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 خالصه مدیریتی 
با توجه به اینکه در مورد مدیریت تعارض منافع، تاکنون قانون جامعی به تصویب نرسیده است، مواد بخشنامه  .1

 مستند به مقررات پراکنده است که سابقا بر مبنای تعارض منافع مدیریت تعارض منافع در آموزش و پرورش 
 
عمدتا

 .رسیده اندبه تصویب 

ماده یک بخشنامه که مهمترین ماده آن است و در نظام آموزشی ما قسمت عمده و مهمی از تعارض منافع را به  .2

خود اختصاص می دهد، مبتنی بر منع قانونی نیست و وزیر از اختیارات قانونی خود برای حل آن استفاده کرده 

 .است

ه وزارتخانه آموزش و پرورش به ابعاد حقوقی بخشنامه توجه مالحظه مفاد بخشنامه حکایت از آن دارد که مجموع .3

اختیارات وزارتی وزیر، به مدیریت تعارض منافع مجموعه خود پرداخته  داشته است و با توجه به مقررات موجود و

 .رسد به موارد مهمی از تعارض منافع در وزارت آموزش و پرورش اشاره شده استنظر میه است و ب

در ماده یک،  هایی از آن محل ایراد است.بخشنامه را منطبق بر قوانین دانست با این وجود بخشتوان چه میاگر .1

های استانی و شهرستانی اختیارات وزیر محدود به اعضایی از شوراهای نظارت است که در وزارتخانه و زیرمجموعه

  پست اجرایی دارد و شامل اشخاص حقیقی خارج از وزارتخانه نمی شود.

های موضوع بخشنامه که مبتنی بر قوانین اسنادی ایجاد شده است شامل کارمندان با رسد محدودیتظر میبه ن .1

 های آن است.شود و محدود به کارمندان رسمی و پیمانی وزارتخانه و زیرمجموعهقرارداد موقت نمی

د ای مالحظات مانندلیل پارههای اجرایی، به در قوانین مربوط به ممنوعیت معامالت کارکنان دولتی با دستگاه .6

بینی شده است که باید با مجوز باالترین هایی برای دستگاه اجرایی پیشانحصاری بودن کاال و خدمات، معافیت

مقام اجرایی دستگاه باشد در حالی که با توجه به بخشنامه حاضر، به صورت کلی تمام معامالت ممنوع اعالم شده 

 در عمل مشکالتی را برای  تامین نیازهای وزارتخانه ایجاد کند.است که این محدودیت ممکن است 
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 درآمد
ابالغ شد، سومین تالش  9911خرداد  91ی مدیریت تعارض منافع در وزارت آموزش و پرورش که در تاریخ بخشنامه 

های خود بوده است. نخستین های اجرایی برای مقابله با تعارض منافع در زیرمجموعهسالیان اخیر در دولت و دستگاه
کوشید تعارض منافع در سازمان نظام مهندسی را مدیریت کند گردد که تالش به اقدام وزیر وقت راه و شهرسازی بازمی

های زیادی برانگیخت. دومین گام به اقدام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در شناسایی و  و البته مناقشات و تنش
وان ه عنگردد که حداقل در یک نمونه از سوی سازمان بهزیستی بهای خود بازمیمدیریت تعارض منافع در زیرمجموعه

 ی این وزارتخانه به اقدام عملی منجر شد. سازمان تابعه

ی مذکور گام مهمی را برای اصالح نظام آموزشی برداشته که در صورت فراهم میرزایی در ابالغ بخشنامهمحسن حاجی
 کارآمدیتواند ثمرات قابل توجهی در کاهش ناآوردن شرایط اجتماعی و تحکیم بستر حقوقی برای اجرا و تحقق می

 های آموزشی داشته باشد. نظام آموزش و پرورش و تعدیل نابرابری

هایی از متن آن، برای فراهم آوردن زمینه و بستر حقوقی این ی وزارت آموزش و پرورش و بخشی بخشنامهدر مقدمه
 اقدام به چند اصل و قانون اشاره شده است: 

  قانون اساسی  111اصل 
 (99۳۱اداری و مقابله با فساد )مصوب  قانون ارتقاء سالمت نظام 
  (99۳۱قانون منع مداخله کارکنان دولت در معامالت دولتی و قانون مدیریت خدمات کشوری )مصوب 
  (99۱9مصوب )قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل 

ذر که در آ« یخدمات عموم هیو ارا یقانون فیتعارض منافع در انجام وظا تیرینحوه مد حهیال »با این حال، عدم تصویب 
های اجرایی با برخی توسط دولت به مجلس تقدیم شده، سبب شده که مدیریت تعارض منافع در دستگاه 991۳
ها و خالءهای حقوقی مواجه باشد. در گزارش کارشناسی پیش رو که توسط یکی از حقوقدانان مطلع و مجرب چالش

شته شده، ابعاد حقوقی این بخشنامه به دقت مورد ارزیابی و واکاوی همکار مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه نگا
 های حقوقی به شکل حداکثریدهد که در تدوین بخشنامه ظرافتقرار گرفته است. ارزیابی حقوقی پیش رو نشان می

لحاظ شده است؛ هرچند برخی تکالیف و رهنمودهایی که در بخشنامه مطرح شده محل تامل و در مواردی فاقد 
 شود.  ضمانت اجرایی قلمداد می

شده توسط مرکز توانمندسازی در راستای تحکیم موقعیت حقوقی بخشنامه و به عنوان مشارکتی در این ارزیابی ارائه
ی آموزش و  اقدام مهم وزارت آموزش و پرورش است که امید است مورد توجه مسئوالن این وزارتخانه، کارشناسان حوزه

تی برای تقویت و بهبود مسیر مدیریت تعارض منافع در بخش دیگر سیاستگذاران و مسئوالن قرار گرفته و حاوی نکا
 آموزش عمومی کشور باشد. 

 مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه جهاد دانشگاهی
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 وپرورشآموزش مدیریت تعارض منافع وزارتتحلیل حقوقی بخشنامه 
ی مختلف وزارتخانه متبوع خود ابالغ کرد. هایک بخشنامه خطاب به بخش 11خردادماه  91وپرورش در وزیر آموزش

این بخشنامه بر مبنای قاعده تعارض منافع کارمندان آن وزارتخانه بین فعالیت دولتی آنان و فعالیت آنان در بخش 

های مختلف بخشنامه به مقررات و نیز بر پایه قاعده منع تصدی بیش از یک شغل صادرشده است. در بخش  خصوصی

 ریشه در جلوگیری از تعارض منافع دارند استناد شده است. در این تحقیق تالش شده است با 
 
جاری کشور که عمدتا

 بگیرد.وتحلیل حقوقی قرار توجه به مقررات فوق، مواد بخشنامه مورد تجزیه

شود صورت مستقیم و غیرمستقیم، قلمرو شخصی، مکانی و موضوعی قانون تعیین میبا توجه به اینکه در قوانین به

قانونی مواد بخشنامه الزم است قلمرو شخصی، مکانی و موضوعی این مواد مشخص  بنابراین برای تحلیل مستندات

 شود.

 شده است: های مختلفی به شرح ذیل اشارهلیتها و فعادر مواد مختلف بخشنامه به اشخاص، مکان

 اند. اشخاصی که مخاطب قرارگرفته .1

 اند.ها قرارگرفتههایی که موضوع محدودیتمکان .2

 اند. ها قرارگرفتههایی که موضوع محدودیتفعالیت .3

 شود.گانه بخشنامه تحلیل حقوقی میشود و سپس مواد هفتها بررسی میابتدا این بخش

 مورد خطاب در بخشنامه اشخاص . 1
وپرورش مخاطب هستند و در مواد دیگر به مدیران و کارمندان در موادی از بخشنامه، کلیه کارمندان  وزارت آموزش

 شده است. های زیرمجموعه آن اشارههای خاصی از وزارتخانه و سازمانبخش

 کلیه کارمندان. 2. 2

قانون مدیریت خدمات  ۱بخشنامه کلیه کارمندان دولتی مخاطب بخشنامه هستند. مطابق ماده ۱و ماده ۲در ماده

موجب حکم و یا ، منظور از کارمند دولت شخصی است که بر اساس ضوابط و مقررات مربوط به99۳۱کشوری مصوب

شود. بنابراین رمجموعه آن به خدمت پذیرفته میهای زیوپرورش و یا سازماندار در وزارت آموزشقرارداد مقام صالحیت

قانون فوق،  ۴۲و  ۵۴توانند مخاطب بخشنامه باشند ولی با توجه به موادها میکارکنان رسمی و پیمانی این مجموعه

قانون مدیریت خدمات کشوری  9۲اگرچه مطابق ماده 1بخشنامه خارج هستند.کارکنان با قرارداد موقت از شمول 

                                                           

. برای مطالعه بیشتر در مورد شناسایی عبارات مستخدمین دولت و کارمندان دولتی ر.ک. طباطبایی موتمنی، منوچهر، حقوق 1

به بعد؛ موسی زاده، رضا، حقوق اداری، بنیاد حقوقی  9۴1، ص. 991۱اپ بیست و یکم، تابستان اداری، انتشارات سمت، چ

ر سنگری، حقوق اداری، بنیاد حقوقی اامامی و استو ،91۲و  9۳9، 9۱۴، صص. 991۳میزان، چاپ نوزدهم، تهران، زمستان 

    ۲۲۵، ص. 991۳میزان، چاپ بیست و چهارم، تهران، پاییز 
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رگیری موقت اشخاص توسط دولت در شرایط خاص آن ماده وجود دارد اما این اشخاص مستخدم دولت کاامکان به

 ۵و ماده 9مطابق بندهای الف و ب ماده 1قانون فوق دانست. ۱ها را کارمند دولت موضوع مادهتوان آننیستند و نمی

ویژه اینکه در ت خارج هستند. بهنیز این اشخاص از شمول عنوان کارمند دول 99۵۴قانون استخدام کشوری مصوب 

مورد  999۱منع مداخله مقامات و کارمندان دولت در معامالت دولتی مصوب بخشنامه، مشمولین قانون  ۱و  ۲مواد

                                                           

 جمهور: معاونت حقوقی رئیس 11/10/1311مورخ  11112/12288نامه شماره . 1 

 علیکم؛سالم. احوال کشورریزی مدیریت و توسعه منابع انسانی سازمان ثبتمعاون محترم برنامه. جناب آقای موهبتی»

کارکنان قرارداد کار معین در خصوص استعالم از قوانین و مقررات حاکم بر  2۲/29/9919مورخ  ۲۵۲۲1/9عطف به نامه شماره 

 :دارد)تصویر پیوست( اعالم می 99/2۲/99۳۱مورخ  ۴9۲۴۵/9۴۱۱ضمن تأکید بر نظریه شماره 

و کارمندان وضع نموده است باید بر اساس « کارمند»موادی که در قانون مدیریت خدمات کشوری احکام و ضوابطی را در مورد 

 :مات کشوری که مقرر نموده است( قانون مدیریت خد۱تعریف کارمند در ماده )

دار موجب حکم و یا قرارداد مقام صالحیتکارمند دستگاه اجرایی: فردی است که بر اساس ضوابط و مقررات مربوط، به -۱ماده»

 «.شوددر یک دستگاه اجرایی به خدمت پذیرفته می

شوند، کارگیری میه در قالب قرارداد کار معین بهمورد تفسیر و اجرا قرار گیرند و بر این مبنا تعریف یادشده شامل افرادی ک

 به خدمت پذیرفته شدن که همان استخدام است و دارای آثار حقوقی و قانونی خاص خود است در مورد نمی
 
گردد؛ زیرا اوال

، همانکارگیری میافرادی که بر اساس قرارداد کار معین به
 
قانون مدیریت  (۵۲طور که صدر ماده )شوند مصداق ندارد. ثانیا

( آن قانون ذکر شد و با جمع مفاد احکام قانون یادشده ازجمله ۵۴و نیز ماده )« کارمندان»خدمات کشوری با تصریح به واژه 

( منظور از کارمند در مواد قانون مدیریت خدمات کشوری حسب مورد کارمند رسمی یا پیمانی یا در دودسته ۵۴و  9۲،  ۱مواد )

 
 
، منطقا

 
 و همان است. ثالثا

 
توان ملتزم به شمول واژه ها حکایت دارد، نمیطور که رویه صحیح اجرایی در کلیه دستگاهو قانونا

کارگیری شده در قالب قرارداد کار معین گردید زیرا در غیر این صورت باید ملتزم شد که برای مثال، به نیروهای به« کارمند»

نظام پرداخت »نیز  ( و مواد بعدی قانون مدیریت خدمات کشوری ۴9اده )به شرح م« انتصاب و ارتقاء شغلی کارمندان»

( قانون یادشده و نیز ۱۳های موضوع ماده )العاده( و فوق۱۵بر اساس ارزشیابی عوامل شغل و شاغل )طبق ماده« کارمندان

نامه اجرایی آن موضوع آیینقانون مدیریت خدمات کشوری و  ۲9)موضوع ماده« مأموریت و انتقال کارمندان»احکام ناظر بر 

گردد. الزم به ذکر است در طول دوره شامل افراد مورد نظر نیز می 99/29/99۳1مورخ  ۲2۵۱9/۵۵۲1۴نامه شماره تصویب

( قانون برنامه پنجم توسعه، مقررات مربوط به ۱۴ماده )« الف»برنامه پنجم توسعه به استناد حکم صریح و خاص مندرج در بند 

 بهانتقال و مأ
 
واسطه بدیهی بودن مطلب و عدم موریت کارکنان رسمی در مورد نیروهای قراردادی کار معین قال اجرا است. رابعا

شمول قانون مدیریت خدمات کشوری بر این افراد بوده است که رئیس مجلس شورای اسالمی در نامه شماره 

هـ مورخ ۵222۱/ت۱۱1۱9نامه شماره تصویب هایی از)تصویر پیوست( که قسمت 2۲/29/99۳۳هـ/ب مورخ 92۳۱۵/999

اند، هیچ ایرادی بر ( قانون مدیریت خدمات کشوری واجد ایراد دانسته9۲را ازجمله به استناد تبصره ماده ) 9۱/2۴/99۳۱

 .اندمصوبه مطرح ننموده« 9»مندرج در ذیل بند « در چارچوب قوانین کار و تأمین اجتماعی اقدام نمایند»عبارت 

ل شده در قالب قرارداد کار معین، مشمومراتب فوق و ازآنجاکه بر مبنای مستندات قانونی و تحلیل فوق، افراد پذیرفتهبنا به»

( قانون کار نیستند، 9۳۳باشند و بر این مبنا مصداق ماده )قانون مدیریت خدمات کشوری یا سایر قوانین و مقررات خاص نمی

 « .قوانین کار و تأمین اجتماعی هستند لذا قراردادهای موضوع استعالم، مشمول
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باشند و لذا باید عبارت کلیه کارمندان را بر اساس تعریف قانونی کارمندان در آن زمان شناسایی کرد که در نظر می

  شده است.   آن تنها به کارمندان رسمی اشاره 9حاکم بوده و در ماده  9929م کشوری مصوب وقت، قانون استخداآن

 های زیرمجموعههای خاصی از وزارتخانه و سازمانمدیران و کارمندان بخش. 1. 2

 های مدیریتیمعاونان و مدیران دستگاه و کارکنان شاغل در پست. 2. 1. 2
آن  ۱های مدیریتی و در مادهیران دستگاه و همچنین کارکنان شاغل در کلیه پستبخشنامه به معاونان و مد ۵در ماده

شود و تنها شامل اشخاصی است که پست شده است. این مواد شامل کارمندان عادی نمیبه مدیران دولتی اشاره

قانون مدیریت  ۴۵ادهاداری آنان معاونت و یا مدیر است و یا مثال  اشخاص خارج از یک سازمان دولتی است که مطابق م

 های مدیریتی شاغل هستند.خدمات کشوری در پست

منظور وزیر در این بندها تنها معاونان و مدیران زیرمجموعه وزارتخانه متبوع خود نیست بلکه با توجه به مستندات قانونی 

 شود. این مواد، تمام معاونان و مدیران دولتی را شامل می

 مدیران عضو شوراها. 1. 1. 2
ریزی و نظارت مرکزی و نیز شورای نظارت بر مدارس گذاری، برنامهبخشنامه به مدیرانی که در شورای سیاست 9در ماده

 ۵شده است. مطابق مادهها و نواحی عضویت حقیقی یا حقوقی دارند اشارهها، شهرستانو مراکز غیردولتی استان

گذاری، ترکیب شورای سیاست 991۴غیردولتی مصوب سالقانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی 

 ریزی و نظارت مرکزی و شورای نظارت استان به شرح زیر است:برنامه

 

 ریزی و نظارت مرکزی:گذاری، برنامهـ شورای سیاست9

 وپرورش )رئیس شورا(.الف ـ وزیر آموزش

 های مردمی )نائب رئیس(.مشارکتب ـ معاون وزیر و رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه 

 های مردمی )دبیر شورا(.پ ـ مسئول مدارس و مراکز غیردولتی سازمان مدارس غیردولتی و توسعه مشارکت

 ت ـ یک نفر به انتخاب شورای عالی انقالب فرهنگی.

 وپرورش.ث ـ مدیرکل حقوقی وزارت آموزش

 وپرورش.ج ـ دبیر کل شورای عالی آموزش

 کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسالمی.چ ـ نماینده 

 وپرورش.ح ـ دو معاون آموزش ابتدائی و متوسطه وزارت آموزش

 وپرورش.خ ـ معاون پرورشی وزارت آموزش

د ـ دو نماینده از مؤسسان مدارس غیردولتی و یک نفر از مؤسسان مراکز غیردولتی به پیشنهاد شورای هماهنگی 

 ب شورای نظارت مرکزی )بدون حق رأی(.مؤسسان و تصوی
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 ـ شورای نظارت استان: ۲

 وپرورش )رئیس شورا(.الف ـ مدیرکل آموزش

 های مردمی )نائب رئیس(.ب ـ رئیس اداره مشارکت

 پ ـ کارشناس مسئول مدارس غیردولتی )دبیر شورا(.

 ت ـ رئیس اداره حقوقی.

 ث ـ یکی از معاونان آموزشی.

 ج ـ معاون پرورشی.

چ ـ دو نماینده از مؤسسان غیردولتی و نماینده مراکز غیردولتی به انتخاب شورای هماهنگی مؤسسان استان و تصویب 

 شورای نظارت استان )بدون حق رأی(.

 ح ـ یکی از نمایندگان مجلس شورای اسالمی به انتخاب مجمع نمایندگان استان )ناظر(.

 

شورای نظارت شهرستان و منطقه متناظر ترکیب اعضای شورای نظارت قانون فوق آمده است اعضای  ۱در تبصره ماده

 باشند.استانی می

منظور از اشخاص حقیقی اعضایی هستند که به اعتبار جایگاه مدیریتی خود عضو شورا هستند مانند وزیر که فارغ از 

یان وزارت نیز عضویت وی اینکه چه شخص حقیقی وزیر است درهرصورت به اعتبار وزیر بودن عضو شورا است و با پا

ه شود و تا پایان دور یابد. منظور از شخص حقوقی نیز شخصی است که به اعتبار شخص خودش انتخاب میپایان می

 شود.این مسئولیت را بر عهده دارد مانند شخصی که توسط شورای عالی انقالب فرهنگی تعیین می

وپرورش و خاطب هستند و یا مدیران وزارت آموزشدر بخشنامه مشخص نشده مدیران تمام نهادهای دولتی م

داری های اتوانند برای بخشهای صادره تنها میها در بخشنامههای تابعه آن. با توجه به اینکه وزرای وزارتخانهسازمان

ع و رسد منظور از مدیران در بخشنامه، مدیران وزارت متبو زیرمجموعه وزارتخانه خود الزام ایجاد کنند به نظر می

های تابعه آن است بنابراین اشخاص مذکور دربندهای الف، ب، پ، ث، ج، ح و خ شورای نظارت مرکزی و سازمان

ها در شورای نظارت شهرستان و منطقه بندهای الف، ب، پ، ت، ث، ج شورای نظارت استان و اشخاص متناظر آن

 بخشنامه هستند. 9مشمول ماده

 ها ریزی آموزشی و اعضای کارمند شورای تحقیقات استانبرنامهکارکنان سازمان پژوهش و . 9. 1. 2
ای ریزی آموزشی و اعضصورت ویژه به کارکنان سازمان پژوهش و برنامهبخشنامه عالوه بر کارمندان دولتی، به ۲در ماده

ه رش است و کلیوپروهای وابسته به آموزششده است. سازمان فوق از سازمانها اشارهکارمند شورای تحقیقات استان

وپرورش استان است شوند. شورای فوق نیز از شوراهای زیرمجموعه اداره کل آموزشکارمندان آن دولتی محسوب می

که تنها کارکنان دولتی آن مخاطب بخشنامه هستند. درهرحال کلیه کارمندان، مشمول ممنوعیت قانون مستند این 
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رسد به دلیل احتمال بیشتر وجود وپرورش به نظر میعه وزارت آموزشماده هستند و اشاره به کارمندان بخشی از مجمو

 تعارض منافع در این بخش است.

 مهندسان مشاور. 4.  1. 2
بخشنامه به مهندسین مشاوری که وظیفه حاکمیتی و اعمال نظارت در سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز  ۴در ماده 

 ۱شده است. مهندسان مشاوری که در راستای مادهدارند اشارههدهمدارس کشور و واحدهای تابع استانی آن را بر ع

به استخدام سازمان درآمده باشند جز «  99۴۵تأسیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس  کشور مصوب»قانون

 به ۲شوند. اما بیشتر مهندسین مشاور در راستای مادهکارمندان دولتی محسوب می
 
ادی صورت قراردقانون فوق نوعا

در حال همکاری با سازمان فوق هستند و رابطه استخدامی رسمی و پیمانی با آن ندارند. اگرچه تالش شده در قالب 

مند دولت توان کارطرحی به استخدام سازمان دربیایند ولی تاکنون این مهم اتفاق نیفتاده است. بنابراین آنان را نمی

 دانست.

 تیهای موضوع محدودمکان. 2
 هایی استهایی خاص است. این مکان یا از مکانها مربوط به فعالیت در مکانه وزیر، بخشی از محدودیتدر بخشنام

اطی های اول به دلیل ارتبرسد مکانوپرورش است و یا مرتبط به وزارت فوق نیست. به نظر میکه مرتبط به وزارت آموزش

های دوم به دلیل ویژگی اند و مکانرد موضوع محدودیت قرارگرفتهها با وزارتخانه فوق دااندازی، اداره و نظارت آنکه راه

 اند.ها، موضوع محدودیت قرارگرفتهها دارند مطابق قواعد عمومی ممنوعیتخاصی که خود این مکان

 وپرورشهای مرتبط با وزارت آموزشمکان. 2. 1

آموزشگاه علمی آزاد، آموزشگاه زبان خارجی،  مرکز آموزشی و پرورشی غیردولتی از قبیلبخشنامه به مدرسه،  9در ماده

قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز  ۲شده است. این اماکن در مادهنگی و تربیتی و... اشارهمرکز مشاوره، کانون فره

 اند. مطابق این ماده: شدهآموزشی و پرورشی غیردولتی تعریف

دبستان تا پایان دوره متوسطه ارائه سمی را از دوره پیشهای ر الف ـ مدرسه: واحد آموزشی و پرورشی که آموزش»

 .کندمی

وقت یا بخشی از وپرورش برای آموزش تمامهای مصوب وزارت آموزشتبصره ـ واحدهای آموزشی که بر اساس برنامه

 حضوری و غیرحضوری و با ارائه مدرک تحصیلی فعالیتصورت حضوری، نیمههای تحصیلی بهموضوعات درسی دوره

 .باشندکنند، مشمول تعریف فوق میمی

و  کند، از قبیل کانون فرهنگی، تربیتیبدنی فعالیت میب ـ مرکز پرورشی: واحدی که درزمینة امور پرورشی و تربیت

 آموزی و مرکز مشاوره.ورزشی، اردوگاه دانش

ه ای بدون ارائهای فنی و حرفهمهارتمنظور افزایش توان علمی و تخصصی و یا کسب پ ـ مرکز آموزشی: واحدی که به

ای کند، از قبیل آموزشگاه علمی آزاد، آموزشگاه زبان خارجی، آموزشگاه فنی و حرفهمدرک تحصیلی رسمی فعالیت می

 «و کار و دانش.
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رسد منظور بخشنامه از بخشنامه، مدرسه غیردولتی موضوع قانون فوق است و به نظر می 9منظور از مدرسه در ماده

ها تصریح نشده مانند آموزشگاه قانون فوق است که در بخشنامه به آن ۲های ماده، سایر مکان9بارت غیره در مادهع

 ای و کار و دانش.فنی و حرفه

های تابعه آن است و وپرورش و یا سازمانشده مرتبط با وزارت آموزشها اشارهبخشنامه به آن 9هایی که در مادهمکان

ان سازمو یا  های مردمیسازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکتتوسط آن وزارتخانه و یا  هامجوز فعالیت آن

طور که بیان شد دلیل ایجاد قانون فوق ( و همان 9و ماده ۲شود ) تبصره ماده ای کشور صادر میآموزش فنی و حرفه

 بخشنامه دارد.  9ها با مخاطبین مادهظارت آناندازی و اداره و نها، ارتباطی است که راهمحدودیت نسبت به آن

 وپرورش های غیرمرتبط با وزارت آموزشمکان. 1. 1

های های اجرایی شرکتمدیره، مدیریت عاملی و سایر مدیریتهای مدیریتی در هیئتبخشنامه به کلیه پست ۵در ماده

شده است ها اشارهو زیرمجموعه سایر دستگاه ها اعم از زیرمجموعه خوددولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و سازمان

بخشنامه به مؤسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت یا مؤسسات عمومی است و نمایندگی  ۱و در ماده

ع مدیره انوامجلس شورای اسالمی، وکالت دادگستری، مشاوره حقوقی و ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیئت

 شده است. صوصی اشارههای خشرکت

وپرورش نیست و مطابق هایی که در این دو ماده آمده است ویژه کارمندان وزارت آموزشها و مکانممنوعیت این سمت

( 99۱9قانون اساسی و ماده واحده ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب 9۵9قاعده عمومی ممنوعیت )اصل

شده است. مطابق این قانون تجارت شمرده ۲2ای خصوصی در مادههبرای تمام کارکنان دولتی است. انواع شرکت

. شرکت تضامنی، 9. شرکت با مسئولیت محدود، ۲. شرکت سهامی، 9های تجارتی بر هفت قسم است:شرکت»ماده: 

 « . شرکت تعاونی تولید و مصرف.۱. شرکت نسبی و ۱. شرکت مختلط سهامی، ۴. شرکت مختلط غیرسهامی، ۵

قانون مدیریت  ۵تا۲های دولتی در موادها و نهادهای عمومی غیردولتی و سازماندولتی و سازمان هایتعریف شرکت

. مؤسسه دولتی: واحد سازمانی مشخصی است که ۲»آمده است. مطابق این مواد:  99۳۱خدمات کشوری مصوب

 ری را که بر عهده یکی از قوایشود و با داشتن استقالل حقوقی، بخشی از وظایف و اموموجب قانون ایجادشده یا میبه

برده شده است در حکم هایی که در قانون اساسی نامدهد. کلیه سازمانگانه و سایر مراجع قانونی است انجام میسه

. مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی: واحد سازمانی مشخصی است که دارای 9شود. مؤسسه دولتی شناخته می

ه آن درصد بودجه ساالنشود و بیش از پنجاهجلس شورای اسالمی ایجادشده یا میاستقالل حقوقی است و با تصویب م

. شرکت دولتی: ۵دار وظایف و خدماتی است که جنبه عمومی دارد. مادهاز محل منابع غیردولتی تأمین گردد و عهده

هل های کلی اصل چموجب سیاستهای دولت بهموجب قانون برای انجام قسمتی از تصدیبنگاه اقتصادی است که به

گردد ایجاد و بیش از و چهارم قانون اساسی، ابالغی از سوی مقام معظم رهبری جزو وظایف دولت محسوب می

سات ها، مؤسگذاری وزارتخانهدرصد سرمایه و سهام آن متعلق به دولت است. هر شرکت تجاری که از طریق سرمایهپنجاه

 یا مشتر دولتی و شرکت
 
 ایجادشده مادام که بیش از پنجاههای دولتی منفردا

 
 متعلکا

 
 یا مشترکا

 
ق درصد سهام آن منفردا

 « الذکر باشد شرکت دولتی است.به واحدهای سازمانی فوق
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مؤسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت یا مؤسسات عمومی است تعریف مشخصی در قوانین ندارد 

شود، چراکه درصد است نمی ۴2هایی که سهم دولت در آن کمتر از شامل شرکتوجود و مفهوم وسیعی دارد. بااین

شود. همچنین شامل مؤسساتی که از دولت یا مجلس در قوانین بودجه سالیانه کمک عنوان موسسه شامل شرکت نمی

 شود.گیرند ولی سرمایه آن موسسه متعلق به دولت نیست، نمیمی

های دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی عمومی کشور، شرکتقبل از تصویب قانون مدیریت خدمات 

آن  ۴بودند که در راستای اجرای تبصره ماده  99۱۱قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۴و  ۵مشمول تعریف مواد

 99۱9برای تعیین مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی در سال

تصویب شد. در قانون اخیر مؤسسات وابسته به این نهادها نیز نهادی عمومی و غیردولتی معرفی شدند. در تبصره قانون 

ر این مؤسسه وابسته ازنظ» : شده است. مطابق این تبصرهاخیر مؤسسات وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی تعریف

شرکت و برای مقاصد غیر تجارتی و غیرانتفاعی توسط یک یا قانون واحد سازمانی مشخصی است که به صورتی غیر از 

شود و به نحوی مالکیت آن متعلق به یک یا چند مؤسسه یا چند مؤسسه و نهاد عمومی غیردولتی تأسیس و اداره می

 «باشد. یردولتینهاد عمومی غ

شناسایی نهادها و مؤسسات قانون محاسبات عمومی کشور در باب  ۴با تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری، ماده 

بنابراین ، اما در مورد نهادهای عمومی غیردولتی زمان خود، معیار شناسایی است 1عمومی غیردولتی نسخ شده است

توان به قانون فهرست نهادها و مؤسسات برای شناسایی مصادیق مؤسسات عمومی غیردولتی، گذشته از آنکه می

، بعد از تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری، معیارهایی که 2ن مراجعه نمودعمومی غیردولتی و نیز الحاقات اخیر آ

                                                           

تعریف نهادهای عمومی  ۲۳/9۲/991۲مورخه  ۲۴۵۴/1۲/۱با توجه به نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه به شماره . 1

قانون محاسبات عمومی و قانون فهرست نهادها نسخ شده است. نظریه  ۴قانون مدیریت خدمات کشوری معتبر است و ماده

قانون »وارد بر قوانین قبلی ازجمله  ۳/۱/99۳۱با توجه به اینکه قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب »است: بدین شرح 

کلیه قوانین و مقررات »آن  9۲۱با اصالحات و الحاقات بعدی آن است و برابر ماده 9/۱/99۱۱مصوب « محاسبات عمومی کشور

 9، بنابراین مؤسساتی که مشمول تعریف مندرج در ماده«ن لغو گردیده استاالجرا شدعام و خاص مغایر با این قانون از تاریخ الزم

با اصالحات و الحاقات بعدی آن  91/۵/99۱9مصوب « قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی»باشند، گرچه در 

ره ست نهادها...( بر اساس تبصتلقی خواهند شد؛ زیرا قانون اخیرالذکر )فهر « مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی»نیامده باشند، 

  9شده است که با تعریف جدید مقرر در مادهقانون محاسبات عمومی کشور تصویب ۴ماده
 
قانون مدیریت خدمات کشوری اصوال

 «.لزوم تصویب فهرست منتفی است

لحاق بنیاد امور (، قانون ا99۱9قانون الحاق جهاد دانشگاهی به فهرست نهادها و مؤسسات غیردولتی )مصوب مانند:  2. 

(، قانون الحاق سازمان 99۱9های خاص به فهرست قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی )مصوب بیماری

(، قانون 99۱9عمومی غیردولتی )مصوب ایران به فهرست قانون فهرست نهادها و مؤسساتآموزی جمهوری اسالمیدانش

( و یا الحاق 99۳۱ایر به فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی )مصوب الحاق صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عش

 .9912واحده بودجه های بدنی از طریق مادهصندوق تأمین خسارت
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قانون مدیریت خدمات کشوری، برای این مؤسسات مقرر نموده است مالک شناسایی است.  9گذار در مادهقانون

 بندی نمود:توان در سه معیار زیر دستههای این نهادها را میترین ویژگیمهم

خش رو، مؤسساتی که با ابتکار بشده باشند. ازاینا با تصویب مجلس شورای اسالمی تأسیسنخست آنکه؛ این نهاده

 توان  در این رسته جای داد ولو آنکه فعالیت آن جنبه عمومی داشته باشد.خصوصی ایجادشده باشد را نمی

« جنبه عمومی وظایف»دوم آنکه؛ فعالیت این نهادها باید جنبه عمومی داشته باشد. هرچند این ماده در خصوص 

گذار وظایفی را در نظر داشته است که منافع آن به عموم رسد که قانوندهد؛ لیکن، به نظر میتوضیح بیشتری نمی

ر موارد ها در بیشتگرایانه را نباید در زمره این نهادها پنداشت چراکه نفع آنهای تصدیبازگردد. بر این اساس، شرکت

 د بود که تحت نظارت آن قرار دارند.از عایدی اشخاص حقوقی خواه

ر در ذیل گذاحال، قانونهای گوناگونی دارد؛ باایندرنهایت، این نهادها باید مستقل باشند. استقالل این نهادها جنبه

( بودجه ساالنه آن از محل %۴2درصد )بیش از پنجاه»به استقبال مالی این نهادها اشاره و مقرر نموده است  9ماده

 « ردولتی تأمین گردد.منابع غی

شده اگر بعد از قانون مدیریت خدمات عمومی کشور ایجادشده باشند بر اساس ها اشارههایی که در بخشنامه به آنمکان

ایجادشده باشند بر اساس قانون محاسبات عمومی کشور شناسایی شوند و اگر قبل از این قانون این قانون شناسایی می

 شوند.می

 موضوع محدودیتهای فعالیت. 3
های بند قبل ممنوع نشده است، بلکه طور که در بخشنامه و قوانین مستند آن آمده است هرگونه فعالیت در مکانهمان

هایی که محدودشده است یا اخذ مجوز و اداره مکان ها ممنوع شده است. فعالیتهای معینی در این مکانفعالیت

زمان در موقعیت شغلی معین دیگری است که در ادامه و یا عضویت همخاصی است و یا انجام معامله مشخصی است 

 شود.بررسی می

 هایی خاصاخذ مجوز و اداره مکان. 2. 9

بخشنامه به محدودیت صدور مجوز ) اخذ مجوز ( و اداره مدرسه یا مرکز آموزشی و پرورشی غیردولتی از قبیل  9در ماده

شده است. مخاطبان ی، مرکز مشاوره، کانون فرهنگی و تربیتی و... اشارهآموزشگاه علمی آزاد، آموزشگاه زبان خارج

های ها ممنوع هستند. به عبارتی یکی از شرایط اخذ مجوز و اداره مکانهای فوق و اداره آناین ماده از اخذ مجوز مکان

 اداره در این ماده، مدیریت رسد منظور ازیک از شوراهای نظارت نباشد. به نظر میاین است که متقاضی، عضو هیچفوق 

رود، نیست بلکه همان مدیریت ها بکار میهای فوق به معنای مصطلح کلمه که در مورد مدیران داخلی این مکانمکان

که مخاطب بین استرداد جواز و استعفا  9ها توسط صاحب مجوز است. این تفسیر با الزامات پایانی مادهکلی مکان

ی هاهای فوق و ممنوع شده است واال فعالیتد. بنابراین تنها اخذ مجوز و تأسیس مکانمخیر شده است همخوانی دار 

های فوق موضوع محدودیت بخشنامه نیست. همچنین مطابق تبصره ها و تدریس در مکاندیگر مانند اداره داخلی آن

 ها نیست. نامه اصولی تأسیس مکانممنوعیتی در اخذ موافقت 9ذیل ماده
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قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی  ۳های فوق در مادهان اخذ مجوز مکانشرایط متقاضی

مدرسه یا مرکز آموزشی و پرورشی غیردولتی باید واجد  تأسیسمتقاضیان »آماده است. مطابق این ماده:  991۴مصوب

التزام عملی به مبانی و احکام اسالم، ایمان و  شرایط زیر باشند: الف ـ تابعیت جمهوری اسالمی ایران ب ـ اعتقاد و

فقیه ـ نداشتن وابستگی به رژیم گذشته یا برخورداری از حسن شهرت پ ـ التزام عملی به قانون اساسی و والیت

ـ حداقل گروهك ـ نداشتن پیشینه کیفری مؤثر ج ـ حداقل مدرك کارشناسی یا معادل آن چ  های منحرف و غیرقانونی ث 

 « ن ح ـ تأهل برای مردان.سی سال س

 انجام معامله مشخص. 1. 9

های پژوهشی و در انتهای ماده فوق، انعقاد بخشنامه به انعقاد هرگونه قرارداد مربوط به اجرای طرح ۲در ابتدای ماده

عقاد بخشنامه به ان ۴شده است. در مادهآموزشی یا خرید اثر اشارههرگونه قرارداد تألیف، ترجمه کتب درسی و کمک

هرگونه قرارداد همکاری با مهندسین مشاور، ازجمله صدور تأییدیه رعایت جوانب فنی و ایمنی ساختمان یا استحکام 

شده همانند مدارس دولتی یا هرگونه اظهارنظر فنی موردنیاز در های ارائهها با نقشهبنا، تهیه، نظارت و انطباق نقشه

بخشنامه نیز به انعقاد هرگونه قرارداد  ۱شده است. در ماده غیردولتی اشاره نامه استقرار مدارس و مراکزحدود و آیین

 شده است. پیمانکاری، خرید خدمات آموزشی، قراردادهای حوزه فناوری، خرید کاال و تجهیزات و سایر قراردادها اشاره

ت دولتی است. اگرچه در این ها، قانون منع مداخله مقامات و کارکنان دولت در معامالمستند قانونی این محدودیت

ده است، شصورت کلی بیانشده مشخص گردیده اما با توجه به اینکه این معامالت بهقانون معامالتی که ممنوع اعالم

وپرورش کاربرد بیشتری دارند و احتمال وجود تعارض منافع در آن در بخشنامه صادره، معامالتی که در حوزه آموزش

باق شده است. در ادامه تحقیق، انطتر بیانصورت جزئیتری با مخاطبان بخشنامه دارد بهیکبیشتر است و ارتباط نزد

 شود.معامالت فوق با معامالت موضوع قانون فوق و ضمانت اجراهای اعالمی در بخشنامه بررسی می

 زمان در موقعیت شغلی معین دیگر عضویت هم. 9. 9

های اجرایی مدیره، مدیریت عاملی و سایر مدیریتاین ماده در هیئتزمان مخاطبان بخشنامه عضویت هم ۵در ماده

د کننده شرکت هستنگیرنده و ادارهها رکن تصمیممدیره شرکتهای اعالمی در این ماده ممنوع شده است. هیئتمکان

ا در هرکتمدیره است. ترکیب اعضا و نحوه انتخاب انواع شو مدیرعامل بازوی اجرایی شرکت است که منتخب هیئت

رسد منظور از مدیران اجرایی در ماده فوق ناظر به مدیران اجرایی نهادها و مؤسسات قانون تجارت آمده است. به نظر می

 هیئت
 
مدیره وجود ندارد و رئیس یا مدیر اجرایی اول توسط بخش دولتی است. چراکه در این نهادها و مؤسسات، معموال

شود و نامبرده برای اداره مجموعه خود از دیگر در خود نهاد یا موسسه انتخاب میهای باالتری در دولت یا به شیوه

کند. مانند رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز تر استفاده میهای پایینمدیران اجرایی انتصابی خود در بخش

 شود و باالترین مدیرمی وپرورش تعیینقانون تأسیس سازمان فوق توسط وزیر آموزش ۵موجب مادهمدارس کشور که به

 شود.اجرایی سازمان محسوب می
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 ۲موجب تبصرههای اعالمی در این ماده ممنوع شده است. بهبخشنامه هر نوع شغل دولتی دیگر در مکان ۱در ماده

منظور از شغل عبارت است از وظایف مستمر مربوط به پست ثابت : » ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل قانون

 99۵۴قانون استخدام کشوری مصوب ۱غل در مادهش« شود.وقت انجام میطور تمامشغل و یا پستی که بهسازمانی، یا 

های مرتبط و مستمر و مشخصی است که از طرف شغل عبارت از مجموع وظایف و مسئولیت»شده است: نیز تعریف

 که در« پست ثابت سازمانی»بارت ع« شده باشد.عنوان کار واحد شناختهسازمان امور اداری و استخدامی کشور به

پست ثابت سازمانی »شده است. مطابق این ماده: قانون استخدام کشوری تعریف ۳فوق آمده است در ماده ۲تبصره

یک ه طور مستمر برای یک شغل و ارجاع آن بها و مؤسسات دولتی بهخانهعبارت از محلی است که در سازمان وزارت

 «1.م از اینکه دارای متصدی یا بدون متصدی باشدشده اعمستخدم در نظر گرفته

بخشنامه که کارمندان  ۱این است که مخاطبان ماده ۱با این تعاریف منظور از ممنوعیت شغل دولتی دیگر در ماده

زمان شغل ثابت و سازمانی دیگری ) اعم از رسمی و پیمانی( در توانند هموپرورش هستند نمیدولتی وزارت آموزش

ها های دیگر که مخاطب را شاغل در این مکاناعالمی در این ماده داشته باشند. بدیهی است همکاریهای مکان

 معرفی نکند از شمول این ماده خارج است.

 تحلیل حقوقی مواد بخشنامه. 4
های وابسته، در ابتدای بخشنامه، تضمین حقوق و منافع عمومی از سوی کارکنان و مدیران حوزه ستادی و سازمان

های تابع و پیشگیری از بروز هرگونه تعارض منافع، ها و مناطق، نواحی و شهرستانوپرورش استانادارات کل آموزش

ورزی در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی و همچنین پرهیز از نقض آمیز و غرضداری، رفتار تبعیضجانب

عنوان مبانی و منافع، منابع با سالمت اداری و امنیت عمومی، بهقوانین و مقررات کشور و ورود ضرر و زیان به اموال، 

شده شده است و در این راستا به دو مستند قانونی اشارهاهداف موردنظر بخشنامه برای مدیریت تعارض منافع بیان

با توجه  هاست که شاهد مثالی برای مبانی بخشنامه هستند. عالوه بر مستندات قانونی فوق، در مواد مختلف بخشنام

شده است. در ادامه با توجه به مستندات قانونی بخشنامه، مفاد به موضوع آن بند، مستندات قانونی مستقلی نیز بیان

 شود.هریک از مواد بخشنامه از منظر حقوقی تحلیل می

  یکم ماده. 2. 4

ست، تا بین تأسیس و مدیریت ا. در این ماده برای اعضای حقوقی و حقیقی شوراهای نظارت محدودیت ایجاد شدهالف

مدرسه و مراکز آموزشی و پرورشی یا عضویت در شوراهای نظارت یکی را انتخاب کنند. در این ماده مستند قانونی 

مراتب قوانین، هرگونه محدودیت برای فعالیت اشخاص قاعده سلسلهبا توجه بهنشده است و باید گفت اعالممشخصی 

تواند محدودیت جدیدی را مقرر وزیران و یا وزرا( نمیو مقرراتی دولتی )مصوبات هیئتنیازمند تصریح در قانون است 
                                                           

های آن ر.ک. موسی زاده، رضا، حقوق اداری، بنیاد حقوقی میزان، چاپ بندی. برای آشنایی بیشتر با انواع مشاغل و دسته 1

ر سنگری، حقوق اداری، بنیاد حقوقی میزان، چاپ بیست و چهارم، ا؛ امامی و استو911، ص. 991۳ان نوزدهم، تهران، زمست

   ۲9۵، ص. 991۳تهران، پاییز 
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ه مدیر ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیئت »قانون اساسی تنها جمع بین شغل دولتی و  9۵9نمایند. در اصل

 1انسته شده است.پذیر دمنع شده و اشتغال به سایر مشاغل خصوصی امکان« های خصوصیانواع مختلف شرکت

، اعضای 991۴رو، با توجه به اینکه در قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی مصوبازاین

مورخ  99۳موجب نظریه شمارهویژه آنکه بهاند بههیئت نظارت از تأسیس و مدیریت این مدارس منع نشده

 9۵9امنای مدارس غیرانتفاعی مغایر با اصلن اداری در هیئتعضویت کارکنا 2شورای محترم نگهبان 91/۲/99۱۳

قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی مصوب  92مادهنشده و مطابق قانون اساسی شناخته

قانون فوق که  ۲۲ماده ۲و تبصره 3کردهکه به پرداخت وام به کارکنان دولتی دارای سابقه آموزشی اشاره 991۴سال

رسد ممنوعیت قانونی برای فعالیت ، به نظر می1داندوپرورش را مجاز میمفهوم مدیریت مدارس توسط کارکنان آموزش

 ممنوع اعالم نکرده است بلکه زمانی آنزمان در دو موقعیت فوق وجود ندارد و به همین دلیل نیز وزیر همهم
 
ها را قانونا

کرده است جهت مدیریت تعارض منافع، با استفاده از ها اشارهه مبانی و اهدافی که در مقدمه بخشنامه به آنبا توجه ب

اختیارات خود اعضای شوراها را مکلف کرده است تا فعالیت در مرکز غیردولتی را متوقف کنند و یا در مورد اشخاص 

ص حقیقی شوراها، از عضویت در شوراهای مذکور حقوقی شوراها، از تصدی پست اجرایی استعفا و در مورد اشخا

 انصراف دهند. 

 از مدیران وزارت آموزش
 
وپرورش هستند و عمال  در مورد اعضای حقوقی شوراهای فوق با توجه به اینکه این اعضا تماما

ادامه  برای تصدی و تواند در راستای اختیارات خود، شرایطی راعزل و نصب آنان از اختیارات وزیر است بنابراین وزیر می

 ها اعالم نماید که در صورت نداشتن آن شرایط، از سمت خود کنار گذاشته شوند.آن

قانون فوق، در ترکیب اعضای شوراهای فوق، دو نفر از مؤسسان مدارس غیردولتی نیز  ۵با توجه به اینکه مطابق ماده

موجب قانون باید دو نفر طرف بهست چراکه ازیکحضور دارند اجرای این بخشنامه در مورد آنان تکلیف ماالیطاق ا

زمان محدودشده است. با توجه به اینکه مؤسسان موجب بخشنامه وزیر فعالیت هممؤسس در شوراها باشند و از طرفی به

فوق در شوراها حق رأی ندارند شاید بتوان گفت محدودیت بخشنامه مربوط به اعضایی است که حق رأی دارند و در 

                                                           

 ( حقوق اداری ایران، جلد دوم، چاپ هشتم، انتشارات توس.99۳۳. ابوالحمد، عبدالحمید؛ ) 1

ها امنا دانشگاهخصوصی و یا دولتی )ازجمله عضویت در هیئتعضویت وزرا و کارمندان دولت در هیئت امناء و مؤسسات  ». 2 

قانون اساسی  9۵9گردد مغایرتی با اصل های مذکور، شغل سازمانی تلقی نمیو مدارس غیرانتفاعی( به لحاظ اینکه سمت

 «ندارد.

وپنج درصد وپرورش از سیبا معرفی وزارت آموزش قانون عملیات بانکی بدون ربا اند طبقهای کشور موظفبانک ـ2۱ماده. 3 

از کارکنان دولت و دارای را که ( نیاز مالی مؤسسان مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی ٪ ۴2درصد )( تا پنجاه٪ 9۴)

ورت صبه جهت تهیه و یا توسعه فضای آموزشی و پرورشی و تأمین تجهیزات و امکانات مورد نیاز باشندسابقه آموزشی می

 .الحسنه و برای سایر اشخاص از دیگر منابع اعتبارات بانکی تأمین کنندقرض

وپرورش نباشد، تأیید صالحیت او توسط گزینش وزارت که مدیر پیشنهادی، مستخدم رسمی آموزشـ درصورتی۲تبصره. 1 

 .وپرورش الزامی استآموزش

https://www.ekhtebar.com/%e2%80%8c%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%b9%d9%85%d9%84%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d8%a7%d9%86%d9%83%d9%8a-%d8%a8%d8%af%d9%88%d9%86-%d8%b1%d8%a8%d8%a7-%e2%80%8c%d8%a8%d9%87%d8%b1%d9%87/
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آید. درهرحال اطالق محدودیت برای تمام ین حق و منافع آنان در خارج از اداره تعارض منافع به وجود میاعمال ا

 اعضای شوراها محل تأمل است.

شوند اگر این قانون فوق به مدت چهار سال انتخاب می ۱در مورد اشخاص حقیقی شوراهای فوق که مطابق ماده

 منعی وجود ندارد و آنان دارای زمانی فعالیتینکه بین هماشخاص کارمند دولت نباشند با توجه به ا
 
های فوق قانونا

تواند برای آنان محدودیت ایجاد کند و نامبردگان وپرورش نیز نیستند، بخشنامه وزیر نمیسمت اجرایی در وزارت آموزش

مجدد، با توجه به اینکه احکام  زمان خود ادامه دهند. اما برای انتخابسال به فعالیت هم ۵توانند تا پایان مدت می

شود ) صادر می« های مردمیسازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت»جدید آنان توسط وزیر و یا رئیس 

زمان قرار داده و از این راه تواند شرط صدور حکم را عدم فعالیت همقانون تأسیس مدارس غیردولتی (، وزیر می ۱ماده

ک شده اضافه کردن ینامه را اعمال کند. البته ازآنجاکه شرایط قانونی اعضا در قانون فوق بیانبخش 9محدودیت ماده

شرط دیگر توسط وزیر و منوط کردن حکم عضو حقیقی که منتخب نهاد دیگری مانند کمیسیون آموزش مجلس و یا 

 شورای عالی انقالب فرهنگی است، محل تأمل است. 

 

های اعالمی در آن ماده مشمول قانون منع بخشنامه در مکان 9الیت مخاطبین ماده. این سؤال مطرح است آیا فعب

تصدی هر نوع شغل دولتی دیگر در مؤسساتی » قانون فوق: ۵شوند یا خیر. مطابق تبصرهتصدی بیش از یک شغل می

الت ای اسالمی، وککه تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت و یا مؤسسات عمومی است و نمایندگی مجلس شور 

های خصوصی جز مدیره انواع شرکتدادگستری، مشاوره حقوقی و ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیئت

 « های تعاونی ادارات و مؤسسات برای کارکنان دولت ممنوع است.شرکت

 وق، شغل چنینقانون ف ۲این ماده مربوط به تصدی یك شغل دیگر عالوه بر شغل دولتی مخاطب است که در تبصره

منظور از شغل عبارت است از وظایف مستمر مربوط به پست ثابت سازمانی، یا شغل و یا پستی که » است:  شدهتعریف

بخشنامه، یک شغل دیگر محسوب  9های مادهبر این اساس داشتن جواز مکان« شود.وقت انجام میطور تمامبه

 جواز فعالیت دارند انمی
 
 ز شمول ممنوعیت قانون فوق خارج هستند.شود و اشخاصی که صرفا

شده است، این ابهام به وجود های ماده فوق اشارهبخشنامه، در کنار داشتن مجوز، به اداره مکان9اما ازآنجاکه در ماده

شوند یا خیر. در این حالت آیدکه صاحبان جوار تأسیس، به اعتبار مدیریت مجموعه خود، مشمول قانون فوق میمی

ازآنجاکه قانون فوق برای کارمندان دولت  یت صاحبان جواز در مدیریت مجموعه خود را یک شغل تعریف کنیماگر فعال

تصدی شغل دیگر را ممنوع اعالم کرده است، اشخاص حقیقی شوراهای نظارت که کارمند دولت نیستند، از شمول 

مندان دولت هستند و در مورد اشخاص قانون فوق خارج هستند ولی در مورد اشخاص حقیقی شوراهای نظارت که کار

 کارمند دولت 
 
قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل، کلیه  1هستند، ازآنجاکه مطابق تبصره حقوقی شوراها که لزوما

قانون تأسیس  99نمایند مشمول این قانون هستند و مطابق مادههایی که به نحوی از بودجه عمومی استفاده میارگان

، مدارس غیردولتی نیز به نحوی از بودجه 991۴مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی مصوب سال  و اداره مدارس و
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زمان این اشخاص در مدارس غیردولتی توان این برداشت را داشت که اشتغال همابتدا می 1کنندعمومی استفاده می

 اینکه مبنای تبصره 
 
ویژه در مورد و اهداف وضع آن بهقانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل  ۵ممنوع است. مضافا

بخشنامه مزید  9بسا تعارض منافع در بندبخشنامه همخوانی دارد و چه 9های خصوصی با مبانی و اهداف بندشرکت

قبول نیست. اطالق عنوان ارگان، به مدارس بر علت باشد. ولی این برداشت از قانون از جهاتی محل تأمل بوده و قابل

اند توآور نیست و شخص مخاطب میاینکه استفاده مدارس غیردولتی از بودجه عمومی الزامغیردولتی سخت است و 

 ۵تبع آن از محدودیت موضوع بخشنامه خارج شود. و درنهایت اینکه آنچه در ماده از دریافت کمک دولتی امتناع و به

ده بخشنامه است نه صرف داشتن های اعالمی در ماقانون فوق ممنوع شده است تصدی یک شغل دولتی دیگر در مکان

قانون استخدام کشوری در تعریف شغل و پست  ۳و ۱قانون فوق و مواد ۲که با توجه به تعریف شغل در مادهشغل درحالی

 توان یک شغل دولتی تلقی کرد. سازمانی، اگر مدیریت مدارس غیردولتی را بتوان یک شغل دانست، نمی

قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و  ۲ند دولت هستند، مطابق مادهبخشنامه که کارم 9اگر مخاطبین ماده

 ۵پرورشی غیردولتی و در قالب یک شرکت خصوصی درخواست مجوز بدهند، شرکت خصوصی آنان مشمول تبصره

 .مدیره آن عضویت داشته باشندتوانند در هیئتشود و نامبردگان نمیقانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل می

 

های دولتی و یا نهادها و های خصوصی و شرکتبخشنامه مشمول عنوان شرکت 9های اعالمی در ماده. مکانج

ت اس یآن متعلق به دولت یا مؤسسات عموم هیاز سرما یکه تمام یا قسمت یمؤسسات عمومی غیردولتی و مؤسسات

الحاقی  ۲کل کشور و تبصره 9911قانون بودجه سال ۲تبصره)ه( ( بند ۲قانون اساسی و جز ) 9۵9نیست بنابراین اصل

 بگیرند. مستند قانونی محدودیت ماده فوق قرار  تواندنمی 991۴قانون تجارت اصالحی سال ۲۵9ماده

نهاد عمومی غیردولتی دانست و مشمول ها را یکتوان آندر مورد مدارس غیردولتی این مسئله مطرح است که آیا نمی

طور که در تعریف این نهادها در باال آمد، نهادهای عمومی غیردولتی بعد از های قوانین فوق دانست؟ همانمحدودیت

مؤسسه یا » این قانون هستند. مطابق این ماده:  9، مشمول ماده99۳۱قانون مدیریت خدمات عمومی کشور مصوب

یردولتی: واحد سازمانی مشخصی است که دارای استقالل حقوقی است و با تصویب مجلس شورای نهاد عمومی غ

( بودجه ساالنه آن از محل منابع غیردولتی تأمین گردد و ٪۴2درصد )شود و بیش از پنجاهاسالمی ایجادشده یا می

دار رچه مدارس غیردولتی عهدهبا توجه به این تعریف اگ« دار وظایف و خدماتی است که جنبه عمومی دارد.عهده

درصد بودجه  ۴2، بیش از 991۴ها مصوبقانون تأسیس آن 99خدماتی هستند که جنبه عمومی دارد و مطابق ماده

                                                           

وپرورش موظف رس غیردولتی با اولویت مناطق محروم، وزارت آموزشمنظور حمایت از مؤسسان مدابه». مطابق این ماده: 1 

صورت مؤسسه عمومی را به« صندوق حمایت از توسعه مدارس غیردولتی»است با مشارکت مؤسسان و بخش غیردولتی، 

آموزی در انششده سرانه ساالنه د( از قیمت تمام٪ ۴2درصد )غیردولتی ایجاد کند. دولت موظف است هرساله و تا سقف پنجاه

بخش دولتی را به ازای کل دانش آموزان شاغل به تحصیل در مدارس غیردولتی در قالب کمك در الیحه بودجه ساالنه کل کشور 

 «.بینی کندپیش
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فوق دانست چراکه  9توان این مدارس را مشمول مادهوجود نمیگردد بااینها از محل منابع غیردولتی تأمین میآن

که مؤسسات عمومی غیردولتی این است که توسط قانون به وجود آمده باشند درحالی یکی از شرایط شناسایی نهادها و

سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه »شوند. درواقع تنها مدارس غیردولتی با تصویب قانون ایجاد نمی

جلس شورای با تصویب م 991۴قانون تأسیس مدارس غیردولتی مصوب 9موجب مادهاست که به« های مردمیمشارکت

موجب قانون نیست بلکه اسالمی به وجود آمده است ولی تأسیس هر یک از مدارس غیردولتی با تصویب مجلس و به

ها را برابر مقررات فراهم کرده است تا هر مدرسه با طی تشریفات قانون مقرر در قانون تأسیس مجلس زمینه تأسیس آن

 ها ایجاد شود.آن

طور که در باال ، همان99۳۱دولتی قبل از قانون مدیریت خدمات عمومی کشور مصوبدر مورد نهادهای عمومی غیر 

بودند که در راستای اجرای تبصره  99۱۱قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۴آمد این نهادها مشمول تعریف ماده

ی غیردولتی در آن برای تعیین مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، قانون فهرست نهادها و مؤسسات عموم ۴ماده

توان مدارس غیردولتی را قبل از قانون تصویب شد. مدارس غیردولتی در این فهرست قرار ندارند و لذا نمی 99۱9سال

مدیریت خدمات کشوری نیز نهادی عمومی غیردولتی دانست اما با توجه به اینکه در تبصره قانون فهرست نهادها و 

ابسته مؤسسه و » شده است: به نهادهای عمومی غیردولتی چنین تعریفمؤسسات عمومی غیردولتی، مؤسسات وابسته 

ازنظر این قانون واحد سازمانی مشخصی است که به صورتی غیر از شرکت و برای مقاصد غیر تجارتی و غیرانتفاعی 

ا چند ی شود و به نحوی مالکیت آن متعلق به یکتوسط یک یا چند مؤسسه و نهاد عمومی غیردولتی تأسیس و اداره می

بنابراین چنانچه نهادهایی که قبل از قانون مدیریت خدمات کشوری، « باشد. یردولتیمؤسسه یا نهاد عمومی غ

اند اقدام به تأسیس مدرسه کنند و چنانچه مدرسه را مشمول عنوان موسسه وابسته در تبصره قانون اخیر گرفتهشکل

ها وپرورش که در آنشود که عضویت کارکنان وزارت آموزشنهاد عمومی غیردولتی تلقی میبدانیم، مدرسه فوق یک

 عنوان مؤسس فاقد ایراد است. عنوان مدیر اجرایی ممنوع است. البته بهبه

 دوم، پنجم و ششم مواد. 1. 4

 راجع به منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معامالت دولتی و کشوری»در این مواد به استناد قانون 

. کارمندان و 9»... این قانون:  9شده است. مطابق مادهبعضی معامالت ممنوع اعالم« 999۱ماه دی ۲مصوب -

کارکنان هر سازمان یا بنگاه یا شرکت  .۵ها.های وابسته به آنها و دستگاهمنصبان کشوری و لشگری و شهرداریصاحب

افع یا مدیریت یا اداره کردن یا نظارت آن متعلق به دولت و یا یا بانک یا هر مؤسسه دیگر که اکثریت سهام یا اکثریت من

. اشخاصی که به نحوی از انحاء از خزانه دولت یا مجلسین یا ۴ها باشد. های وابسته به آنها و یا دستگاهشهرداری

ثناء حقوق استطور مستمر )بهالزحمه یا پاداش و یا امثال آن بهمؤسسات مذکور در باال حقوق یا مقرری یا حق

ای که از دولت یا از های خیریه. مدیران و کارکنان بنگاه۱دارند. بازنشستگی و وظیفه و مستمری قانونی( دریافت می

دهند حقوق یا تواند ) اعم از اینکه در مقابل خدمتی که انجام میدارند... نمیمستمر دریافت میها کمکشهرداری

طور افتخاری و رایگان انجام دهند( در معامالت یا داوری در دعاوی با دولت یا به مالی دریافت دارند یا آنکه خدمت را

این ماده شرکت نمایند اعم از  ۱و  ۵ها و یا مؤسسات مذکور در بند های وابسته به آنها یا دستگاهمجلسین یا شهرداری



 

 

 

 

 

 20 رشوپرو وزارت آموزشدر تعارض منافع  تیر یبخشنامه مد یحقوق لیتحل

 

معامالتی که قبل از تصویب این قانون استثنای شده یا نشده باشد )بهکه دعاوی مزبور در مراجع قانونی مطرحاین

 « قرارداد آن منعقدشده باشد...

استثنای کاری )بهمقاطعه. 9 : منظور از معامالت مندرج در این ماده عبارت است از»... در ادامه ماده فوق آمده است: 

تشاف و استخراج و اک. 9 کاریالعملحق. ۲ معامالت محصوالت کشاورزی ولو اینکه از طریق مقاطعه انجام شود

استثنای معادن طبقه اول مندرج در قانون معادن و همچنین نمک طعام که معادن مذکور در ملک برداری )بهبهره

قرارداد مطالعات و  . ۴کشی و نظارت در اجرای آن. برداری و قرارداد نقشهقرارداد نقشه .۵ ها واقع است(.شخصی آن

هایی که باید طبق قانون محاسبات .خریدوفروش ۱شرکت در مزایده و مناقصه.   . ۱ مشاورات فنی و مالی و حقوقی.

 «موجب قوانین دیگر از مناقصه و مزایده استثناء شده باشد...عمومی با مناقصه و یا مزایده انجام شود هرچند به

شود اشخاص و معامالتی اند و معامالتی که ممنوع شده است، باید بررسی با توجه به اشخاصی که در ماده فوق آمده

و  ۴، ۲شوند یا خیر. مخاطبان مواد اند مشمول این ماده میبخشنامه موضوع محدودیت قرارگرفته ۱و  ۴، ۲که در مواد 

بخشنامه کارمندان دولت هستند بنابراین مشمول  ۱و  ۲بخشنامه در باال مورد شناسایی قرار گرفتند. مخاطبان مواد  ۱

بخشنامه چنانچه کارمند سازمان نوسازی  ۴ستند. در مورد مهندسان مشاور مخاطب ماده قانون فوق ه 9ماده 9بند

صورت قراردادی همکاری داشته فوق هستند و چنانچه کارمند رسمی و یا پیمانی نیستند و به 9هستند مشمول بند

ها را مشمول قانون توان آنمیقانون فوق  9ماده ۴باشند و دریافتی مستمر از سازمان فوق داشته باشند با توجه به بند

فوق دانست اما ازآنجاکه این مهندسان کارمند دولت نیستند و به دلیل موقت بودن قرارداد آنان با سازمان نوسازی، 

ویژه اینکه با توجه به اینکه قانون فوق از کننده حقوق مستمر در مورد آنان محل تأمل است بهاطالق عنوان دریافت

شده است و مطابق اصول تفسیر مقررات کیفری باید از آن و برای متخلف مجازات حبس تعیین قوانین کیفری است

توان این مهندسان که دارای قرارداد موقت هستند و هرزمان امکان قطع رابطه آنان با تفسیر مضیق انجام شود نمی

 سازمان دولتی وجود دارد را مشمول قانون فوق دانست. 

 ۲آموزشی در مادههای پژوهشی و انعقاد هرگونه قرارداد تألیف، ترجمه کتب درسی و کمکی طرحقرارداد مربوط به اجرا

قانون فوق است و انعقاد آن با آن با  9ماده 9تبصره ۴بخشنامه مشمول عنوان قراردادهای مطالعات موضوع بند

د مربوط به تألیف و ترجمه زمانی مخاطبان ماده بخشنامه به شرحی که در پاراگراف فوق بیان شد ممنوع است. قراردا

 توافق گونهممنوع است که در قالب طرح پژوهشی باشد و اال اگر قرارداد به
 
ای باشد که مخاطب اثری را تولید و متعاقبا

به فروش آن شده باشد قرارداد مشمول عنوان قرارداد مطالعات نیست و مشمول عنوان قرارداد خرید اثر است که در 

 بخشنامه ممنوع شده است.انتهای ماده 

 9تبصره ۱بخشنامه که خرید اثر از کارکنان ممنوع شده است این ممنوعیت مشمول بند ۲در مورد قسمت پایانی ماده

هایی است که باید طبق قانون  محاسبات عمومی قانون فوق است بنابراین ممنوعیت آن محدود به خریدوفروش 9ماده

 . با مناقصه و یا مزایده انجام شود
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ها و مؤسسات دولتی اعم از خریدوفروش و اجاره و معامالت وزارتخانه» قانون محاسبات عمومی:  ۱1مطابق ماده

رد شود( باید حسب مواستثناء مواردی که مشمول مقررات استخدامی میاستیجاری و پیمانکاری و اجرت کار و غیره )به

 یر:از طریق مناقصه یا مزایده انجام شود مگر در موارد ز

 در مورد معامالتی که طرف معامله وزارتخانه یا مؤسسه دولتی و یا شرکت دولتی باشد.– 9

ها به تشخیص و مسئولیت باالترین مقام دستگاه اجرایی در مرکز و یا استان و یا مقامات در مورد معامالتی که انجام آن– ۲

 زیر:های مشروحه ها با نهادها و مؤسسات و شرکتمجاز از طرف آن

درصد سهام و یا سرمایه و یا مالکیت مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و مؤسسات تابعه که بیش از پنجاه –الف

 ها متعلق به مؤسسات و نهادهای مذکور باشد.آن

 های دولتی که بر اساس قوانینها و مؤسسات دولتی و شرکتهای تعاونی مصرف و توزیع کارکنان وزارتخانهشرکت –ب

 شوند.تشکیل و اداره می یهای تعاونمقررات ناظر بر شرکتو 

صرفه بهگردند که مقرونها و مؤسسات تعاونی تولید و توزیع که تحت نظارت مستقیم دولت تشکیل و اداره میشرکت –ج

 صالح دولت باشد.

 قام دستگاه اجرایی در مرکز ودر مورد خرید اموال و خدمات و حقوقی که به تشخیص و مسئولیت وزیر و یا باالترین م– 9

 1«فرد بوده و دارای انواع مشابه نباشد.ها منحصربهیا استان و یا مقامات مجاز از طرف آن

قانون برگزاری مناقصات در پاورقی صفحه قبل انجام شد(، خرید آثار  ۲1این ماده ) و تفسیری که از مادهمطابق 

 منحصر هم هستند و خرید خدمات مشاورهوپرورش و سازمانکارمندان وزارت آموزش
 
ای مهندسان های تابعه که نوعا

                                                           

توانند مناقصه گانه این ماده میهای دولتی در موارد نه( دستگاه 99۳9قانون برگزاری مناقصات ) مصوب  ۲1مطابق ماده .  1

الف ـ خرید اموال منقول، خدمات و » است. مطابق این بندها: « و»و « ه»، «ج»، «الف»برگزار نکنند. ازجمله این موارد بندهای 

ها مقام دستگاه اجرائی در مرکز و یا استان و یا مقامات مجاز از طرف آن یر یا باالترینحقوقی که به تشخیص و مسؤولیت وز

...ج ـ خرید اموال منقول و غیرمنقول، کاال و خدمات با قیمت .انحصاری( بوده و دارای انواع مشابه نباشد)فردمنحصربه

...هـ ـ خرید خدمات مشاوره  .شده باشدذیصالح تعیینها از طرف مراجع قانونی های آنحقوقی که نرخ شده یا کمتر یاتعیین

مطالعه، طراحی و یا مدیریت بر طرح و اجرا و نظارت و یا هر نوع خدمات  اعم از مهندسی مشاور و مشاوره فنی بازرگانی مشتمل بر

باالترین  لیت وزیر یا...و ـ خدمات فرهنگی و هنری، آموزشی و ورزشی و نظایر آن به تشخیص و مسؤو.کارشناسی ای ومشاوره

توان کارمندان مطابق این ماده نمی« .صالح کشور مقام دستگاه اجرائی که امکان برگزاری مناقصه مقدور نباشد با رعایت صرفه و

قانون منع مداخله در معامالت دولتی،  9ماده 9تبصره ۱دولت را مجاز به معامله با مؤسسات دولتی دانست چراکه مطابق بند

 موجبنجام شود ممنوع شده است. هرچند بها هایی که باید طبق قانون محاسبات عمومی با مناقصه و یا مزایدهخریدوفروش

البته این دیدگاه که  .تواند شامل قانون برگزاری مناقصات نیز شود ( از مناقصه و مزایده استثناء شده باشدقوانین دیگر ) که می

شود، نیز قابل فوق نمی ۱شده است و لذا مشمول عبارت پایانی بندع مداخله تصویبقانون برگزاری مناقصات بعد از قانون من

وجود نداشتند. تفسیر مضیق قوانین کیفری نیز این تفسیر را  ۲1دفاع است، چراکه در زمان تصویب قانون فوق مصادیق ماده

نائات معامالت مشمول مناقصات، در خصوص عنوان قواعد عمومی استثفوق به ۲1توان ادعا کرد مادهکند و حتی میتقویت می

 شود.قانون محاسبات عمومی است و به آن اضافه می ۱1کننده استثنائات مادهمناقصات، تکمیل
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عنوان زمان مربوطه ممکن است. با ابالغ بخشنامه وزیر بهبا اجازه وزیر و یا باالترین مسئول اجرایی استان و یا رئیس سا

 و شهرستانی آن باهای استانی وپرورش و بخشباالترین مقام وزارتخانه، دیگر این امکان وجود ندارد تا وزارت آموزش

ورش اگرچه وپر های تابعه وزارت آموزشکارمندان خود قرارداد خرید اثر و خرید مشاوره منعقد کنند. در مورد سازمان

 ۱1ماده 9ها مشمول عنوان باالترین مقام اجرایی بندها وابسته به وزارت فوق هستند اما رئیس این سازماناین سازمان

ها محدودیت ایجاد کند مگر اینکه رئیس سازمان تواند برای این سازمانصورت مستقیم نمیهستند و بخشنامه وزیر به

 برای سازمان ایجاد کند.پیرو بخشنامه وزیر محدودیت فوق را 

 سوم ماده. 9. 4

ده و آموزشی فاقد تأییساز توزیع و فروش اجباری کتب کمکبخشنامه، ایجاد هرگونه موقعیتی که زمینه 9وزیر در ماده

ریزی آموزشی به دانش آموزان یا اولیای آنان از طریق مدارس گردد اعتباربخشی شده از سازمان پژوهش و برنامه

توان آن را به قانون منع مداخله کارکنان نشده است و نمیعالم کرده است. مستند قانونی این ماده بیانغیرقانونی ا

ده است شها اشارهدولت در معامالت دولتی و قانون ارتقا سالمت نظام اداری و مقابله با فساد که در صدر بخشنامه به آن

دانش آموزان و اولیا آنان مطابق قواعد عمومی معامالت ممنوع  وجود ازآنجاکه فروش اجباری کتب بهمستند کرد. بااین

ویژه اینکه وقتی از اضطرار و نیاز دانش آموزان و اولیا آنان برای تحصیل فرزندان آنان در مدارس دولتی است به

برای آن  زیساتبع آن زمینهسوءاستفاده شود و زمینه فروش اجباری کتب فراهم شود این فروش فاقد اعتبار است و به

عنوان باالترین مقام اجرایی وزارتخانه برای بخشنامه وزیر به 9نیز فاقد وجاهت قانونی است بنابراین ممنوعیت ماده

 االجراست.های مختلف وزارتخانه الزمبخش

  چهارم و هفتم مواد. 4. 4

های شاغل در کلیه پست زمان معاونان و مدیران دستگاه و همچنین کارکنانبخشنامه عضویت هم ۵مطابق ماده

های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی های اجرایی شرکتمدیره، مدیریت عاملی و سایر مدیریتمدیریتی در هیئت

استثناء عضویت نمایندگان حقوقی دستگاه ممنوع ها بهها اعم از زیرمجموعه خود و زیرمجموعه سایر دستگاهو سازمان

ها و نهادهای عمومی غیردولتی و ر اسرع وقت انصراف خود را از عضویت در آن شرکتاند داست، افراد مشمول موظف

 ها اعالم نمایند. سازمان

دار شود هر نوع شغل دولتی دیگر در تواند تنها یک شغل دولتی را عهدهبخشنامه آمده است هر شخص می ۱در ماده

مؤسسات عمومی است و نمایندگی مجلس شورای مؤسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت یا 

 هایمدیره انواع شرکتاسالمی، وکالت دادگستری، مشاوره حقوقی و ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیئت

های تعاونی ادارات و مؤسسات برای کارکنان دولت ممنوع است و با افراد مشمول قانون ممنوعیت خصوصی جز شرکت

مجلس شورای اسالمی با الحاق بعدی( در چارچوب قانون و ضمانت  99۱9ماهدی 99مصوبتصدی بیش از یک شغل )

 شده در آن قانون رفتار خواهد شد.بینیاجرایی پیش
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کل کشور  9911قانون بودجه سال  ۲تبصره)ه( ( بند ۲قانون اساسی و جز ) 9۵9مستندات قانونی دو ماده فوق، اصل

 99و قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب 991۴رت اصالحی سال قانون تجا ۲۵9الحاقی ماده ۲و تبصره

 مجلس شورای اسالمی است.  99۱9ماه دی

از  شیتوانند بدولت نمی و کارمندان رانیجمهور، وزجمهور، معاونان رئیسرئیس» قانون اساسی:  9۵9مطابق اصل

ق به دولت آن متعل هیاز سرما یکه تمام یا قسمت یدیگر در مؤسسات داشته باشند و داشتن هر نوع شغل یشغل دولت کی

 و استیو نیز ر یحقوق و مشاوره یو وکالت دادگستر یاسالم یمجلس شورا یندگیاست و نما یعموم یا مؤسسات

 ادارات و مؤسسات یتعاون یها، جز شرکتیخصوص یهاشرکت انواع مختلف رهیمدئتیدر ه تیعامل یا عضو تیریمد

  «است. ی، حکم مستثننیاز ا یقاتیها و مؤسسات تحقدر دانشگاه یآموزش یسمتها آنان ممنوع است. یبرا

( قانون مدیریت خدمات ۱9زمان مقامات موضوع ماده )عضویت هم :»9911قانون بودجه  ۲بند )ه( تبصره ۲مطابق جز

قانون مدیریت خدمات  2(۴ه )های اجرائی موضوع مادو معاونان و مدیران دستگاه1 99۳۱/۱/۳کشوری مصوب 

های و همچنین کارکنان شاغل در کلیه پست 99۱۱/۱/9قانون محاسبات عمومی کشور مصوب  3(۴کشوری و ماده )

های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی های اجرائی شرکتمدیره، مدیریت عاملی و سایر مدیریتمدیریتی در هیئت

های دولتی و ها و شرکتها ممنوع است. سازمانزیرمجموعه سایر دستگاه ها اعم از زیرمجموعه خود وو سازمان

ها، موجب اساسنامه آنها که بههای وابسته به مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و شهرداریها و شرکتسازمان

 «باشند.مدیره هستند از شمول این حکم مستثنی میاشخاص موضوع این جزء، عضو هیئت

 یا به نمایندگی از  تواندیهیچ فردی نم:» 991۴قانون تجارت اصالحی سال  ۲۵9الحاقی ماده ۲مطابق تبصره
 
اصالتا

زمان در بیش از یک شرکت که تمام یا بخشی از سرمایه آن متعلق به دولت یا نهادها یا مؤسسات شخص حقوقی هم

نتخاب شود. متخلف عالوه بر استرداد وجوه دریافتی مدیره اعمومی غیردولتی است به سمت مدیرعامل یا عضو هیئت

  .«شودیبه شرکت به پرداخت جزای نقدی معادل وجوه مذکور محکوم م

تصدی هر نوع شغل دولتی دیگر » :  99۱9ماه دی 99قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب ۵مطابق تبصره

لت و یا مؤسسات عمومی است و نمایندگی مجلس شورای در مؤسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دو

                                                           

جمهور، نواب رئیس مجلس شورای اسالمی معاون اول رئیس -ب .رؤسای سه قوه -الف :. این ماده شامل این اشخاص است 1

معاونین  -هـ  .استانداران و سفرا -د .جمهوروزرا نمایندگان مجلس شورای اسالمی و معاونین رئیس -ج .و اعضا شورای نگهبان

 وزرا. 

ه های دولتي و کلیها، مؤسسات دولتی، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی، شرکتدستگاه اجرایی: کلیه وزارتخانه. »  2

و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و  ها مستلزم ذکرهایی که شمول قانون بر آندستگاه

 «.شوندهای دولتی، دستگاه اجرایی نامیده میها و بیمهنوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، بانک

نظور ممؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی ازنظر این قانون واحدهای سازمانی مشخصی هستند که با اجازه قانون به» . 3 

 «.شودشده و یا میانجام وظایف و خدماتی که جنبه عمومی دارد ، تشکیل
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 هایمدیره انواع شرکتاسالمی، وکالت دادگستری، مشاوره حقوقی و ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیئت

 «های تعاونی ادارات و مؤسسات برای کارکنان دولت ممنوع است.خصوصی جز شرکت

اند در باال توضیح داده شد. این دو ماده ها موضوع محدودیت قرارگرفتههایی که در آنمخاطبان این دو ماده و مکان

وپرورش و های اعالمی مختص کارمندان وزارت آموزشها است و محدودیتبخشنامه منطبق با مواد قانونی مستند آن

 های تابعه آن نیست و شامل تمام کارمندان دولتی است.سازمان

 بارزه با فسادقانون ارتقا نظام اداری و م. 5. 4

شده است. مشخص نیست کدام بخش قانون مبنای استناد صورت کلی به قانون فوق اشارهدر مقدمه بخشنامه وزیر به

های صورت مستقیم و غیرمستقیم برای کلیه دستگاههر نوع فعالیت اقتصادی به» آن:  9۳به آن است. مطابق ماده 

های اقتصادی ها فعالیتاین قانون که در وظایف و اختیارات قانونی آن( ۲مندرج دربندهای )الف(، )ب( و )ج( ماده )

 «نشده، ممنوع است.بینیپیش

های وزیر مربوط به اشخاص حقیقی در حال کار در که محدودیتشامل اشخاص حقیقی نیست درحالی 1فوق ۲ماده

 این ماده نمی
 
تواند مبنایی برای بخشنامه باشد. حتی اگر اشخاص حقیقی فعال در وزارتخانه مربوطه است و لذا اصوال

آید که به اشخاص به وجود می ۲ماده« د»د اشخاص حقیقی ماده فوق را مشمول قانون فوق بدانیم ) این ابهام از بن

وپرورش محدودیت ایجاد کند چراکه با توجه تواند برای کارکنان وزارت آموزشنمی 9۳حقیقی اشاره دارد( بازهم ماده 

 توان فعالیت مدارس را فعالیت اقتصادی دانست.  ، نمی991۴قانون تأسیس مدارس غیردولتی مصوب  9۱و ۲، 9به مواد

 گیریو نتیجه . موخره5

 های ما در این گزارش نشان داد که: به طور خالصه بررسی

 این رد عضویت بین  در ماده یک بخشنامه اعضای شوراهای نظارت مرکزی، استانی و شهرستانی مکلف شده اند  .1
شوراها یا ادامه استفاده از جواز مدارس غیردولتی یکی را انتخاب کنند. نتیجه منطقی ماده فوق این است که در 
صورتی که اعضای شوراها به مفاد بخشنامه عمل نکنند، وزیر آنها را از از سمت های اجرایی که به موجب آن عضو 

 د. شورای نظارت شده اند عزل خواهد کر 

 .، فاقد ضمانت اجراستنیستندمورد اعضای شوراهای نظارت که دارای پست اجرایی در وزارتخانه در  1اعمال ماده  .2

                                                           

 :اند ازـ اشخاص مشمول این قانون عبارت۲ماده»آمده است:  ۲. در ماده1 

} وزارتخانه، مؤسسه دولتی، مؤسسه  ۳/۱/99۳۱( قانون مدیریت خدمات کشـوری مصوب ۴( تا )9الف ـ افراد مذکور در مـواد )

 عمومی غیردولتی، شرکت دولتی و دستگاه اجرایی {.یا نهاد 

 های مقدس با موافقت ایشان.ب ـ واحدهای زیر نظر مقام رهبری اعم از نظامی و غیرنظامی و تولیت آستان

 دار مأموریت عمومی.ای عهدهج ـ شوراهای اسالمی شهر و روستا و مؤسسات خصوصی حرفه

 «موضوع این قانون. د ـ کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی
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های زیرمجموعه وزارت آموزش و پرورش مقرر شده محدودیت برای بخش دو کلی صورت به  در مواد دیگر بخشنامه .3
است. محدودیت اول مربوط به معامالت کارکنان با وزارتخانه است و محدودیت دوم مربوط به عضویت همزمان 

 .استدیگر کارکنان وزارتخانه و بخش های آن در مشاغل دولتی 

مواردی که در آموزش و پروش مصادیق  1و  2دودیت معامالت است که در ماده حبخشنامه مربوط به م 6و  1، 2مواد  .1
های پژوهشی )و تالیفات( و خدمات مهندسان مشاور از جمله معامله در مورد طرح ؛بیشتری دارد اشاره شده است

به استناد قانون منع مداخله کارکنان دولت، به محدودیت کلی اشاره شده  6شاغل در سازمان نوسازی و در ماده 
 است.

های زیرمجموعه آن در بخشنامه به محدودیت مربوط به اشتغال همزمان کارکنان وزارتخانه و بخش 0و  1در مواد  .1
 مشاغل دولتی دیگر اشاره شده است.

بخشنامه به این مساله تاکید شده است محدودیت های اعالم شده در بخشنامه مصداقی از موارد تعارض  1در بند  .6
 شود.میانی و صف متعاقبا ابالغ میهای منافع است و مصادیق دیگر در بخش

*** 

مالحظه مفاد بخشنامه حکایت از آن دارد که مجموعه وزارتخانه آموزش و پرورش به ابعاد حقوقی بخشنامه توجه داشته 
نظر  هاختیارات وزارتی وزیر، به مدیریت تعارض منافع مجموعه خود پرداخته است و ب است و با توجه به مقررات موجود و

 .به موارد مهمی از تعارض منافع در وزارت آموزش و پرورش اشاره شده است رسدمی

در ماده یک،  هایی از آن محل ایراد است.توان بخشنامه را منطبق بر قوانین دانست با این وجود بخشچه میاگر
 انی و شهرستانی پستهای استاختیارات وزیر محدود به اعضایی از شوراهای نظارت است که در وزارتخانه و زیرمجموعه

  اجرایی دارد و شامل اشخاص حقیقی خارج از وزارتخانه نمی شود.

های موضوع بخشنامه که مبتنی بر قوانین اسنادی ایجاد شده است شامل کارمندان با رسد محدودیتبه نظر می
 آن است.های شود و محدود به کارمندان رسمی و پیمانی وزارتخانه و زیرمجموعهقرارداد موقت نمی

ای مالحظات مانند های اجرایی، به دلیل پارهدر قوانین مربوط به ممنوعیت معامالت کارکنان دولتی با دستگاه
بینی شده است که باید با مجوز باالترین مقام هایی برای دستگاه اجرایی پیشانحصاری بودن کاال و خدمات، معافیت

خشنامه حاضر، به صورت کلی تمام معامالت ممنوع اعالم شده است که اجرایی دستگاه باشد در حالی که با توجه به ب
 این محدودیت ممکن است در عمل مشکالتی را برای  تامین نیازهای وزارتخانه ایجاد کند.

بخشنامه، این ماده تا جایی که مهندسان مشاور مخاطب ماده مشمول قوانین مربوط به ممنوعیت  ۴در مورد ماده 
هستند، فاقد ایراد است اما در مورد مهندسان مشاور دیگر )مانند آنهایی که رابطه قراردادی موقت معامالت با دولت 

دارند( محل تامل است. چرا که اختیار وزیر برای محدود کردن اشخاص خارج از وزارتخانه برای معامله با وزارتخانه با 
چنین محدودیتی برای مجموعه خود وزارتخانه نیز شود و داشتن چنین اختیاری برای ایجاد ایراد قانونی مواجه می

  محل تامل است.
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 . پیوست: متن بخشنامه مدیریت تعارض منافع وزارت آموزش و پرورش 6
 ای قانونوپرورش، محسن حاجی میرزایی با صدور بخشنامهرسانی و روابط عمومی وزارت آموزشبه گزارش مرکز اطالع

معامالت دولتی و قانون مدیریت خدمات کشوری را جهت اجرا به اعضای شورای معاونان، منع مداخله کارکنان دولت در 

 ها و نهادهای وابسته، اعالم کرد.ها، سازماندانشگاه

 متن این بخشنامه به شرح زیر است:

ه، وابستهای منظور تضمین حقوق و منافع عمومی از سوی کارکنان و مدیران حوزه ستادی و سازمانبر این اساس؛ به 

های تابع و پیشگیری از بروز هرگونه تعارض منافع، ها و مناطق، نواحی و شهرستانوپرورش استانادارات کل آموزش

ورزی در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی و همچنین پرهیز از نقض آمیز و غرضداری، رفتار تبعیضجانب

اموال، منافع، منابع با سالمت اداری و امنیت عمومی و با امعان نظر به  قوانین و مقررات کشور و ورود ضرر و زیان به

(، قانون منع مداخله 99۳۱قوانین و مقررات مربوط ازجمله قانون ارتقاء سالمت نظام اداری و مقابله با فساد )مصوب 

مصادیق تعارض  (، برخی موارد و99۳۱کارکنان دولت در معامالت دولتی و قانون مدیریت خدمات کشوری )مصوب 

 گردد:وپرورش جهت اجرا ابالغ میهای قانونی وزارت آموزشمنافع در حدود صالحیت

اندازی و اداره مدرسه با مرکز آموزشی و پرورشی غیردولتی از قبیل آموزشگاه علمی آزاد، آموزشگاه صدور مجوز راه -9

یران و بستگان آنان که دارای قرابت نسبی و سببی زبان خارجی، مرکز مشاوره، کانون فرهنگی و تربیتی و... توسط مد

ریزی و نظارت مرکزی و نیز شورای نظارت گذاری، برنامهکه در شورای سیاستباشند، مادامیاز طبقات اول و دوم می

ارند تا اطالع ثانوی متوقف دها و نواحی عضویت حقیقی یا حقوقی ها، شهرستانبر مدارس و مراکز غیردولتی استان

باشند حداکثر ظرف مدت دو ماه پس از ابالغ این اندازی میقی بماند و افرادی که در حال حاضر دارای مجوز راهبا

اند نسبت به توقف فعالیت و تعطیلی مرکز غیردولتی اقدام و مجوز صادره را به مرجع صدور تحویل بخشنامه مکلف

 اهای مذکور انصراف دهند.نمایند یا از تصدی پست اجرایی استعفا و از عضویت در شور 

 تبصره: اعطای موافقت اصولی با رعایت ضوابط قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی غیردولتی، بالمانع است.

بر اساس حکم الیحه قانونی منع مداخله مقامات و کارمندان دولت در معامالت دولتی، انعقاد هرگونه قرارداد مربوط  -۲

ریزی آموزشی و اعضای کارمند ویژه کارکنان سازمان پژوهش و برنامهوهشی با کارمندان دولتی بههای پژ به اجرای طرح

ی آموزشها ممنوع است. همچنین از انعقاد هرگونه قرارداد تألیف، ترجمه کتب درسی و کمکشورای تحقیقات استان

 یا خرید اثر با کارکنانی که مشمول قانون مذکور هستند جدا خودداری شود.

آموزشی فاقد تاییده و اعتباربخشی شده از ساز توزیع و فروش اجباری کتب کمکایجاد هرگونه موقعیتی که زمینه -9

 ریزی آموزشی به دانش آموزان یا اولیای آنان از طریق مدارس گردد فاقد وجاهت قانونی است.سازمان پژوهش و برنامه

قانون تجارت  ۲۵9الحاقی ماده ۲کل کشور و تبصره 9911ودجه سال قانون ب ۲تبصره)ه( ( بند ۲جز )با استناد به -۵

مجلس شورای اسالمی با  99۱9ماه دی 99و قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب 991۴اصالحی سال 

های مدیریتی در زمان معاونان و مدیران دستگاه و همچنین کارکنان شاغل در کلیه پستالحاق بعدی عضویت هم
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ها های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و سازمانهای اجرایی شرکته، مدیریت عاملی و سایر مدیریتمدیر هیئت

استثناء عضویت نمایندگان حقوقی دستگاه ممنوع است، افراد ها بهاعم از زیرمجموعه خود و زیرمجموعه سایر دستگاه

ها ها و نهادهای عمومی غیردولتی و سازمانکتاند در اسرع وقت انصراف خود را از عضویت در آن شر مشمول موظف

 اعالم نمایند.

انعقاد هرگونه قرارداد همکاری با مهندسین مشاوری که وظیفه حاکمیتی و اعمال نظارت در سازمان نوسازی، توسعه  -۴

 نی و ایمنیدارند ازجمله صدور تأییدیه رعایت جوانب فو تجهیز مدارس کشور و واحدهای تابع استانی آن را بر عهده

شده همانند مدارس دولتی یا هرگونه های ارائهها با نقشهساختمان یا استحکام بنا، تهیه، نظارت و انطباق نقشه

د اننامه استقرار مدارس و مراکز غیردولتی، ممنوع است و افراد مشمول موظفاظهارنظر فنی موردنیاز در حدود و آیین

پست اجرایی خود استعفا داده یا از هرگونه اظهارنظر فنی کارشناسی در مقام  از تاریخ ابالغ این بخشنامه از تصدی

 مهندسی مشاور خودداری نمایند.

نفوذ و همچنین انعقاد هرگونه قرارداد پیمانکاری، خرید خدمات آموزشی، قراردادهای حوزه هرگونه تسهیل یا اعمال -۱

دیران و کارکنان دولت یا بستگان آنان در حدود الیحه قانونی منع فناوری، خرید کاال و تجهیزات و سایر قراردادها با م

 مداخله مقامات و کارکنان دولت در معامالت دولتی و قوانین موضوعه مربوط ممنوع است.

دار تواند تنها یک شغل دولتی را عهدهقانون اساسی جمهوری اسالمی ایران هر شخص می 9۵9به استناد اصل  -۱

 ها و مؤسسات آموزشی و تحقیقاتی از این حکم مستثناست(.شی در دانشگاههای آموز شود )سمت

هر نوع شغل دولتی دیگر در مؤسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت یا مؤسسات عمومی است و 

نمایندگی مجلس شورای اسالمی، وکالت دادگستری، مشاوره حقوقی و ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در 

های تعاونی ادارات و مؤسسات برای کارکنان دولت ممنوع است و با های خصوصی جز شرکتمدیره انواع شرکتهیئت

مجلس شورای اسالمی با الحاق  99۱9ماه دی 99افراد مشمول قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل )مصوب

 تار خواهد شد.شده در آن قانون رفبینیبعدی( در چارچوب قانون و ضمانت اجرایی پیش

وپرورش نبوده و بدیهی است موارد احصایی فوق، ازجمله مصادیق حصری موضوع تعارض منافع در وزارت آموزش -1

 ابالغ خواهد شد.ویژه در حوزهسایر موارد و مصادیق مرتبط به
 
 های میانی و صف متعاقبا

 هایها و سازمانو امور مجلس، در دانشگاه مسئولیت حسن اجرای این بخشنامه در ستاد به عهده معاونت حقوقی -92

 وپرورش خواهد بود.ها به عهده مدیران کل آموزشوابسته به عهده رؤسای مربوطه و در استان

ها، مراکز، دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه ها، سازمانبه معاونت 11خردادماه  91ذکر است، این بخشنامه در شایان

 شده است.ها ابالغوپرورش استانششهید رجایی و مدیران کل آموز

  

  



 

 
 
 
 
 

 

 وپرورشوزارت آموزشدر تعارض منافع  تیریبخشنامه مد یحقوق لیتحل
 2ـ  یتعارض منافع در بخش آموزش عموم تیریمد

 9921شماره مسلسل:  – 121کد گزارش: 
 

 پژوهشگر: دکتر مجید صرفی
 

 جامعه جهاد دانشگاهی مرکز توانمندسازی حاکمیت و
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