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باسمهتعالی

ریاست محترم مجلس شورای اسالمی
احتراماً طرح ذیل که به امضای ۳۹ نفر از نمایندگان رسیده است، جهت طی مراحل قانونی تقدیم میشود.

مقدمه (دالیل توجیهی): 
برای اولین بار پس از انقالب اسالمی موضوع معافیت و یا احتساب دوران اشتغال در آموزش و پرورش به 
عنوان دوران خدمت وظیفه در «الیحه قانونی معافیت فارغ التحصیالن مراکز تربیت معلم از خدمت زیر پرچم» 
مصوب شورای عالی انقالب در سال ۱۳۵۸ قید شد. این الیحه به این بیان پرداخت که فارغ التحصیالن مراکز 
تربیت معلم با تعهد به انجام خدمت ۵ ساله در وزارت آموزش و پرورش پس از این دوران ۵ ساله از خدمت 
سربازی معاف خواهند بود. در ماده ۷ قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب ۱۳۶۳ نیز ضمن تأکید بر بقای 
حکم الیحه مصوب شورای انقالب، مقرر شد مشمولین  پس از طی دوره آموزش مقدماتی نظامی بقیه خدمت 
مقرر در آن قانون را در آموزش و پرورش انجام دهند. در تبصره ای که در سال ۱۳۹۰ نیز به این قانون افزوده 
شد بر طی کردن دوران آموزش رزم مقدماتی در مراکز آموزشی نظامی تأکید شد. این موارد قانونی با توجه 

به قصدی که این طرح دنبال میکند واجد نقایص مهمی است از جمله:

۱. تنها نسبت به جذب فارغ التحصیالن اشاره می کند و نسبت به طریق دیگر جذب معلم یعنی ماده ۲۸ 
اساسنامه دانشگاه فرهنگیان و جذب خارج از روال دانشگاه ساکت است. البته جذب از طریق دانشگاه فنی 

شهید رجایی نیز در صورت نیاز نسبت به جذب طالب هم باید در نظر گرفته شود.

 ۲. مخاطبان مصوبات گدشته عموم فارغ التحصیالن بوده؛ یعنی گذشته از اینکه شامل غیر فارغ التحصیالن 

دانشگاه فرهنگیان یا شهید رجایی نمی شده بلکه صرفاً برای روحانیون نبوده؛ فلذا به هیچ وجه سازو کار ورود 
نهادهای حوزوی تصمیم گیر از جمله مرکز مدیریت حوزه های علمیه در آنها پیش بینی نشده است.

۳.  در هیچ یک از قوانین مذکور اشاره ای به ضوابط و شرایط جذب اینگونه معلمان نشده است. به نظر می 
رسد اصالحات گفته شده بر اساس وجود حداقل سه حکم در سالهای ۱۳۵۸، ۱۳۶۳ و ۱۳۹۰ باید با بیان 

حکمی شفاف و در عین حال جامع افراد خویش در قانون وظیفه قید شود.

لذا طرح ذیل تقدیم میشود:

 لذا طرح ذيل تقديم ميشود:
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علیرضا منادی سفیدان - حسین محمدصالحی دارانی - رسول فرخی میکال - حسینعلی حاجی دلیگانی 
- کیوان مرادیان کوچکسرائی - مهدی باقری زنجان - موسی احمدی - قاسم ساعدی - اصغر سلیمی - 
جالل محمودزاده - مجید نصیرائی - جعفر قادری - ابوالفضل ابوترابی - سیدجواد حسینی کیا - نصراله 
پژمان فر - بهروز محبی نجم آبادی - مجتبی توانگر - حسن رزمیان مقدم - محمدحسن آصفری - 
سیدناصر موسوی الرگانی - احمدحسین فالحی همدان - علی اکبر بسطامی - غالمحسین کرمی - مهدی 
اسماعیلی - احمد محرم زاده یخفروزان - حسن همتی - سیدعلی یزدی خواه - صمداله محمدی - 
محمدحسین حسین زاده بحرینی - مهرداد گودرزوندچگینی - سیداحمد رسولی نژاد - علی اکبر علیزاده 
برمی - پرویز اوسطی - یعقوب رضازاده - علی اصغر عنابستانی - علیرضا زندیان - انور حبیب زاده 

بوکانی - محمدصالح جوکار - محمدرضا رضائی کوچی 
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عنوان طرح:
طرح الحاق یک ماده به قانون خدمت وظیفه عمومی

ماده واحده- یک ماده به عنوان ماده ۳۲ مکرر به قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب ۱۳۶۳/۷/۲۹ به شرح 
زیر الحاق می شود:

ماده ۳۲ مکرر- تمامی پذیرفته شدگان دارای تحصیالت رسمی حوزوی که خدمت سربازی خود را انجام 
نداده اند و به هر نحو طبق ضوابط مربوط، توسط وزارت آموزش و پروش در مشاغل آموزشی و تربیتی 
جذب می شوند پس از ۵ سال سابقه، مشروط به گذراندن دوره آموزش رزم مقدماتی مطابق ضوابط ستاد کل 
نیروهای مسلح، خدمت ۵ ساله آنها، درحکم گذراندن دوره ضرورت می باشد. دولت موظف است همه ساله 

اعتبارات الزم را برای آموزشهای فوق در اختیار سپاه پاسداران انقالب اسالمی قرار دهد.

تبصره ۱- وزارت آموزش و پرورش مکلف است چنانچه مشموالن این قانون از انجام خدمت مورد تعهد 
امتناع نمایند و یا در طی مدت تعهد به هر علت از خدمت در وزارت آموزش و پرورش بر کنار شوند، آنان 
را بالفاصله جهت رسیدگی به وضع مشمولیت به ستاد کل نیروهای مسلح معرفی نمایند. مخارج انجام شده 

برای افراد مذکور توسط وزارت آموزش و پرورش أخذ و به خزانه داری کل کشور واریز می شود.

تبصره ۲- حقوق و مزایای دو سال اول خدمت این افراد، بر اساس ضوابط دفتر حفاظت اطالعات فرماندهی 
معظم کل قوا، ستاد کل نیروهای مسلح و مرکز مدیریت حوزه های علمیه، توسط وزارت آموزش و پرورش 

پرداخت میگردد. 

تبصره ۳- سایر شرایط مربوط به جذب روحانیون موضوع این ماده بر اساس ضوابط و شرایطی است که با 
همکاری وزرات آموزش و پرورش و مرکز مدیریت حوزه های علمیه و با رعایت مجوزهای ستاد کل نیروهای 

مسلح ظرف مدت ۶ ماه  تهیه و به تصویب شورای عالی انقالب فرهنگی می رسد.

تبصره ۴- عالوه بر دانش آموختگان حوزوی، وضعیت طالب شاغل در سمتهای آموزشی و تربیتی که با 
استفاده از معافیت تحصیلی به استخدام درآمده اند از لحاظ انجام خدمت وظیفه عمومی و مدت تعهد خدمت، 

مشمول این ماده می باشند و سوابق آموزشی و تربیتی ایشان آنان جزء مدت تعهد محسوب می گردد.
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هیأترئیسه محترم مجلس شورای اسالمی
احتراماً، در اجرای قانون آییننامه داخلی مجلس شورای اسالمی و ماده (۴) قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب 

۱۳۸۹/۳/۲۵ نظر معاونت قوانین در مورد طرح طرح الحاق یک ماده به قانون خدمت وظیفه عمومی تقدیم می شود.

معاون قوانین
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نظر ادارهکل تدوین قوانین
معاون محترم قوانین

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

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

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

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

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

می باشد ☐ می باشد ☐ مجدداً قابل پیشنهاد به مجلس  

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

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

۳- از نظر آییننامه داخلی مجلس (شكلی)
الف- ماده ۱۳۱-

ندارد ☐ دارد ██ اول- حداقل امضا الزم (۱۵ نفر)
ندارد ☐ دارد ██ دوم- موضوع و عنوان مشخص  
ندارد ☐ دارد ██ سوم- دالیل لزوم تهیه و پیشنهاد در مقدمه
ندارد ☐ دارد ██ چهارم- موادی متناسب با اصل موضوع و 

عنوان

 ب- ماده ۱۳۸-

مواد متعدد ☐ یک موضوع ☐
ماده واحده ██

است و پیشنهاد آن به 
عنوان بیش از یک موضوع ██

طرح تقدیمی دارای

نمی باشد. ☐
می باشد. ██

مواجه با ایراد
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۴- در اجرای بند (۴) ماده (۴) قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب ۱۳۸۹/۳/۲۵ :
اول: از نظر قانون اساسی؛

ندارد. ██ طرح تقدیمی با قانون اساسی به طور کلی مغایرت 
دارد.اصول مغایر به ضمیمه تقدیم می شود. ☐

دوم: از نظر سیاستهای کلی نظام و سند 
چشمانداز؛

ندارد. ██

طرح تقدیمی با سیاست های کلی نظام و سند چشم 
انداز مغایرت 

دارد.اصول مغایر به ضمیمه تقدیم می شود. ☐
سوم: از نظر قانون برنامه؛

ندارد. ██    طرح تقدیمی با قانون برنامه مغایرت 
دارد.دلیل مغایرت به ضمیمه تقدیم می شود. ☐

چهارم: از نظر آییننامه داخلی مجلس 
(ماهوی)؛

شده است. ☐

الف- ماده ۱۴۰- رعایت اصل هفتاد و پنجم قانون 
اساسی     

نشده است.دلیل مغایرت به ضمیمه تقدیم می شود. ██

نمی شود ██ ب- ماده ۱۸۱- موجب اصالح یا تغییر برنامه مصوب
می شود ☐

ندارد. ██ و نیاز به  ۲/۳ رای نمایندگان
دارد. ☐

تعداد .......... برگ اظهارنظر به ضمیمه تقدیم میشود.
مدیر کل تدوین قوانین

۵- طرح تقدیمی از حیث پیشگیری از وقوع جرم با بند (۵)اصل(۱۵۶) قانون اساسی مغایرت

معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه

 ندارد.
 دارد.

 ندارد.
 دارد.
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ضمیمه نظر ادارهکل تدوین قوانین
بیان مستندات و دالیل مغایرت:

در رابطه با طرح/الیحه تقدیمی از نظر اصل ۷۵ قانون اساسی: طرح تقدیمی موجب افزایش هزینه های عمومی می گردد و 
چون محل تامین آن مشخص نشده مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی می باشد. 

در رابطه با طرح تقدیمی آیین نگارش قانونی و ویرایش ادبی: نظرات کارشناسی طرح الحاق یک ماده به قانون خدمت وظیفه 
عمومی 

۱- جهت رفع هرگونه ابهام پیشنهاد می شود در عبارت پایانی تبصره (۱) طرح مشخص شود مخارج انجام شده برای افراد 
مشمول طرح که قرار است توسط وزارت آموزش و پرورش اخذ شود، از چه کسی قرار است اخذ شود از داوطلبان یا ستاد 

کل نیروهای مسلح یا دولت؟ 

۲-واژه «پذیرفتهشدگان» و همچنین عبارت «تحصیالت رسمی حوزوی» در ابتدای طرح دارای ابهام است و بهتر است 
مشخص شود منظور از «پذیرفتهشدگان» چیست و همچنین معلوم شود «دارای تحصیالت رسمی حوزوی» شامل کدام دسته 

از طالب علوم دینی است. 

۳- طرح تقدیمی که بیان نموده « دولت موظف است همه ساله اعتبارات الزم را برای آموزشهای فوق در اختیار سپاه پاسداران 
انقالب اسالمی قرار دهد » موجب «افزایش هزینههای عمومی» میگردد و چون محل تأمین آن مشخص نشده مغایر اصل 

هفتاد و پنجم(۷۵) قانون اساسی میباشد. 

۴-پیش بینی تصویب آیین نامه اجرایی طرح توسط شورای عالی انقالب فرهنگی فاقد توجیه منطقی است و بهتر است به 
تصویب مرجع عام تصویب آیین نامه ها یعنی هیأت وزیران یا مرجع تخصصی یعنی ستاد کل نیروهای مسلح برسد. 

۵- مستفاد از بند(۱۶) سیاستهای کلی نظام قانونگذاری قبل از تقدیم طرحها و لوایح مرتبط با نیروهای مسلح باید نظر رسمی 
ستاد کلنیروهای مسلح أخذ و لحاظ گردد. 
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نظر ادارهکل اسناد و تنقیح قوانین

معاون محترم قوانین
احتراماً در اجرای بندهای (۱) و (۳)  ماده (۴) قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب ۱۳۸۹/۳/۲۵ نظر این 

ادارهکل به شرح زیر تقدیم میشود:

۱. در اجرای بند (۱):
وجود ندارد ☐   الف- در خصوص طرح تقدیمی قوانین متعارض

وجود دارد که به شرح ضمیمه تقدیم می شود. ██
وجود ندارد ██   ب- در خصوص طرح تقدیمی قوانین مرتبط

وجود دارد که به شرح ضمیمه تقدیم می شود. ☐
۲. در اجرای بند (۳):

الزم است. ☐

با عنایت به بررسیهای به عمل آمده قانونگذاری در این 
موضوع 

الزم نیست. ☐

 

تعداد .......... برگ سوابق قانونی و نظر ادارهکل به ضمیمه تقدیم میشود.

مدیرکل اسناد و تنقیح قوانین
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ضمیمه نظر ادارهکل اسناد و تنقیح قوانین
نظر ادارهکل به انضمام سوابق قانونی

الف- نظر ادارهکل
۱- ۱-پیشنهاد می گردد عنوان طرح به این شکل (طرح الحاق یک ماده به قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب ۱۳۶۳/۷/۲۹ با 

اصالحات و الحاقات بعدی) اصالح گردد. 

۲-با توجه به اینکه مفاد قانون باید صریح و منجز باشد اما عبارت ( پذیرفته شدگان) در فراز اول مندرج در ماده ۳۲ مکرر ماده 
واحده طرح مبهم و قابل تفاسیر مختلف است و از این حیث اجرای قانون را با مشکل مواجه می کند.لذا پیشنهاد می گردد عبارت 

( فارغ التحصیالن) جایگزین عبارت مذکور گردد.

۳-با عنایت به اینکه ماده الحاقی طرح دولت را موظف به تامین اعتبار الزم برای برگزاری دورهای آموزش رزم مقدماتی روحانیون 
جذب شده در آموزش و پرورش کرده که می بایست در اختیار سپاه پاسداران انقالب اسالمی قرار گیرد در حالی که ارائه دورهای 
آموزش نظامی برای کلیه مشمولین نظام وظیفه از وظایف ذاتی نیروهای مسلح می باشد و اعتبارات الزم در بودجه سنواتی نیروهای 

مسلح و سپاه پاسداران انقالب اسالمی پیش بینی و تصویب می شود لذا حکم مذکور زائد و تکراری می باشد.

۴- پرداخت حقوق دوسال اول روحانیون استخدامی در وزارت آموزش و پرورش براساس ضوابط مصوب نهاد ها و ارگانهای 
دیگر مندرج در تبصره (۲) ماده واحده طرح مغایر اصل (۸۵) قانون اساسی است چونکه تعیین ضوابط یک نوع قاعده گذاری و 

جنبه تقنینی داشته و مجلس به موجب اصل مذکور نمی تواند حق قانونگذاری را به شخص یا هیأتی واگذار کند. 

۵-تبصره ۳ طرح ازسه جهت دارای ایراد می باشد اوال باتوجه به اینکه در ماده ۳۲ طرح درخصوص جذب روحانیون شرایطی 
ذکرنشده است بنابراین عبارت ( سایرشرایط مربوط به جذب روحانیون موضوع این ماده...) مذکور دراین تبصره زایداست ثانیا 
جذب نیرو دردستگاههای اجرایی ازجمله آموزش وپرورش تابع قوانین ومقررات مربوط وصدورمجوز ازسوی سازمان اموراداری 
واستخدامی می باشدوموکول نمودن شرایط جذب بشرح این تبصره مغایر با قوانین مربوط ازجمله قانون مدیریت خدمات کشوری 
وهچنین اسناد باالدستی است. ثالثاازآن جهت که دارای موضوعی متناسب بااصل موضوع وعنوان طرح نیست مغایر با ماده ۱۲۷ 

آیین نامه داخلی می باشد. 

۶- تبصره ( ۳ ) ماده واحده طرح در صدد جذب روحانیون بر اساس ضوابط مصوب شورای عالی اتقالب فرهنگی بر آمده اند که 
مطابق شرح بند قبلی تعیین ضوابط جنبه تقنینی داشته و قانونگذاری محسوب می شود و مجلس نمی تواند حق قانونگذاری خود 

را به شخص و یا هیأتی واگذار کند لذا حکم تبصره (۳) ماده واحده طرح مغایر با اصل ۸۵ قانون اساسی است.

۷-با توجه به اینکه ماده الحاقی و تبصره ۴طرح بدون توجه به رعایت تدابیر فرماندهی کل نیروهای مسلح درصدد تعیین معافیت 
جدید خدمت وظیفه عمومی برای فارغ التحصیالن حوزوی برآمده است با بند ۱۶ سیاست های کلی نظام قانونگذاری که مقرر می 

دارد(رعایت تدابیر فرماندهی کل نیروهای مسلح در قانونگذاری برای نیروهای مسلح الزم است) مغایرت دارد. 

۸-تبصره های طرح تقدیمی علی االصول مبین استثنایات ازحکم اصلی است درحالی که دراین طرح مواردی که ذیل ماده به عنوان 
تبصره آمده استثنا برحکم آن نیست. پیشنهاد می گردد طرح در قالب مواد متعدد تنظیم گردد.
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۹-استفاده ازماده مکرر خالف اصول نگارش متون حقوقی است وباید حدالمقدور از آن اجتناب کرد.پیشنهاد می گردد یک بند به 
ماده ۳۲ قانون مذکور الحاق گردد.

۲- ۱-پیشنهاد می گردد عنوان طرح به این شکل (طرح الحاق یک ماده به قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب ۱۳۶۳/۷/۲۹ با 
اصالحات و الحاقات بعدی) اصالح گردد. ۲-با توجه به اینکه مفاد قانون باید صریح و منجز باشد اما عبارت ( پذیرفته شدگان) 
در فراز اول مندرج در ماده ۳۲ مکرر ماده واحده طرح مبهم و قابل تفاسیر مختلف است و از این حیث اجرای قانون را با مشکل 
مواجه می کند.لذا پیشنهاد می گردد عبارت ( فارغ التحصیالن) جایگزین عبارت مذکور گردد. ۳-با عنایت به اینکه ماده الحاقی 
طرح دولت را موظف به تامین اعتبار الزم برای برگزاری دورهای آموزش رزم مقدماتی روحانیون جذب شده در آموزش و پرورش 
کرده که می بایست در اختیار سپاه پاسداران انقالب اسالمی قرار گیرد در حالی که ارائه دورهای آموزش نظامی برای کلیه مشمولین 
نظام وظیفه از وظایف ذاتی نیروهای مسلح می باشد و اعتبارات الزم در بودجه سنواتی نیروهای مسلح و سپاه پاسداران انقالب 
اسالمی پیش بینی و تصویب می شود لذا حکم مذکور زائد و تکراری می باشد. ۴- پرداخت حقوق دوسال اول روحانیون استخدامی 
در وزارت آموزش و پرورش براساس ضوابط مصوب نهاد ها و ارگانهای دیگر مندرج در تبصره (۲) ماده واحده طرح مغایر اصل 
(۸۵) قانون اساسی است چونکه تعیین ضوابط یک نوع قاعده گذاری و جنبه تقنینی داشته و مجلس به موجب اصل مذکور نمی 
تواند حق قانونگذاری را به شخص یا هیأتی واگذار کند. ۵-تبصره ۳ طرح ازسه جهت دارای ایراد می باشد اوال باتوجه به اینکه 
در ماده ۳۲ طرح درخصوص جذب روحانیون شرایطی ذکرنشده است بنابراین عبارت ( سایرشرایط مربوط به جذب روحانیون 
موضوع این ماده...) مذکور دراین تبصره زایداست ثانیا جذب نیرو دردستگاههای اجرایی ازجمله آموزش وپرورش تابع قوانین 
ومقررات مربوط وصدورمجوز ازسوی سازمان اموراداری واستخدامی می باشدوموکول نمودن شرایط جذب بشرح این تبصره مغایر 
با قوانین مربوط ازجمله قانون مدیریت خدمات کشوری وهچنین اسناد باالدستی است. ثالثاازآن جهت که دارای موضوعی متناسب 
بااصل موضوع وعنوان طرح نیست مغایر با ماده ۱۲۷ آیین نامه داخلی می باشد. ۶- تبصره ( ۳ ) ماده واحده طرح در صدد جذب 
روحانیون بر اساس ضوابط مصوب شورای عالی اتقالب فرهنگی بر آمده اند که مطابق شرح بند قبلی تعیین ضوابط جنبه تقنینی 
داشته و قانونگذاری محسوب می شود و مجلس نمی تواند حق قانونگذاری خود را به شخص و یا هیأتی واگذار کند لذا حکم 
تبصره (۳) ماده واحده طرح مغایر با اصل ۸۵ قانون اساسی است. ۷-با توجه به اینکه ماده الحاقی و تبصره ۴طرح بدون توجه به 
رعایت تدابیر فرماندهی کل نیروهای مسلح درصدد تعیین معافیت جدید خدمت وظیفه عمومی برای فارغ التحصیالن حوزوی 
برآمده است با بند ۱۶ سیاست های کلی نظام قانونگذاری که مقرر می دارد(رعایت تدابیر فرماندهی کل نیروهای مسلح در 
قانونگذاری برای نیروهای مسلح الزم است) مغایرت دارد. ۸-تبصره های طرح تقدیمی علی االصول مبین استثنایات ازحکم اصلی 
است درحالی که دراین طرح مواردی که ذیل ماده به عنوان تبصره آمده استثنا برحکم آن نیست. پیشنهاد می گردد طرح در قالب 
مواد متعدد تنظیم گردد. ۹-استفاده ازماده مکرر خالف اصول نگارش متون حقوقی است وباید حدالمقدور از آن اجتناب کرد.پیشنهاد 

می گردد یک بند به ماده ۳۲ قانون مذکور الحاق گردد.

ب- سوابق قانونی

قوانین متعارض به شرح زیر تقدیم می گردد :
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عنوان قانون: الیحه قانونی معافیت فارغ التحصیالن مراکز تربیت معلم از خدمت زیر پرچم مصوب ۱۳۵۸,۰۲,۲۷ با اصالحات و 
الحاقات بعدی==منقح ۱۴۰۰/۴/۱۲ مصوب: ۱۳۵۸/۰۲/۲۷

بخش های قانون: تمام متن

*****

سوابق به شرح زیر تقدیم می گردد :

عنوان قانون: قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب ۱۳۶۳/۰۷/۲۹ با اصالحات و الحاقات بعدی -- منقح ۱۳۹۶/۱۱/۱۴ مصوب: 
۱۳۶۳/۰۷/۲۹

بخش های قانون: فصل اول-ماده ۷**فصل اول-ماده ۷-تبصره ۱**فصل اول-ماده ۷-تبصره ۲

عنوان قانون: اساسنامه دانشگاه فرهنگیان مصوب: ۱۳۹۰/۱۰/۰۶

بخش های قانون: تمام متن

عنوان قانون: قانون پذیرش دانشجو در آموزشکده های فنی و حرفه ای، مراکز تربیت معلم و دانشگاه شهید رجائی مصوب: 
۱۳۸۹/۰۲/۱۹

بخش های قانون: تمام متن
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