در حضور هیأت - الف
  دگی به تخلفات محل خدمتاخطار یا توبیخ کتبی، با درج در پرونده هیأت رسی - ب
  توبیخ کتبی، با درج در پرونده و نشریه سازمان محل، با الصاق رأی در تابلو اعالنات سازمان محل - پ
  سال، در محل خدمت ماه تا یک محرومیت از اشتغال به حرفه معلمی، از سه - ت
  سال، در تمام کشور ماه تا یک محرومیت از اشتغال به حرفه معلمی، از سه - ث
  سال، در تمام کشور تا پنج  محرومیت از اشتغال به حرفه معلمی، از یک - ج
  محرومیت دائم از اشتغال به حرفه معلمی، در تمام کشور - چ

ای معتـرض باشـد،   درصورتی که فردی نسبت به رأی هیأت عالی رسیدگی بـه تخلفـات صـنفی و حرفـه     - تبصره
  .تواند به دادگاه یا مرجع صالح شکایت کند می

  انتخابات - مبحث سوم
  مسؤولیت برگزاری انتخابات - 17ماده

های سازمان از طریق هیأتهای اجرائی انتخابات، با رعایـت مـواد ایـن    مدیره مسؤولیت برگزاری انتخابات هیأت
  .قانون بر عهده شورای مرکزی خواهد بود

ر نشده یا از برگزاری آن ممانعت شده هایی که بنا به دالیلی برگزاها و شهرستانانتخابات سازمان استان - تبصره
شود که ترکیب و نحوه انتخاب آن توسط شورای مرکـزی و بـا نظـارت    باشد، با نظارت یک هیأت اجرائی برگزار می

  .گیردهیأت نظارت مرکزی سازمان انجام می
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  ستاد انتخابات - 18ماده
هـا، اسـتقرار   نتخابـات سـطح شهرسـتان   برای برگزاری انتخابات، عضوگیری، تمهید مقدمات الزم و برگـزاری ا 

این ستاد با همکاری شـوراهای  . شودتشکیل می» ستاد انتخابات«سازمان در سطح استان و کشور، ستادی تحت عنوان 
  :ها وظایف زیر را انجام خواهد دادها و استانآموزش و پرورش شهرستان

 رسانی در سطح ملیتبیین و توجیه اعضاء و اطالع - 1
 هاعضوگیری در سطح شهرستان - 2
 تشکیل هیأتهای اجرائی موقت برای برگزاری انتخابات - 3
 برگزاری انتخابات در سطوح و مراحل گوناگون - 4
 های استانی و شهرستانیعالی، هیأت انتقال اختیارات به مجمع - 5

عهـده کمیتـه منتخـب     ماه پس از تصـویب ایـن قـانون، بـه     برگزاری اولین دوره انتخابات، حداکثر سه - تبصره
هـای  نامـه های بعد، مطابق مفاد این قانون و آیینشورای عالی آموزش و پرورش است و برگزاری انتخابات برای دوره

  .مربوط خواهد بود
  مدت زمان هر دوره - 19ماده

عـالی، چهارسـال تمـام     ها، شورای مرکـزی و مجمـع  ها، مجمع استانهر دوره مجمع عمومی سازمان شهرستان
  .خواهد بود

هـا،  هـا و شهرسـتان  هـای اسـتان  مـدیره  عالی، شورای مرکزی و هیـأت  آغاز اولین دوره فعالیت مجمع - 1تبصره
  .بالفاصله پس از اعالم نتیجه قطعی انتخابات خواهد بود

چنانچـه  های بعدی ارکان سازمان، حداکثر سی روز پس از پایان دوره قبل خواهد بود و آغاز فعالیت دوره - 2تبصره
در پایان تشریفات انتخابات دوره بعد پایان نپذیرفته باشد، ارکان و اعضای دوره قبل، تا اعالم نتیجه قطعی انتخابات جدیـد،  

  .آغاز به کار دوره جدید بالفاصله پس از اعالم نتایج قطعی انتخابات است. به فعالیت خود ادامه خواهند داد
د مقدمات و برگـزاری انتخابـات از وظـایف شـورای مرکـزی اسـت کـه        بندی برای تمهیبرنامه زمان - 3تبصره

  .نامه داخلی خواهد آمدجزئیات آن در آیین
  ترکیب هیأت مرکزی نظارت - 20ماده

  :شرح زیر خواهد بود ترکیب هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات، به
 نماینده وزیر آموزش و پرورش - 1
 نماینده وزیر کشور - 2
 عالی آموزش و پرورش شوراییک نفر به انتخاب  - 3
 عالی انقالب فرهنگی یک نفر به انتخاب شورای - 4
 یک نفر از نمایندگان مجلس شورای اسالمی، با معرفی کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری - 5
 عالی سازمان چهار نفر از اعضای شورای مرکزی، به انتخاب مجمع - 6

استان، شهرستان و منطقه، سه تا پنج نفر را بـرای نظـارت بـر    تواند برای هر هیأت مرکزی نظارت می - 1تبصره
  .حسن اجرای انتخابات تعیین و اعزام کند

  .های بعد، بالمانع استانتخاب مجدد اعضای هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات سازمان، برای دوره - 2تبصره
  وظایف هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات - 21ماده

 های انتخابیهنتخابات در حوزهنظارت بر حسن برگزاری ا - 1
 عالی سازمان ها و مجمعها، استانمدیره شهرستان های نظارت بر انتخابات هیأتعزل و نصب اعضای هیأت - 2
 عالی بررسی نهائی صالحیت نامزدهای عضویت در شورای مرکزی و مجمع - 3
 .ها نرسیده استها و شهرستاناستانرسیدگی به شکایت نامزدهایی که صالحیت آنها به تأیید هیأت نظارت  - 4
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نامـه مربـوط   توقف یا ابطال تمام یا قسمتی از مراحل برگزاری انتخابات در چهارچوب مواد قانونی و شـیوه  - 5
 های انتخابیهاین قانون، رأساً یا با پیشنهاد هیأتهای اجرائی یا هیأتهای نظارت حوزه

عـالی   هـا و مجمـع  هـا، اسـتان  مدیره سازمان شهرستان هیأت تأیید نهائی سالمت و حسن برگزاری انتخابات - 6
 سازمان و امضای اعتبارنامه منتخبان

های کتبی افراد در مورد تأیید صـالحیت نامزدهـای عضـویت در    رسیدگی به شکایات انتخاباتی و اعتراض - 7
 مدیره و تجدیدنظر آنها شورای مرکزی و هیأت

هـای  ام یا بخشی از وظایف مقرر در این ماده را به هر یک از هیأتتواند تمهیأت مرکزی نظارت می - 1تبصره
  .ها تفویض کندها و شهرستاننظارت بر انتخابات سازمان استان

بـا اسـتعالم از مراجـع    ) 22(احراز صالحیت نهائی داوطلبان، صرفاً بر اساس شرایط مندرج در مـاده   - 2تبصره
  .پذیردانجام می) تری، نیروی انتظامی و سازمان ثبت احوالوزارت اطالعات، وزارت دادگس(چهارگانه رسمی 

های اجرائی انتخابات خواهد بود که ترکیـب و  برگزاری انتخابات سازمان در هر سطح به عهده هیأت - 3تبصره
ای است که در شورای مرکـزی  نامهچگونگی تشکیل و فعالیت آنها و کیفیت برگزاری انتخابات مربوط، بر اساس آیین

  .شودمان تهیه و تصویب میساز
  شرایط نامزدها - 22ماده

  دارا بودن تابعیت ایران و التزام عملی به اسالم و قانون اساسی و امانتداری - 1
 معلم رسمی آموزش و پرورش و دارا بودن حداقل سه سال سابقه عضویت در سازمان، به استثنای دوره اول - 2

  .نام کنندعنوان نامزد ثبتتوانند بهاعضای هیأتهای اجرائی و نظارت نمی - تبصره
ارائه گواهی مبنی بر عدم سوءپیشینه کیفری و عدم اشتهار به فسق و فساد اخالق و امـور مغـایر بـا شـؤون      - 3

 صالحمعلمی از مراجع ذی
صـالح، محـرز   شرایط داوطلبان در هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات، با اسـتعالم کتبـی از مراجـع ذی    - تبصره

  .شد خواهد
 های رسیدگی به تخلفات صنفی و نیز تخلف از اصول و مقررات سازمانعدم سابقه محکومیت در هیأت - 4

  کنندگانشرایط انتخاب - 23ماده
  تابعیت ایران - 1
 داشتن شماره نظام معلمی و کارت عضویت در سازمان - 2
 انتخاباتاشتغال به کار در شهرستان یا منطقه انتخاباتی در زمان برگزاری  - 3

  . شوداشتغال به کار افراد با تأیید سازمان یا مدیریت آموزش و پرورش شهرستان یا منطقه مربوط مشخص می - تبصره
 گیری رسمی و انتخاب نامزدهای مورد نظرحضور در محلها و مراکز رأی

  های تخصصیکمیسیون - 24ماده
تـر مسـائل، ویـژه هـر یـک از      کارشناسی دقیق ای و جلب مشارکت اعضاء وهای حرفهمنظور گسترش همکاریبه

های تخصصی معلمان در هر رشته، متشکل از اعضای  شود کمیسیونهای تخصصی موجود در سازمان، اجازه داده میرشته
  .نامه اجرائی این قانون خواهد بودموجب آیینچگونگی فعالیت و مدیریت گروهها به. سازمان در همان رشته تشکیل شود

هـای علمـی و   ای و کمیتـه هـای تخصصـی و حرفـه   های تخصصی رسیدگی بـه صـالحیت  کمیسیون - 1تبصره
هـای مختلـف، بـر اسـاس     ها و رستهها، شاخهمشورتی، از جمله واحدهای تابعه سازمان است که حسب نیاز در رشته

  .کنندعالیت مینامه اجرائی این قانون، تشکیل و با تصویب شورای مرکزی سازمان، زیر نظر رئیس کل، فآیین
هـای علمـی مشـورتی، بـا تصـویب شـورای مرکـزی        ها و کمیتهادغام یا انحالل هر یک از کمیسیون - 2تبصره
  .پذیر خواهد بودسازمان امکان
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  مؤسسات مالی - 25ماده
الحسنه و صندوق تعاون و رفاه از جمله واحدهای تابعه سـازمان اسـت کـه در راسـتای تحقـق      صندوق قرض

های داخلی، مصوب نامهسازمان، طبق این قانون و با رعایت قوانین و مقررات موضوعه کشور و بر اساس آییناهداف 
  .کنندشورای مرکزی، تشکیل شده و فعالیت می

  منابع تأمین اعتبارات مورد نیاز - 26ماده
  :گردداعتبار مورد نیاز برای اجرای این قانون از منابع زیر تأمین می

 عضویت ساالنه از اعضای سازماندریافت حق  - 1
 کمکهای اختیاری دولت - 2
ها و مؤسسات دولتی و غیردولتی، اشخاص حقیقـی و حقـوقی، خیّـرین و سـایر     کمکهای اختیاری سازمان - 3

 عالقمندان
 .آیددست میهای موضوع این قانون بهمنابعی که بر اثر خدمات و فعالیت - 4

  واگذاری مسؤولیت - 27ماده
تواند عالوه بر وظایف واگذارشده در این قـانون، تمـام یـا بخشـی از وظـایف و      آموزش و پرورش میوزارت 

های خود در رابطه با امور پژوهشی، برگزاری امتحانات در سطوح مختلف، ارزشیابی عملکرد و نظـارت بـر   مسؤولیت
در این صورت در قبـال انجـام خـدمات     .امور آموزش و نظایر آن را با رعایت تشریفات قانونی به سازمان واگذار کند
  .مشخص، هزینه مربوط به آن از سوی آموزش و پرورش پرداخت خواهد شد

  های سازمانتوسعه فعالیت - 28ماده
سال از تاریخ تصویب و ابـالغ   تدریج ظرف مدت پنجوزارت آموزش و پرورش، حسب مورد، موظف است به

ای و صنفی، دامنه اجرای ایـن قـانون را بـه کـل کشـور      های حرفهتشکل ها واین قانون، با همکاری معلمان و سازمان
بینی و تحقـق  توسعه دهد و همه ساله بودجه مورد نیاز برای آموزش و سامان بخشیدن به آن را در بودجه سالیانه پیش

  .ای آن را دنبال کنداهداف مرحله
  ساختار و سازمان - 29ماده

کـارگیری کارکنـان سـازمان، بـه     معلمی و تشکیالت تفصیلی آن و مقررات بهساختار و تشکیالت سازمان نظام 
رسد و همه امور اجرائی و اداری سـازمان بـر اسـاس تشـکیالت      عالی سازمان می پیشنهاد رئیس کل به تصویب مجمع

  .مصوب انجام خواهد شد
  هاهمکاری با مؤسسات و سازمان - 30ماده

گیری درباره نحوه ارائـه خـدمات معلمـی و امـور تعلـیم و      زمان تصمیمویژه رئیس کل موظف است در سازمان به
  .ها همکاری کندها درباره نحوه ارائه خدمات معلمی و امور تعلیم و تربیت، با آنتربیت در هر یک از مؤسسات و سازمان

  سازمان) آرم(نشان - 31ماده
سـازمان،  ) آرم(سبت به تهیـه نشـان  ماه پس از تشکیل، ن رئیس کل سازمان موظف است حداکثر ظرف مدت سه

  .اقدام و آن را به تأیید شورای مرکزی برساند
  لغو قوانین مغایر - 32ماده

  .شودبا تصویب این قانون، تمام یا آن قسمت از قوانین موضوعه کشور که مغایر با این قانون باشد، ملغی می
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  رئيسه محترم مجلس شوراي اسالمي هيأت

قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور ) 4(نامه داخلی مجلس شورای اسالمی و ماده  احتراماً، در اجرای آیین

  .شود تقدیم میتشکیل سازمان نظام معلمی جمهوری اسالمی طرح در مورد  نظر معاونت قوانین 25/3/1389مصوب 

  

 معاون قوانین
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 .استرعایت شده
  )نظر کارشناسیاعمال با . (است رعایت شده 

 .شود است، دالیل مغایرت به ضمیمه تقدیم میرعایت نشده

  .دارد 
 .ندارد 

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

.ندارد 
 .شود اصول مغاير و دليل مغايرت به ضميمه تقديم مي/ دارد، اصل 

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

  .دارد 
  .دارد  .ندارد 

 .ندارد 

  .دارد 
 .ندارد 

  كل تدوين قوانين نظر اداره
  قوانينمعاون محترم 

کل به شرح زیر  نظر این اداره 25/3/1389قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب ) 4(ماده ) 4(و ) 2(احتراماً در اجرای بندهای 
  :شود تقدیم می

  

  :سابقه تقديم -١
  .قبالً تقدیم نشده است  -  130ماده 

  کمیسیون   / مجلس قبالً در جلسه علنی شماره         مورخ            تقدیم و در تاریخ              در   - 
  :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
  

  موادی متناسب با اصل موضوع و عنوان      - چهارم
  
  است و پیشنهاد آن به عنوان                       مواجه با ایراد              طرح تقدیمی دارای - 138ماده  - ب
  
 :٢٥/٣/١٣٨٩ قانون تدوين و تنقيح قوانين و مقررات كشور مصوب) ٤(ماده) ٤(در اجراي بند - ٤

  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 های کلی نظام و سند چشم طرح تقدیمی با سیاست  
  

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

  
  
  
  

  )مشروط به تصویب مجلس(نفر از نمایندگان50با تقاضای کتبی 
  بدون تغییر اساسی 
 نفر از نمایندگان 50با تقاضای 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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  . شده است 
 .شود دليل مغايرت به ضميمه تقديم مي، نشده است 

  شود نمي 
 شود مي 

  . ندارد 
 .دارد 

  . ندارد 
 .دارد 

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

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

  
  .شود اظهارنظر به ضمیمه تقدیم میتعداد دو برگ   

 
 مدیرکل تدوین قوانین
 

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

  
  

 
از وقوع جرم قوه قضائيه پیشگیریمعاونت اجتماعي و   

 

٢
٣

Instagram.com/dotic.ir

http://instagram.com/dotic.ir


١٥ 

  کل تدوین قوانین ضمیمه نظر اداره
  :بيان مستندات و داليل مغايرت

 ،)1(در ماده-1
اعم از   »غیردولتی«از آنجا که مفهوم . ماهیت سازمان، یک سازمان غیر دولتی و دارای شخصیت مستقل تعریف شده است -الف

شود الزم است ماهیت سازمان بـه   ها بار می که بر این مؤسسات و سازمان عمومی غیردولتی و خصوصی است، باتوجه به آثاری
  . گذاری است های کلی قانون سیاست) 9(این ماده از این حیث مغایر بند . طور صریح مشخص گردد

 رسـمی  کارشناسـان  کـانون  نظیر قانون ارتقای سالمت نظام اداری و مقابله با فساد مؤسساتی) 1(ماده ) ب(به موجب بند  -ب
 عهـده  بـر  را حـاکمیتی  وظایف از بخشی مقررات، و قوانین مطابق مهندسی که نظام سازمان و پزشکی نظام سازمان دادگستری،

از آنجا که در مقدمه طرح هدف از تشـکیل سـازمان برعهـده گـرفتن بخشـی از       .شوند دارند مؤسسات خصوصی محسوب می
ماهیت نظام صنفی این سازمان، از نظر شخصـیت حقـوقی ایـن سـازمان نیـز      باشد، و با توجه به  گری دولت می وظایف تصدی

  .قانون فوق است) 1(ماده ) ب(مشمول بند 
در خصوص وظایف و اختیارات سازمان هرچند به بنـدهایی از  ) 3(در تبیین اهداف سازمان و همچنین در ماده ) 2(در ماده  -2

های مذکور به ویـژه بنـدهای    شده است اما بسیاری از بندهای سیاست های کلی تحول در نظام آموزش و پرورش اشاره سیاست
  .گذاری است های کلی قانون سیاست) 4(مواد مذکور از این حیث مغایر بند . آن مغفول مانده است) 5(و ) 3(
  ، )3(در ماده  -3

نامه موضوع ایـن   رسد آیین ست، به نظر مینامه اجرائی اشاره نشده ا باتوجه به اینکه در سایر مواد طرح به متولی تهیه آیین -الف
 .ای مستقل به انتهای طرح منتقل شود شود فلذا باید به عنوان ماده تبصره به کل مواد مربوط می

قـانون اهـداف و وظـایف وزارت    ) 10(در نظر گرفته شده است به موجب ماده ) 13(و ) 10(، )6(وظایفی که در بندهای  -ب
  . باشد رعهده وزارت آموزش و پرورش میب 1366آموزش و پرورش مصوب 

طرح از دولت بودجه دریافت کند، ) 26(در صورتی که ماهیت سازمان عمومی غیر دولتی باشد و یا مطابق ماده ) 4(در ماده  -4
 . عضویت معلمان در این سازمان مشمول قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل خواهد شد

هـای مـذکور و ارتبـاط آن بـا      ث مشخص نبودن ماهیت و نحوه تشکیل مؤسسات و صندوقاز حی) 1(، تبصره )5(در ماده  -5
  .صندوق، مبهم است

 ، )6(در ماده  -6
شـوند، عضـویت    از بین اعضای مجمع عالی انتخاب مـی ) 14(از آنجا که اعضای هیأت بازرسان مطابق ماده ) پ(در بند  -الف

کند که اعضای هیأت بازرسان از افرادی خارج از مجمع عالی  نی معنا پیدا میمعناست و این عضویت زما آنها در مجمع عالی بی
  .انتخاب شوند

 .ای به آن نشده است منظور از رؤسای واحدهای تابعه دفتر مرکزی مشخص نیست و در طرح اشاره) ج(در بند  -ب
حضور نماینـدگان وزیـر آمـوزش و     منوط کردن تشکیل و رسمیت جلسات مجمع عالی به) 7(ماده ) 1(بند ) 3(در تبصره  -7

 . برد پرورش، استقالل سازمان را زیر سؤال می
 ،)8(در ماده  -8

  . باشد با مشکل مواجه است ترکیب اعضای شورای مرکزی از لحاظ تعداد اعضاء در مواردی که نیاز به أخذ رأی می -الف
امضای حکم عزل رئیس کل شورای مرکزی از سوی رئیس جمهور باتوجه به ماهیت غیردولتی سازمان فاقد ) 5(در تبصره  -ب

باید در یکدیگر ) 10(ماده ) 4(و ) 3(های  به دلیل مشابهت موضوع با حکم تبصره) 5(همچنین حکم تبصره . مبنا و بالوجه است
  . ادغام شود

 )10(در ماده  -9
امضای حکم انتصاب رئیس کل شورای مرکزی از سوی رئیس جمهور باتوجه به ماهیت غیردولتی سازمان ) 1(صره در تب -الف

  . فاقد مبنا و بالوجه است
  .است) 8(ماده ) 5(تکرار تبصره ) 4(و ) 3(های  عزل و برکناری دارای ماهیت یکسان و آثار مشابهی است؛ بنابراین تبصره -ب
 )12(در ماده  -10
  . بینی شود در ساختار سازمان استان هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات هم باید پیش) 1(در تبصره  -الف
  .در این ماده در خصوص ترکیب اعضا و نحوه انتخاب اعضای هیأت مدیره مجامع استانی و شهرستانی تعیین تکلیف نشده است-ب
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  .گذاری است های کلی قانونسیاست)9(داین ماده از لحاظ عدم استحکام ادبیات تقنینی مغایر بن-ج
 ،)15(در ماده  -11
های بدوی و تجدید نظر متفاوت اسـت و معمـوالً    های رسیدگی به تخلفات، ماهیت هیأت عالی با هیأت در ساختار هیأت -الف

  .هیأت عالی نقش ناظر را دارد در حالی که در این ماده به این تفاوتها نپرداخته است
افتد  ها نیز هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات برای رسیدگی به تخلفاتی که در مرکز استان اتفاق می مرکز استان الزم است در -ب

  .بینی شود پیش
  .های بدوی، تجدیدنظر و عالی رسیدگی به تخلفات مشخص شود در این ماده باید وظایف هریک از هیأت -ج
هایی که در  های رسیدگی به تخلفات با توجه به مجازات عضای هیأتحضور یک نفر قاضی به انتخاب رئیس قوه قضائیه در ا -د

  .الزامی است  بینی شده است، پیش) 16(ماده 
این ماده مربوط به تخلفات صنفی است در حالی کـه ایـن مـاده    . ، عنوان این ماده با مفاد آن همخوانی ندارد)16(در ماده  -12

 .ای به عنوان تخلف صنفی اشاره شده است به عدول از اصول اخالقی و حرفه طور کلی ها را بر شمرده است و فقط به مجازات
باتوجه به اینکه آغاز به  فعالیت اولین دوره نیاز به انجام یک سری امور اجرائی دارد بهتـر اسـت   ) 19(ماده ) 1(در تبصره  -13

 .شروع فعالیت آنها با فاصله زمانی مناسب مثالً ده روز باشد
 از کمـک  أخذ و طرح این تصویب صورت در که نموده ذکر دولتی کمکهای را سازمان مالی منابع از یکی رحط) 26(ماده -14

 سـازمان  آن شـامل  بازنشسـتگان  کارگیری به ممنوعیت قانون و شغل یک از بیش تصدی ممنوعیت قانون قبیل از قوانینی دولت،
 .شد خواهد

 .باشد قانون اساسی می) 75(مغایر اصل دارای بار مالی بوده و ) 28(و ) 27(مواد  -15
 .فهرست قوانین و مقررات مغایر باید به صراحت ذکر شود) 32(در ماده  -16
نامه اجرائی قانون موکول  نامه ویژه و در برخی موارد به آیین داخلی، آیین  نامه در این طرح نحوه انجام امور اجرائی به آیین -17

ای  به منظـور اتخـاذ رویـه   . ها صحبتی به میان نیامده است نامه آیین  ه تدوین و تصویب اینشده است در حالی که در مورد نحو
  .های مذکور پرداخته شود نامه ای جداگانه به مرجع تهیه و تصویب آیین واحد در این زمینه در انتهای طرح در قالب ماده

ـ   -18 ه فعالیـت غیردولتـی ندارنـد و بـرای اشـتغال در      معلمان برخالف صنوف پزشکان، پرستاران، روانشناسان و مهندسـان ک
باشند از این حیث که در استخدام آموزش و پرورش هستند و تعیـین حـدود وظـایف و     های خود نیازمند أخذ پروانه نمی حرفه

باشد تشکیل سازمان حامی و عضویت معلمـان در آن   های تخصصی آنان نیز در اختیار  وزارت آموزش و پرورش می صالحیت
  .ومی به قانونگذاری نداردلز
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