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خط قرمزها
حسین عاملی
کارشناس حقوقی اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران

در میان انبوه اخبار گوناگون منتشره در 
جامعه، اخبــاری همچون تنبیه دردناک 
دانش آموز به خاطر نمره، فرو رفتن مداد 
در سر دانش آموز در اثر تنبیه و ... هر چند 
اندک، فارغ از بروز واکنش اجتماعی، آثار 
حقوقی نیــز به همــراه دارد که در این 

مجال قابل بررسی است.
تنبیــه در قوانین به دو شــکل مجاز و 

غیرمجاز قابل بررسی است.
1. تنبیه مجــاز: در مادة 68 آیین نامه 
اجرایــی مدارس، مصوب شــورای عالی 
آموزش و پــرورش، وظایــف و تکالیــف 
دانش آمــوزان بیــان شــده اســت. در 
تبصرة ذیل همین ماده آمده اســت که 
هنگام ثبت نام، برخــی از موارد وظایف 
دانش آمــوزان در فرم ثبت نام ذکر گردد. 
مادة 74 این آیین نامه نیز بیان می دارد: 
اگــر دانش آموزان نســبت بــه وظایف 
خود قصور و ســهل انگاری کنند، تخلف 
کرده اند و به اســتناد مادة 76 آیین نامه، 
بعد از اینکه چاره جویی ها و راهنمایی های 
تربیتی مؤثر واقع نشــد با رعایت تناسب 

به یکی از روش های زیر مورد تنبیه قرار 
می گیرند:

 1. تذکر شفاهی به طور خصوصی 
 2. تذکــر و اخطار شــفاهی در حضور 

دانش آموزان کالس مربوط 
 3. تغییر کالس، با اطالع ولی دانش آموز  
 4. اخطــار کتبــی و اطــالع به ولی 

دانش آموز 
5. اخراج موقت از مدرسه با اطالع قبلی 
ولی دانش آموز، حداکثر برای مدت 3 روز 

 6. انتقال به مدرسه ای دیگر. 
طبــق مادة 78 تنبیهات 1 و2 بر عهدة 
معلم و مربی و بند 3 بر عهدة مدیر و بند 
4 و 5  پس از موافقت شــورای مدرســه 
با مدیر اســت؛ ولی در مورد بند 6 عالوه 
بر تأیید شورای مدرســه، موافقت اداره 

آموزش و پرورش نیز ضروری است. 
وفق ماده 80 آیین نامة مزبور در نهایت اگر 
دانش آموزی از منطقه ای به منطقه ای دیگر 
منتقل شد و نهایتاً تشخیص داده شد که 
نظم آموزشــی و تربیتی را برهم می زند و 
موجب انحراف و گمراهی دانش آموزان دیگر 

می گردد با تأیید شورای مدرسه و موافقت 
اداره آموزش و پرورش در نوبت اول از حضور 
در مدارس منطقه و برای نوبت دوم تا مدتی 
که اداره کل آموزش و پرورش تعیین نماید 
از حضور در کلیة مدارس محروم می شود 
و از اولیای او خواسته می شود تعلیم و تربیت 
فرزند خویش را بیرون از مدرســه بر عهده 

بگیرند.
نکتة حائز اهمیت این است که، به خاطر 
سن و موقعیت رشدی حساس دانش آموزان، 
تبصرة ذیل مادة 83 آیین نامه بیان می دارد: 
ســوابق تنبیه و تخلف دانش آموز در پایان 
هر سال تحصیلی امحا خواهد شد تا سابقة 
نامناسبی برای دانش آموز باقی نماند. )البته 
نتیجة اقدامــات در نمرة انضباط منعکس 

می گردد( 
در مــادة 85 آیین نامــه نیــز مدیر را 
موظف کرده که با همــکاری معلمان و 
مربیان و شــورای دانش آموزی، وظایف 
دانش آموزان، و تنبیهات و تشویقات مقرر 
در این آیین نامه را به تناسب سن و فهم 

دانش آموز به او آموزش دهد. 

ادامه دارد...

مقررات تنبیه

قوانینمعلمی
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مسئولیت مدنی در مدرسه

قوانین معلمی

بروز خیلی حوادث در فضاهای آموزشی و پرورشی به سبب وارد كردن 
خســارت به افراد و اموال موجب ایجاد مسئولیت حقوقی خواهد بود كه 
عالوه  بر حالت مجازات و بازدارندگی، ترمیم یا جبران خســارات و رفع 

ضرر از زیان دیده از اهداف آن به شمار می آید.
گاهی شاهد شكایات اولیای دانش آموزان از مدیر و معاونین و معلمان 
مدارس جهت جبران خســارات وارده به دانش آموزان می باشیم كه در 
برخی از مــوارد نیز كاركنان خدوم آموزش و پــرورش بنا به ناآگاهی از 

قوانین و مقررات محكوم به پرداخت خسارت می گردند. 
در صفحة حقوقی این شماره بر آن شدیم كه مطالبی را جهت كاهش 

این مسائل و مشكالت از طریق قوانین و مقررات ارائه نماییم.
ماده 1 قانون مســئولیت مدنی در خصوص وارد كردن خســارت به 
دیگــران بیان می دارد: »هر کس بدون مجــوز قانونی عمداً یا در نتیجه 
بی احتیاطی به جان یا ســالمتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شــهرت 
تجارتــی یا به هر حق دیگر  که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده 
لطمه ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول 
جبران خســارت ناشی از عمل خود  می باشد«  همچنین به موجب مواد 
328 و 331 قانون مدنی »هر كس ســبب اتالف مال غیر شود یا اینكه 
خود مال دیگری را تلف كند مســئول جبران اســت و در صورت نقص 

مسئول نقص قیمت آن است.«
به همین ســبب با توجــه به این مواد قانونی ، هر گونه خســارت كه 
شــخصی به دیگری وارد سازد باید جبران شود و كسی مسئول جبران 
است كه خسارت را ایجاد كرده و یا موجب ایجاد آن بوده است. در اینجا 
می توان گفت اگر معلمی باعث ایجاد خسارت به دانش آموز ) چه مادی و 

چه معنوی( گردد مسئول جبران است.
در ماده 7 قانون مســئولیت مدنی آمده اســت » کسی که نگاهداری 
یا مواظبت مجنون یا صغیری، قانونًا یا بر حســب قــرارداد، به عهدة او 
می باشد در صورت تقصیر در نگاهداری یا مواظبت  مسئول جبران زیان 
وارده از ناحیه مجنون و یا صغیر می باشد« و با عنایت به اینكه مواظبت 
از دانش آموزان در ســاعات مدرسه به معلمان و مدیر و معاونان مدرسه 
سپرده شده است در صورت احراز تقصیر در نگهداری و ایجاد خسارت ، 

كاركنان مزبور مسئول می باشند.
همچنین ماده 11 قانون مســئولیت مدنــی در خصوص وارد نمودن 
خسارت از ناحیه كارمندان دولت اعالم می دارد»کارمندان دولت ...  که به 
مناسبت انجام وظیفه عمداً یا در نتیجه بی احتیاطی خساراتی به اشخاص 
 وارد نمایند شــخصًا مسئول جبران خسارت وارده می باشند ولی هر گاه 
خسارات وارده مستند به عمل آنان نبوده و مربوط به نقص وسایل ادارات 
و یا  مؤسسات مزبور باشد در این صورت جبران خسارت بر عهده اداره یا 

مؤسسه مربوطه است« 

حسین عاملی
كارشناس حقوقی اداره كل آموزش و پرورش شهر تهران
تصویرگر: میثم موسوی

قسمت اول
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قانون حوادث در مدارس

قوانینمعلمی

در شمارة گذشــته در خصوص مسئولیت مدنی افراد و اینکه 
هر کسی بر دیگری خسارتی وارد آورد از هر حیث که باشد باید 
جبران نماید مطالبی بیان گردید. در این شماره حوادثی که در 

مدارس اتفاق می افتد از دیدگاه حقوقی بررسی خواهد شد.
در خصوص اتفاقاتی که در مدرسه می افتد، از جمله بروز حوادث 
در ساعات تربیت بدنی که منجر به ایجاد خسارت و یا جراحت در 
دانش آموزان می گردد، و همچنین برخورد دانش آموزان با وسایل 
و امکانات ساختمانی موجود در فضای مدرسه، الزم است نکاتی 

ذکر شود:
1. طبق شیوه نامة ایمن سازی فضا و تجهیزات ورزشی مدارس 
کشــور در بند وظایف معلم تربیت بدنی مســئولیت های معلم 
تربیت بدنی از جمله شناسایی نقاط و وسایل حادثه خیز مربوط 
به فضاهای ورزشــی و اعالم به مدیر مدرسه، بازدید مستمر از 
وسایل ورزشی و فضاها در هر ســاعت از تربیت بدنی، توجه به 
وسایل شخصی دانش آموزان و ارائه رهنمودهای الزم در صورت 

مشاهده هرگونه نقص و... آمده که باید رعایت گردد.
2. معلمــان کالس ها نیز باید در جهت رفع 
مشــکالت فیزیکی کالس ها، موارد الزم را به 

مدیر مدرسه گزارش کنند. 
3. مدیر مدرسه که با عنایت به مواد 2 و 
4 آیین نامه اجرایی مدارس به عنوان مسئول 
مدرسه و نمایندة آموزش وپرورش است، باید 

اقدام به برطرف نمودن موانع و ایرادات 
نماید و در صورت عدم توانایی مالی یا 
اداری برای رفع موانع، به صورت کتبی 
آن را به مقامــات مافوق جهت رفع 
مشــکل گزارش نماید؛ زیرا ماده 11 

بیان می دارد:  قانون مسئولیت مدنی 
»هرگاه خسارت وارده مستند به عمل 
آنــان نبوده و مربوط به نقص وســایل 

ادارات و یا مؤسســات مزبور باشد در این 
صورت جبران خســارت بر عهده اداره یا 

مؤسسه مربوطه است.«
ضمنــًا با عنایت به وظایــف تصریحی مورد 
اشاره در ماده 2 قانون تأسیس سازمان نوسازی 
وتوسعه و تجهیز مدارس کشور، هرگونه احداث 
بنا، توسعه و ترمیم و نوسازی مدارس از جمله 
اختیارات سازمان نوســازی می باشد. بنابراین 

هرگونه اقدام مسئولین مدرسه از جمله مدیران و معلمین مدارس 
در خصوص فضای مدرســه به لحاظ عدم رعایت استانداردهای 

مربوطه احتمال بروز مسئولیت را متصور خواهد نمود.
از نظر کیفری نیز ماده 158 قانون مجازات اسالمی در خصوص 
حوادث ورزشــی بیان می دارد: »ارتکاب رفتاری که طبق قانون 
جرم محسوب می شود، در موارد زیر قابل مجازات نیست« که در 
بند ث این ماده آمده است: »عملیات ورزشی و حوادث ناشی از 
آن، مشروط بر اینکه سبب حوادث، نقض مقررات مربوط به آن 
ورزش نباشد و این مقررات هم مغایر موازین شرعی نباشد« پس، 
طبق این ماده، هم شرعی بودن ورزش باید مورد توجه قرار گیرد 

و هم اینکه نقض قوانین آن ورزش موجب وقوع جرم نباشد.
در ضمن بیمه مســئولیت مدنی از طــرف مدیران و کارکنان 
مدرســه نباید فراموش شود که در مواقع بروز مسئولیت مدنی، 
جبران خســارت نموده و بار تحمل مسئولیت را برای آنان کم 

می نماید.

حسین عاملی
كارشناس حقوقی اداره كل آموزش و پرورش شهر تهران

قسمت دوم
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قوانین ساعت كاری معلمان

قوانینمعلمی

حسین عاملی
کارشناس حقوقی اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران
تصویرگر: میثم موسوی

در خصوص تقلیل ساعت كاری معلمان كشور بحث ها و سؤاالت 
متعددی از جانب خود معلمان مطرح می گردد كه برای روشــن 

شدن مطلب، به بررسی آن در قوانین و مقررات می پردازیم.
در تبصره 2 ماده 2 دستورالعمل نحوة احتساب تجربه آموزشی، 
موضوع تبصرة یك مادة یك آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی 
مشــاغل معلمان كشور در خصوص تقلیل ساعت كاری معلمان 
بیان می دارد: »از ساعات تدریس متصدیان مشاغل فوق با داشتن 
20 سال سابقه تدریس یا مدیریت و معاونت مدرسه یا رسیدن به 
سن 50 سالگی 4 ساعت در هفته كسر خواهد شد.« و در تبصرة 
3 این ماده، خدمت تمام وقت رؤسا و معاونین كلیه آموزشگاه ها 

را تمام ساعات رسمی مدرسه عنوان می كند.
در ماده 4 دستور العمل فوق الذكر و تبصره های ذیل آن، مواردی 
را كه جزء ســنوات تجربی محاسبه نمی گردد و یا به صورت یك 
دوم لحاظ می شود برشمرده است. و از جملة تجارب غیر مربوط 
تمام وقت دولتی )غیرآموزشــی( و خدمت نیمه وقت بانوان را به 
میزان یك دوم قابل اعمال دانســته و دوران آمادگی به خدمت، 
ایام تعلیق، ایام بازنشســتگی، ایام عدم اشتغال از قبیل انفصال 
موقت، مرخصی بدون حقوق و مرخصی های استعالجی بیش از 
4 ماه در سال و... را به عنوان سنوات تجربی قابل اعمال ندانسته 
اســت. همچنین اگر شــخصی در ایام خدمت وظیفه به صورت 
تمام وقت تدریس داشته است این مدت به عنوان تجربه آموزشی 

قابل محاسبه است.
در ماده 6 این دستور العمل در خصوص احتساب سوابق تجربی 
بخش غیردولتی مستخدمینی كه در رشته شغلی »هنرآموزی« 
فعالیت دارند بیان می دارد كه در صورت شرایط ذیل با تشخیص 

كمیته اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل قابل احتساب است:
الف. تجارب گذشته صرفًا در زمینه شغل مورد تصدی باشد.

ب. گواهی پرداخت حق بیمه یا كسور قانونی مربوط.
ج. گواهی انجام كار شــامل تاریخ شــروع، خاتمه و استمرار 

اشتغال.
د. گواهی ثبت شركت یا مؤسسه در مورد شركت ها و مؤسساتی 
كه الزام قانونی برای آن ها وجود دارد و یا ارائه مجوز تأســیس از 

مراجع ذی صالح در مورد سایر مؤسسات حسب مورد. 

وامادرخصوصتقلیل2ساعتتدریس
 در تبصره یك ماده 2 دســتورالعمل فوق الذكر آمده اســت: 
»از ســاعات كار هنرآموزان،  دبیران شــاغل در دبیرستان ها و 
مربیان امور تربیتی شــاغل در دبیرستان و هنرستان، به شرط 
داشتن حداقل مدرك تحصیلی لیسانس، 2 ساعت در هفته كسر 
می گردد.« این تبصره توســط شورای امور اداری و استخدامی 
كشــور با نامه شــماره 5193/42 مورخ 71/8/6 به شرح زیر 
اصالح گردیده است: به قسمت آخر ماده 2 دستورالعمل مزبور 
متن ذیل اضافه می گردد: ســاعات تدریس متصدیان مشاغل 
فوق الذكر، حداقــل تعیین گردیده و به تشــخیص وزیر قابل 
افزایش است. براساس این اصالحیه بخشنامة 100/710/574 
مورخ71/9/22 وزارت آموزش و پرورش ســاعات كار مشــاغل 
مذكور را كماكان 24 ســاعت در هفته تعیین نموده است. در 
ضمن دادنامه 31 الی 33 مورخ 85/2/3 هیئت عمومی دیوان 
عدالت اداری تعیین ســاعات كاری معلمان را در اختیار وزارت 

آموزش وپرورش قرار داده است.
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و  می نشیند  کنارم  می آید  همیشــگی. 
کمی گپ می زنیم؛ می گوید: من عاشق 
تعزیه ام. خیلی تعزیه دوست دارم. کلی 
هم تعزیه حفظم. برای خودم می خوانم. 

مثل شما که استاد نیستم...
بعد هــم که می بینــد وامانــده ام از 
کمردرد، وســایلم را برمی دارد و کمکم 

می کند تا راهی شویم...
استاد نازنین؛

می خواســتم بگویم به قــول خودتان 
تعزیه صاحب دارد، صاحِب تعزیه با مرام 
است. می خواستم بگویم صاحب تعزیه با 
صفا است؛ حواسش به تعزیه خوان هایش 
همیشه هست. هوایشان را همیشه دارد.

می خواســتم بگویــم صاحــب تعزیه 
همیشه مراقب اســت که اگر چاله ای، 
چیــزی ســر راه تعزیه خوان هایش بود 
خودش واسطه شود و کرم کند و چاله 

را پر کند.
بعد هــم که می بینــد وامانــده ام از 
کمردرد، وســایلم را برمی دارد و کمکم 

می کند تا راهی شویم...
می خواســتم بگویــم صاحــب تعزیه 
نگاهش را از تعزیه خوان هایش هیچ وقت 
برنمی دارد که یــک وقت خدای نکرده 
احســاس نکنند تنهــا مانده اند و دیگر 

چاره ای برایشان نمانده است.
استاد نازنین، می خواستم بگویم زمان 
اردوها نزدیک اســت. این بار دوربین را 
می دهم دســت یک رهگذر تا عکسمان 
دو نفره شــود. دل تنگیــم، خیلی زیاد، 

تولدتان مبارک!

پاورقی اما مهم
آقــای حجتــی می گوینــد: ماحصل 
این همایــش مجازی روشــن تر از هر 
حقیقــت، نه تعداد صفرهــا که گرمای 
مهرها بــود؛ اما تعارف که نداریم. به هر 
دیگری  چالش های  بیمــاری  این  حال 
هــم جلوی پای فرد می گــذارد. این را 
از آن جهت می گویم تا شــاید تلنگری 
باشد برای افرادی که مخاطب مصاحبه 
هســتند. همه ما به امید زنده مانده ایم. 
طوالنی تریــن شــب ها را امیــد صبح 
تحمل پذیر می کنــد. بیماری را هرچند 
ســخت، امید شفا شــیرین می کند و 
نه تنها دشمن زندگی،  سرطان سنگدل 
که قاتل امید اســت. اول امید را نشانه 

می گیرد و بعد جان را.
٭٭٭

پدر خود من دو ســال بیمــار بودند. 
متأسفم اگر آموزش وپرورش ما برنامه ای 
برای ایــن روزها ندارد. همــه ما معلم 
بودیم و از وضعیت خودمان، از وضعیت 
شــهری که در آن زندگی می کنیم، از 
هزینه ها و... اطالع داشتیم. اطالع رسانی 
ایــن حرکت فقط از طریــق یک گروه 
تلگرام صورت پذیرفت و خوشــبختانه 
با همدل شــدن این جمع توانســتیم 
هدیه ای نه چندان قابل، پیشکش دوست 
عزیزمان کنیم تا شاید کمی از استرس ها 
و دغدغه های دیگری که در زندگی دارد 
کمتر بشود و بتواند با انگیزه و با »خیال 
راحت تر«، به مبارزه با بیماری بپردازد. 

ســعی کردیم به قول یکی از همکاران 
مهردرمانی  شــیمی درمانی،  جــای  به 
پیشه کنیم. البته که برای حفظ کرامت 
انسانی ایشان دانش آموزاِن فعلی مدرسه 
درگیر بخش هدیه نشدند تا مباد احیانًا 
از سر کودکی و یا با کالمی ناخوشایند 
و... دلی را آزرده کرده باشــند. منصفانه 
نیســت اگر فراموش کنیــم بیمار قابل 
احترام، شریف و انسان است و منصفانه 
نیست اگر فراموش کنیم امکان داشت 
خود ما به جای دوست، همسایه، همکار 
و یا برادرمان بیمار باشــیم. این مشکل، 
مشکل همه ما است. منصفانه نیست اگر 

از دور و اطرافمان چشم بپوشیم.
٭٭٭

ســال 96 اســت. 15 بهمــن. اتوبان 
صدر. حــول و حوش ســاعت مالقات 
بیمارستان ها. چهره معلم ورزش جلوی 
چشمم است. تصاویر بیمارستان جلوی 
چشــمم هســتند. مدام جملــه آقای 
حجتــی را در گوشــم تکــرار می کنم: 
»ســرد بود، گفتیم برسونیمش خسته 
نشــه. می خندید، گفت نشستیم حاال« 
می خندید. خنــده اش را می گذارم کنار 

صورت ماسک زدة داخل عکس.
می  گذارمشان در ترافیک اتوبان صدر. 
اشکم بند نمی آید. حواسم پیش ساعت 
مالقات بیمارستان ها است. ای کاش، ای 
کاش، ای کاش همه، همیشه، حواسمان 
به »آقای ی.ط« های اطرافمان باشد. به 
آدم هــای محبوس در شــهر، و در این 

موقعیت...

نکات حقوقی امتحانات 
و اسناد آموزش وپرورش

قوانینمعلمی

حسین عاملی
کارشناس حقوقی اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران

مطابق مادة 1284 قانون مدنی، سند عبارت از هر 
نوع نوشــته ای است که در مقام دعوی یا دفاع قابل 
اســتناد باشد. به اســتناد مادة یک »قانون مجازات 
انتشار و افشــای اســناد محرمانه و سری دولتی« 
ســند )اســناد( دولتی به هر نوع نوشته یا اطالعات 
ثبت و ضبط شــدة مربوط به وظایف و فعالیت های 
وزارتخانه ها و مؤسســات دولتی، از قبیل مراسالت 
و دفاتر و ... گفته می شــود. بنابراین دفاتر حضور و 
غیاب در مدارس، اوراق امتحانی، لیست نمرات و ... 
را نیز می تون مشمول این تعاریف دانست و آن ها را 

سند دولتی به حساب  آورد.
همچنین با عنایت به تعریف طبقه بندی اسناد در 
مصوبة 14- 870 م مورخ 54/10/02 هیئت وزیران، 
اوراق امتحانی و اســناد دیگر در مدارس می توانند 
محرمانه تلقی گردند، و لذا افشــای غیرمجاز آن ها 
می تواند موجــب اختالل در امور داخلی دســتگاه 
گــردد و با مصالح اداری نیز مغایر اســت. با عنایت 
به موارد پیش گفته، افشــا و انتشار غیرمجاز اسناد 
و اطالعات دولتی حســب مورد، مجــازات اداری و 

کیفری خواهد داشت.
نکته دیگری که می تواند دارای اهمیت فراوان در 
خصوص اسناد مذکور باشــد موضوع جعل و تزویر 
اســت. قانونگذار در ماده 523 کتاب پنجم »قانون 
مجازات اســالمی« جعل و تزویــر را چنین تعریف 
می کند: »ســاختن نوشته یا ســند، ساختن ُمهر یا 
امضای اشخاص رســمی یا غیررسمی، خراشیدن یا 
تراشیدن یا قلم بردن ]در نوشته ها[ یا الحاق یا محو 
یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم یا تأخیر تاریخ سند 
نسبت به تاریخ حقیقی، یا الصاق نوشته ای به نوشتة 
دیگر، یا به کار بردن ُمهر دیگری بدون اجازة صاحب 

آن و نظایر این ها به قصد تقلب«. جعل و تزویر است 
و مجازات کیفری و به تبع آن اداری خواهد داشت. 
بدیهی است که این موارد شامل دست بردن و تغییر 
در اوراق امتحانی، لیست نمرات، دفاتر مدرسه و .... 

نیز خواهد شد.
مــادة 532 همان قانون بیان می کند که »هر یک 
از کارمندان و مسئوالن دولتی که در اجرای وظیفة 
خود در احــکام و تقریرات و .... نوشــته ها و اوراق 
رســمی تزویر کند، اعم از اینکه امضــا یا مهری را 
ســاخته یا امضا یا مهر یا خطوطی را تحریف کرده 
یا کلمه ای را الحاق کند یا اســامی اشخاص را تغییر 
دهد، عالوه بر مجازات های اداری و جبران خسارت، 
به حبس از یک تا پنج ســال یا  به پرداخت شش تا 
ســی میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد. 
ضمنًا اگر کارکنان دولت از سند مجعول اطالع پیدا 
کردنــد موظفند در حدود اختیارات خود به مقامات 

مافوق و ذی صالح اطالع دهند.
 با عنایت بــه موارد فوق انتظار مــی رود معلمان 
گرامی و مدیران محترم مدارس و دیگر مســئوالن، 
نهایــت دقــت را در محرمانه نگه داشــتن اســناد 
مخصوصًا اوراق امتحانی و لیست نمرات و عدم تغییر 
آن ها داشته باشند تا مشکلی گریبانگیرشان نگردد.

در خصوص نحــوة برگزاری آزمون هــا و وظایف 
هــر یک از ناظرین و مســئولین دیگر در آزمون ها، 
شــیوه نامه ها  منتشر شــده که باید به اطالع آن ها 
برســد زیرا تخلف از آن حسب مورد می تواند دارای 
مجازات اداری باشــد. مدیران گرامی می توانند این 
شیوه نامه ها را از ادارات تابعه بخواهند و خود مطالعه 
نماینــد  و در اختیار معلمــان و عوامل اجرایی نیز 

بگذارند.
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