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باسمهتعالی

ریاست محترم مجلس شورای اسالمی
احتراماً طرح ذیل که به امضای ۴۷ نفر از نمایندگان رسیده است، جهت طی مراحل قانونی تقدیم میشود.

مقدمه (دالیل توجیهی): 
با وجود بیکاری بخش زیادی از دانش آموختگان تحصیالت تکمیلی بویژه دارندگان مدرک دکتری تعدادی 
از اعضای هیأت علمی دانشگاه ازاد اسالمی بصورت دو شغله در دستگاه های اجرایی مشغول فعالیتند و عمال 
ظرفیت هایی را اشغال کرده اند که می تواند به جوانانی تعلق بگیرد که علیرغم قابلیت های زیادشان محروم 
از زمینه فعالیتند. این اصالح در قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل می تواند امکان برخورد را فراهم 

آورد

لذا طرح ذیل تقدیم میشود:

 لذا طرح ذيل تقديم ميشود:
مهدی طغیانی - علی خضریان - قاسم ساعدی - حسن همتی - حسین محمدصالحی دارانی - یعقوب 
رضازاده - محمدرضا احمدی - محمدحسن آصفری - ابراهیم رضائی - مجید نصیرائی - احسان ارکانی 
- صدیف بدری - کمال حسین پور - سیدموسی موسوی - سیدجواد حسینی کیا - ابراهیم عزیزی شیراز 
- مالک شریعتی نیاسر - حسینعلی حاجی دلیگانی - نصراله پژمان فر - سیدمحمدرضا میرتاج الدینی - 
کیوان مرادیان کوچکسرائی - علیرضا عباسی - انور حبیب زاده بوکانی - محمد سرگزی - حسین رجایی 
ریزی - اصغر سلیمی - موسی احمدی - سیدمحمد مولوی - محمدحسین حسین زاده بحرینی - مجتبی 
بخشی پور - رسول فرخی میکال - حسین جاللی - بهزاد رحیمی - یحیی ابراهیمی - علی اکبر بسطامی 
- الهام آزاد - مهدی باقری زنجان - احمدحسین فالحی همدان - غالمحسین کرمی - حسن رزمیان 
مقدم - رحمت اله فیروزی پوربادی - محمد صفری ملک میان - مجتبی ذوالنوری - محمدرضا رضائی 

کوچی - مجتبی یوسفی - علی اصغر عنابستانی - پرویز اوسطی 
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عنوان طرح:
اصالح قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل 

ماده واحده - در تبصره (۴) ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب ۱۳۷۳/۱۰/۱۱ بعد 
از عبارت (مشاوره حقوقی) عبارت (،عضویت هیأت علمی دانشگاه آزاد اسالمی) و در تبصره (۹) آن بعد از 

عبارت (مستلزم ذکر نام است) عبارت ( و دانشگاه آزاد اسالمی) اضافه می گردد.
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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 قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل  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/الیحه تقدیمی با قانون برنامه: طرح پیشنهادی با ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه و تبصره ۱ 
قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل که سمت های آموزشی را مستثنی کرده است مغایر است. 
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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 

ادارهکل 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
۱- ۱-عنوان طرح به " اصالح قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب ۱۱/۱۰/۷۳ با اصالحات و الحاقات بعدی" اصالح 

شود.

۲-مفاد طرح فاقد قالب مناسب است. الزم است در قالب مواد مستقل به شرح زیر تنظیم شود: ماده ۱- در تبصره (۴) ماده واحده 
قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب ۱۱/۱۰/۷۳ با اصالحات و الحاقات بعدی بعد از عبارت "مشاوره حقوقی" عبارت 
"عضویت هیأت علمی دانشگاه آزاد اسالمی" الحاق می شود. ماده۲- در تبصره ۹ ماده واحده قانون بعد از عبارت" مستلزم ذکر 

نام است" عبارت " و دانشگاه ازاد" الحاق می شود.

۳- الحاق عبارت " عضویت هیأت علمی دانشگاه آزاد اسالمی" به تبصره ۴ ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل 
با بند ۹ اصل سوم قانون اساسی مبنی بر رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادالنه برای همه و ردیف ۱۰ بند ۹ سیاستهای کلی 
نظام قانونگذاری مبنی بر عدالت محوری در قوانین و اجتناب از تبعیض ناروا در تعارض است. چون اگر به موجب حکم الحاقی 
این طرح کارکنان دولت نتوانند در هیات علمی تمام وقت دانشگاه آزاداسالمی عضویت داشته باشند به تبع اولی نمی توانند عضویت 
هیأت علمی تمام وقت دانشگاههای دولتی باشند. بر این اساس پیشنهاد می شود به جای عبارت "عضویت هیأت علمی دانشگاه 
آزاد اسالمی" عبارت" عضویت تمام وقت در هیأت علمی کلیه دانشگاهها " به تبصره ۴ اضافه شود. الزم به ذکر است تنظیم حکم 

الحاقی بصورت پیشنهادی مانع تدریس کارکنان دولت در دانشگاهها در ساعات غیر اداری به عنوان استاد مدعو نمی گردد.

۴-بنابر توضیحات فوق الذکر الزم است بجای عبارت "و دانشگاه آزاد اسالمی" عبارت " وکلیه دانشگاهها" به تبصره ۹ اضافه 
شود.

۲- ۱- عنوان طرح به " اصالح قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب ۱۱/۱۰/۷۳ با اصالحات و الحاقات بعدی" اصالح 
شود. ۲- مفاد طرح فاقد قالب مناسب است. الزم است در قالب مواد مستقل به شرح زیر تنظیم شود: ماده ۱- در تبصره (۴) ماده 
واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب ۱۱/۱۰/۷۳ با اصالحات و الحاقات بعدی، بعد از عبارت "مشاوره حقوقی" 
عبارت "عضویت هیأت علمی دانشگاه آزاد اسالمی" الحاق می شود. ماده۲- در تبصره ۹ ماده واحده قانون، بعد از عبارت" مستلزم 
ذکر نام است" عبارت " و دانشگاه ازاد" الحاق می شود. ۳- الحاق عبارت " عضویت هیأت علمی دانشگاه آزاد اسالمی" به تبصره 
۴ ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل با بند ۹ اصل سوم قانون اساسی مبنی بر رفع تبعیضات ناروا و ایجاد 
امکانات عادالنه برای همه و ردیف ۱۰ بند ۹ سیاستهای کلی نظام قانونگذاری مبنی بر عدالت محوری در قوانین و اجتناب از 
تبعیض ناروا، در تعارض است . کارکنان دولت همانطور که نمی توانند در هیات علمی دانشگاه آزاد به صورت تمام وقت عضویت 
داشته باشند، برای عضویت تمام وقت در سایر دانشگاهها نیز با این ممنوعیت مواجه اند. بر این اساس پیشنهاد می شود به جای 
عبارت "عضویت هیأت علمی دانشگاه آزاد اسالمی" عبارت" عضویت تمام وقت در هیأت علمی کلیه دانشگاهها " به تبصره ۴ 
اضافه شود. الزم به ذکر است، این حکم مانع تدریس کارکنان دولت در دانشگاهها در ساعات غیر اداری به عنوان استاد مدعو 
نیست. ۴- بنابر توضیحات فوق الذکر، الزم است بجای عبارت "و دانشگاه آزاد اسالمی"، عبارت " وکلیه دانشگاهها" به تبصره ۹ 

اضافه شود. 

www.dotic.ir

http://dotic.ir


10

ب- سوابق قانونی

قوانین متعارض به شرح زیر تقدیم می گردد :

عنوان قانون: قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل -- منقح ۱۳۹۶/۱۱/۰۵ مصوب: ۱۳۷۳/۱۰/۱۱

بخش های قانون: تمام متن

*****

سوابق به شرح زیر تقدیم می گردد :

عنوان قانون: اساسنامه اصالحی دانشگاه آزاد اسالمی --منقح ۱۳۹۶/۱۲/۲ مصوب: ۱۳۸۹/۰۱/۲۴

بخش های قانون: تمام متن

عنوان قانون: قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۰۸ /۰۷ /۱۳۸۶ با اصالحات و الحاقات بعدی -- منقح ۱۳۹۹/۱۱/۱۴ مصوب: 
۱۳۸۶/۰۷/۰۸

بخش های قانون: فصل اول –-ماده ۵ ـ

عنوان قانون: قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دوره های تحصیالت تکمیلی در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور مصوب 
۱۸ /۱۲ /۱۳۹۴ با اصالحات و الحاقات بعدی== منقح ۱۳۹۷/۱۱/۰۸ مصوب: ۱۳۹۴/۱۲/۱۸

بخش های قانون: تمام متن

عنوان قانون: قانون برقراری عدالت آموزشی در پذیرش دانشجو در دورههای تحصیالت تکمیلی و تخصصی مصوب ۲۹ /۰۱ 
/۱۳۸۹ با اصالحات و الحاقات بعدی== منقح ۱۳۹۷/۱۱/۰۷ مصوب: ۱۳۸۹/۰۱/۲۹

بخش های قانون: تمام متن

عنوان قانون: قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران مصوب ۱۳۵۸/۰۹/۱۲ همه پرسی -- منقح ۱۳۹۶/۱۰/۱۳ مصوب: ۱۳۵۸/۰۹/۱۲

بخش های قانون: قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران مصوب ۱۲ /۰۹ /۱۳۵۸ با اصالحات و الحاقات بعد-فصل نهم قوه مجریه-
مبحث اول - ریاست جمهوری و وزراء (الحاقی ۰۶ /۰۵ /۱۳۶۸ )-اصل یکصدو چهل و یکم
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