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باسمهتعالی

ریاست محترم مجلس شورای اسالمی
احتراماً طرح ذیل که به امضای ۱۷ نفر از نمایندگان رسیده است، جهت طی مراحل قانونی تقدیم میشود.

مقدمه (دالیل توجیهی): 
بسیاری از مسائلی و مشکالتی که کشور با آن دست به گریبان میباشد، ناشی از ناکارآمدی و یکجانبهنگری 
الگوهای مدیریتی است. چارهجویی برای مسائل مدیریتی کشور که ریشه اکثر این معضالت بهطور بنیادین 
اقتصادی است، نیاز به الگوواره جدیدی دارد. رویکردهای نوینی به مدیریت نیاز است تا کشور بتواند برای 
کلیه هموطنان، آرامشبخش، زیستپذیر، با کیفیت، رقابتپذیر، خالق، ایمن و پایدار باشد. به پارادایمی نیاز 
است که جهانی بیندیشد و محلی عمل کند، عدالت و کارایی را در کشور و خصوصاً در تصدی پستهای 

مدیریتی دنبال کند.
اهمیت و ضرورت مدیریت در سازمانها بهویژه دستگاههای دولتی کشور از آنجا ناشی میشود که در طراحی 
سازمانها، همواره ضعفها، چالشها و نارساییهای وجود دارد که مدیر به عنوان یک عامل قوی و اطمینان

بخش خصوصاً در محیط متغیر و پیچیده کنونی با وجود تغییرات سریع و ناپایدار میتواند در حفظ ثبات 
سازمان، نقش اساسی و کلیدی داشته باشد. در واقع برای حل مسائل و مشکالت اقتصادی، اجتماعی، سیاسی 
و زیستمحیطی کشور، مهمترین عامل مدیریت صحیح و کارآمد در تمامی زمینههاست. فساد اداری، رانت
خواری، کمکاری، عدمبهرهوری و ... ریشه در مدیریت غلط دارد. مدیریت در دستگاههای دولتی به واسطه 
ویژگیهای خاص آن سخت و دشوار است و بنابراین دانش، مهارت، توانایی و شایستگیهای مدیریتی ویژه
ای نیز میطلبد. اندازه سازمانهای دولتی، بزرگ و با توجه به الیههای بوروکراسی، پیادهسازی تغییرات در 
این سازمانها، سالها زمان میبرد که این میتواند موجب سرخوردگی مدیران آیندهنگر شود. بودجه در این 
سازمانها از قبل تعیین میشود و با عنایت به سطوح کنترلی متعدد در سازمان، انبساط و تورم نیروی انسانی 
وجود دارد؛ لذا با وجود این مشکالت، پرداختن به موضوع انتصاب مدیران شایسته با استفاده از مدلهای به

روز جهانی و براساس شایستگیهای مهندسی شده، امری اجتناب ناپذیر است.
با توجه به اینکه حرفه، علم و هنر مدیریت به این اندازه مهم و ضروری است، نیاز به سازمانی برای ارزشیابی 
و تأیید صالحیت حرفهای مدیران برای تصدی پستهای مدیریتی وجود دارد. نیاز به وجود سازمان نظام 
مدیریت همانند سازمان نظام پزشکی، سازمان نظام روانشناسی، سازمان نظام مهندسی، کانون وکال وجود دارد 
که ورود و عضویت در هر کدام از این سازمانها، نیازمند اخذ قبولی در آزمون ورودی و در واقع کسب 
تأییدیه صالحیت حرفهای است. در حقیقت با توجه به اصل شایستهگزینی و شایستهساالری، مدیران باید 
مجموعهای از شایستگیها اعم از دانش، مهارت، نگرش و ویژگیهای شخصیتی را داشته باشند تا بتوانند در 

www.dotic.ir

http://dotic.ir


3

پست مدیریتی منصوب شوند که این امر نیاز به وجود سازمانی منسجم و کارآمد برای اندازهگیری این 
شایستگیها جهت اعطای مجوز مدیریت دارد.

مدیریت و ابعاد آن، چنان پیچیـدگی عمیقـی دارد کـه در دنیای معاصر، اداره امور سازمانها، بـا اتکـا بـر 
بینش و روش سنتی مبتنی بر ذهنیتهای غیرعلمی (تجربی) و با اتکای صـرف بـر بهکـارگیری آموختههای 
نظری و غیرمشارکتطلبانه، معقول و مقرونبهصرفه نمیباشد. از اینرو، اطالعرسانی دقیق علمی و متناسـب 

با نیازمندیهای اجتماعی- اقتصادی، بـرای مـدیران، پیششرط بهبود مدیریت بهشـمار مـیآیـد.
با سطحبندی مدیران به وسیله ارزشیابی و اجرای سازوکار تناسب شایستگی مدیران با سطوح مسئولیت ایشان، 
میتوان تصدی پستهای مدیریتی حساس را مورد کنترل قرار داد؛ زیرا بهدلیل عدم توجه به این موضوع، هزینه 
اداره سازمانها بسیار گران شده است. برای این منظور، مدیران دارای عالیترین شایستگیها مجاز خواهند 
بود مدیریت شرکتهای سهامی عام، تعاونی عام، مؤسسات اعتباری، بانکها و … بپذیرند. در واقع مدیران در 
سطوح مختلف باید واجد شایستگیهای مدیریتی تایید شده در سازمان نظام مدیریت کشور باشند پروانه 
مدیریت را از سازمان نظام مدیریت دریافت کرده باشند که این جلوی انحرافات در تصدی و معامله شدن 

پستها را خواهد گرفت.
برای تأسیس سازمان نظام مدیریت در کشور باید مراحل ذیل عملیاتی گردد:

۱- تدوین برنامه تفصیلی راهاندازی سازمان نظام مدیریت
۲- تدوین اساسنامه سازمان

۳- تدوین صالحیت و شایستگی حرفهای مدیران در سطوح مختلف و ارائه مدل برای تمام سطوح مدیریتی
۴- تهیه و تدوین الیحه تشکیل سازمان نظام مدیریت و تقدیم آن به مجلس

۵- تهیه و تدوین الیحه قوانین الزم برای ضمانت اجرایی نظارت بر صالحیت مدیران و تقدیم آن به مجلس
۶- تشکیل هیأت مؤسس سازمان نظام مدیریت

۷- صدور فراخوان برای ثبتنام و عضویت مدیران و متقاضیان مدیریت در کشور
۸- تشکیل مجمع و انتخاب هیأت مدیره

۹- الزام دستگاهها به رعایت آن و ضمانت اجرا

 لذا طرح ذيل تقديم ميشود:
جعفر قادری - جالل محمودزاده - نصراله پژمان فر - محمد خدابخشی - محمدحسین فرهنگی - علی 
خضریان - انور حبیب زاده بوکانی - رسول فرخی میکال - عباس مقتدایی - محمد باقری - حسین 
حاتمی - ابراهیم عزیزی شیراز - علی اصغر عنابستانی - بهزاد رحیمی - موسی احمدی - بهروز محبی 

نجم آبادی - سیدکاظم دلخوش اباتری 
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عنوان طرح:
طرح تاسیس سازمان نظام مدیریت کشور

فصل اول: تعریف اهداف

ماده ۱- سازمان نظام مدیریت کشور که در این طرح «سازمان» نامیده میشود، یک سازمان غیردولتی و مستقل 
است که به منظور تحقق بخشیدن به اهداف و انجام وظایف مقرر در این قانون تشکیل میشود.

ماده ۲- اهداف سازمان عبارتند از:
۱. حفظ و توسعه استانداردهای شایستگی حرفهای مدیران در حوزههای مختلف و در سطوح متعدد

۲. تعالی اخالق حرفهای در سازمانهای کشور
۳. زمینهسازی برای پیوند هرچه بیشتر دانش و تجربه صاحبنظران دانشگاهی و اجرایی در حوزه مدیریت

۴. فراهم ساختن فرصتهای یادگیری و یاددهی، نوآوری، مستندسازی و انتقال تجربیات مدیران در بخش
های عمومی، خصوصی و نهادهای مدنی

۵. ارتقای منزلت و کرامت مدیران کارآمد در سطح جامعه و سازمانها
۶. تجزیه و تحلیل مستمر وضعیت مدیریتی کشور و تهیه و ارائه توصیههای مستقل و کارشناسی برای عالی

ترین سطوح مدیریت
۷. ارتقای مهارتهای مدیران کشور در راستای افزایش سطح بهرهوری و رقابتپذیری

۸. توسعه کیفیت خدمات و فعالیتهای مدیران و نظارت بر حسن اجرای فعالیتهای آنها
۹. همکاری، تبادل تجربه و استفاده از ظرفیتهای سازمانها و مجامع منطقهای و بینالمللی در جهت ارتقای 

خدمات مدیریتی
فصل دوم: وظایف و اختیارات

ماده ۳- وظایف و اختیارات سازمان با توجه به اهداف فوق به شرح زیر است:
۱. تعیین استانداردهای الزم سازمانهای دولتی و منابع انسانی آنها

۲. تعیین حدود صالحیتهای تخصصی مدیران کشور و صدور شماره نظام برای مدیران سازمانهای دولتی 
و خصوصی

۲. نظارت، کنترل و ارزشیابی کیفیت کار تخصصی و ارزیابی کار سازمانهای دولتی و خصوصی
۳. تعیین ضوابط خاص صنفی مربوط به استاندارد کردن تابلوها، عنوانها، سربرگها و مهر شاغلین حوزه 

مدیریت
۴. همکاری با مؤسسات و سازمانها به منظور اجرای برنامههای بازآموزی و نوآموزی مستمر مدیران برای 

ارتقای دانش آنها
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۵. انتشار نشریات حاوی آخرین دستاوردهای علمی مدیریتی- تخصصی و برگزاری همایشهای تخصصی 
برای ارتقای سطح دانش مدیریتی

۶. همکاری و هماهنگی با مراجع ذی ربط برای گسترش و پیشبرد فعالیتهای علمی و تحقیقاتی در حوزه 
مدیریت

۷. ایجاد التزام به گذراندن دوره کارآموزی برای فارغ التحصیالن رشتههای مدیریتی جهت ادغام علم و تجربه 
و برنامهریزی و نظارت بر تأمین و تجهیز سرمایههای انسانی برای مصادر کلیدی کشور در حوزه مدیریت با 

هماهنگی سازمانها و ارگانهای ذیربط
۸. فراهم آوردن منابع و بانک اطالعاتی روزآمد برای مدیران کارآمد

۹. برگزاری سمینارهای تخصصی در حوزههای مدیریتی
۱۰. تهیه لوایح، رویهها، آییننامهها و دستورالعملهای اجرایی الزم در رابطه با موارد این قانون

۱۱. وضع مقررات ملی مدیریتی
فصل سوم: شرایط عضویت

ماده ۴- کلیه افرادی که دارای حداقل مدرک کارشناسیارشد معتبر و مورد تأیید وزارتخانه علوم، تحقیقات و 
فناوری در رشتههای وابسته به مدیریت باشند میتوانند به عضویت سازمان درآیند.

تبصره - اعضای سازمان همه ساله مبلغی را به عنوان حق عضویت به سازمان پرداخت خواهند نمود. میزان و 
نحوه وصول حق عضویت اعضا، مطابق دستورالعملی خواهد بود که توسط شورای مرکزی تهیه میشود.

فصل چهارم: ارکان و واحدهای تابعه
ماده ۵ – ارکان و واحدهای تابعه سازمان به شرح زیر است:

الف) ارکان
• مجمع عمومی

• شورای مرکزی سازمان نظام مدیریت
• هیأت مدیره

• رئیس کل
• شورای نظام مدیریت و سازمان استانها (شورای استانی)

• هیأت بازرسان ملی و استانی
ب) واحدهای تابعه

• هیأت رسیدگی به صالحیت تخصصی مدیران
• شعب شورای مرکزی در مناطق و استانها

• هیأت رسیدگی به تخلفات
واحدهای تابعه توسط شورای مرکزی تعیین خواهد شد.
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ماده ۶ – اعضای شورای مرکزی عبارتند از:
• ده نفر از مدیران کارآمد کشور (دارای مدرک و مدارج باالی دانشگاهی) به انتخاب مدیران عضو

• سه نفر از مدیران حرفهای (دارای سوابق ممتد مدیریت) کشور (بخش دولتی) به انتخاب مدیران عضو
• دو نفر از مدیران کارآمد بخش خصوصی به انتخاب مدیران عضو

تبصره ۱- جلسات شورای مرکزی نظام مدیریت با حضور دو سوم کل اعضای شورا رسمیت مییابد و 
تصمیمات متخذه با اکثریت آرا معتبر و الزم االجراست.

ماده ۷- ریاست سازمان که مسئولیت اجرای مصوبات شورای مرکزی و اداره کلیه امور سازمان و واحدهای 
تابعه را به عهده دارد، یکی از اعضای شورای مرکزی با درجه تحصیلی دکتری خواهد بود که توسط شورای 
مرکزی برای مدت چهار سال انتخاب و با حکم ریاست جمهوری منصوب میشود. عزل وی نیز به پیشنهاد 
شورای مرکزی و با تأیید ریاست جمهوری خواهد بود. انتخاب متوالی رئیس سازمان در صورت موافقت و 

رأی اکثریت اعضا فقط برای دو دوره متوالی مجاز است.
ماده ۸- بودجه واحدهای سازمان از محل حق عضویت اعضا و هدایا و کمکهای دولت و اشخاص حقیقی 

و حقوقی و انجام پروژههای علمی و فروش نشریات، کتابها و دیگر منابع علمی تأمین میشود.
تبصره- میزان و نحوه وصول حق عضویت ساالنه اعضا و دیگر مقررات اداری و مالی سازمان و نحوه هزینه 

بودجه مطابق آئین نامه مصوب شورای مرکزی خواهد بود.
ماده ۹- وظایف شورای مرکزی سازمان به شرح زیر است:

۱. اجرای دقیق وظایف مقرر در ماده (۳) این قانون و نظارت مستمر بر حسن اجرای آنها از طریق رئیس کل 
سازمان.

۲. نظارت بر عملکرد سایر ارکان و شعب کلیه واحدهای تابعه سازمان.
۳. تشکیل هیأتهای رسیدگی به صالحیت تخصصی مدیران کشور و رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفهای 

مدیران کشور.
۴. تهیه و تصویب دستورالعملهای اجرایی الزم.

ماده ۱۰- هیأت بازرسان:
۱. هیات بازرسان از سه نفر منتخب اعضای سازمان تشکیل می شود که همزمان با انتخابات شورای مرکزی 
انتخاب میشوند. وظیفه این هیات نظات بر عمکرد سازمان و ارائه گزارش ساالنه به مجمع عمومی بر اساس 

مفاد این قانون است.
۲. انحالل شورای مرکزی به پیشنهاد هیأت بازرسان و با تصویب مجمع عمومی صورت میگیرد.

ماده ۱۱- گروههای تخصصی عبارتند از:
• گروه تخصصی مدلسازی شایستگی

• گروه تخصصی ارزیابی مدیران
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• گروه تخصصی توسعه مدیران
• گروه تخصصی صدور پروانه مدیریت

ماده ۱۲- کمیتههای تخصصی عبارتند از:
• کمیته آموزش

• کمیته نظام پیشنهادها
• کمیته داوری

• کمیته طرح و برنامه
• کمیته روابط بینالملل

• کمیته پژوهش
فصل پنجم: انتخابات

ماده ۱۳- مدت فعالیت هر دوره شورای مرکزی سازمان مدیریت چهار سال تمام است.
مسئول برگزاری اولین دوره انتخابات شورای مرکزی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و رییس سازمان امور 
اداری و استخدامی کشور میباشند که هیأت پنج نفره ای را برای برگزاری این انتخابات منصوب میکنند. یک 
نفر نماینده از کمیسیون آموزش و تحقیات مجلس شورای اسالمی به انتخاب مجلس، بر انتخاب این هیأت 

نظارت خواهد کرد. هزینه برگزاری انتخابات از محل حق عضویت اعضا تأمین میشود.
ماده ۱۴-شرایط انتخابکنندگان عبارتست از:

۱. تابعیت کشور جمهوری اسالمی ایران.
۲. عضویت در سازمان نظام مدیریت به استثنای دوره اول.

۳. ساکن بودن در منطقه انتخاباتی در زمان انتخاب ( برای داوطلبین شورای منطقه) به تأیید شورای منطقه.
ماده ۱۵- شرایط انتخابشوندگان اعضای شورای مرکزی عبارتند از:

۱. تابعیت کشور جمهوری اسالمی ایران.
۲. نداشتن سوء پیشینه کیفری و عدم اشتهار به فسق و فساد اخالقی.

۳. نداشتن پرونده محکومیت در هیأت رسیدگی به تخلفات صنفی و نیز عدم تخلف از اصول نظام نامه 
اخالقی.

۴. اظهار التزام به دین مبین اسالم و وفاداری به قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران.
۵. دارا بودن حداقل سه سال عضویت در سازمان به استثنای دوره اول.

ماده ۱۶- وظیفه مجمع عمومی عبارتند از:
۱- انتخاب اعضای هیات مدیره.

۲- استماع گزارش عملکرد سالیانه هیات مدیره و اعالم نظر نسبت به آن.
۳- بررسی و تصویب ترازنامه ساالنه سازمان استان و بودجه پیشنهادی هیات مدیره.
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۴- تعیین و تصویب حق ورودیه و حق عضویت ساالنه اعضا و سایر منابع درآمد برای سازمان بر اساس 
پیشنهاد هیات مدیره.

۵- بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به سایر اموری که طبق قوانین و آییننامههای مربوط به عهده سازمان استاد 
در صالحیت مجمع عمومی باشد.

ماده ۱۷- کلیه شوراهای استانی شامل رئیس، نائب رئیس، دبیر، خزانهدار و بازرس هستند و تحت نظارت 
شورای مرکزی منصوب و فعالیت میکنند. هر سازمان حسب مورد دارای یک یا چند بازرس میباشد که 
موظفند در چارچوب قانون و آییننامه اجرایی آن و آییننامه مالی سازمان به حسابها و ترازنامه سازمان 

استان رسیدگی و گزارشهای الزم را جهت ارایه به مجمع عمومی تهیه نمایند.
فصل ششم: موارد متفرقه

ماده ۱۸-به منظور رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفهای شاغالن حوزه مدیریت دولتی کشور، هیأت مرکزی 
رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه ای در سازمان مرکزی تشکیل میگردند.

ماده ۱۹- منابع مالی سازمان عبارتند از:
۱. اعتبارات و داراییهای موجود سازمان

۲. حق عضویت ساالنه اعضای سازمان
۳. کمکهای اختیاری دولت، مؤسسات و افراد داوطلب به سازمان

۴. انجام پروژههای علمی و فروش نشریات، کتابها و دیگر منابع علمی
ماده ۲۰-شورای مرکزی سازمان مؤظف است حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از تشکیل نسبت به تهیه آرم 
سازمان با رعایت اهداف متعالی اسالم و حفظ شئون مدیریت و با تأیید وزیر علوم، تحقیقات و فناوری اقدام 

کند.
نخستین مجمع عمومی جهت عضویت مدیران دولتی و تعیین شورای مرکزی نظام مدیریت پس از فراخوان 

گسترده از طریق رسانهها تشکیل خواهد شد.
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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: 

طرح تاسیس سازمان نظام مدیریت کشور تقدیم می شود.

معاون قوانین
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نظر ادارهکل تدوین قوانین
معاون محترم قوانین

احتراماً در اجرای بندهای (۲) و (۴) ماده (۴)   تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب ۱۳۸۹/۳/۲۵ نظر این ادارهکل 
بهشرح زیر تقدیم میشود:

قبال تقدیم نگردیده است ██ ماده ۱۳۰ ۱- سابقه تقدیم:
قبالً در جلسه علنی شماره        مورخ        تقدیم و در تاریخ            در ☐

کمیسیون
☐

(موضوع اصل ۸۵ قانون اساسی) رد شده و اینک با: صحن
☐

با تقاضای کتبی ۵۰ نفر از نمایندگان (مشروط به تصویب مجلس) ☐ با تغییر اساسی ☐
بدون تغییر اساسی ☐ پیش از انقضاء شش ماه ☐

با تقاضای کتبی کمتر از ۵۰ نفر از نمایندگان ☐ با انقضاء شش ماه ☐

می باشد ☐ می باشد ☐ مجدداً قابل پیشنهاد به مجلس  

۲- در اجرای بند (۲) ماده (۴) قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور:
رعایت شده است. ☐

رعایت شده است(با نظر کارشناسی) ☐ در طرح تقدیمی آیین نگارش قانونی و ویرایش ادبی
رعایت نشده است، دالیل مغایرت به ضمیمه تقدیم می شود. ██

۳- از نظر آییننامه داخلی مجلس (شكلی)
الف- ماده ۱۳۱-

ندارد
☐

دارد ██ اول- حداقل امضا الزم (۱۵ نفر)
ندارد
☐

دارد ██ دوم- موضوع و عنوان مشخص  
ندارد
☐

دارد ██ سوم- دالیل لزوم تهیه و پیشنهاد در مقدمه
ندارد
☐

دارد ██ چهارم- موادی متناسب با اصل موضوع و عنوان

 ب- ماده ۱۳۸-

مواد متعدد ██ یک موضوع ██
ماده واحده ☐

است و پیشنهاد آن به عنوان
بیش از یک موضوع

☐

طرح تقدیمی دارای

نمی باشد. ██
می باشد.

☐

مواجه با ایراد
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۴- در اجرای بند (۴) ماده (۴) قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب ۱۳۸۹/۳/۲۵ :
اول: از نظر قانون اساسی؛

ندارد. ██ طرح تقدیمی با قانون اساسی به طور کلی مغایرت 
دارد.اصول مغایر به ضمیمه تقدیم می شود. ☐

دوم: از نظر سیاستهای کلی نظام و سند چشمانداز؛

ندارد. ██

طرح تقدیمی با سیاست های کلی نظام و سند چشم انداز 
مغایرت 

دارد.اصول مغایر به ضمیمه تقدیم می شود. ☐
سوم: از نظر قانون برنامه؛

ندارد. ██    طرح تقدیمی با قانون برنامه مغایرت 
دارد.دلیل مغایرت به ضمیمه تقدیم می شود. ☐

چهارم: از نظر آییننامه داخلی مجلس (ماهوی)؛

شده است. ██ الف- ماده ۱۴۰- رعایت اصل هفتاد و پنجم قانون اساسی     
نشده است.دلیل مغایرت به ضمیمه تقدیم می شود. ☐

نمی شود ██ ب- ماده ۱۸۱- موجب اصالح یا تغییر برنامه مصوب
می شود ☐

ندارد. ██ و نیاز به  ۲/۳ رای نمایندگان
دارد. ☐

تعداد .......... برگ اظهارنظر به ضمیمه تقدیم میشود.
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

 ندارد.
 دارد.

 ندارد.
 دارد.
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ضمیمه نظر ادارهکل تدوین قوانین
بیان مستندات و دالیل مغایرت:

در رابطه با طرح تقدیمی آیین نگارش قانونی و ویرایش ادبی: ۱- مناسب است در ماده (۱) کلمه «عمومی» قبل از «غیردولتی» 
اضافه شود. 

۲- جهت رعایت اصل پانزدهم(۱۵) قانون اساسی کلمه «هماندیشی» جایگزین کلمه «سمینار» در بند (۹) ماده (۳) و کلمه 
«نشان» جایگزین کلمه «آرم» در ماده (۲۰) شود. 

۳- در ماده (۳) جمله «واحدهای تابعه توسط شورای مرکزی تعیین خواهد شد» مبهم است. در ادامه متن قانون نیز به این 
واحدها هیچ اشاره ای نشده است. 

۴- در متن طرح به جزئیات شورای نظام مدیریت که جزء ارکان سازمان است، اشارهای نشده است. 
۵-در ماده (۶) ضابطه مربوط به «کارآمد بودن» و «حرفهای بودن» روشن نیست. همچنین مشخص نیست که بخش دولتی 

شامل شرکتهای دولتی و سازمانهای عمومی غیردولتی نیز می شود یا خیر؟ 
۶- ماده (۸) به لحاظ ترتیبی با مواد (۷) و (۹) ارتباطی ندارد و مناسب است به ذیل ماده (۴) منتقل شود. 

۷- در ماده (۸) سقف زمانی جهت تصویب آییننامه پیشبینی نشده است. 
۸- در بند (۲) ماده (۹) نظارت بر هیأت بازرسان که از ارکان سازمان است برعهده شورای مرکزی است و در بند (۱) ماده 

(۱۰) نظارت بر شورای مرکزی وظیفه هیأت بازرسان است. بدین ترتیب دور ایجاد شده است. 
۹- مواد (۱۱) و (۱۲) کلی و فاقد ضابطه مشخص و بیان جزئیات می باشند. 

۱۰- عبارت «منصوب و» در ماده (۱۷) زائد است. همچنین الزم است قبل از کلمه «قانون» کلمه «این» اضافه شود. 
۱۱- مناسب است جمله انتهایی ماده (۲۰) به عنوان یک ماده مجزا مدنظر قرار گیرد. 
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نظر ادارهکل اسناد و تنقیح قوانین

معاون محترم قوانین
احتراماً در اجرای بندهای (۱) و (۳)  ماده (۴) قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب ۱۳۸۹/۳/۲۵ نظر این اداره

کل به شرح زیر تقدیم میشود:

۱. در اجرای بند (۱):
وجود ندارد ██   الف- در خصوص طرح تقدیمی قوانین متعارض

وجود دارد که به شرح ضمیمه تقدیم می شود. ☐
وجود ندارد ██   ب- در خصوص طرح تقدیمی قوانین مرتبط

وجود دارد که به شرح ضمیمه تقدیم می شود. ☐
۲. در اجرای بند (۳):

الزم است. ██

با عنایت به بررسیهای به عمل آمده قانونگذاری در این موضوع 

الزم نیست. ☐

 

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

مدیرکل اسناد و تنقیح قوانین
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ضمیمه نظر ادارهکل اسناد و تنقیح قوانین
نظر ادارهکل به انضمام سوابق قانونی

الف- نظر ادارهکل

ب- سوابق قانونی
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