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طرح نظام جامع آموزش و تربیت فنی،
حرفهای و مهارتی

کد گزارش۱۴۹2۰0۰ :
تاریخ انتشار۹۹۱۴/۹2/2۴ :

طرح نظام جامع آموزش و تربیت فنی ،حرفهای و مهارتی
مقدمه

«طرح نظام جامع آموزش و تربیت فنی ،حرفهای و مهارتی» که در تاریخ
 ،۲۳۹۱/۹/۲۱اعالموصول شده بود ،در جلسۀ علنی مورخ  ۲۳۹۱/۲۱/۲۱مجلس
شورای اسالمی با اصالحاتی تصویب و براساس اصل  ۹۱قانوناساسی جهت
انطباق با موازین شرع و قانوناساسی به شورای نگهبان ارسال شده است .در
ادامه این مصوبه بررسی میشود.
تبیین و بررسی

ماده ( -)۹ابهام
 .۱در این ماده ،عبارت «استاندارد جهانی» ابهام دارد و معلوم نیست این
عبارت شامل آن دسته از استانداردهایی که در اسناد بینالمللی ذکر شده است
(نظیر استانداردهای مربوط به کار شایسته) و معاهدهها و مقاولهنامههایی که
دولت و مجلس ایران آنها را تصویب نکردهاند ،نیز میشود یا خیر و لذا شبهۀ
مغایرت با اصول  ۷۷ ،۵۸و  ۲۱۸قانوناساسی دارد.
 .۲حکم تبصرۀ این ماده ناظر به تکلیف دولت به تهیه و تصویب
تمهیدات الزم ابهام دارد؛ چراکه مشخص نیست منظور از «تصویب
تمهیدات» انجام اقدامات است و یا تصویب ضوابط خاصی است .در فرض
نخست این تکلیف می تواند به دلیل افزایش هزینۀ عمومی و معلوم نبودن
طریق تأمین هزینۀ جدید ،مغایر اصل  ۷۸قانون اساسی محسوب گردد و در
فرض دوم مشخص نیست این تمهیدات در چه قالبی به تصویب میرسد.

ماده ( -)2مغایرت با اصول  ۵۷ ،۱۳۱ ،۰۶و  ۱۷قانوناساسی و ابهام
 .۱در تبصرۀ بند « »۳این ماده مقرر شده شاخص های توافق شده را «نهاد
ملی آموزش و تربیت فنی ،حرفه ای و مهارتی» تدوین کند .دراین خصوص
باتوجه به اینکه این شاخص ها ،سطوح صالحیت و توسعه حرفه ای ملی را
مشخص می کند ،تدوین آن توسط نهادی که وضعیت حقوقی و ترکیب آن
مشخص نیست واجد ابهام است .بدین صورت که اگر این شاخصهها ماهیت
آئین نامه اجرایی داشته باشد و نهاد ملی نیز از اعضای غیر وزیر باشند،
تدوین این شاخصه ها توسط این نهاد مغایر اصل  ۲۳۵قانون اساسی خواهد
بود .اما اگر این شاخصه ها بدون داشتن ماهیت آئین نامه صرفاً جزء امور
اجرایی محسوب گردند ،و نهاد ملی مرکب از اعضای غیر قوه مجریه باشد،
چنین موضوعی مغایر اصل  0۱قانون اساسی میباشد.
بهعالوه اینکه تدوین و تصویب این شاخصها با توافق ذینفعان اقتصادی،
ارائهکنندگان آموزشهای فنی و حرفهای و کارشناسان خبره ،که در این تبصره
قید شده است ،چون شامل اشخاص غیردولتی نیز میشود ،مغایر اصول  0۱و
اصل  ۲۳۵قانوناساسی است.
 .۲حکم بند « »۸این ماده مبنیبر ایجاد و تجهیز «مرکز سنجش آموزش و
تربیت فنی ،حرفهای و مهارتی» در سطح ملی و منطقهای (استانی) ،از جهت
ایجاد تشکیالت جدید و افزایش هزینۀ عمومی و معلومنبودن طریق تأمین هزینۀ
جدید ،مغایر اصل  ۷۸قانوناساسی است .همچنین اینکه شخصیت حقوقی این
مرکز در قانون مشخص نشده ،بهویژه با توجه به مشخصنبودن وضعیت حقوقی
و ترکیب مرجع مافوق آن (نهاد ملی) ،ابهام تفویض تعیین آن به مرجع دیگری
را دارد که این امر ازجهت ماهیت تقنینی این موضوع محل تأمل است.
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 .۳در بند « »0این ماده ،عبارت «دستگاههای حاکمیتی» از جهت نداشتن
تعریف قانونی ،ابهام دارد.
ماده ( -)۴ابهام
 .۱بند « »۳این ماده ،از جهت ایجاد شبهۀ مغایرت با برخی صالحیتهای
شورای عالی انقالب فرهنگی ،ابهام دارد .با این توضیح که مطابق مصوبه مربوط به
جایگاه ،اهداف و وظایف شورای عالی انقالب فرهنگی ،وظایفی همچون «تدوین
اصول سیاست فرهنگی نظام جمهوری اسالمی ایران و تعیین اهداف و خط
مشیهای آموزشی ،پژوهشی ،فرهنگی و اجتماعی کشور» (بند « »۲بخش وظایف)،
«تعیین سیاستهای نظام آموزشی و پرورشی و آموزش عالی کشور» (بند « »۹بخش
وظایف) و «تعیین مرجع برای طرح ،تدوین و تصویب برنامههای فرهنگی،
پژوهشی ،آموزشی ،علمی و تحقیقاتی» (بند « »۱۷بخش وظایف) در صالحیت
شورای عالی انقالب فرهنگی شناخته شده است .حال اطالق بند « »۳این ماده ناظر
به «ایجاد هماهنگی در سیاستگذاری و مدیریت در برنامهریزی فعالیتهای
آموزشی و تربیتی» به عنوان یکی از وظایف نظام موضوع این مصوبه میتواند با
وظایف شورای مزبور در تعارض باشد و از این حیث محل ایراد و ابهام است.
 .۲در بند « »۱این ماده ،عبارت «استاندارد بینالمللی طبقهبندی حِرَف و مشاغل»
ابهام دارد و معلوم نیست این عبارت شامل آن دسته از استانداردهایی که موضوع
معاهدهها و مقاولهنامههایی که مجلس ایران آنها را تصویب نکردهاست ،نیز
میشود یا خیر و لذا شبهۀ مغایرت با اصول  ۷۷ ،۵۸و  ۲۱۸قانوناساسی دارد.
همچنین عبارت «طراحی و تدوین استانداردهای آموزشی  ...حِرَف» باتوجه
به توضیحات پیشگفته از جهت شبهۀ مغایرت با صالحیتهای شورای عالی
انقالب فرهنگی ،ابهام دارد.
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 .۳منظور از بند « »۷این ماده درخصوص ایجاد هماهنگی و نظارت بر
بودجهریزی و تخصیص منابع و تسهیالت مشخص نیست و از جهت مغایرت
با اصل  ۲۱0قانوناساسی ،ابهام دارد.
ماده( -)۵مغایرت با اصول  ۷۵و  ۱۷قانوناساسی
در این ماده ،اطالق تکلیف دستگاههای مجری آموزش تربیت فنی ،حرفهای
و مهارتی به «اصالح مقررات آموزشی خود» در چارچوب این قانون ،از جهت
اینکه شامل مصوبات شورای عالی انقالب فرهنگی و قوانین مجلس نیز میشود
و از سوی دیگر مستلزم آن است که خود این دستگاهها ،مصوبات و قوانین
اخیرالذکر را اصالح کنند ،مغایر اصول  ۸۷و  ۵۸قانوناساسی است.
ماده( -)0مغایرت با اصول  ۵۷و  ۱۳۱قانوناساسی ،ابهام و تذکر
 .۱حکم این ماده مبنیبر تشکیل «نهاد ملی آموزش و تربیت فنی ،حرفهای و
مهارتی» و زیرمجموعههای آن مانند «مراکز ملی و منطقهای (استانی) سنجش»
مذکور در بند « »۸ماده ( )۱و ماده ( ،)۹از جهت افزایش هزینۀ عمومی و
معلومنبودن طریق تأمین هزینۀ جدید ،مغایر اصل  ۷۸قانوناساسی است.
 .۲اینکه نهاد ملیِ مذکور در این ماده ،زیرمجموعۀ کدام دستگاه و مقام دولتی
است ،معلوم نبوده و ترکیب اعضای آن و نحوۀ انتخاب رئیس آن مشخص
نیست .همچنین وضعیت و شخصیت حقوقی این نهاد که باید در قانون
مشخص شود ،با ابهام روبروست و بهعالوه معلوم نیست نهاد مزبور در قالب
یک سازمان خواهد بود و یا بهصورت یک شورا عمل مینماید.
 .۳در این ماده ،منظور از «تهیه و تصویب تمهیدات قانونی الزم جهت
تشکیل این نهاد» مشخص نیست و ابهام دارد؛ اگر منظور الزام دولت به ارائۀ
الیحه بوده ،مغایر اصل  ۷۱قانوناساسی است و اگر مقصود این بوده است که
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این نهاد در قالب یک سازمان ایجاد و تصویب اساسنامۀ آن به دولت تفویض
می شود ،باید به این امر تصریح شود تا متعاقب آن مطابق ذیل اصل  ۵۸قانون
اساسی محل نظارت شورای نگهبان و رئیس مجلس قرار بگیرد .بهعالوه در
فرض اخیر ،شخصیت حقوقی این نهاد نیز باید در قانون مشخص شود وگرنه
تفویض قانونگذاری بوده و مغایر اصل  ۵۸قانوناساسی خواهد بود.
 .۴اینکه در ذیل این ماده به تصویب آییننامه توسط این نهاد اشاره شده
است ،با توجه به مشخصنبودن وضعیت حقوقی و ترکیب این نهاد ،از جهت
مغایرت با اصل  ۲۳۵قانوناساسی محل تأمل است.
 .۷تذکر :در این ماده ،عبارت «قانون برنامۀ پنجسالۀ پنجم توسعه» باید به
«قانون برنامۀ پنجسالۀ پنجم توسعۀ جمهوری اسالمی ایران» اصالح شود.
ماده( -)۷مغایرت با اصول  ۵۵ ،۱۷ ،۱۷و  ۱۲۷قانوناساسی و ابهام
 .۱در بند « »۱این ماده ،استعمال واژۀ «کُدگذاری» ،از جهت فارسینبودن،
مغایر اصل  ۲۸قانوناساسی است .همچنین مبنا قراردادن «نظام بینالمللی
طبقهبندی مشاغل وحِرَف مصوب سال  ۱۱۱۵میالدی سازمان بینالمللی کار»
جهت کُدگذاری حرفهها و مشاغل ،از این جهت که مجلس ایران آن را تصویب
نکردهاست ،مغایر اصول  ۷۷ ،۵۸و  ۲۱۸قانوناساسی است.
 .۲در بند « »۱این ماده ،محدودکردن «تدوین و تصویب استانداردهای
آموزش و ارزشیابی حرفه» به «چارچوب صالحیت حرفهای ملی» ،از جهت
ایجاد شبهۀ مغایرت با صالحیتهای شورای عالی انقالب فرهنگی ،ابهام دارد.
ماده( -)۸مغایرت با اصل  ۱۷قانوناساسی
در این ماده ،استعمال واژۀ «تکنسین» ،از جهت فارسینبودن ،مغایر اصل ۲۸
قانوناساسی است.
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ماده( -)۱مغایرت با اصول  ۵۷و  ۱۷قانوناساسی و ابهام
 .۱حکم بند « »۸این ماده مبنیبر تشکیل «مراکز ملی سنجش» ،از جهت
افزایش هزینۀ عمومی و معلومنبودن طریق تأمین هزینۀ جدید ،مغایر اصل ۷۸
قانوناساسی است .همچنین اینکه شخصیت حقوقی این مراکز در قانون
مشخص نشده ،بهویژه با توجه به مشخصنبودن وضعیت حقوقی و ترکیب
مرجع مافوق آنها (نهاد ملی) ،تفویض قانونگذاری بوده و مغایر اصل ۵۸
قانوناساسی است.
 .۲در این ماده ،منظور از «مراکز ملی سنجش» معلوم نیست و از این جهت
ابهام دارد .البته ظاهراً منظور« ،مراکز ملی و منطقهای (استانی) سنجش» بوده
است که در بند « »۸ماده ( )۱هم آمده است؛ در این صورت ،عبارت «مراکز ملی
سنجش» باید به «مراکز ملی و منطقهای (استانی) سنجش» اصالح شود.
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