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باسمهتعالی

ریاست محترم مجلس شورای اسالمی
احتراماً طرح ذیل که به امضای ۲۹ نفر از نمایندگان رسیده است، جهت طی مراحل قانونی تقدیم میشود.

مقدمه (دالیل توجیهی): 
      اساساً کنکور به عنوان آزمونی که ظرف چهار ساعت سرنوشت دانشآموز یا دانشجو را تعیین میکند، 
روش دقیقی نیست. برگزاری کنکور همواره موجب اضطراب، نگرانی و فشار عصبی برای شرکتکنندگان بوده 
است. همچنین برگزاری این نحوه امتحان عمومی در اکثر کشورهای جهان متداول نیست. ما در بسیاری از 
روشهای آموزش عالی میبینیم که یک فرآیند چهارساله تعیین میشود که طی آن، مجموع نمرات مثالً دروس 
مرتبط با رشتهای که میخواهد به آن وارد شود، یا میانگین معدل او در چهارسال آخری که تحصیل کرده، مبنا 

قرار میگیرد.

      به عنوان اولین اقدام در ساماندهی نظام سنجش و پذیرش دانشگاهها الزم است کنکور کارشناسی ارشد 
حذف شود و پذیرش دانشجو در این مقطع براساس سوابق تحصیلی و تأثیر معدل دانشجویان انجام شود.

      بنابراین با توجه به مطالب فوق طرح ذیل با قید دو فوریت به مجلس شورای اسالمی تقدیم میگردد.

 لذا طرح ذيل تقديم ميشود:
علیرضا منادی سفیدان - جلیل رحیمی جهان آبادی - علی علیزاده مراغه - کمال علیپورخنکداری - علی 
بابائی کارنامی - جالل محمودزاده - پرویز اوسطی - ذبیح الله اعظمی ساردوئی - علی خضریان - 
سیدعلی یزدی خواه - رضا حاجی پور - شیوا قاسمی پور - حسن نوروزی - محمدصالح جوکار - 
علی اصغر عنابستانی - روح اله نجابت - بهزاد رحیمی - انور حبیب زاده بوکانی - علی اکبر کریمی - 
کمال حسین پور - موسی احمدی - علیرضا سلیمی - رضا آریان پور - یعقوب رضازاده - جواد نیک 

بین - احمد محرم زاده یخفروزان - مجید نصیرائی - رسول فرخی میکال - حجت اله فیروزی 
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عنوان طرح:
طرح اصالح ماده (۴) قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دورههای تحصیالت تکمیلی در 

دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور

اصالح ماده (۴) قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دورههای تحصیالت تکمیلی در دانشگاهها و 
مراکز آموزش عالی کشور

ماده واحده : ماده(۴) قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دورههای تحصیالت تکمیلی در دانشگاهها و مراکز 
آموزش عالی کشور مصوب  ۱۸/  ۱۲/ ۱۳۹۴ به شرح ذیل اصالح و یک تبصره به آن الحاق میشود:

ماده۴- سنجش در مقطع کارشناسیارشد ناپیوسته بر اساس سوابق تحصیلی توسط وزارتین انجام میشود.

تبصره : نحوه محاسبه سوابق تحصیلی براساس آیین نامه ای خواهد بود که ظرف مدت دو ماه توسط وزارت 
علوم، تحقیقات و فناوری تهیه و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
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هیأترئیسه محترم مجلس شورای اسالمی
احتراماً، در اجرای قانون آییننامه داخلی مجلس شورای اسالمی و ماده (۴) قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب 

۱۳۸۹/۳/۲۵ نظر معاونت قوانین در مورد طرح طرح اصالح ماده (۴) قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دورههای تحصیالت تکمیلی در 

دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور تقدیم می شود.

معاون قوانین
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نظر ادارهکل تدوین قوانین
معاون محترم قوانین

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

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

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

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

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

می باشد ☐ می باشد ☐ مجدداً قابل پیشنهاد به مجلس  

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

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

۳- از نظر آییننامه داخلی مجلس (شکلی)
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.

www.dotic.ir

http://dotic.ir


8

ضمیمه نظر ادارهکل تدوین قوانین
بیان مستندات و دالیل مغایرت:

در رابطه با طرح تقدیمی آیین نگارش قانونی و ویرایش ادبی: حذف آزمون در مقطع ارشد، و ادامه برگزاری آزمون در دو 
مقطع لیسانس و دکتری ؛ جای سوال دارد طبعا حذف کنکور باید از مقطع لیسانس شروع شده و سپس به مقاطع بعد تسری 

یابد. 

طرح موضوعاتی این چنینی نیاز به صرف مطالعات کارشناسی فراوان و با مالحظه جمیع جوانب صورت گیرد. بطور مثال 
هر دانشگاهی رویه خاص خود را در ارزشیابی و دادن نمره به دانشجویان دارد و حتی در خود یک دانشگاه اساتید مالکات 

متعددی برای ارزیابی و نمره دهی دارند ... 
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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

ب- سوابق قانونی

سوابق به شرح زیر تقدیم می گردد :

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: همه متن

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: همه متن
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