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باسمهتعالی

رياست محترم مجلس شورای اسالمی
احتراماً طرح ذیل که به امضای ۶۵ نفر از نمایندگان رسیده است، جهت طی مراحل قانونی تقدیم میشود.

مقدمه (داليل توجیهی): 
امروزه مؤسسهها و مراکز بسیاری همچون مدرسه طبیعت، مدرسه موسیقی، مدرسه فوتبال، مدرسه 
هنرهای رزمی و غیره با عنوان «مدرسه» در زمینههای مختلف هنری، ادبی، ورزشی، زیستمحیطی و امثال آن 
در حال فعالیت هستند که هیچکدام نه برنامه درسی رسمی وزارت آموزش و پرورش را ارائه میدهند و نه از 

وزارتخانه مجوز تأسیس و فعالیت خود را دریافت کردهاند.

از سوی دیگر با توجه به اینکه در عرف جامعه، نهاد «مدرسه» وابسته و متعلق به وزارت آموزش و 
پرورش شناخته شده و متولی حوزه تعلیم و تربیت دانسته شده است، بنابراین بروز و ظهور هرگونه تخلف و 
کژکارکردی در مؤسسهها و مراکز مزبور که با عنوان «مدرسه» در حال فعالیت هستند سبب میشود تا اعتبار 
و مشروعیت نهاد تربیتی مدرسه و وزارت آموزش و پرورش در اذهان عمومی و نیز نهادهای نظارتی و امنیتی 

خدشهدار شود.

با توجه به این نکات و فقدان حکم مصرح قانونی در خصوص اختصاص عنوان «مدرسه» به مؤسسه
های دارای مجوز تأسیس و فعالیت از وزارت آموزش و پرورش و همچنین نابه سامانی در حوزه مهد کودک 

ها که اخیرا مقام معظم رهبری به آن اشاره داشتند، طرح ذیل به مجلس شورای اسالمی تقدیم میشود:

 لذا طرح ذيل تقديم ميشود:
محمدمهدی زاهدی - علی خضریان - علی علی زاده - کیوان مرادیان کوچکسرائی - نصراله پژمان فر - 
محمد وحیدی - احمدحسین فالحی - شیوا قاسمی پور - فرهاد بشیری - سیدمحمد مولوی - احمد 
نادری - اکبر احمدپور - مهرداد ویس کرمی - جعفر راستی - حسین امامی راد - مهدی اسماعیلی - 
محمدحسین فرهنگی - سیدجواد حسینی کیا - احمد محرم زاده یخفروزان - علیرضا ورناصری 
قندعلی - روح اله متفکرآزاد - عباس مقتدایی - جالل محمودزاده - رحمت اله نوروزی - حسن 
محمدیاری - رحمت اله فیروزی پوربادی - علی اصغر عنابستانی - امیرقلی جعفری بروجنی - 
محمدصالح جوکار - حمیدرضا حاجی بابائی - مهرداد گودرزوندچگینی - عباس جهانگیرزاده - رجب 
رحمانی - عبدالناصر درخشان - محمدرضا دشتی اردکانی - بهروز محبی نجم آبادی - کمال 
علیپورخنکداری - محمدمهدی فروردین - سیدمحمود نبویان - محمد خدابخشی - علی آذری - 
سیدکریم حسینی - حسین محمدصالحی دارانی - ابراهیم عزیزی - سیدشمس الدین حسینی - 
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مهدی عسگری - سیدعلی آقازاده دافساری - علیرضا شهبازی - محمدمهدی مفتح - جعفر قادری - 
مرتضی محمودوند - رضا آریان پور - حسین حق وردی - جبار کوچکی نژادارم ساداتی - سیدمصطفی 
آقامیرسلیم - علی جدی - علی اکبر کریمی - عفت شریعتی کوهبنانی - مسلم صالحی - سیدمحمدرضا 
میرتاج الدینی - انور حبیب زاده بوکانی - حسن نوروزی - علی بابائی کارنامی - بهزاد رحیمی - 
سیدکاظم دلخوش اباتری 

www.dotic.ir

http://dotic.ir


4

عنوان طرح:
طرح  اصالح موادی از قانون تأسیس و اداره مدارس  و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی

 
ماده۱- دو تبصره به عنوان تبصرههای(۲) و (۳) بهشرح زیر به بند «الف» ماده(۲) قانون تأسیس و اداره 

مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی مصوب  ۱۴/  ۹/ ۱۳۹۵ الحاق و شماره تبصره آن به (۱) اصالح می

شود: 

تبصره۲- بکار بردن عنوان «مدرسه» به هر شکلی فقط برای واحدهای آموزشی و پرورشی که براساس 

شرایط و ضوابط و مقررات وزارت آموزش و پرورش به صورت دولتی یا غیردولتی تأسیس و اداره میشوند و 

آموزشهای رسمی را مطابق مصوبات شورای عالی آموزش و پرورش ارائه میدهند مجاز است. مؤسسهها و 

مراکزی که خارج از این ضوابط از عنوان مدرسه استفاده میکنند به استثنای مؤسساتی که براساس مصوبات 

شورای عالی انقالب فرهنگی از عنوان مدرسه استفاده میکنند، مکلفند ظرف مدت سهماه پس از الزماالجراء

شدن این قانون واژه مدرسه را از عنوان خود حذف نمایند.

تبصره۳- وزارت آموزش و پرورش موظف است در صورت احراز تخلف به فوریت شکوائیهای را به مبادی 

ذیربط مبنی بر غیرمجاز بودن فعالیت مدرسه یا مرکز آموزشی ارائه کند تا حداکثر ظرف مدت دوماه برابر 

مقررات و ضوابط نسبت به تعطیلی و مهر و موم (پلمپ) آن اقدام گردد.

ماده ۲- متن ذیل جایگزین تبصره(۲) ماده(۲) قانون می شود:

تبصره۲- صدور مجوز، ارائه برنامه، شاخص های آموزشی و پرورشی و تدوین محتوا در مورد مهدکودک 

ها، کالً بر عهده وزارت آموزش و پرورش است.
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 ماده۳- یکتبصره با عنوان تبصره(۲) به ماده(۱۸) قانون، الحاق و شماره تبصره آن به (۱) اصالح میشود:

تبصره۲- سازمان مدارس غیردولتی مکلف است برای ثبت کلیه درآمدها و هزینههای مدارس و مراکز 

غیردولتی سامانه الکترونیکی مناسب را به گونهای طراحی و ایجاد کند که توسط مسؤوالن وزارتخانه و کمیسیون 

آموزش، تحقیقات و فناوری قابل رؤیت و گزارشگیری باشد.

ماده۴- یک تبصره بهشرح زیر به ماده(۲۶) قانون الحاق میشود:

تبصره- سازمان مدارس غیردولتی مکلف است کلیه احکام و حقوق و مزایای معلمان و کارکنان مدارس و 

مراکز غیردولتی را در سامانه مذکور (در تبصره ۲ ماده ۱۸) قرار دهد تا برای مسؤوالن وزارتخانه و کمیسیون 

آموزش، تحقیقات و فناوری قابل رؤیت و گزارشگیری باشد.ح 
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هیأترئیسه محترم مجلس شورای اسالمی
احتراماً، در اجرای قانون آییننامه داخلی مجلس شورای اسالمی و ماده (۴) قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب 

۱۳۸۹/۳/۲۵ نظر معاونت قوانین در مورد طرح: 

اصالح موادی از قانون تأسیس و اداره مدارس  و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی تقدیم می شود.

معاون قوانین
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نظر ادارهکل تدوين قوانین
معاون محترم قوانین

احتراماً در اجرای بندهای (۲) و (۴) ماده (۴)   تدوين و تنقيح قوانین و مقررات كشور مصوب ۱۳۸۹/۳/۲۵ نظر اين اداره
كل بهشرح زير تقديم ميشود:

۱- سابقه تقديم:
   
   

                                          (موضوع اصل ۸۵ قانون اساسی) رد شده و اینك با:

  مجدداً قابل پیشنهاد به مجلس  

۲- در اجراي بند (۲) ماده (۴) قانون تدوين و تنقيح قوانين و مقررات كشور:

در طرح تقدیمی آیین نگارش قانونی و ویرایش ادبی

۳- از نظر آييننامه داخلي مجلس (شكلي)
الف- ماده ۱۳۱-

اول- حداقل امضا الزم (۱۵ نفر)

دوم- موضوع و عنوان مشخص  

سوم- دالیل لزوم تهیه و پیشنهاد در مقدمه

چهارم- موادی متناسب با اصل موضوع و عنوان 
ب- ماده ۱۳۸- 

طرح تقدیمی دارای                                                    است و پیشنهاد آن به عنوان                        

مواجه با ایراد 

ماده ۱۳۰  
   -

قبال تقدیم نگردیده است██

قبالً در جلسه علني شماره        مورخ       ☐  
 تقديم و در تاريخ            در

مجلس☐

کمیسیون☐

می باشد☐

نمی باشد☐

رعایت شده است.☐
رعایت شده است(با نظر کارشناسی)██

رعایت نشده است، دالیل مغایرت به ضمیمه تقدیم می شود.☐

دارد██

ندارد☐

دارد██

ندارد☐

دارد██

ندارد☐
دارد██

ندارد☐

ماده واحده☐
مواد متعدد██ یک موضوع☐

بیش از یک ██
موضوع

نمی باشد.██

می باشد.☐

  با تقاضای کتبی ۵۰ نفر از نمایندگان (مشروط به تصویب مجلس)☐   با تغییر اساسی☐

پیش از انقضاء شش ماه☐  

 با تقاضای کتبی کمتر از ۵۰ نفر از نمايندگان ☐   با انقضاء شش ماه☐  
   بدون تغییر اساسی ☐
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- در اجرای بند (۴) ماده (۴) قانون تدوين و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب 
 :۱۳۸۹/۳/۲۵

اول: از نظر قانون اساسی؛
طرح تقدیمی با قانون اساسی به طور کلی مغایرت 

دوم: از نظر سیاستهای کلی نظام و سند چشمانداز؛
طرح تقدیمی با سیاست های کلی نظام و سند چشم انداز مغایرت 

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

چهارم: از نظر آيیننامه داخلی مجلس (ماهوی)؛

الف- ماده ۱۴۰- رعایت اصل هفتاد و پنجم قانون اساسی     

ب- ماده ۱۸۱- موجب اصالح یا تغییر برنامه مصوب 

 ونیاز به  ۲/۳ رای نمایندگان

تعداد .......... برگ اظهارنظر به ضميمه تقديم ميشود.
مدیر کل تدوین قوانین

۵- طرح تقدیمی از حیث پیشگیری از وقوع جرم با بند (۵)اصل(۱۵۶) قانون اساسی مغایرت

معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه

ضمیمه نظر ادارهکل تدوين قوانین

بیان مستندات و داليل مغايرت:

ندارد. ██
دارد.اصول مغایر به ضمیمه تقدیم می شود. ☐

ندارد. ██
دارد.دلیل مغایرت به ضمیمه تقدیم می 

شود.
☐

ندارد. ██
دارد.دلیل مغایرت به ضمیمه تقدیم می شود. ☐

شده است. ██
نشده است.دلیل مغایرت به ضمیمه تقدیم می شود. ☐

نمی شود ██
می شود ☐

ندارد. ██
دارد. ☐

 ندارد.
 دارد.

 ندارد.
 دارد.
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نظر ادارهکل اسناد و تنقیح قوانین

معاون محترم قوانین
احتراماً در اجراي بندهاي (۱) و (۳)  ماده (۴) قانون تدوين و تنقيح قوانين و مقررات كشور مصوب 

۱۳۸۹/۳/۲۵ نظر اين ادارهكل به شرح زير تقديم ميشود:
۱. در اجراي بند (۱): 

                   
الف- در خصوص طرح تقدیمی قوانین متعارض

ب- در خصوص طرح تقدیمی قوانین مرتبط 

 

۲. در اجراي بند (۳):
     با عنايت به بررسيهاي به عمل آمده قانونگذاري در اين موضوع 

 

تعداد .......... برگ سوابق قانونی و نظر ادارهکل به ضمیمه تقديم میشود.

مديرکل اسناد و تنقیح قوانین

وجود ندارد██

وجود دارد که به شرح ضمیمه تقدیم می شود.☐

وجود ندارد☐

وجود دارد که به شرح ضمیمه تقدیم می شود.██

الزم است.☐

الزم نیست.☐
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ضمیمه نظر ادارهکل اسناد و تنقیح قوانین
نظر ادارهكل به انضمام سوابق قانوني

الف- نظر ادارهکل

ب- سوابق قانونی
قوانین مرتبط به شرح زیر تقدیم می گردد :

بخش طرح/الیحه: اصالح موادی از قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی
۱) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران ( ۱۴۰۰ - ۱۳۹۶ ) 

مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۲۱ با اصالحات و الحاقات بعدی -- منقح ۱۳۹۶/۱۲/۵
بخش قانون: بخش ۶ , ماده ۲۹

توضیحات: ۱ـ در تبصره ۳ ماده ۱ عبارت «مبادی ذیربط» ابهام دارد و مصادیقش مشخص نیست. ۲ـ تبصره ۲ ماده ۳ 
طرح باعث افزایش هزینه های دولت می شود و چون منابع تأمین آن تعیین نشده است با اصل ۷۵ قانون اساسی مغایر 

است. ۳ـ ماده ۴ طرح ضرورت قانونگذاری ندارد زیرا در تبصره ۲۱ قانون بودجه ۱۳۹۹ و همچنین ماده ۲۹ قانون برنامه 
ششم توسعه موضوع مربوط قانونگذاری شده است.

قانونگذاری در مورد این بخش: الزم است

سوابق قانونی اصالح موادی از قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی:
اساسنامه سازمان مدارس غیردولتی و توسعه مشارکتهای مردمی مصوب ۲۵/ ۰۵/ ۱۳۸۸ با اصالحات و الحاقات 

بعدی==منقح ۱۳۹۹/۶/۲۴
اساسنامه صندوق حمایت از توسعه مدارس غیردولتی مصوب ۱۳۹۶,۰۹,۱۹با اصالحات و الحاقات بعدی==منقح ۱۳۹۹/۶/۲۴

سند نقشه جامع علمی کشور مصوب ۱۴ /۱۰ /۱۳۸۹==منقح ۱۳۹۸/۹/۱۹
سیاست های کلی ایجاد تحول در نظام آموزش و پرورش کشور مصوب ۰۵ /۰۲ /۱۳۹۲-- منقح ۱۳۹۸/۱/۲۴

قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران ( ۱۴۰۰ - ۱۳۹۶ ) مصوب 
۱۳۹۵/۱۲/۲۱ با اصالحات و الحاقات بعدی -- منقح ۱۳۹۶/۱۲/۵

قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور
قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی مصوب ۱۴ /۰۹ /۱۳۹۵ با اصالحات و الحاقات 

بعدی==منقح ۱۳۹۸/۵/۱۲

www.dotic.ir

http://dotic.ir

