
 كشور عالی آموزش مراكز و هادانشگاه در تكمیلی تحصیالت های دوره در دانشجو پذیرش و سنجش قانون

 26/2/1395با اصالحات  1392مصوب 

 

 :است زیر شرح به قانون این در رفته كار به اصطالحات تعریف .۱ ماده

 و درموان  بهداشوت   فنواوری   و تحقیقوات  علوو،   های وزارتخانه پوشش تحت پژوهشی و عالی آموزش مراكز و ها دانشگاه كلیه به: دانشگاه .الف

 .شود می اطالق غیردولتی پژوهشی و عالی آموزش مؤسسات و ها دانشگاه و فرهنگیان دانشگاه پزشكی  آموزش

 .شود می اطالق پزشكی آموزش و درمان بهداشت  و فناوری و تحقیقات علو،  های وزارتخانه به: وزارتین .ب

 رقوابتی  فضوای  ایجاد پژوهشی  و عالی آموزش مراكز و ها دانشگاه بین در هماهنگی و رویه وحدت ایجاد هدف با كه است رآیندیف: سنجش .پ

 و پژوهشوی  و آموزشی سوابق بررسی علمی  مصاحبه آزمون  طریق از تكمیلی تحصیالت داوطلبان كلیه برای آموزشی عدالت برقراری و یكسان

 .شود می انجا، فناوری

 سونجش  و علمی مصاحبه انجا، فناوری  پژوهشی  آموزشی  سوابق بررسی با و آغاز آزمون در داوطلب شركت با كه است فرآیندی: پذیرش .ت

 و درموان  بهداشوت   وزارت آموزش سنجش مركز و كشور آموزش سنجش سازمان طریق از وزارتین توسط قبولی نتایج اعال، با و تكمیل عملی

 .یابد می پایان پزشكی آموزش

 .باشد می تخصصی دكترای و ناپیوسته دكترای ناپیوسته  ارشد كارشناسی مقاطع شامل: تكمیلی تحصیالت. ث

 در دانشوجو  پوذیرش  و سونجش  شوورای  بوه  تكمیلی تحصیالت دانشجوی پذیرش و سنجش نحوه بر نظارت و هماهنگی ریزی  برنامه .۲ ماده

 :شود می نامیده «شورا» اختصار به قانون این در كه شود می واگذار زیر ركیبت با ها دانشگاه در تكمیلی تحصیالت های دوره

 (شورا رئیس) فناوری و تحقیقات علو،  وزیر. 1

 پزشكی آموزش و درمان بهداشت  وزیر. 2

 وزارتین انتخاب به دولتی دانشگاههای رؤسای از نفر دو. 3

 رأی حق بدون اسالمی آزاد دانشگاه رئیس .4

 نور پیا، گاهدانش رئیس. 5

 (شورا دبیر) كشور آموزش سنجش سازمان رئیس .6

 ناظر عنوان به فناوری و تحقیقات آموزش  كمیسیون نمایندگان از نفر و. د۷

 رسومیت  رأی  حوق  دارای اعضوای  از نفور   پونج  حوداقل  حضوور  با «شورا» و باشد نمی غیر به تفویض قابل «شورا» در  اعضاء عضویت .۱ تبصره

 .یابد می
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 .دهد تشكیل تخصصی های كارگروه محوله  وظایف انجا، برای تواند می «شورا» .۲ صرهتب

 انقوالب  عوالی  شوورای  مصووبات  و رهبری معظم مقا، سوی از ابالغی نظا، كلی های سیاست قانون  این اجرای در است موظف شورا .۳ تبصره

 .نماید رعایت را فرهنگی

 :از است عبارت تكمیلی تحصیالت دانشجوی پذیرش و سنجش خصوص در شورا اختیارات و وظایف .۳ ماده

 .دانشگاه در تكمیلی تحصیالت دانشجوی پذیرش و سنجش اجرائی نامه شیوه تصویب .الف

 .تحصیلی رشته هر به مربوط آزمون دروس ضرایب تعیین و عناوین تصویب .ب

 .شدگان پذیرفته نتایج اعال، و پذیرش و سنجش فرآیند اجرای حسن بر نظارت .پ

 .سنجش بعدی مرحله به ورود برای عمومی سنجش مرحله در قبولی نصاب تعیین .ت

 .آنها ضرایب تعیین و تكمیلی تحصیالت های رشته از یك هر در ارشد كارشناسی دوره متمركز آزمون دروس تصویب .ث

 .آن اعتبار مدت و سال هر در متمركز آزمون برگزاری دفعات تعداد تعیین. ج

 .خاص های رشته خصوص در اختصاصی معیارهای ویبتص .چ

 در) داوطلوب  معودل  تأثیر و كارشناسی مقطع تخصصی دروس از متمركز آزمون اساس بر ناپیوسته ارشد كارشناسی مقطع در سنجش .۴ ماده

 .شود می انجا، وزارتین توسط( مرتبط های رشته

 شرح به «محور پژوهش» و «پژوهشی - آموزشی» های شیوه از یك هر حسب بر وستهیناپ دكتری مقطع در دانشجو پذیرش و سنجش .۵ ماده

 :شود می انجا، زیر

 صوورت  زیور  معیارهوای  اسواس  بر پژوهشی - آموزشی ناپیوسته دكتری دوره به ورود برای پذیرش و سنجش: پژوهشی - آموزشی دكتری. الف

 :گیرد می

 (درصد 5۰) متمركز های آزمون .1

 (درصد 2۰) فناوری و پژوهشی آموزشی  سوابق. 2

 (درصد 3۰) عملی سنجش و علمی مصاحبه. 3

 :گیرد می صورت زیر معیارهای اساس بر محور پژوهش ناپیوسته دكتری دوره به ورود برای وپذیرش سنجش: محور پژوهش دكتری .ب

 (درصد 3۰) متمركز های آزمون .1

 (درصد 2۰) فناوری و پژوهشی آموزشی  سوابق. 2
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 (درصد 3۰) عملی بخش و علمی مصاحبه. 3

 (درصد 2۰) واره طرح تهیه. 4

 وزارت آمووزش  سونجش  مركوز  و كشوور  آموزش سنجش سازمان طریق از و وزارتین از یك هر نظر زیر متمركز های آزمون برگزاری .۱ تبصره

 و دولتوی  از اعوم  كشوور  هوای  انشوگاه د ظرفیوت  از( 1) ماده( ت) بند لحاظ با تواند  می شورا. شود می برگزار پزشكی آموزش و درمان بهداشت 

 .كند استفاده متمركز آزمون برگزاری در غیردولتی

 دانشوجو  پوذیرش  مجواز  ظرفیوت  سقف تعیین به نسبت ساالنه كشور  عالی آموزش آمایش چهارچوب در موظفند وزارتین از یكهر .۲ تبصره

 .نمایند اقدا، خود گسترش شورای تأیید مورد های محل رشته تمامی برای

 ربوط  ذی اجرائوی  دسوتگاه  تصویب به و باشد ملی مشكالت از یكی رفع جهت در باید محور پژوهش دكتری( 4) بند موضوع واره طرح .۳ تبصره

 .باشد رسیده

 درصود  ده حوداكرر  تعودیل  و دیگور  معیارهوای  نموودن  اضافه به نسبت یكبار سال سه هر تواند می دانشجو پذیرش و سنجش شورای .۴ تبصره

 .است آن عمومی اعال، از پس سال یك حداقل تغییرات این اعمال زمان. كند اقدا، موجود معیارهای( 1۰٪)

 باقی خود قوت به كماكان تكمیلی تحصیالت های دوره برای فرهنگی انقالب عالی شورای و اسالمی شورای مجلس مصوب های سهمیه .۶ ماده

 .است

 تكمیلوی  تحصویالت  هوای  دوره ورودی آزمون در شركت از فرهنگی انقالب عالی شورای و یاسالم شورای مصوبات اساس بر كه افرادی .تبصره

 .هستند مسترنی قانون این شمول از اند  شده شمرده معاف

 .رسد می وزیران هیأت تصویب به و شود می تهیه شورا توسط آن ابالغ تاریخ از ماه سه مدت ظرف حداكرر قانون این اجرایی نامه آیین .۷ ماده

 مجلوس  چهوار  و نوود  و سیصود  و یكهزار اسنفدماه هجدهم مورخ شنبه سه روز علنی جلسه در تبصره هشت و ماده هفت بر مشتمل فوق قانون

 .رسید نگهبان شورای تأیید به 18/1/1395 تاریخ در و شد تصویب اسالمی شورای

 الریجانی علی - اسالمی شورای مجلس رئیس
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