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کارشناسی پیوسته و ، ي کاردانیها دورهآموزشی  نامه آیین
 1عالی آموزش ریزي برنامه شوراي 8/5/1391مصوب  ناپیوسته

  مقدمه
هاي علمی در جهان امروز همراه با تحـوالت شـگرف صـورت     افزون پیشرفت روز رشد

ي موجود ها واقعیتاساسی و منطبق با ، دقیق ریزي برنامهضرورت توجه به ، گرفته در آن
. ساله جمهوري اسالمی ایران را بیش از پیش روشن ساخته است انداز بیست و سند چشم

، یی است که بخش مهمـی از آن ها ویژگیجامعه ایرانی داراي ، انداز در افق بلند این چشم
، براي تحقق چنین رسـالتی . قرار دارد فناوريتحقیقات و ، در قلمرو سیاست وزارت علوم

ي آموزشی کشور بسـیج شـود و بـا نقـد و بررسـی      ها ظرفیتالزم است تمامی امکانات و 
ي ها برنامهارتقاي سطح کیفی یی به نیازها و گو پاسخبراي ، وضعیت موجود و نوسازي آن

  .آموزشی تالش الزم انجام پذیرد
کشـور و فرصـت    عـالی  آمـوزش نظـام   هـاي  رسالتبا توجه به اهداف و ، به این منظور

 پـنجم توسـعه جمهـوري اسـالمی ایـران      سـاله  پـنج قانون برنامـه   15آمده در ماده  پیش
ي کیفـی  هـا  شـاخص خصوص ارتقـاي   به ها برنامهسازي  که کیفی) 15/10/1389مصوب (

متناسـب بـا الزامـات و     نامـه  آییناین ، است قرارگرفته ي تحصیلی در آن مد نظرها رشته
  .انتظارات موجود تدوین شده است

  هدف -1ماده 
نیـروي  تنظیم امـور آمـوزش دانشـگاهی بـراي تربیـت      ، نامه آیینهدف از تدوین این 

ي هـا  فعالیتزهاي جامعه و ایجاد هماهنگی در متخصص و متناسب با نیا، متعهد انسانی
                                                                                                                                               

دانشجویان ورودي قبل از این تاریخ،  1391 – 1392نامه فوق از سال تحصیلی  باتوجه به اعتبار آیین -1
شوراي 14/2/1376هاي کاردانی، کارشناسی ناپیوسته وکارشناسی پیوسته مصوب  نامه دوره مشمول آیین

 .نامه در مجموعه درج گردیده است، خواهند بود عالی که بعد از آیین ریزي آموزش برنامه
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ي موجـود  ها ظرفیتو استفاده بهینه از  کشور عالی آموزشو مؤسسات  ها دانشگاهآموزشی 
  .در جهت ارتقاي سطح کیفی آموزش دانشجویان است

  تعاریف -2ماده 
  .فناوريتحقیقات و ، وزارت علوم: وزارت -2-1
مجـري یـک یـا چنـد      عـالی  آموزشو مؤسسات  ها دانشگاهمنظور کلیه  :مؤسسه - 2- 2
  .وزارت است تأییدکارشناسی ناپیوسته و کارشناسی پیوسته مورد ، کاردانی  دوره

  .است» مؤسسه«منظور شوراي آموزشی : شوراي آموزشی -2-3
کارشناسـی پیوسـته و ناپیوسـته اسـت کـه      ، ي کـاردانی ها دورهمنظور  :دوره -2-4

  .شود میطبق ضوابط مربوط برگزار ، حضوري نیمه، نوبت دوم، صورت روزانه به
از قانون آمـوزش   گیري بهرهمنظور شیوه آموزشی است که دانشجو با : روزانه -2-5

ــا پرداخــت شــهریه  ــا ب ــورد( رایگــان و ی ــه) حســب م صــورت حضــوري در یکــی از   و ب
  .کند میتحصیل  عالی آموزشهاي »مؤسسه«

ي از منـد  بهـره منظور شیوه آموزشـی اسـت کـه دانشـجو بـدون      : نوبت دوم -2-6
ي دولتـی تحصـیل   ها دانشگاهدر ، صورت حضوري آموزش رایگان و با پرداخت شهریه و به

  .کند می
بـا  ، آموزشی اسـت کـه بخشـی از فراینـد یـادگیري     : حضوري نیمهآموزش  -2-7

 هـاي  کـالس ام و تنهـا  تصویري و الکترونیکی انج -صوتی، هاي نوشتاري استفاده از رسانه
  .شود میصورت چهره به چهره برگزار  رفع اشکال به

کـارآیی و  ، آموزشی است که براي ارتقاي سطح دانش فنی :آموزش مهارتی -2-8
  .شود میتوانایی دانشجو در رشته مربوط برگزار 

علمی آگاه و مسلط به امـور آموزشـی اسـت     هیأتعضو : راهنماي تحصیلی -2-9
، تـا راهنمـاي دانشـجویان در امـور علمـی      شود میمربوط انتخاب » مؤسسه«که از سوي 

  .فرهنگی و تحصیلی باشد
 16صـورت نظـري    مقدار یا میزان درسی است که مفاد آن بـه  :واحد درسی -2-10

، سـاعت  48نی کارگـاهی یـا عملیـات میـدا    ، سـاعت  32عملی یـا آزمایشـگاهی   ، ساعت
تحصیلی یا  سال نیمدر طول یک ، ساعت 64کارآموزي و کارورزي یا کار در حوزه کاربرد 
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یی کـه داراي پـروژه   هـا  رشـته . شـود  میدوره تابستانی و طبق برنامه مصوب درسی ارایه 
  .شود میمدت اجراي پروژه متناسب با واحد آن از سوي استاد مربوط تعیین ، هستند

گذرانـدن آن  ، درسی است که بـه تشـخیص گـروه آموزشـی    : درس جبرانی -2-11
در آغاز یا طی دوره تحصیلی مربوط ضروري ، براي رفع کمبود دانش و یا مهارت دانشجو

  .است
اي از دروس دانشگاهی است که بـا   مجموعه به هم پیوسته: رشته تحصیلی -2-12

تحصیلی مختلف بـه  ي ها دورهي درسی در ها برنامهشناسی خاص در قالب  محتوا و روش
  .شود میگذاشته  اجرا

و  شود میدوره تحصیلی است که پس از دورة متوسطه آغاز : کاردانیدوره  -2-13
واحد درسی طبق برنامه درسی مصوب رشته تحصـیلی بـه    72تا  68دانشجو با گذراندن 

  .شود میدریافت مدرك کاردانی نایل 
دوره تحصیلی است کـه پـس از دوره متوسـطه    : دوره کارشناسی پیوسته -2-14
واحـد درسـی و طبـق برنامـه درسـی       140تـا   130و دانشجو با گذرانـدن   شود میآغاز 

بـه دریافـت مـدرك    ) را نیز شامل شـود  نامه پایانطرح پژوهشی یا ، حسب رشته( مصوب
  .شود میکارشناسی نایل 

تحصیلی است که پـس از دورة کـاردانی   دوره  :کارشناسی ناپیوستهدوره  -2-15
واحد درسی و طبـق برنامـه درسـی     72الی  68و دانشجو با گذراندن تعداد  شود میآغاز 

  .گردد میمصوب به دریافت مدرك کارشناسی ناپیوسته نایل 
  .گیري تخصصی در یک رشته تحصیلی است جهت: گرایش تحصیلی -2-16
ختلف تحصیلی است کـه بـراي ورود   ي مها رشتهمجموعه  :گروه آزمایشی -2-17

  .شود میمواد آزمونی مشترك برگزار ، به تحصیل آنان
ترین واحد سازمانی دانشگاهی متشـکل از تعـدادي    بنیادي: گروه آموزشی -2-18
تـرویج و انتشـار علـم در یـک     ، بـه تولیـد  ، بر آموزشتأکید  علمی است که با هیأتعضو 

  .پردازد حوزه تخصصی می
اي است که در مهلت مقـرر و براسـاس ضـوابط و     شده فرد پذیرفته: دانشجو -2-19

  .کند مینام  ثبت  »مؤسسه«در ، مقررات جاري
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ي تحصیلی را بـا موفقیـت بـه    ها دورهفردي است که یکی از : هآموخت دانش -2-20
  .کند گواهی یا مدرك تحصیلی مربوط را دریافت ، پایان برساند و برابر ضوابط معین

  ابط عمومی و اختصاصی ورود به دورهضو -3ماده 
برابـر مصـوبات و مقـررات مراجـع      عـالی  آموزشداشتن شرایط عمومی ورود به  -3-1

  ؛صالح ذي
  .احراز توانمندي علمی مطابق مقررات وزارت -3-2

 تحصیلی و به انتخاب مؤسسـه یـک   سال نیمهر سال تحصیلی مرکب از دو  -4ماده 
هفته آموزش و دو هفتـه امتحانـات   16تحصیلی شامل  سال نیمتابستانی است و هر دوره 

  .هفته آموزش و یک هفته امتحانات پایان دوره است 6تابستانی شامل دوره  پایانی و
  .اولویت دارنددروس مهارتی ، در ارایه دروس دوره تابستان -تبصره
  .مبتنی بر نظام واحدي است» مؤسسه«آموزش در  -5ماده 
ي آموزشـی و درسـی مصـوب شـوراي     هـا  برنامـه ، اسـت موظـف    »مؤسسه« -6ماده 

 اجـرا ، که پذیرش دانشجو داشته اسـت  اي دوره را براي» وزارت« عالی آموزش ریزي برنامه
  .نماید

واحـد   20و حـداکثر   14حـداقل   دتوان میتحصیلی  سال نیمدانشجو در هر  -7ماده 
  .واحد است 6درسی انتخاب کند و حداکثر واحد مجاز انتخابی در دوره تابستانی 

 سـال  نـیم در ، باشـد  17حـداقل   سـال  نـیم اگر معدل دانشجویی در یـک   -1تبصره 
  .واحد درسی را اخذ نماید 24حداکثر تا  دتوان میتحصیلی بعد 

 از معـدل کـل   نظـر  صـرف  دتوانـ  میدانشجو  ،تحصیلی سال نیمدر آخرین  -2تبصره 
  .واحد اخذ نماید 24و مشروطی تا ) نباشد 10کمتر از (

مانـده   واحـد درسـی بـاقی     8در شرایطی که از تحصیل دانشجو حداکثر  -3تبصره 
  .واحدهاي مذکور را در دوره تابستانی انتخاب نماید دتوان می، باشد

به جز آخرین ( تحصیلی سال نیمواحدهاي انتخابی دانشجو در ابتداي هر  -4تبصره 
 کـه  صـورتی در . واحـد درسـی باشـد    14به هر دلیلی نبایـد کمتـر از   ) تحصیلی سال نیم

بنا به دالیـل موجـه و خـارج از    ، سال نیمواحدهاي انتخابی یا باقیمانده دانشجو در پایان 
 سـال  نـیم ایـن  ، واحد درسی برسد 14متر از به ک) »مؤسسه«به تشخیص ( اراده دانشجو
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امـا  ( ،شـود  مـی تحصیلی کامل در سـنوات تحصـیلی وي محسـوب     سال نیمیک  عنوان به
بـا   سـال  نیمنمرات واحدهاي این ، بررسی وضعیت مشروطی یا ممتازي دانشجو منظور به

  ).منظور خواهد شد سال نیمبعدي دانشجو در محاسبه معدل دو  سال نیمنمرات دروس 
دانشجو براي فراغت از تحصیل تنها دو درس نظري باقیمانـده   که صورتیدر -8ماده 

  .صورت معرفی به استاد بگذراند آن دو درس را به دتوان می، داشته باشد
سـقف  ، دو درس معرفی به استاد منتهی به دوره تابستانی شود که صورتیدر -تبصره
  .حد درسی تجاوز نمایدوا 8از ) 7ماده  3با رعایت تبصره ( واحد نباید
تقـدم و  ( نیـاز  چگونگی و ترتیب ارایه کلیه دروس هر دوره با رعایـت پـیش   -9ماده 

  .برعهده شوراي آموزشی گروه است) مصوب طبق برنامه درسی( دروس) تأخر
 نیـاز  از رعایت مقررات مربوط به پـیش ، تحصیلی سال نیمدانشجو در آخرین  -تبصره

  .استدروس معاف ) تقدم و تأخر(
ي کـاردانی و  ها دورهي غیرمرتبط در ها رشتهتعداد واحدهاي جبرانی براي  -10ماده 

. باشـد  مـی واحـد   10ي کارشناسـی حـداکثر   ها دورهواحد و براي  6کارشناسی ناپیوسته 
  .شود میو کل محاسبه  سال نیمنمره دروس جبرانی در معدل 

تحصیل دانشجو در هر زمان و فقط در یـک دوره و یـک رشـته تحصـیلی      -11ماده 
 .است پذیر امکان

تـابع ضـوابط مصــوب   ، »برگزیـده علمـی  «تحصـیل همزمـان دانشـجویان     -تبصـره 
  .است» وزارت«

اضـافه و حـذف اضـطراري    ، و اتخاذ تصمیم درباره موارد حذف ریزي برنامه -12ماده 
 .استدروس بر عهده شوراي آموزشی مؤسسه 

تحصـیلی بـا درخواسـت     سـال  نیمحذف کلیه دروس یک ، در شرایط خاص -تبصره
 پـذیر  امکـان شوراي آموزشی مؤسسه تـا قبـل از شـروع امتحانـات      تأییدکتبی دانشجو و 

  .است
ي کاردانی و کارشناسـی ناپیوسـته   ها دورهحداکثر مدت مجاز تحصیل در  -13ماده 

  .سال است) پنج( 5 ي کارشناسی پیوستهها دورهسال و در  5/2
گروه آموزشی موظف است براي هدایت علمی و فرهنگـی دانشـجو از بـدو     -14ماده 
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اسـتاد راهنمـاي تحصـیلی تعیـین و اعـالم       عنـوان  بهعلمی را  هیأتورود یکی از اعضاي 
  .نماید

  .حضور دانشجو در تمام جلسات درس الزامی است -15ماده 
3اگر دانشجو در درسی بیش از  -تبصره

16
جلسـات و یـا در جلسـه امتحـان پایـان       

آن درس حـذف  ، بـا تشـخیص شـوراي آموزشـی مؤسسـه     ، غیبت داشـته باشـد   سال نیم
  .شود می

ارزیابی پیشرفت تحصیلی دانشجو در هر درس براساس حضـور و فعالیـت    -16ماده 
و پایـان   سـال  نـیم پژوهشی و نتـایج امتحانـات میـان     -انجام تکالیف آموزشی، در کالس

  .گیرد میانجام  سال نیم
  .مدرس آن درس است، مرجع ارزیابی دانشجو در هر درس -1تبصره 
  .الزامی است، براي هر درس نظري سال نیمبرگزاري امتحان پایان  -2تبصره 

صـورت   و نمره درس اسـت کـه بـه   معیار ارزیابی پیشرفت تحصیلی دانشج -17ماده 
  .باشد می) 0-20( عددي از صفر تا بیست

گــزارش نمــره ارزیــابی نهــایی درس ، مــدرس هــر درس موظــف اســت -1تبصــره 
آن درس بـه   سـال  نـیم روز از تاریخ برگزاري امتحان پایـان   10دانشجویان را ظرف مدت

  .اداره آموزش دانشکده یا واحد مربوط اعالم نماید
، تقاضـاي تجدیـدنظر داشـته باشـد    ، دانشجویی که به نمره ارزیابی درس -2تبصره 

تقاضاي تجدید نظر کتبی خـود را بـه   ، ظرف مدت یک هفته از تاریخ اعالم نمره دتوان می
، مـدرس هـر درس نیـز موظـف اسـت     . اداره آموزش دانشکده یا واحد مربوط تسلیم کند

بـه اعتراضـات   ، ظر دانشـجویان از تاریخ دریافت تقاضـاي تجدیـدن  ، ظرف مدت یک هفته
دانشجویان رسیدگی و اشتباهات احتمالی را برطرف و نمـره قطعـی را بـه اداره آمـوزش     

  .دانشکده یا واحد مربوط اعالم کند
کـار  ، عملیات صحرایی، کارورزي، کارآموزي، نمرات دروس تمرین دبیري -3تبصره 

در  ؛شـود  میف پژوهشی ارایه در عرصه و دروسی که در برنامه درسی مصوب توأم با تکلی
درطـول یـک   آنهـا   تکمیـل ، گروه آموزشی مربـوط  تأییدبه تشخیص مدرس و  که صورتی

نمره ناتمام باید حداکثر ظرف مـدت  . شود میناتمام تلقی ، تحصیلی میسر نباشد سال نیم
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 2هـاي مـذکور در تبصـره     با رعایت مهلت، روز از تاریخ پایان امتحانات) 45( چهل و پنج
  .این ماده به نمره قطعی تبدیل شود

  .غیرقابل تغییر است، نمره درس پس از قطعی شدن -4تبصره 
، سابقه درس عنوان بههاي امتحانی هر درس را  برگه، مدرس موظف است -5تبصره 

  .تحصیلی بعد نگهداري نماید سال نیمحداقل تا دو 
است و معدل نمرات دانشـجو در هـر    10قبولی در هر درس نمره  حداقل -18ماده 

  .باشد 12تحصیلی نباید کمتر از  سال نیم
چنانچـه در  ، دانشجویی که در یـک یـا چنـد درس نمـره قبـولی کسـب نکنـد        - تبصره

نمره قبلـی از کارنامـه دانشـجو    ، بگذراند 14ي بعدي دروس فوق را با حداقل نمره ها سال نیم
  .فوق و کل محاسبه نخواهد شد سال نیمل و در معد شود میحذف 

، باشـد  12تحصـیلی دانشـجو کمتـر از     سـال  نیمچنانچه معدل نمرات هر  -19ماده 
جـز  ( بعـد  سـال  نیمدر ، دانشجوي مشروط. شود میمشروط تلقی  سال نیمدانشجو در آن 

  .واحد درسی را ندارد 14حق انتخاب بیش از ) تحصیلی سال نیمدر آخرین 
کـاردانی و کارشناسـی   دوره  ي مشـروطی مجـاز در  هـا  سـال  نـیم حـداکثر   -20ماده 

اعم از متـوالی یـا متنـاوب     سال نیم 3و در دوره کارشناسی پیوسته  سال نیمناپیوسته دو 
 دتوانـ  میدر سقف سنوات مجاز ، یا باالتر باشد 12معدل کل دانشجو  که موارديدر . است

بـه تحصـیل ادامـه دهـد؛ در غیـراین      ، نشـود ي بعدي مشروط ها سال نیمتا زمانی که در 
  .شود میاز تحصیل محروم ، صورت

و در  سـال  نـیم کاردانی و کارشناسـی ناپیوسـته یـک    دوره  در دتوان میدانشجو  - 21ماده 
  .از مرخصی تحصیلی استفاده نماید سال نیمدوره کارشناسی پیوسته دو 

نسبت به ، با رعایت سقف مدت مجاز تحصیل دانشجو دتوان می» مؤسسه« -1تبصره 
  .بگیرد  صدور مرخصی تحصیلی وي تصمیم

تحصیلی و بـدون   سال نیمحداکثر مدت مجاز مرخصی زایمان دانشجو دو  -2تبصره 
  .احتساب در سنوات تحصیلی است

پزشـک معتمـد    تأییـد در صـورت  ، مـدت مجـاز مرخصـی پزشـکی دانشـجو      - 3تبصره 
  .تحصیلی و بدون احتساب در سنوات تحصیلی است سال نیمدو ، آموزشی و شوراي» مؤسسه«
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درصورت عدم کسب نمـره قبـولی در   ، دانشجویان مشمول تحصیل رایگان -22ماده 
موظف به پرداخت هزینه مربـوط  ، براي انتخاب مجدد آن درس، هر درس یا حذف درس

  .مطابق تعرفه مصوب هستند
بـدون کسـب اجـازه از    ( تحصـیلی  سـال  نـیم دانشجو در هـر   نام ثبتعدم  -23ماده 

  .شود میانصراف از تحصیل محسوب  ،)»مؤسسه«
ي در مورد بازگشت به تحصـیل دانشـجوي منصـرف از تحصـیل     گیر تصمیم -تبصره

  .برعهده شوراي آموزشی مؤسسه است
 بایـد درخواسـت انصـراف   ، دانشجویی که قصد انصراف از تحصیل داشته باشـد  - 24ماده 

تـا   بـار  یـک فقط براي ، این دانشجو مجاز است. تسلیم کند» مؤسسه«خود را به اداره آموزش 
پـس از انقضـاي   ، این صورت در غیر. تقاضاي انصراف خود را پس بگیرد، بعدي سال نیمشروع 

  .شود میحکم انصراف وي از تحصیل صادر ، این مهلت
ي کاردانی و کارشناسی پیوسته با داشـتن شـرایط زیـر    ها دورهدانشجوي  -25ماده 

از یک رشته یا گرایش به رشته یا گرایش دیگر تحصیلی درآن گروه آزمایشی یـا   دتوان می
  :تغییر رشته یا گرایش دهد» مؤسسه«در یک گروه آزمایشی دیگر و در همان 

  ؛»مؤسسه«وجود رشته یا گرایش مورد تقاضاي دانشجو در همان ) الف
کمتر نبودن نمره اکتسابی دانشجو در آزمون سراسري از نمره کشوري آن رشـته  ) ب

  ؛)در سال پذیرش( »مؤسسه«یا گرایش در 
 امکان ادامه تحصیل دانشجو در سنوات مجاز باقیمانده؛) ج
  .شوراي آموزشی مؤسسه تأییدموافقت گروه آموزشی و ) د

بـا رعایـت شـرایط     دتوانـ  می بار یکتحصیلی فقط براي دوره  دانشجو در هر -تبصره
  .تغییر رشته یا گرایش دهد، فوق

اما تغییـر گـرایش   ، تغییر رشته در دوره کارشناسی ناپیوسته ممنوع است -26ماده 
  .است پذیر امکان 25با داشتن شرایط و ضوابط ذکر شده در ماده 

ان ی و انتقـال دانشـجوی  مهمـان  نامـه  آیینی و انتقال دانشجو مطابق مهمان -27ماده 
دولتـی و غیردولتـی    عـالی  آموزشو مؤسسات  ها دانشگاهي کاردانی و کارشناسی ها دوره
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 1.باشد میمصوب وزارت میسر 
مشروط بـه احـراز همزمـان شـرایط     ، انتقال توأم با تغییر رشته یا گرایش -28ماده 

مبـدأ  » مؤسسات«و با توافق ) 27و  26، 25 موضوع مواد( تغییر رشته یا گرایش و انتقال
  .است پذیر امکان بار یکو مقصد تنها براي 

در گـروه  ، یـا گـرایش قبلـی گذرانـده اسـت     رشته  دروسی که دانشجو در -29ماده 
و فقـط دروسـی از وي پذیرفتـه     شـود  مـی سـازي   آموزشی رشته جدید بررسی و معـادل 

اشـتراك  ، جدیـد بـا دروس رشـته یـا گـرایش     ، که به تشـخیص گـروه آموزشـی    شود می
هـر یـک از آن دروس کمتـر از    نمره  داشته باشد و) طبق برنامه درسی مصوب( محتوایی

با احتساب در معدل کل آنها  فقط دروس پذیرفته شده و نمره، در این صورت. نباشد 12
  .ماند و سنوات در کارنامه دانشجو ثبت و باقی می

که آخرین نمره قطعـی درس   روزي است، تاریخ فراغت از تحصیل دانشجو -30ماده 
  .شود میدانشجو در آموزش مؤسسه ثبت 

 12به دانشجویی که کلیه واحدهاي درسـی دوره را بـا میـانگین حـداقل      -31ماده 
کارشناسی پیوسـته یـا کارشناسـی    ، حسب مورد مدرك تحصیلی کاردانی، گذرانده باشد

  .شود میناپیوسته ارایه 
دانشجویی در طول مدت مجاز تحصیل نتواند معدل کل خـود   که صورتیدر -تبصره

تا با اخـذ مجـدد حـداکثر     شود میبه وي فرصت داده  سال نیمتنها یک ، برساند 12را به 
برسـاند و مـدرك    12میانگین کل دروس خـود را بـه حـداقل    ، واحد از دروس دوره 20

  .شود میم صورت از تحصیل محرو این غیر تحصیلی دوره را دریافت کند؛ در
تعداد واحدهاي گذرانده شده دانشجوي منصرف یا محـروم   که صورتیدر  -32ماده 

برابر یا بیشتر از واحدهاي مورد نیاز دوره کاردانی ، پیوسته از تحصیل در دوره کارشناسی
در . مدرك کاردانی در همان رشته دریافت کند دتوان می، یا باالتر باشد 12با معدل نمره 

و همچنـین بـه دانشـجوي منصـرف یـا محـروم از        به دانشجوي مـذکور ، تاین صور غیر

                                                                                                                                               
نهم به بخش ) و الحاقات و اصالحات بعدي آن 10/7/89و مورخ  /18503ابالغیه شماره (با توجه به  -1
 .مراجعه شود )دانشجویی(
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فقط یک گواهی مبنی بر تعداد واحدهاي گذرانده شده با درج ، تحصیل در دوره کاردانی
  .نمرات و معدل کل داده خواهد شد

دانشجوي منصرف یـا محـروم از تحصـیل دوره کارشناسـی      که صورتیدر  -1تبصره 
 دتوان میمؤسسه ، باشد  پیوسته بیش از واحدهاي مورد نیاز براي دوره کاردانی را گذرانده

مالك سنجش مـدرك کـاردانی   ، یا باالتر گذرانده است 12دروسی را که دانشجو با نمره 
  .قرار دهد

نظر از وجـود دوره   نشجو و صرف صدور مدرك کاردانی حسب تقاضاي دا -2تبصره 
محـل تحصـیل دانشـجو انجـام     » مؤسسـه «کاردانی مصوب در آن رشته یا مجري بـودن  

  .گیرد می
، حـاوي اصـول و ضـوابط کلـی حـاکم بـر دوره کـاردانی        نامـه  آیـین ایـن   -33ماده 

ي اجرایـی  هـا  نامـه  شـیوه ، موظف اسـت » مؤسسه«کارشناسی پیوسته و ناپیوسته است و 
  .نماید اجرا رسانی اطالعتدوین و ضمن  نامه آیینچوب مفاد  در چارصرفاً  مربوط را
عهـده   و نظارت بر حسن اجـراي آن بـر   نامه آیینهرگونه تفسیر مفاد این  -34ماده 

  .است» وزارت«معاونت آموزشی 
 8/5/91مـورخ   803تبصـره در جلسـه    26مـاده و   35در  نامـه  آیـین این  -35ماده 

رسید و براي دانشجویان ورودي سال تحصیلی  عالی آموزش ریزي امهبرنشوراي  تصویب به
هـاي   و بخشـنامه  هـا  نامـه  آیـین است و کلیه  االجرا الزمبه بعد و از تاریخ ابالغ  92-1391

  .شود میمغایر با آن لغو و بالاثر اعالم 
  

کامران دانشجو -و فناوري تحقیقات، وزیر علوم  
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کارشناسی ناپیوسته و ، کاردانیي ها دورهآموزشی  نامه آیین
  14/2/1376کارشناسی پیوسته مصوب 

  1ریزي برنامه عالی شوراي

  مقدمه
ي کـاردانی و کارشناسـی مصـوب    هـا  دورهآموزشی  نامه آیینسال از اجراي  6بیش از 

فرصـت  ، گـذرد و ایـن مـدت    می) 101نشریه ( ریزي برنامه عالی شوراي 1369ماه  اسفند
  .و قوت آن بررسی و مورد توجه قرار گیرد کافی بود تا نقاط ضعف

تـا بـا اسـتفاده از نظـرات     ، یـت یافـت  مأمور نامـه  آیـین کمیسیون تدوین  اساس براین
 نامـه  آیـین ، ها دانشگاهو کارشناسان مسایل آموزشی خصوصا معاونین آموزشی  ها دانشگاه

را برطـرف   مزبور را بررسی نموده برخـی از مـواد را اصـالح و تجدیـدنظر و اشـکاالت آن     
جدیـد تـدوین و جهـت تصـویب نهـایی بـه        نامـه  آیـین این کار صـورت گرفـت و   . نماید

الی  316نیز طی جلسات  ریزي برنامه عالی شورايپیشنهاد شد و  ریزي برنامه عالی شوراي
نهـایی رسـانید کـه     تصـویب  بـه  339خود آن را بررسی و اصالح و سپس در جلسه  339

  .شود میصورت متن پیوست جهت اجرا ابالغ  به
در  عـالی  آمـوزش مجموعه ضوابط و مقررات آموزشی مصوب حـاکم بـر   ، نامه آییناین 

کارشناسی ناپیوسته و کارشناسـی پیوسـته اسـت کـه بـا هـدف ایجـاد        ، مقاطع کاردانی
ي کیفیت آموزشـی تـدوین   ارتقا منظور بهو  ها دانشگاهي آموزشی ها فعالیتهماهنگی در 

  .یافته است

                                                                                                                                               
 ورودي سـال تحصـیلی  هاي کاردانی، کارشناسـی ناپیوسـته و کارشناسـی پیوسـته      دورهدانشجویان  -1

 .نامه خواهند بود مشمول این آیین 1377-1376
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کار بسـتن دقیـق    نحوه اجرا و به، اهمیت بسیار دارد ها هدفلکن آنچه در نیل به این 
شده است و ایـن مقصـود فقـط بـا همـاهنگی       بینی پیش، نامه آیینضوابطی است که در 

و همکاري استادان و دانشـجویان متعهـد حاصـل خواهـد     ، ها دانشگاهمسؤوالن اجرایی و 
  .شد

تـذکر چنـد   ، با امید تحقق این همکاري و هماهنگی و توجیه و تبیـین ایـن موضـوع   
  :رسد مینکته ضروري به نظر 

ي گیر تصمیمآنجا که ساکت است . تنها به ذکر اصول اکتفا شده است، نامه آییندر  -1
بر عهده شوراي آموزشی دانشگاه مربوط است لکن تغییر اصول و یا تفسیري مغایر با اصول 

مجاز نیست و اگر ابهامی در عبارات مشاهده شود رفع آن بر عهـده کمیسـیون   ، نامه آیین
  ؛است ریزي برنامه عالی شورايي ها نامه آیینتدوین 

اعم از  عالی آموزشمؤسسات  و ها دانشگاهبر عهده  نامه آیینمسؤولیت اجرایی این  -2
و دیگر انواع واحدهاي  ها دانشکده، عالی آموزشمراکز ، ي دانشگاهیها مجتمع، ها دانشگاه
درمـان و  ، و وزارت بهداشـت  فناوريتحقیقات و ، وابسته و تابعه وزارت علوم عالی آموزش

  ؛آموزش پزشکی است
ملزم به رعایـت و اجـراي   ، و دانشجویان مدرسان، اساتید راهنما، مسؤوالن اجرایی -3
در جایی صـورت گیـرد از درجـه     نامه آیینهر عملی که خالف این . هستند نامه آییناین 

  ؛اعتبار ساقط است و آن عمل به هیچ وجه در جاي دیگر قابل استناد نخواهد بود
آشـنا   نامـه  آیـین دانشجویان را از آغاز تحصیل به مواد ایـن  ، ها دانشگاهالزم است  -4

، تحصیلی و ابتداي هـر سـال تحصـیلی    سال نیمنویسی در نخستین  سازند و به هنگام نام
  ؛اهم مواد آن را در اختیار دانشجویان قرار دهند

دانشـجویان را در انتخـاب واحـدهاي    ، موظفند با تعیین استاد راهنمـا  ها دانشگاه -5
ي دهنـد و ترتیبـی برقـرار سـازند کـه      یـار  نامه آییندرسی و آشنایی کامل با اصول این 

استاد راهنما صورت گیرد و استادان راهنمـا   تأییدانتخاب درس دانشجویان با مشورت و 
اي را که در بهبود وضع تحصیلی و کشف ذوق علمـی دانشـجویان    موظف باشند هر نکته

  ؛است به آنان یادآوري نمایند مؤثر
توجـه را در تصـحیح اوراق امتحـانی     بایـد نهایـت دقـت و    هـا  دانشـگاه استادان و  -6

نمــرات نهــایی امتحانــات ، نامــه آیــیندانشــجویان مبــذول دارنــد و در مهلــت مقــرر در 
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بخش قابـل تـوجهی   ، توجهی به این مهم بی، چه. دانشجویان را به آموزش تحویل نمایند
احتماال موجب تضییع حقوق دانشـجویان خواهـد   ، آموزشی را معطل گذاشته نامه آییناز 

  ؛شد
ي آموزشـی  هـا  برنامـه چنانچه استادان محتـرم و مسـؤوالن آموزشـی آگاهنـد در      -7

ریز مواد و محتـواي بسـیاري از دروس پایـه و بعضـی از     ، ریزي برنامه عالی شورايمصوب 
دروس اصلی براي چندین رشته یا گرایش تحصیلی هم خـانواده از یـک یـا چنـد گـروه      

ي فنـی و  هـا  رشـته کـه بـراي تمـام     2و  1مثل محتواي ریاضی . آموزشی مشترك است
وزشـی  الزم اسـت مسـؤوالن آم  . کامپیوتر و آمار یکسان اسـت ، فیزیک، ریاضی، مهندسی
با مشورت بخش کامپیوتر به این دروس مشترك کد واحد اختصـاص دهنـد و    ها دانشگاه

ها تقسیم نمایند تـا از امکانـات آموزشـی بـه نحـو       مساوي در کالس طور بهدانشجویان را 
  ؛بهینه استفاده شود طور بهبیشتر و ، بهتر

ي آموزشـی مصـوب   هـا  برنامـه ملـزم بـه اجـراي دقیـق و کامـل       هـا  دانشگاهکلیه  -8
تعـداد و محتـواي دروس و   ، ها هیچ تغییري درعنوان و باشند می ریزي برنامه عالی شوراي
 گونـه  ایـن ي آموزشی در ها گروهچنانچه استادان و. نیاز مجاز نیست دروس پیش در تغییر

 ریزي برنامه عالی شوراينظر خود را در این زمینه به  ندتوان می، موارد نظري داشته باشند
  ؛یشنهاد نمایندپ

متخصـص و آزمـوده بسـیار زیـاد ولـی       نیـروي انسـانی  که نیاز کشور به  در حالی-9
اسـت کـه از امکانـات     هـا  دانشـگاه بر عهـده  ، در کشور محدود است عالی آموزشامکانات 

آورند تـا بـه یـاري خداونـد متعـال در آینـده شـاهد         عمل بهآموزشی حداکثر استفاده را 
  .در سطح کشور اسالمی خود باشیم عالی آموزششکوفایی فرهنگ و رشد کیفی 

  1تعاریف
  :تعاریف زیر پذیرفته شده است نامه آییندر این 

، اعم از آموزشـی و پژوهشـی   عالی آموزشمؤسسات ، ها دانشگاهبه همه  :دانشگاه -1
  .شود میگفته » دانشگاه«، دولتی و غیردولتیروزانه و شبانه 

                                                                                                                                               
ریـزي   عـالی برنامـه   تأیید شـوراي ربط رسیده است مورد  این تعاریف که عموماً به تصویب مراجع ذي -1

  .نامه است و هر نوع تغییر یا تفسیر مغایر با آن مجاز نیست است بنابراین جزء الینفک این آیین
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دانشکده واحدي از یـک دانشـگاه اسـت کـه در رده خاصـی از علـوم        :دانشکده -2
  .و نظایر آن الهیاتدانشکده ، دانشکده برق، مانند دانشکده علوم. فعالیت دارد

کـه  ، گروه آموزشی واحدي از یک دانشکده یا یک دانشگاه است :گروه آموزشی -3
گروه معارف ، مانند گروه ریاضی. رشته خاص یا چند رشته متجانس فعالیت دارد در یک

  .اسالمی و نظایر آن
گانـه   ي نـه هـا  گـروه یکـی از   ریـزي  برنامـه منظـور از گـروه    :ریـزي  برنامهگروه  -4

  .استقرار دارند عالی آموزشاست که در وزارت فرهنگ و  ریزي برنامه عالی شوراي
ي آزمایشـی سـازمان   هـا  گـروه منظور از گروه آزمایشی یکی از  :گروه آزمایشی -5

که داوطلبان را بـر حسـب   ، است ها دانشگاهدر امتحانات سراسري  سنجش آموزش کشور
  .کند میي خاص تقسیم ها گروهي انتخابی به ها رشته
مدت زمانی اسـت کـه دانشـجو وارد    ، عالی آموزشمنظور از دوره در نظام  :دوره -6

 التحصـیل  فـارغ و در آن رشـته   کنـد  مـی دانشگاه شده و در یک رشـته خـاص تحصـیل    
  . ...و دوره کارشناسی ، مانند دوره کاردانی ،شود می

یک واحد اداري در یـک دانشـکده اسـت    ، منظور از اداره آموزش :اداره آموزش -7
انجـام  ، انتخـاب واحـد  ، نویسـی  از قبیـل نـام  که همه امور آموزشی مربوط به دانشجویان 

  .نمرات و اعالم نتایج را بر عهده دارد آوري جمع، امتحانات
علمی که مسؤولیت تدریس دروس نظري یـا عملـی را در    هیأتهر عضو  :استاد -8

  .شود میدانشگاه بر عهده دارد استاد نامیده 
، علوم انسـانی ، پزشکی علوم( ي علمیها گروهرشته یکی از شعب فرعی از  :رشته -9

اسـت کـه از   ) کاربردي -تربیت معلم و علمی، هنر، کشاورزي، فنی و مهندسی، علوم پایه
لحاظ موضوع کامال مشخص و از دیگر موضوعات متمایز بوده و حداقل بـه یـک کـارآیی    

درصد کل واحـدها   30نباید از ، دروس مشترك در دو رشته متفاوت. انجامد مشخص می
  .تجاوز کنددر هر رشته 

گـرایش  ، هر یک از شعب یک رشته که نـاظر بـر یـک تخصـص باشـد      :گرایش -10
درصـد کــل   7اخـتالف دروس در دو گـرایش از یـک رشـته نبایـد از      . شـود  مـی نامیـده  

  .درصد کل واحدها بیشتر باشد 30واحدهاي رشته کمتر و از 
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  نویسی شرایط ورود و نام  -فصل اول
  شرایط ورود

 ).پیوســته و ناپیوســته( کارشناســی، ي کــاردانیهــا دورهشــرایط ورود در  -1مــاده 
دندانپزشـکی و  ، داروسـازي ، ي دکترا عمومی پزشـکی ها دورهکارشناسی ارشد پیوسته و 

  :زیر است شرح بهي روزانه و شبانه ها دورهاعم از ، دامپزشکی
مجاز بودن به تحصیل از نظر قـوانین و مقـررات جـاري کشـور و داشـتن شـرایط        -1

  ؛انقالب فرهنگی عالی شورايبرابر مصوبات ، عالی آموزشعمومی ورود به 
وزارت  تأییـد مورد ، داشتن گواهینامه پایان دوره متوسطه از داخل یا خارج کشور -2

ي هـا  آموزشیا برابر آن براي ) طهبا توجه به نظام جدید آموزش متوس( آموزش و پرورش
و یـا داشـتن گواهینامـه دوره    ) انقـالب فرهنگـی   عـالی  شـوراي مطابق مصوبات ( حوزوي

، وزارت علـوم  تأییـد کاردانی براي ورود به دوره کارشناسی ناپیوسته که حسب مـورد بـه   
  ؛درمان و آموزش پزشکی رسیده باشد، یا وزارت بهداشت فناوريتحقیقات و 

  شدن در آزمون ورودي؛ پذیرفته -3
سپردن تعهد خدمت براساس ضوابط و قانون آموزش رایگان یـا پرداخـت شـهریه     -4

  .شود میصادر  ربط ذيمطابق تعرفه و مقرراتی که از طریق مراجع 
پرداخت شهریه به دو صورت ، تحصیلی سال نیمدر هر ، به هنگام نام نویسی -تبصره

بـراي  ، ي دانشـگاه یـا مراجـع قـانونی    هیـأت امنـا   هاي مصـوب  برابر تعرفه، ثابت و متغیر
 1.الزامی است، عالوه بر سایر شرایط، نور دانشجویان شبانه و پیام

  نام نویسی
ی کـه توسـط دانشـگاه    یها موظفند در مهلت، آزمون ورودي شدگان پذیرفته -2ماده 

عـدم مراجعـه بـراي    . نویسـی و انتخـاب واحـد مراجعـه نماینـد      براي نـام ، شود میاعالم 
انصـراف از تحصـیل   ، تحصیلی پس از اعالم نتایج آزمـون  سال نیمنویسی در نخستین  نام

  .تلقی خواهد شد
 ،کنـد  مـی در زمانی که دانشگاه اعـالم  ، سال نیمدانشجو موظف است در هر  -3ماده 

                                                                                                                                               
  ریزي عالی برنامه شوراي 27/7/1376مورخ  347الحاقی مصوب جلسه  -1
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عدم مراجعه دانشجو براي . به اداره آموزش مراجعه کندبراي ادامه تحصیل و انتخاب واحد 
  .به منزله انصراف از تحصیل است، سال نیمدر یک ، نویسی بدون اطالع عذر موجه نام

حق انتخاب واحد و ادامه تحصیل را در آن نیسـمال  ، در صورت تاخیر و یا عذر موجه
  .شود میجزو مدت مجاز تحصیل وي محسوب  سال نیمولی آن . ندارد

با دالیـل  ، نویسی دانشجو موظف است عذر موجه خود را در خودداري از نام -تبصره
بـه اداره آمـوزش   ، تحصـیلی  سـال  نیممکتوب در اولین ماه بعد از آغاز هر  طور به، مستند

  .دانشگاه اطالع دهد
  منع تحصیل همزمان

نویسی و ادامه تحصیل در بیش از یـک رشـته    دانشجو در یک زمان حق نام -4ماده 
در صـورت  . و در هر رشته بیش از یک گرایش در یک یا چند دانشگاه را نخواهد داشـت 

ي انتخـابی بـه تشـخیص کمیسـیون بررسـی      ها رشتهتحصیل در یکی از ادامه  از، تخلف
و دانشـجو در ایـن    شود میعالم محروم و سوابق تحصیلی وي باطل ا، موارد خاص وزارت

هاي تعیـین   ي مربوط به رشته حذف شده را مطابق تعرفهها هزینهحال موظف است کلیه 
  .بپردازد ربط ذيشده به دانشگاه 

از شـمول ایـن مـاده مسـتثنا     ) اسـتعدادهاي درخشـان  ( دانشجویان ممتـاز  -تبصره
توسـط شـوراي هـدایت    ، و ضوابط اجرایـی ایـن تبصـره   ، تعریف دانشجوي ممتاز. هستند

  .شود میتعیین و ابالغ  عالی آموزشاستعدادهاي درخشان در 

  نظام آموزشی -فصل دوم
  تعریف واحد درسی

  .ي کشور مبتنی بر نظام واحدي استها دانشگاهآموزش در تمام  -5ماده 
و  شـود  مـی ارزش هر درس با تعـداد واحـدهاي آن درس سـنجیده    ، در نظام واحدي

  .به همان درس محدود است، قبولی یا عدم قبولی دانشجو در یک درس
، سـاعت  17صورت نظـري   مقدار یا میزان درسی است که مفاد آن به، هر واحد درس

کارآموزي و ، ساعت 51) یا عملیات میدانی( کارگاهی، ساعت 24) یا آزمایشگاهی( عملی
و ) یا دوره تابستانی( تحصیلی سال نیمدر طول یک ، ساعت 68) یا کار در عرصه( کارورزي
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یی که داراي ها رشتهدر مورد . شود میتدریس  ریزي برنامه عالی شورايطبق برنامه مصوب 
  .شود میتوسط استاد مربوط تعیین ، پروژه هستند مدت اجراي پروژه متناسب با واحد آن

  سال تحصیلی
تحصـیلی و عنـداللزوم یـک دوره     سـال  نـیم هر سال تحصیلی مرکـب از دو   -6ماده 

هفتـه   6هفته و هر دوره تابستانی شامل  17تحصیلی شامل  سال نیمتابستانی است و هر 
  .آموزش است

یا پایان دوره تابسـتانی جـزو مـدت آمـوزش      سال نیممدت امتحانات پایانی  -تبصره
  .شود میمحسوب ن

  :حدود اختیارات دانشگاه در مورد برنامه درسی
 ریـزي  برنامـه  عالی شورايي درسی مصوب ها برنامهموظفند  ها دانشگاهام تم -7ماده 

  .را اجرا نمایند
جا کردن ریـز مـواد و طـرح     و جابه، روش تدریس، هانیاز پیشترتیب دروس با رعایت 

  .است ها دانشگاهمطالب جدید در یک درس و انتخاب منابع بر عهده 
  دروس انتخابی

در هـر رشـته بـه تشـخیص گـروه مربـوط تعـدادي از         ندتوان می ها دانشگاه -8ماده 
. دروس انتخـابی بـه دانشـجویان ارایـه دهنـد      عنوان بهدروس مرتبط با رشته را تعیین و 

  .مشروط بر آنکه تعداد واحدها از سقف مجاز در هر رشته تجاوز نکند
  ساعات حل تمرین

در هـر  ، آموزشـی به تشـخیص گـروه   ، در صورت لزوم، ندتوان می ها دانشگاه -9ماده 
ي کاردانی و کارشناسی ناپیوسـته  ها دورهدر ، ساعت 20تا ، ي کارشناسیها دورهرشته از 

  .در طول دوره بیفزایند، حل تمرین به ساعات تدریس رشته عنوان بهساعت  10تا 

  واحدهاي درسی و طول مدت تحصیل -فصل سوم
  تعداد واحدها

ي تحصـیلی  هـا  دورهراندن هر یـک از  تعداد واحدهاي درسی الزم براي گذ -10ماده 
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  :زیر است شرح به
  ؛واحد 72تا  68بین : ي کاردانیها دوره
  ؛واحد 135تا  130: ي فنی و مهندسیها رشتهاز  غیر ي کارشناسی پیوستهها دوره
  ؛واحد 140تا  130: ي کارشناسی پیوسته فنی و مهندسیها دوره
  ؛واحد 70تا  67: ي کارشناسی ناپیوستهها دوره
  .واحد 182تا  172: ي کارشناسی ارشد پیوستهها دوره

 20و حـداکثر   12تحصـیلی حـداقل    سـال  نـیم در هر  دتوان میهر دانشجو  -11ماده 
  .واحد درسی را انتخاب کند

 12دانشجو از رعایت شرط انتخـاب حـداقل   ، تحصیلی سال نیمدر آخرین  -1تبصره 
  .واحد معاف است

دانشجو براي فراغت از تحصیل تنهـا یـک درس باقیمانـده     که صورتیدر  -2تبصره 
امتحـان آن درس را در طـول    دتوان می، استاد مربوط تأییدبا نظر دانشگاه و ، داشته باشد

  .از طریق معرفی به استاد بگذارند سال نیم
باشـد   17میـانگین کـل نمـراتش حـداقل      سـال  نیماگر دانشجو در یک  -3تبصره 

  .واحد درسی را انتخاب کند 24بعد حداکثر تا  سال نیمشگاه در با نظر دان دتوان می
واحـد بـاقی    24دانشجو براي فراغـت از تحصـیل حـداکثر     که موارديدر  -4تبصره 
تمـامی واحـدهاي بـاقی     دتوانـ  مـی ، با نظر دانشگاه، حتی اگر مشروط باشد، داشته باشد

  .انتخاب کند سال نیممانده را در یک 
  .واحد درسی است 6تعداد واحدهاي انتخابی در دوره تابستانی حداکثر  -5تبصره 
، تحصـیلی  سـال  نـیم حداقل واحد انتخابی براي دانشجویان شبانه در هر  -6تبصره 

تحصیلی دانشـجو از رعایـت شـرط انتخـاب حـداقل       سال نیمواحد است و در آخرین  10
  1.معاف است، واحد

  نیاز دروس پیش
 هــا دانشــگاهآزمــون سراســري ورودي  شــدگان پذیرفتــهآن دســته از - 12مــاده 
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ي هـا  رشـته همـه   کارشناسـی و کارشناسـی ارشـد پیوسـته در    ، ي کاردانیها دورهدر
بـه  ، در یـک یـا چنـد درس   ، آزمـون ورودي  در ،آنهـا  تحصیلی که نمره خام امتحان

موظفند ، از حد نصاب معینی کمتر باشد، تشخیص شوراي آموزشی دانشگاه پذیرنده
 دروس جبرانی یا عنوان به کند میحسب نیاز رشته دروسی را که آن دانشگاه تعیین 

  .در برنامه مصوب بگذرانند مندرج عالوه بر دروس) دانشگاهی نیاز پیش(
و زمان تـدریس دروس  ، نحو ارایه، ریز مواد، تعداد واحد، تعیین نوع درس -1تبصره 

  .آموزشی دانشگاه پذیرنده استنیاز دانشگاهی بر عهده شوراي  پیش
پس از اعـالم نتـایج آزمـون    . موظف است، سازمان سنجش آموزش کشور -2تبصره 

را در هر یـک از مـواد امتحـانی    آنها  مشتمل بر نمره خام شدگان پذیرفتهکارنامه ، ورودي
  .قرار دهد ربط ذيي ها دانشگاهدر اختیار 

از  هـا  دانشـگاه در آنها  نیاز دانشگاهی و چگونگی اجراي ارایه دروس پیش -3تبصره 
  .است عالی آموزشمانند دروس دانشگاهی و تابع مقررات ، هر حیث

 و سـال  نـیم نمره این دروس در کارنامه دانشـجو ثبـت و در میـانگین نمـرات پایـان      
قبولی یا ردي ، و در مشروطی شود میمحاسبه ، در میانگین کل نمرات دانشجو همچنین

  .دارد تأثیردانشجو نیز 
واحـد از دروس   8به حداکثر طول دوره تحصیل دانشجویانی که حـداقل   -4تبصره 

  .شود میتحصیلی افزوده  سال نیمیک ، نیاز دانشگاهی را گذرانده باشند پیش
  طول دوره

 3ي کاردانی و کارشناسی ناپیوسته ها دورهحداکثر مدت مجاز تحصیل در  -13ماده 
دانشـجو نتوانـد    کـه  صـورتی در . سـال اسـت   6ي کارشناسـی پیوسـته   ها دورهسال و در 

واحدهاي دوره را در حداکثر مدت مجاز تحصیل با موفقیت بگذرانـد از دانشـگاه مربـوط    
  .شود میاخراج 

کـاردانی و  ي هـا  دورهبـراي  ، ي شبانهها دورهحداکثر مدت مجاز تحصیل در  -تبصره
  1.سال است 7، ي کارشناسی پیوستهها دورهسال و براي  5/3، کارشناسی ناپیوسته
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  حضور و غیاب - فصل چهارم
  حضور در جلسات درس

حضور دانشجو در تمام جلسات مربوط به هر درس الزامی است و سـاعات   -14ماده 
4غیبت دانشجو در هر درس نباید از 

این غیـر  در، مجموع ساعات آن درس تجاوز کند 17
  .شود میصورت نمره دانشجو در آن درس صفر محسوب 

4غیبت دانشجو در هر درس بیش از  که صورتیدر  -1تبصره 
باشد ولی غیبـت او   17

 12در این حالت رعایت حـد نصـاب   . شود میآن درس حذف ، موجه تشخیص داده شود
 سـال  نیمیک  عنوان بهمذکور  سال نیمولی . براي وي الزامی نیست سال نیمطول  واحد در

  .شود میکامل جزو سنوات تحصیلی دانشجو محسوب 
حذف و اضافه یا به هـر   دلیل به، غیبت در جلسات دو هفته اول هر درس -2تبصره 

4دلیل دیگر مجاز نیست و در صورت پیش آمد جزو 
غیبـت مجـاز دانشـجو محسـوب      17

  .شود می
  غیبت در امتحان

غیبت غیرموجه در امتحـان هـر درس بـه منزلـه گـرفتن نمـره صـفر در         -15ماده 
امتحان آن درس اسـت و غیبـت موجـه در امتحـان هـر درس موجـب حـذف آن درس        

  .گردد می
تشخیص موجه بودن غیبت در جلسات درس و امتحان بر عهـده شـوراي    -16ماده 

  .آموزشی دانشگاه یا کمیته منتخب آن شورا است

  حذف و اضافه -فصل پنجم
فقـط در مهلتـی کمتـر از دو    ، تحصـیلی  سـال  نیمدر هر  دتوان میدانشجو  -17ماده 

تحصیلی حداکثر دو درس دیگر انتخاب یا دو درس انتخابی  سال نیمپس از شروع ، هفته
مشروط بر آنکه ، جا نماید خود را حذف یا دو درس انتخابی خود را با دو درس دیگر جابه

  .تعداد واحدهاي انتخابی وي از حد مقرر تجاوز نکند
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تحصـیلی   سال نیمهفته به پایان  5تا  دتوان میدانشجو ، در صورت اضطرار -18ماده 
، گروه آموزشـی مربـوط حـذف کنـد     تأییدهاي نظري خود را با  فقط یکی از درس، اندهم

4مشروط بر آنکه اوال غیبت دانشـجو در آن درس بـیش از   
مجمـوع سـاعات آن درس    17

  .واحد کمتر نشود 12تعداد واحدهاي باقیمانده وي از ، نباشد و ثانیا
تنهـا در صـورتی مجـاز    ، سـال  نیمهاي اخذ شده در یک  درسکلیه  حذف -19ماده 

دانشجو قادر به ادامـه تحصـیل در آن   ، است که بنا به تشخیص شوراي آموزشی دانشگاه
مزبـور جـزو حـداکثر مجـاز تحصـیل دانشـجو        سـال  نـیم در این صـورت  . نباشد سال نیم

  .محسوب خواهد شد

  ارزیابی پیشرفت تحصیلی دانشجو -فصل ششم
  معیارهاي ارزیابی

ارزیابی پیشرفت دانشـجو در هـر درس براسـاس میـزان حضـور و فعالیـت در        - 20ماده 
و  گیـرد  میصورت  سال نیمو پایان  سال نیمانجام تکالیف درسی و نتایج امتحانات بین ، کالس

  .استاد هر درس مرجع ارزیابی دانشجو در آن درس است
  .براي هر درس الزامی است سال نیمبرگزاري امتحان پایان  -تبصره
نمره درس است و نمرات دانشجو ، معیار ارزیابی پیشرفت تحصیلی دانشجو -21ماده 

  .شود میصورت عددي بین صفر تا بیست تعیین  در هر درس به
دانشجو که در هر یک از دروس . است 10حداقل نمره قبولی در هر درس  -22ماده 

با این حال نمرات کلیه دروس . ملزم به تکرار آن است، در اولین فرصت، الزامی مردود شود
  .شود میاعم از قبولی و ردي در کارنامه دانشجو ثبت و در محاسبه میانگین منظور 

بـه جـاي آن درس   ، اگـر دانشـجویی در یـک درس اختیـاري مـردود شـد       -تبصره
  .درس دیگري را انتخاب کند، از جدول دروس انتخابی در برنامه مصوب دتوان می

  درس ناتمام
عملیـات  ، کـارآموزي و کـارورزي  ، نمره تمرین دبیري، در موارد استثنایی -23ماده 
تـوأم بـا پـروژه ارایـه     ، کار در عرصه و دروسی که در برنامـه آموزشـی مصـوب   ، صحرایی
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در آنهـا   تکمیـل ، گروه آموزشی مربـوط  تأییدبه تشخیص استاد و  که صورتیدر ، شود می
نمره ناتمام باید حداکثر تا . گردد میناتمام تلقی ، تحصیل میسر نباشد سال نیمطول یک 

  .بعد به نمره قطعی تبدیل گردد سال نیمپایان 
ي کــاردانی و هــا دورهدر هــر یـک از   نــدتوان مـی دانشــجویان دوره شــبانه  -تبصـره 

ي کارشناسی پیوسـته حـداکثر   ها دورهو در  سال نیم 2کارشناسی ناپیوسته حداکثر براي 
  1. از مرخصی تحصیلی استفاده کنند، متوالی یا متناوب، سال نیم 4براي 

  اعالم نمرات
روز  10استاد موظف است گزارش نمره نهایی هر درس را حـداکثر ظـرف    -24ماده 

  .پس از برگزاري امتحان آن درس به اداره آموزش دانشگاه یا واحد مربوط تسلیم نماید
در هـر دانشـگاه موظـف اسـت      ربـط  ذياداره آموزش هر دانشگاه یا واحد  -25ماده 

و  سـال  نـیم نمرات دانشجویان را حداکثر تا دو هفته پس از برگزاري آخرین امتحـان هـر   
بـه آمـوزش کـل    ، بعد از رسیدگی به اعتراضات دانشـجویان و رفـع اشـتباهات احتمـالی    

  .دانشگاه تسلیم نماید
  .به آموزش کل دانشگاه غیرقابل تغییر است نمره پس از اعالم -تبصره

  میانگین نمرات
و  سـال  نـیم میانگین نمرات دانشجو در آن ، تحصیلی سال نیمدر پایان هر  -26ماده 

و در پایان دوره تحصیلی میانگین کل نمـرات   سال نیممیانگین کل نمرات او تا پایان آن 
  .شود میمحاسبه و در کارنامه وي ثبت ، دانشجو

تعـداد واحـدهاي هـر درس در نمـره آن     ، براي محاسبه میـانگین نمـرات   -1 تبصره
نمـره  آنها  در تمام دروسی که دانشجو براي ها ضرب و مجموع حاصل شود میدرس ضرب 
  .شود میبر تعداد کل واحدهاي اخذ شده تقسیم ) اعم از ردي یا قبولی( گرفته است
نمـرات  . شـود  مـی لی محسـوب ن تحصـی  سـال  نیم عنوان به، دوره تابستانی -2تبصره 

تنها در محاسبه میانگین کـل دانشـجو   ، گذارند دروسی که دانشجو در دوره تابستانی می
واحـد   12کمتـر از  الزاماً  ی کهسال نیمدر ، به همین نحو نمرات دانشجو. شود میمحسوب 
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و کسر بودن واحدها خارج از اراده او است نیز مانند دروس تابسـتانی در  ، کند میانتخاب 
جـزو حـداکثر مـدت مجـاز تحصـیل       سـال  نـیم ولی آن . شود میمیانگین کل او محاسبه 

  .دانشجو محسوب خواهد شد
  نویسی مشروط نام

، باشد 12تحصیلی نباید کمتر از  سال نیممیانگین نمرات دانشجو در هیچ  -27ماده 
  .صورت مشروط خواهد بود به، بعد سال نیمنویسی دانشجو در  نام، این صورتغیر در

هر دانشگاه موظف است موضوع مشروط بودن دانشجو را هر بار به وي کتبا  -تبصره
با ایـن وصـف قصـور در    . و یک نسخه از آن را در پرونده دانشجو ضبط نماید. اطالع دهد

مـانعی در اجـراي   ، اطالعی دانشجو از این امر بیاخطار به وي از طرف دانشگاه و یا اظهار 
  .مقررات نخواهد بود

 سال نیمجز در آخرین ، کند مینویسی  صورت مشروط نام دانشجویی که به -28ماده 
  .را ندارد سال نیمواحد درسی در آن  14تحصیلی حق انتخاب بیش از 

  اخراج دانشجوي مشروط
ي کارشناسـی و کارشناسـی   هـا  دورهمیانگین نمرات دانشـجو در   که صورتیدر  - 29ماده 

ي کـاردانی و  هـا  دورهمتنـاوب و در   سـال  نـیم  4متـوالی یـا    سـال  نـیم ارشد پیوسته در سـه  
باشـد در   12کمتـر از  ، اعم از متوالی یا متناوب، تحصیلی سال نیمکارشناسی ناپیوسته در دو 

  .شود می از ادامه تحصیل محروم، که باشد اي مرحلههر 
از ادامـه تحصـیل در   ، دانشجویی که به لحاظ مشروط شدن بـیش از حـد   -30ماده 

رشـته مربـوط را    تر پایینواحدهاي مقطع  که صورتیدر ، شود میدوره کارشناسی محروم 
واحـد   12 این واحدها کمتر از در میانگین کل او باموفقیت گذرانده باشد و، تاسقف مجاز

ایـن   در را تـر  پـایین رعایت سایر ضوابط مرتبط مدرك مرسـوم مقطـع    با دتوان مینباشد 
  .رشته دریافت کند

وجود نداشته باشـد   تر پایینرشته تحصیلی دانشجو در مقطع  که صورتیدر  -تبصره
نظـر گـروه آموزشـی مربـوط بـه       با دتوان میدانشجو ، و آن رشته فاقد برنامه مصوب باشد

در آن  تـر  پـایین ي موجود نزدیـک بـه رشـته تحصـیلی خـود در مقطـع       ها رشتهیکی از 
واحـدها بـا رشـته جدیـد و      دانشگاه یا دانشگاه دیگر تغییر رشته دهد و پـس از تطبیـق  
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بـدیهی اسـت کـه تطبیـق     . شـود  التحصـیل  فارغگذراندن واحدهاي کمبود در آن مقطع 
  .ذیرنده استواحدها و تعیین دروس کمبود بر عهده گروه آموزشی دانشگاه پ

مشروط شدن بیش از حد از ادامه تحصـیل محـروم    دلیل بهدانشجویی که  -31ماده 
بـراي   دتوانـ  میدر صورت انجام یا لغو تعهداتی که در دوره تحصیل سپرده است  شود می

تحصیل مجدد در آزمون سراسري شرکت کند و در صورت قبولی در رشته مـورد عالقـه   
  .خود ادامه تحصیل دهد

بـا   واحدهایی را که دانشجو در رشته قبلـی گذرانـده اسـت    دتوان میدانشگاه پذیرنده 
  .را بپذیردآنها  بعضی یا تمام نامه آیینبرنامه رشته جدید تطبیق داده و طبق ضوابط این 

  به دوره کارشناسی ارشد پیوسته نامه آیینشمول 
ل تـا سـقف   دانشجوي دوره کارشناسـی ارشـد پیوسـته در طـول تحصـی      -32ماده 

اسـت و   نامـه  آیـین تابع مقررات این ) 140تا  135( بل قبول دوره کارشناسیاواحدهاي ق
عالمـت سـتاره مشـخص     که در برنامـه مصـوب بـا    نامه پایاندر دروس تخصصی پروژه و 

  .کارشناسی ارشد ناپیوسته خواهد بود نامه آیینتابع  اند شده

  مرخصی تحصیلی و انصراف از تحصیل -فصل هفتم
  مرخصی تحصیلی

ي کاردانی و کارشناسـی ناپیوسـته   ها دورهدر هر یک از  دتوان میدانشجو  -33ماده 
متوالی یا متنـاوب   سال نیم 2و در دوره کارشناسی پیوسته براي  سال نیم 1حداکثر براي 

  .از مرخصی تحصیلی استفاده کند
جزو حداکثر مدت مجاز تحصـیل دانشـجو در هـر    ، مدت مرخصی تحصیلی -تبصره

  .شود میدوره محسوب 
حـداقل دو هفتـه قبـل از    ، صورت کتبی تقاضاي مرخصی تحصیلی باید به -34ماده 
توسط دانشجو به اداره آموزش دانشکده یا دانشـگاه تسـلیم   ، سال نیمنویسی هر  شروع نام

  .گردد
قبـل   ربـط  ذيگروه آموزشی  اداره آموزش موظف است پس از کسب نظر از -تبصره
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موافقت یا عدم موافقت با درخواسـت دانشـجو را کتبـا بـه وي     ، نویسی از اتمام مهلت نام
  .ابالغ نماید

  انصراف از تحصیل
انصـراف از  ، ترك تحصیل بدون کسـب اجـازه از دانشـگاه محـل تحصـیل      -35ماده 

  .ندارد حق ادامه تحصیل، و دانشجوي منصرف از تحصیل شود میتحصیل محسوب 
بایـد  ، دانـد  که دانشجو ترك تحصیل خود را موجه مـی ، در موارد استثنایی -تبصره

درصـورت  . به دانشگاه ارایه دهـد  سال نیمدالیل آن را حداقل یک ماه قبل از پایان همان 
جـزو مرخصـی تحصـیلی دانشـجو      سـال  نیمموجه بودن ترك تحصیل توسط دانشگاه آن 

  .شود میمحسوب 
بایـد درخواسـت انصـراف    ، ویی که بخواهد از تحصیل منصرف شوددانشج -36ماده 

این دانشجو مجاز است فقـط بـراي   . خود را شخصا به اداره آموزش دانشگاه تسلیم نماید
پـس از  . تقاضاي انصراف خود را پس بگیـرد ، در فاصله یک ماه از تاریخ درخواست بار یک

حـق  ، و دانشجو پس از آن شود میحکم انصراف از تحصیل وي صادر ، انقضاي این مهلت
  .ادامه تحصیل در آن دوره را ندارد

دانشجوي منصرف از تحصیل موظف است به کلیه تعهداتی کـه در دوران   -1تبصره 
  .عمل کند، تحصیل سپرده است

تحصیل مجدد دانشجوي منصرف از تحصیل موکول به شـرکت و قبـولی    -2تبصره 
  .استدر آزمون سراسري براساس ضوابط مربوط 

  بورسیه و همسر کارکنان دولت يمرخصی تحصیلی همسر دانشجو
یـا همسـر یکـی از    ، همسر یکی از کارکنان دولت عنوان بهدانشجویی که  -37ماده 

با ارایه حکم  دتوان می، شود میهمراه به خارج از کشور اعزام  عنوان به، دانشجویان بورسیه
عـالوه بـر اسـتفاده از    ، شوراي آموزشی دانشگاه تأییدیت همسر و به تشخیص و به مأمور

سـال دیگـر نیـز از مرخصـی      4تـا  ، میزان مرخصـی اسـتحقاقی در طـول دوره تحصـیل    
  .گردد مند بهرهتحصیلی بدون احتساب در سنوات 
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  انتقال -فصل هشتم
  تعریف انتقال

انتقال به معنی تغییر محل تحصیل دانشجو از یک دانشـگاه بـه دانشـگاه     -38ماده 
  .دیگر در همان رشته و همان مقطع تحصیلی است

ي تهران ممنوع است جز در مـوارد  ها دانشگاهانتقال دانشجو به هر یک از  -39ماده 
  :زیر

ي کـه وي بـه   طـور  بـه ، فوت یا معلول شدن سرپرست خـانواده دانشـجو  ، شهادت -1
  ؛کفیل خانواده شناخته شود عنوان به، تشخیص مراجع قانونی

 طـور  بـه پزشـکی   عـالی  شـوراي که بـه تشـخیص    نحوي به، دانشجو مؤثرمعلولیت  -2
  ؛مستقل قادر به ادامه زندگی نباشد

که محل تحصـیل یـا اشـتغال شـوهر در     ، ازدواج رسمی و دایمی دانشجوي دختر -3
  .ربط ذيمراجع  تأییدبه ، تهران باشد
هر یک از موارد مذکور در این ماده باید بعد از قبولی دانشجو در دانشگاه  -1تبصره 

  .صورت گرفته باشد
ارایه حکم اشتغال ضـروري اسـت   ، براي کارمندان رسمی یا پیمانی دولت -2تبصره 

مراجـع   تأییـد و اگر شغل همسر آزاد است گواهی اشتغال و سکونت او در تهران باید بـه  
  .می رسیده باشدقانونی یا نیروي انتظا

چنانچه محل تحصـیل  ، دهد میدر موارد استثنایی که دانشگاه تشخیص  -3تبصره 
اگـر رشـته   ، دانشـجو باشـد  ، دانشجوي دختر در تهران باشد و شوهر او نیز در شهرستان

بـه   دتوانـ  مـی شوهر او ، موجود نباشد) محل تحصیل شوهر( تحصیلی دختر در شهرستان
  .تهران منتقل شود

توزیع دانشجویان انتقالی بـه تهـران و جلـوگیري از سـرگردانی      منظور به -4تبصره 
تحقیقـات و  ، اي در معاونت دانشجویی وزارتین علوم کمیته، آنان در تعیین محل تحصیل

. شـود  میدرمان و آموزش پزشکی به نام کمیته انتقال تشکیل ، و وزارت بهداشت فناوري
، ي تهـران هـا  دانشـگاه وي انتقالی در هر یـک از  براي پذیرش دانشج دتوان میاین کمیته 

  .سهمیه تعیین کرده و دانشجویان انتقالی را مطابق سهمیه جایابی کند
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و مؤسســات آموزشــی عــالی تهــران بــه  هــا دانشــگاهانتقــال دانشــجو از  -40مــاده 
به شرط موافقـت  ، در یک رشته و در یک مقطع، به یکدیگر ها شهرستانو از  ها شهرستان

  .و مقصد بالمانع استمبدأ ي ها دانشگاه
ي هـا  دانشـگاه نـور بـه    از دانشـگاه پیـام  ، ي شبانه به روزانهها دورهانتقال از  -41ماده 
ي دولتـی  هـا  دانشـگاه ي غیردولتـی بـه   هـا  دانشـگاه و از ) اعم از روزانه و شبانه( حضوري

  .است بالمانع، با موافقت مبدأ و مقصد، ممنوع است ولی انتقال به عکس آن
  علمی هیأتانتقال فرزندان اعضاي 

طبـق  آنهـا   علمی به محـل اشـتغال   هیأتانتقال همسر و فرزندان اعضاي  -42ماده 
و  فنـاوري تحقیقـات و  ، و این ضوابط توسط وزارتـین علـوم   گیرد میصورت ، ضوابط ویژه

  .شود میدرمان و آموزش پزشکی تهیه و تدوین و ابالغ ، بهداشت
  ایرانی خارج از کشورانتقال دانشجویان 

 ها دانشگاهانتقال دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در خارج از کشور به  -43ماده 
 229کـه در جلسـه    گیـرد  مـی صورت  اي نامه آیینداخل مطابق  عالی آموزشو مؤسسات 

  .تصویب و ابالغ شده است ریزي برنامه عالی شوراي 28/3/1374مورخ 
، انتقال باید درخواسـت انتقـال خـود را بـا ذکـر مـورد      دانشجوي متقاضی  -44ماده 

تسـلیم  مبـدأ  تحصیلی به اداره آموزش دانشگاه  سال نیمحداقل شش هفته قبل از شروع 
  .نماید

ظرف یک ، موظف است حداکثر، در صورت موافقت با انتقالمبدأ دانشگاه  -45ماده 
به دانشـگاه مقصـد ارسـال    موافقت خود را همراه درخواست دانشجو و ریزنمرات او ، هفته

نظـر خـود را   ، نویسی حداقل دو هفته قبل از شروع نام، دارد و دانشگاه مقصد مکلف است
  .اعالم نمایدمبدأ به دانشگاه 
به دانشگاه مبدأ کلیه سوابق دانشجو از دانشگاه ، در صورت موافقت با انتقال -تبصره

  .شود میقطع مبدأ مقصد ارسال و ارتباط دانشجو با دانشگاه 
 12آنهـا   در صورت انتقال فقط واحدهاي گذرانده شده دانشجو که نمرات -46ماده 

 بـر ، است 12کمتر از آنها  و پذیرفتن واحدهایی که نمره شود میو یا باالتر است پذیرفته 
در هـر حـال حـذف احتمـالی واحـدهاي درسـی دانشـجوي        . دانشگاه مقصد استعهده 
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ي امکـان گذرانـدن واحـدهاي باقیمانـده خـود را در      انتقالی در حدودي مجاز است که و
  .طول مدت مجاز تحصیل داشته باشد

اعم از قبولی و یا ردي و سوابق مبدأ تمام نمرات درسی دانشجو در دانشگاه  -تبصره
در کارنامـه دانشـجو ثبـت و نمـرات     عینـاً  ، آموزشی دانشجوي انتقالی از لحاظ مشروطی

  .شود میه میانگین کل او محسوب فقط در محاسب، دروس پذیرفته شده
مدرك فراغت از تحصیل دانشجوي انتقالی توسط دانشـگاه مقصـد صـادر     -47ماده 

تعداد واحدهاي گذرانـده شـده دانشـجو و مجمـوع واحـدها در      ، و در آن مدرك شود می
و سـوابق تحصـیلی دانشـجو قیـد     آنها  با ذکر میانگین نمرات، و مقصدمبدأ ي ها دانشگاه

  .شود می
 بـار  یکدر هر مقطع تحصیلی فقط ، انتقال دانشجو در طول مدت تحصیل -48ماده 

  .مجاز است

  دانشجوي مهمان -فصل نهم
محـل تحصـیل خـود     به تغییر ناگزیر، موقت طور بهدانشجو  که موارديدر  -49ماده 

 طـور  بـه ، دانشجوي مهمـان  عنوان به، و مقصدمبدأ ي ها دانشگاهبا موافقت  دتوان می، باشد
  .محل تحصیل خود را تغییر دهد، براي مدت معین، موقت

دانشـجو  ، مشروط بر این اسـت کـه  ، مهمان شدن دانشجو در یک دانشگاه -50ماده 
  .گذرانده باشدمبدأ تحصیلی خود را در دانشگاه  سال نیمحداقل یک 

مهمان شدن دانشجو در یک دانشگاه براي گذرانـدن یـک یـا چنـد درس      -51ماده 
  .و موافقت دانشگاه مقصد بالمانع استمبدأ صورت تک درس با نظر دانشگاه  به

یا ، در دوره کاردانی سال نیمحداکثر یک  دتوان میهر دانشجو در هر رشته  -52ماده 
صورت مهمـان تحصـیل    به، وقت تمام طور بهدر یک دانشگاه ، دوره کارشناسی سال نیمدو 
صـورت   چـه بـه  ( صـورت مهمـان   در هرحال نباید تعداد دروسی را کـه دانشـجو بـه   . کند
درصـد   40از ، در یک یا چند دانشگاه گذرانده اسـت ) تک درس صورت بهوچه  وقت تمام

  .کل واحدهاي دوره تجاوز کند
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، وقـت  صـورت تمـام   صورت تک درس و چه بـه  چه به، انتخاب واحد دانشجو -تبصره
  .و طبق شرایط دانشگاه مقصد باشدمبدأ باید با اطالع گروه آموزشی دانشگاه 

در عینـاً  ، گذرانـد  واحدهایی را که دانشجوي مهمان در یک دانشـگاه مـی   -53ماده 
و  سـال  نـیم در محاسبات میـانگین  آنها  و نمرات شود میثبت مبدأ کارنامه او در دانشگاه 

  .میانگین کل او منظور خواهد شد
مدرك فراغت از تحصیل دانشجوي مهمان در هر صورت توسـط دانشـگاه    -54ماده 

  .شود میصادر مبدأ 

  تغییر رشته -فصل دهم
، دتوانـ  میدانشجو در طول دوران تحصیل در مقطع کاردانی و کارشناسی  -55ماده 

از یک رشته به رشته دیگر در یـک   ربط ذيبا داشتن شرایط زیر و موافقت گروه آموزشی 
  :گروه آزمایشی و همان دانشگاه تغییر رشته دهد

  نظر مقررات آموزشی بالمانع باشد؛ تحصیل متقاضی در رشته قبلی ازادامه  -1
1حداقل  -2

2و حداکثر  6
  واحدهاي دوره را گذرانده باشد؛ 3

ین فـرد پذیرفتـه شـده در    تـر  پـایین زمون ورودي متقاضی از نمـره آزمـون   نمره آ -3
  ضا در همان سال کمتر نباشد؛سهمیه و رشته مورد تقا

امکان گذرانـدن واحـدهاي درسـی مـورد     ، با توجه به حداکثر مدت مجاز تحصیل -4
  .نیاز در رشته جدید را داشته باشد

بـا  ، ي اجرایی خاص تعهد دارنـد ها دستگاهتغییر رشته دانشجویانی که به  -1تبصره 
  .است پذیر امکان ربط ذيرعایت کلیه شرایط این ماده و اعالم موافقت دستگاه اجرایی 

شـرایط خـاص   آنهـا   یی کـه در ضـوابط گـزینش   هـا  رشتهتغییر رشته به  -2تبصره 
  .موکول به احراز شرایط مربوط است، شده است بینی پیش

تغییـر رشـته    دتوان می بار یکتنها ، دانشجو در هر یک از مقاطع تحصیلی -3تبصره 
  .دهد

این غیـر  در. گیـرد  مـی صـورت  ، سـطح  همتغییر رشته در مقاطع تحصیلی  -56ماده 
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  .است پذیر امکان، تر پایینفقط از مقطع باالتر به مقطع ، صورت
اسـت در اولـین   دانشجو موظف ، در صورت موافقت با تقاضاي تغییر رشته -57ماده 

دانشجو حق بازگشت به رشـته  ، نویسی نویسی کند و پس از نام فرصت در رشته جدید نام
  .قبلی را ندارد

نویسی در رشته جدید در وقت معین بـه منزلـه    اقدام نکردن دانشجو به نام -تبصره
و حـق تغییـر رشـته تـا پایـان دوره از وي سـلب        شـود  مـی انصراف از تغییر رشته تلقـی  

  .شود می
دروسی که دانشجو در رشته قبلی گذرانده است در گروه آموزشـی رشـته    -58ماده 

کـه بـه    شـود  مـی و فقـط دروسـی از وي پذیرفتـه     شـود  میسازي  جدید بررسی و معادل
اشتراك داشته باشد و نمره هر یک از آن ، با دروس رشته جدید، تشخیص گروه آموزشی

  .کمتر نباشد 12دروس نیز از 
در محاسـبه  آنهـا   س پذیرفته شده در کارنامه دانشجو ثبـت و نمـرات  درو -1تبصره 

بـدون احتسـاب در   ، ولـی نمـرات دروس پذیرفتـه نشـده    ، شـود  مـی میانگین کل منظور 
چنانچه میـانگین کـل واحـدهاي    ، حال در این. ماند در کارنامه دانشجو باقی می، میانگین

مشـروطی بـراي دانشـجو     سال نیمیک  عنوان بهجمعا ، باشد 12پذیرفته نشده او کمتر از 
  .شود میدر رشته جدید منظور 

در حـدي  ، تعداد واحدهاي دروس پذیرفته نشـده دانشـجو   که صورتیدر  -2تبصره 
، باشد که امکان گذراندن واحدهاي مورد نیاز رشته جدید را در طول مدت مجاز تحصیل

  .شود میبا تقاضاي تغییر رشته او موافقت ن، از وي سلب کند
  تغییر رشته اضطراري

، چنانچه دانشجو به تشخیص شوراي آموزشی دانشـگاه در دوران تحصـیل   -59ماده 
اي گـردد کـه توانـایی ادامـه تحصـیل در آن رشـته و یـا امکـان          دچار بیماري یا سـانحه 

بـا   دتوانـ  مـی ، از کارآیی حاصل از آن را طبق جداول نقص عضو از دست بدهد گیري بهره
رعایت سایر مقررات به رشته دیگري متناسب با رشته خود در همان گروه آزمایشـی کـه   

در ایـن حـال   . تغییـر رشـته دهـد    ،نمره را دارد ترین نزدیکاز لحاظ نمره آزمون ورودي 
  .معاف خواهد بود 57و ماده ) 1باستثناي بند ( 55دانشجو از رعایت شرایط موضوع ماده 



  33  / آموزشی :ششمبخش 

 

توانایی ادامه تحصـیل  ، دانشجو به دالیل نقص عضو و بیماري که موارديدر  -تبصره
کمیسـیون آموزشـی   ، ي گـروه آزمایشـی مربـوط را نداشـته باشـد     ها رشتهیک از  در هیچ

در گـروه   اي رشـته نسبت به تغییر رشته دانشجو بـه  ، دانشگاه پس از بررسی کامل مسأله
  .گیرد میآزمایشی دیگر تصمیم 

ــاده  داروســازي و ، دندانپزشــکی، دکتــرا پزشــکی عمــومیدانشــجویان دوره  -60م
ي کارشناسی ارشد پیوسته که به دالیلی از تحصیل در دوره مربـوط  ها دورهدامپزشکی یا 

حـداقل واحـدهاي معـادل دوره کـاردانی یـا کارشناسـی را        کـه  صـورتی در ، اند شدهمنع 
یی کــه بـا تصــویب شـوراي آموزشــی دانشـگاه و بــا احتسـاب واحــدها    ، گذرانـده باشــند 

ي مرتبط با آن ها رشتهي گروه پزشکی یا یکی از ها رشتهبه یکی از  ندتوان می، اند گذرانده
تغییـر رشـته دهنـد و پـس از تطبیـق      ، در مقاطع کاردانی یا کارشناسـی ، در گروه دیگر

  .به ادامه تحصیل بپردازند، واحدهاي گذرانده شده در رشته جدید
 گونـه  ایـن متناسب براي تغییر رشته   فاقد رشته، دانشگاه مبدأ که صورتیدر  -تبصره

، شوراي آموزشی دانشگاه نظر خـود را دایـر بـر تغییـر رشـته دانشـجو      ، دانشجویان باشد
یـا معاونـت آموزشـی     فنـاوري تحقیقـات و  ، حسب مورد به معاونت آموزشی وزارت علوم

تـا دانشـجو را در یکـی از    ، کنـد  مـی درمـان و آموزشـی پزشـکی اعـالم     ، وزارت بهداشت
  .جایی نمایند ي دیگر جابهها دانشگاه

 6حـداقل  ، متقاضی تغییر رشته باید درخواست خود را همراه مدارك الزم -61ماده 
تحصیلی به اداره آموزش دانشـگاه در محـل تحصـیل خـود      سال نیمهفته پیش از شروع 

  .تسلیم نماید
در ایـن  . مقطع کاردانی بالمـانع اسـت  تغییر رشته از مقطع کارشناسی به  -62ماده 

حـداکثر مـدت مجـاز تحصـیل برمبنـاي دوره کـاردانی       ، دانشـجویان  گونه اینحال براي 
از طول تحصیل وي  سال نیمیک ، واحد پذیرفته شده از دانشجو 20محاسبه و به ازاي هر

  .شود میکاسته 

  پذیرش واحدهاي درسی - فصل یازدهم
شدگان آزمـون سراسـري قـبال در     سازي و پذیرش دروسی که قبول معادل -63ماده 
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  :زیر مجاز است شرح بهاند با رعایت شرایطی  یا دیگر مقاطع تحصیلی گذرانده ها دانشگاه
ت در آزمون ورودي رشـته  مجاز به شرک، دانشجو با توجه به سوابق تحصیلی خود -1

  جدید باشد؛
 فنـاوري تحقیقات و ، وزارت علوم تأییدآن مورد  دانشگاه قبلی و مدارك تحصیلی -2

  درمان و آموزش پزشکی باشد؛، با وزارت بهداشت
  باشد؛ ریزي برنامه عالی شورايتحصیل دانشجو در دانشگاه قبلی مطابق برنامه مصوب  - 3
محتواي آموزشی دروس گذرانده شده دانشجو با دروس رشته جدید به تشـخیص   -4

  .کمتر نباشد 12ه هریک از دروس از محتوایی داشته و نمرگروه آموزشی اشتراك 
در  ربـط  ذيي آموزشـی  هـا  گـروه سازي و پـذیرفتن دروس توسـط    معادل -1تبصره 

  .شود میدانشگاه پذیرنده انجام 
 سـال  نـیم نمرات دروس پذیرفته شـده از دانشـجو در محاسـبه میـانگین      -2تبصره 

  .ولی در محاسبه میانگین کل دانشجو محسوب خواهد شد شود میمحسوب ن
 سـال  نـیم واحـد از دروس پذیرفتـه شـده دانشـجو یـک       20هـر   يبه ازا -3تبصره 

  .شود میتحصیلی از حداکثر مدت مجاز تحصیل وي کاسته 

  فراغت از تحصیل -فصل دوازدهم
، ي کــاردانیهــا دورهدانشــجویی کــه کلیــه واحــدهاي درســی یکــی از  -64مــاده 

کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی پیوسته را طبق برنامه مصوب و براساس مقـررات ایـن   
  .شود میآن دوره شناخته  التحصیل فارغ، با موفقیت گذرانده باشد نامه آیین

روزي اسـت کـه آخـرین نمـره درسـی دانشـجو       ، تاریخ فراغت از تحصیل -1تبصره 
  .شود میتحویل توسط استاد به اداره آموزش دانشکده یا دانشگاه 

هر دانشگاه در  ضرورت دارد، 24و رعایت دقیق ماده  1با توجه به تبصره  -2تبصره 
زمان خاصی را براي اعالم فراغت از تحصیل دانشـجویان تعیـین و مقـدمات    ، سال نیمهر 

  .آن را فراهم سازد
باشـد تـا    12باید حـداقل  ، میانگین کل نمرات دانشجو در پایان دوره تحصیل - 65ماده 

 کـه  صورتیدر . در رشته تحصیلی خود حسب مورد مدرك کاردانی یا کارشناسی دریافت کند
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، چنانچه از نظر طول تحصیل مانعی نداشـته باشـد  ، کمتر باشد 12میانگین نمرات دانشجو از 
ه اسـت  قبـول شـد   12هایی را که با نمره کمتر از  واحد درسی از درس 20حداکثر تا  دتوان می

 ،)در دوره کارشناسـی ( تحصـیلی  سـال  نـیم  2و ) در دوره کـاردانی ( تحصیلی سال نیمدر یک 
  .مجددا انتخاب و آن درس را تکرار کند تا میانگین کل خود را جبران نماید

در کارنامه دانشجو ثبت و ، در این صورت نمرات دروس تکراري عالوه بر نمرات قبلی
  .شود میدر محاسبه میانگین کل نمرات او محسوب 

دانشجویی که نتواند یا نخواهد از مقررات مـذکور در ایـن مـاده اسـتفاده      -1تبصره 
در ، استفاده از آن نتواند کمبود میانگین کل نمرات خود را جبران نمایـد  رغم علیکند یا 
و در  شـود  مـی از تحصـیل محـروم و اخـراج    ، اسـت مقطع تحصیلی او کاردانی  که صورتی
و  30براسـاس مـاده   ، در مقطع کارشناسی یا کارشناسی ارشد پیوسـته باشـد   که صورتی

  .شود التحصیل فارغ تر پایینبا اخذ مدرك مقطع تحصیلی  دتوان میتبصره آن 
دانشجویان دوره دکترا عمـومی داروسـازي و کارشناسـی ارشـد پیوسـته       -2تبصره 

گذرانده  12واحد درسی دوره را با حداقل میانگین نمرات  135که بیش از  ها رشتهسایر 
به دالیلی از تحصیل منع شوند و یا مایل به ادامـه تحصـیل نباشـند     که صورتیباشند در 

حسب درخواست خود با مدرك کارشناسی در رشته داروسازي یا رشته مربوط  ندتوان می
  .شوند التحصیل فارغ

الـی   216تبصـره در جلسـات    28مـاده و   66، فصـل  12در  نامه آیینن ای -66ماده 
مـورخ   339مورد بررسی قرار گرفت و سـرانجام در جلسـه    ریزي برنامه عالی شوراي 339
نهایی رسید و از تاریخ تصویب براي آن دسته از دانشـجویانی کـه    تصویب به 14/2/1376

 االجـرا  الزم شوند می عالی آموزشو مؤسسات  ها دانشگاهوارد  1376-77از سال تحصیلی 
ي مغـایر بـا آن   ها دستورالعملها و  بخشنامه، ها نامه آییناست و از این تاریخ به بعد تمام 

  .شود میبراي این قبیل دانشجویان لغو 
  

سیدمحمدرضا هاشمی گلپایگانی -عالی آموزشوزیر فرهنگ   
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 15/1/88 مصوب دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته نامه آیین
  1عالی آموزش ریزي برنامهشوراي 

 مقدمه
، هـاي عظـیم علمـی درهـزاره سـوم      و ظهور پیشـرفت  فناوريسرعت پرشتاب علم و 

ي هـا  برنامـه کشورهاي جهان را در شرایطی قرارداده است که ایجاد تحـول راهبـردي در   
اسـت و بـراین مبنـا     جانبـه  همـه توسعه امري حیاتی و گامی اساسـی در جهـت توسـعه    

، کلی نهادهـاي مولـد اندیشـه   طـور  بهو تمامی کارگزاران نظام علمی کشور و  عالی آموزش
ي توسـعه و  هـا  برنامـه بـا الهـام از    -تبیین و تحقق این تحول راهبـردي  نقش کلیدي در

 .خواهند داشت -ساله جمهوري اسالمی ایران 20انداز  اهداف بلند سندچشم
بـا نهضـت    کشـور نیـز همسـو و هماهنـگ     عـالی  آموزشریزان حوزه  متولیان و برنامه

، کیفیـت  در راسـتاي ارتقـاي  ، ي پیش آمـده ها فرصتي از مند بهرهخواهی کشور و  تحول
ي کـاري خـود   هـا  اولویتضوابط و مقررات آموزشی را در صدر ، ها نامه آیینلزوم بازنگري 

ارشناسـی  ي کهـا  دوره نامـه  آیـین ، در گام نخسـت ، براي نیل به این مقصود. اند قرار داده
 بـا همکـاري و  ، شـد  ارشد به لحاظ ضرورتی که در بـازنگري و اصـالح آن احسـاس مـی    

بـه  ، طی جلسات متعدد کارگروه آموزشی و عالی آموزشو مؤسسات  ها دانشگاههماهنگی 
 .تدوین شده است »پژوهشی«و » آموزشی«، »پژوهشی -آموزشی«شیوه  سه

 -آموزشـی «شیوه  کارشناسی ارشد به سهي ها دوره نامه آیینهدف از تدوین  -1ماده 
، تکمیلـی  ي تحصـیالت هـا  دورهت و توسـعه  یـ تقو، »پژوهشـی «و » آموزشی«، »پژوهشی

 یی مناسـب بـه  گـو  پاسـخ ، ي نوین ارایـه آمـوزش  ها شیوهتنوع بخشی به ، ارتقاي کیفیت

                                                                                                                                               
، دانشجویان ورودي قبل از این تـاریخ  1388-1389نامه فوق از سال تحصیلی  باتوجه به اعتبار آیین -1

ریـزي   عـالی برنامـه   شـوراي  25/10/1373نامه دوره کارشناسـی ارشـد ناپیوسـته مصـوب      مشمول آیین
 .نامه درمجموعه درج گردیده است، خواهند بود عالی، که بعد از این آیین آموزش
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ت و ارتقاي سطح کیفـی و  یتقو، ي تحصیالت تکمیلیها دورهافزایش تقاضا براي ورود به 
ي توسعه و دیگر اسـناد راهبـردي کشـور    ها برنامهسازي آن با  و همسان ها دورهاین  کمی

ماهر و برجسـته در سـطح     شگراني از آن در تربیت متخصصان و پژوهمند بهرهبا  است تا
 .بکوشیم کشور

 تعاریف -2ماده 
اسـت کـه    از دوره کارشناسـی  بـاالتر  اي دوره :دوره کارشناسی ارشـد ناپیوسـته  

 به اخذ مدرك کارشناسی ارشد، عالی آموزشي مصوب شوراي گسترش ها برنامهبراساس 

 .شود میدر رشته مربوط منتهی 
واحدهاي درسـی   که محتواي برنامه آن مشتمل بر اي دوره :پژوهشی -شیوه آموزشی

 .است نامه پایانو 
گذرانـدن   اسـت کـه دانشـجو پـس از     بـا محوریـت آمـوزش    اي دوره :شیوه آموزشـی 

 .شود می هآموخت دانش نامه پایاندرسی و بدون گذراندن واحدهاي 
، جدیـد  فنـاوري  ارایه( با محوریت پژوهش که دستاورد آن اي دوره :پژوهشی شیوه

مشـتمل بـر اخـذ     و باشـد ) ...،ثبـت اختـراع  ، تولید دانش فنـی ، ارایه نظریه و ایده جدید
 .است نامه پایانواحدهاي درسی محدود و الزام به ارایه 

تحصـیلی   تحقیقـاتی اسـت کـه در یـک زمینـه رشـته       -فعالیت پژوهشی :نامه پایان
 .گیرد میمربوط و تحت راهنمایی استاد راهنما انجام 

ي هـا  دورهو پژوهشـی مجـري    عـالی  آموزشو مؤسسات  ها دانشگاه، منظور :مؤسسه
 .کارشناسی ارشد است

 .شوراي تحصیالت تکمیلی مؤسسه است، منظور: شورا
 .تحقیق و تتبع نظري است، منظور: سمینار

، حضـوري  نیمـه ، شـبانه ، صـورت روزانـه   ایـن دوره بـه   :نحوه اجراي دوره -3ماده 
 .باشد میی طبق ضوابط مربوط قابل اجرا الملل بینمجازي و 
 :شرایط ورود -4ماده 

 ؛عالی آموزشداشتن شرایط عمومی ورود به  )الف
مـورد   دارا بودن مدرك رسمی پایان دوره کارشناسی اعم از پیوسـته و ناپیوسـته   )ب
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 ؛و فناوري تحقیقات، وزارت علوم تأیید
براسـاس   وزارت یا کسب پـذیرش از مؤسسـه   تأییدقبولی در آزمون ورودي مورد  )ج

 .مقررات مصوب
 :دروس جبرانی -5ماده 

بـه   نداشته باشـد دانشـجو بایـد   چنانچه رشته دوره کارشناسی با رشته دوره تجانس 
 .تعدادي از دروس را تحت عنوان جبرانی بگذراند، تشخیص گروه آموزشی

قبـل از   کـه در ابتـداي دوره   باشـد  مـی واحـد   12حداکثر دروس جبرانی  -1تبصره 
 .شود میدروس اصلی ارایه 

تعداد و عنـاوین   اولویت با دروس جبرانی است تعیین، در انتخاب دروس -2تبصره 
 .شوراي گروه است برعهدهآنها  دروس براساس برنامه مصوب در هر رشته و زمان انتخاب

تکـرار آن  ، اسـت  دروسی را که دانشجو قبال در دوره کارشناسی گذرانـده  -3تبصره 
مجـاز  ، عنوان درس براساس سرفصل برنامه مصوب کارشناسی ارشـد باشـد   که صورتیدر 

 .نیست
 .است 12یا جبرانی  هر درس اعم از دروس دورهحداقل نمره قبولی در  -4تبصره 

مشـاور  ، دوره در ایـن  شـدگان  پذیرفتهمؤسسه موظف است به تناسب تعداد  -6ماده 
 .تحصیلی براي هدایت دانشجویان تعیین نماید

تحصـیلی در ایـن    سال نیمتعداد واحدهاي درسی را که دانشجو باید در هر  -7ماده 
 .است 12و حداکثر  8دوره اخذ نماید حداقل 

 ارزشیابی تحصیلی -8ماده 
 .کمتر باشد 14نباید از  سال نیممیانگین نمرات دانشجو در دو 

معـاف اسـت و    دانشجو از شرط حداقل اخذ واحد، تحصیلی سال نیمآخرین  -9ماده 
 .شود میمشروط تلقی ، باشد 14کمتر از  سال نیمچنانچه میانگین نمره دانشجو در این 

 در، کمتـر باشـد   14میانگین کل نمرات دانشـجو در پایـان دوره نبایـد از     -10ماده 
 .شود میه دوره کارشناسی ارشد شناخته نآموخت دانش، این صورتغیر

میـانگین  ، شیوه در هر سه، دانشجویی که پس از گذراندن کلیه دروس دوره -تبصره
بـه پایـان    حداکثر مدت مجاز تحصیل وي که صورتیدر - کمتر باشد 14 کل نمرات او از
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فقـط در  ، است احراز کرده 14نمره کمتر از آنها  دروسی را که در دتوان می -نرسیده باشد
. شـود  مـی ه آموختـ  دانش، تکرار کند و در صورت جبران کمبود میانگین کل سال نیمیک 

محـروم   از ادامـه تحصـیل  ، فرصت اسـتفاده کنـد  دانشجویی که به هر دلیل نتواند از این 
  .کند میو مدرکی دریافت ن شود می

 غیاب حضور و -11ماده 
پژوهشـی   ي آموزشـی و هـا  فعالیتي درسی و دیگر ها برنامهحضور دانشجو در تمامی 

3غیبت دانشجو در هر درس نباید از . دوره الزامی است
16

تجاوز  آن درس مجموع ساعات 
 .شود میاین صورت نمره دانشجو در آن درس صفر محسوب غیر در، کند

بـوده و از   بـیش از حـد مجـاز   ، غیبت دانشجو در یک درس که صورتیدر  -1تبصره 
 آن درس از مجموعـه دروس انتخـابی دانشـجو   ، موجه تشخیص داده شـود ، نظر مؤسسه

. الزامـی نیسـت   سـال  نـیم واحد در آن  8در این صورت رعایت حد نصاب . شود میحذف 
ولـی آن  . الزامـی نیسـت   سـال  نـیم از نظر طول تحصیل بـراي دانشـجو    سال نیمولی آن 

 .شود میکامل محسوب  سال نیمتحصیل براي دانشجو یک  از نظر طول سال نیم
اخذ شده در  ارزیابی ناموفق واحدهاي پژوهشی، غیبت در شیوه پژوهشی -2تبصره 

 .شود میانجام  33داوران در ماده  هیأت است که طبق نظر سال نیمآن 
درس  غیبت غیرموجه در امتحـان هـر درس منجـر بـه نمـره صـفر در آن       -12ماده 

 .شود می
تشـخیص   موجـه ، از نظـر مؤسسـه  ، غیبت دانشجو در امتحان که صورتیدر  -تبصره
 .شود میدرس مزبور حذف ، داده شود
 مرخصی تحصیلی -13ماده 

 از سـال  نـیم حداکثر یـک   دتوان میدانشجوي دوره کارشناسی ارشد در هر سه شیوه 

مدت مذکور جزو سنوات تحصـیلی دانشـجو محسـوب     ؛مرخصی تحصیلی استفاده نماید
  .شود می

 اخراج و ترك تحصیل، انصراف -14ماده 
بایـد   در ایـن صـورت  . به هر دلیل از تحصیل اعـالم انصـراف نمایـد    دتوان میدانشجو 

 چنانچه دانشجو بعد از یـک ، درخواست خود را مبنی بر انصراف به مؤسسه تسلیم نماید
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ماه درخواست خود را پس نگیرد آن مؤسسـه نسـبت بـه صـدور گـواهی انصـراف اقـدام        
 .نماید می

سـنوات  ، سـال  نـیم مشـروطی دو  ( دانشجوي انصرافی یا اخراج از تحصیل -1تبصره 
 .اتی که سپرده است عمل نمایدموظف است به تعهد) بیش از حد مجاز

تسویه حسـاب   در صورت دتوان میدانشجوي منصرف یا اخراج از تحصیل  -2تبصره 
 .مجددا در آزمون شرکت نماید، کامل با مؤسسه

 طول دوره -15ماده 
 تحصـیلی  سـال  نـیم  4سال مشـتمل بـر    2هر سه شیوه حداکثر  طول مدت دوره در

 .است
تحصـیالت   افزایش طول مدت دوره با تشخیص شـوراي ، در موراد استثنایی -تبصره

سـال   5/2در هر صورت مدت دوره در هر سه شیوه نباید از . تکمیلی دانشگاه مجاز است
 .تجاوز نماید

 تغییر رشته و مهمان، انتقال -16ماده 
 .انتقال و تغییر رشته در هر سه شیوه دوره کارشناسی ارشد ممنوع است

 به حضـوري اعـم از   و مجازي حضوري نیمه، شبانه به روزانهانتقال از دوره  -1تبصره 
 .ممنوع است ي دولتیها دانشگاهدولتی به غیر يها دانشگاهو از ) روزانه و شبانه(

در اختیـار  ، انتقال از یک شیوه بـه شـیوه دیگـر بـا رعایـت سـنوات دوره       -2تبصره 
 .است عالی آموزشمؤسسه 

حـداکثر دو   دتوانـ  مـی ، کارشناسـی ارشـد  هر دانشجو در هـر سـه شـیوه     -3تبصره 
 .مهمان بگذراند عنوان بهو مقصد مبدأ را با موافقت مؤسسه  سال نیم

سازي دروس در دوره کارشناسی ارشد با نظـر گـروه آموزشـی و بـا      معادل -17ماده 
 :است پذیر امکانشرایط زیر 

 ؛وزارت باشد تأییدپذیرش وي براي ورود به دوره مورد  )الف
 ؛وزارت باشد تأییدمؤسسه قبلی دانشجو در رشته تحصیلی مورد  )ب
 .باشد ریزي برنامهي مصوب شوراي ها برنامهسر فصل دروس گذرانده دانشجو براساس  )ج

 استاد راهنما -18ماده 
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پیشـنهاد   پژوهشـی و پژوهشـی بـه    -استاد راهنما در دوره کارشناسی ارشد آموزشی
شـورا   تأیید علمی با مرتبه حداقل استادیاري و هیأتي دانشجو و با موافقت یکی از اعضا

 .شود میتعیین 
شـود بـه جـاي     انتخـاب   عالی آموزشچنانچه استاد راهنما خارج از مؤسسه  -تبصره

 .شرط استادیاري داشتن مدرك دکترا الزامی است
شوراي گروه از اعضـاي   تأییداستاد مشاور به پیشنهاد استاد راهنما پس از  -19ماده 

 .شود میعلمی داخل یا متخصصان خارج از دانشگاه انتخاب  هیأت
 نامه پایانارزشیابی  -20ماده 

 ؛عالی: 20تا  19نمره از  )الف
 ؛بسیار خوب: 99/18تا  18نمره از 
 ؛خوب: 99/17تا  16نمره از 
 .قابل قبول: 99/15تا  14نمره از 

 .قابل قبولغیر :14نمره کمتر از )ب
مجاز است حداکثر یـک   دانشجو، قابل قبول باشدغیر نامه پایانچنانچه ارزشیابی  - تبصره

  .دفاع کند نامه پایان در مدت مجاز تحصیل در جلسه دفاعیه شرکت و مجددا از سال نیم
، موفقیت دفـاع نمایـد   خود با نامه پایاندانشجویی که در فرصت تعیین شده نتواند از 
 .شود میاز ادامه تحصیل و دریافت مدرك تحصیلی محروم 

فقـط  ، ماند به دانشجوي کارشناسی ارشد که به هر دلیل از تحصیل باز می -21ماده 
اعطـا   ،اسـت  اي گذرانده یک گواهی که دانشجو چه دروسی را در چند واحد و با چه نمره

 .شود می
 .شود میانجام  داوران هیأتط در جلسه دفاعیه توس نامه پایانارزشیابی  -22ماده 
 .داوران براساس دستورالعمل شورا است هیأتترکیب  -23ماده 
 -آموزشـی ( گواهینامه پایـان دوره کارشناسـی ارشـد بـه هـر سـه شـیوه        -24ماده 
بـاالتر   در دوره تحصیلی ندتوان میارزش یکسانی داشته و ) و پژوهشی، آموزشی، پژوهشی

 .ادامه تحصیل دهند
 -آموزشـی ( تعـداد واحـدهاي دوره کارشناسـی ارشـد در هـر سـه شـیوه        -25ماده 
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 .واحد است 32و حداکثر  28 بر حسب رشته حداقل) و پژوهشی، آموزشی، پژوهشی
 پژوهشی -شیوه آموزشی )الف

واحـد درسـی    6 و حـداکثر  4در این شیوه حـداقل   نامه پایانتعداد واحد  -26ماده 
 .باشد میو براساس برنامه مصوب  ها رشتهبراي همه 
 نامه پایان -27ماده 

، تحصیلی سوم سال نیماول و قبل از شروع  سال نیمدانشجو موظف است پس از پایان 
. انتخاب نماید گروه مربوط تأییدخود را با نظر استاد یا اساتید راهنما و  نامه پایانموضوع 
 .یابد میشوراي تحصیالت تکمیلی دانشکده قطعیت  تأییدپس از  نامه پایانموضوع 

 شیوه آموزشی )ب
 نامـه  پایـان  صـورت واحـدهاي درسـی بـدون     در این شیوه تمامی دوره بـه  -28ماده 

) نظـري  تحقیـق و تتبـع  ( واحـد سـمینار   4و حـداکثر   2خواهد بود که گذراندن حداقل 
 .الزامی است

 پژوهشیشیوه  )ج
مؤسسـات   مؤسسـات پژوهشـی بـوده و در مـورد     این شیوه پذیرش بـراي  -29ماده 

محـل در   از) نامـه  پایان الزحمه حقانجام تحقیق و ( ها هزینهکل  تأمینآموزشی منوط به 
 .باشد میآمدهاي اختصاصی طرح پژوهشی کاربردي استاد راهنما قابل اجرا 

نظـر   اول موظف اسـت موضـوع پـژوهش خـود را بـا      سال نیمدانشجو طی  -30ماده 
 .گروه انتخاب نماید تأییداهنما و استاد ر

دانشـجو   واحـد اسـت و   10تـا   6تعداد واحـدهاي درسـی در ایـن شـیوه      -31ماده 
راهنمـا و   واحدهاي پژوهشی خود را با نظر اسـتاد ، همزمان با واحدهاي آموزشی دتوان می

 .گروه انتخاب نماید تأیید
استاد راهنمـا   بانظر حضور وغیاب دانشجو در مرحله پژوهش در این شیوه -32ماده 

 .پذیرد میگروه و براساس تعداد جلسات مشاوره و راهنمایی صورت  تأییدو 
، راهنمـا  بـا حضـور اسـتاد    سـال  نیمروند پیشرفت پژوهش دانشجو در هر  -33ماده 

 علمی متخصص به انتخاب هیأتاز اعضاي  نفر یکنماینده تحصیالت تکمیلی مؤسسه و 

 .گیرد مییابی قرار مورد ارز، ربط ذيمدیر گروه 
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شـده و   تقسـیم  سـال  نـیم در ایـن شـیوه بـه سـه      نامه پایانکل واحدهاي  -1تبصره 
1 سال نیمدانشجو در هر 

3
 .نماید میاخذ  نامه پایانرا تحت عنوان بخش اول آنها  

دانشـجو در هـر    حداقل نمره قبولی پس از داوري روند پیشرفت پژوهش -2تبصره 
 .است 14نمره  سال نیم

 ،باشـد  12از  چنانچه نمره پیشرفت پژوهشی دانشجو در هر ارزیابی کمتر -3تبصره 
 .شود میمشروط تلقی  سال نیموي در آن 
که در آخـرین مرحلـه    است نامه پایاندفاع از ، ارزیابی نهایی در این شیوه -34ماده 

 .شود میتحصیل دانشجو انجام 
 سایر مقررات

 »پژوهشی« و» آموزشی«، »پژوهشی -آموزشی« ها شیوهجراي هر یک از ا -35ماده 
 .مجاز است عالی آموزشدر دوره توسط مؤسسه با مجوز از شوراي گسترش 

 .باشد میشورا  ي بر عهدهگیر تصمیمساکت است  نامه آیین که موارديدر  -36ماده 
ارشد بـه سـه    در برگیرنده اصول و ضوابط کلی دوره کارشناسی نامه آیین -37ماده 

چـارچوب   و مؤسسه موظـف اسـت دسـتورالعمل اجرایـی آن را در     باشد میشیوه اجرایی 
 .تدوین و پس از تصویب در شورا اجرا کند نامه آیین

صـورت بـروز    برعهده معاونت آموزشی وزارت اسـت و در  نامه آیینتفسیر  -38ماده 
 .معاونت مذکور مورد استناد قرارخواهد گرفتنظر ، ابهام

تبصـره در جلسـه    19مـاده و   39آموزشی دوره کارشناسی ارشد در  نامه آیین - 39ماده 
تحقیقـات  ، علـوم  وزیر محترم تصویب به عالی آموزش ریزي برنامهشوراي  15/1/88مورخ  714

است کـه پـس    به مدت سه سال قابل اجرا 88- 89اول تحصیلی  سال نیماز  رسید و فناوريو 
با ابـالغ  . شد ي دوره و در صورت موافقت تمدید خواهدها خروجیاز مدت مذکور با ارزیابی از 

 .شود میاعالم  هاي مغایر با آن ملغی و بخشنامه ها نامه آیینکلیه ، نامه آییناین 
  

زاهديمحمد مهدي  -فناوري تحقیقات و، وزیر علوم  
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دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته مصوب  نامه آیین
  1ریزي برنامه عالی شوراي 25/10/1373

  کلیات -فصل اول
  تعریف -1ماده 

، باالتر از دوره کارشناسی اسـت  عالی آموزشي ها دورهیکی از ، دوره کارشناسی ارشد
آید و سرانجام به اعطاي مـدرك کارشناسـی ارشـد در رشـته      که پس از آن به اجرا درمی

  .گردد میمربوط منتهی 
عـالی،   هـا، آمـوزش   منظـور اختصـار، بـه همـه دانشـگاه      نامه، به در این آیین -تبصره
ها و مراکز تحقیقاتی مجاز، که در مقاطع تحصیلی کارشناسی ارشـد و دکتـري    پژوهشگاه

  .شود گفته می» مؤسسه«فعالیت دارند، ) میلیتحصیالت تک(
شورایی اسـت کـه در ایـن زمینـه، در     / ها منظور از کمیته تحصیالت تکمیلی، کمیته

  .شود سطوح گروه یا دانشکده تشکیل می
  هدف -2ماده 

ــش و تربیــت متخصصــان و  ، هــدف از ایجــاد دوره کارشناســی ارشــد  گســترش دان
ي پـژوهش  هـا  روشي الزم و آشـنایی بـا   هـا  آمـوزش که با فراگیـري  ، هشگرانی استوپژ

  .کنند میپژوهش و خدمات پیدا ، مهارت الزم را براي آموزش، علمی

  شرایط ورود -فصل دوم
  :زیر است شرح بهشرایط ورود به دوره  -3ماده 

                                                                                                                                               
وبعـد از آن تازمـان    1373-1374ورودي سال تحصیلی کارشناسی ارشد ناپیوسته   دورهدانشجویان  -1

 .نامه خواهند بود ، مشمول این آیین15/1/88نامه مصوب  حکومت آیین
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  ؛عالی آموزشداشتن شرایط عمومی ورود به  -3-1
وزارت فرهنـگ و   تأییـد داشتن گواهینامه پایان دوره کارشناسی یا باالتر مورد  -3-2

بـه  ( ي مورد قبـول ها رشتهدرمان و آموزش پزشکی در ، و یا وزارت بهداشت عالی آموزش
  ؛)ریزي برنامه عالی شورايتشخیص 

  برخورداري از توانایی جسمی الزم و متناسب با رشته تحصیلی؛ -3-3
  .موفقیت در آزمون ورودي دوره -3-4

  .فاقد اعتبار است ها دورهمدرك معادل کاشناسی براي ورود به این  -تبصره

  واحدهاي درسی -فصل سوم
بـا احتسـاب   ، تعداد کل واحدهاي درسی دوره کارشناسی ارشـد ناپیوسـته   -4ماده 

  .واحد است 32و حداکثر  28حداقل ، برحسب رشته، نامه پایانواحد 
گذراندن تعدادي از واحـدهاي  ، چنانچه به تشخیص کمیته تحصیالت تکمیلی - 1تبصره 

ضـروري تشـخیص   ، براي دانشـجو ، دروس کمبود یا جبرانی عنوان به، درسی دوره کارشناسی
اضافه بر واحدهاي درسی مقرر ، آن دروس را براساس برنامه مصوب، وي مکلف است، داده شود

  .بگذراند نامه آییندر دوره کارشناسی ارشد و مطابق این 
  .واحد است 24تعداد دروس جبرانی در هر رشته حداکثر 

تعیـین تعـداد و نـوع    ، اولویت با دروس جبرانی اسـت ، در انتخاب دروس -2تبصره 
بـر عهـده   ، ریزي برنامه عالی شورايدر چارچوب برنامه مصوب آنها  دروس و زمان انتخاب

  .است ربط ذيکمیته تحصیالت تکمیلی مؤسسه 
 سـال  نـیم یـک  ، واحد درسـی از دروس جبرانـی   12به ازاي گذراندن هر  -3بصره ت

  .شد افزوده می، به طول مدت تحصیلی دانشجو، تحصیلی
 10تـا   4بـین   هـا  رشـته براي همـه  ، کارشناسی ارشد نامه پایانتعداد واحد  -5ماده 

  .است ریزي برنامه عالی شورايمطابق برنامه مصوب ، واحد درسی
 8تحصیلی بین  سال نیمدانشجوي دوره کارشناسی ارشد مجاز است در هر  -6ماده 

با صـالحدید کمیتـه تحصـیالت    ، واحد درسی را انتخاب کند و در موارد استثنایی 14تا 
  .واحد افزایش یابد 16به  دتوان میاین تعداد ، تکمیلی
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واحـد   8نـام نویسـی دانشـجو در کمتـر از     ، تحصـیلی  سال نیمدر آخرین  -1تبصره 
  .درسی بالمانع ست

ــره  دانشــجویانی کــه برخــی از دروس دوره کارشناســی ارشــد را در دوره   -2تبص
آن درس با دروس را مجدداً در دوره کارشناسـی ارشـد    ندتوان میناند  کارشناسی گذرانده

این دانشجویان باید با گرفتن دیگر دروس انتخابی جمع واحدهاي درسی خود . بگذرانند
  .در برنامه مصوب برسانند مندرج را به حد نصاب

  حضور و غیاب - فصل چهارم
آموزشـی و  ي هـا  فعالیتي درسی و دیگر ها برنامهحضور دانشجو در تمامی  -7ماده 

غیبت دانشجو در هر درس نباید از مجموع سـاعات آن درس  . پژوهشی دوره الزامی است
  .شود میاین صورت نمره دانشجو در آن درس صفر محسوب غیر در، تجاوز کند
بیش از حد مجاز بوده و از نظـر  ، غیبت دانشجو در یک درس که صورتیدر  -تبصره

ز مجموعه دروس انتخابی دانشـجو حـذف   آن درس ا، موجه تشخیص داده شود، مؤسسه
ولـی آن  . الزامی نیسـت  سال نیمواحد در آن  8در این صورت رعایت حد نصاب . شود می
  .شود میکامل محسوب  سال نیماز نظر طول تحصیل براي دانشجو یک  سال نیم

موجه در امتحان هر درس موجـب گـرفتن نمـره صـفر بـراي آن      غیر غیبت -8ماده 
  .درس است
موجـه تشـخیص   ، از نظـر مؤسسـه  ، غیبت دانشجو در امتحان که صورتیدر  -تبصره
  .شود میدرس مزبور حذف . داده شود

  مرخصی تحصیلی و انصراف از تحصیل، طول دوره -فصل پنجم
طول دوره مدتی است که دانشجو باید دروس تعیین شده در این دوره را با  -9ماده 

  .مقررات مربوط به اتمام برساند براساس نامه پایان
  .سال است 2طول دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته 

در صورت لزوم و حسب مـورد یـک و   ، دتوان میکمیته تحصیالت تکمیلی  -1تبصره 
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  .تحصیلی به طول دوره دانشجو اضافه کند سال نیمحداکثر تا دو 
 سـال  نـیم ک چنانچه مؤسسـه نتوانـد حـداقل واحـدهاي درسـی را در یـ       -2تبصره 

بـه طـول دوره دانشـجو افـزوده     ، به نسبت کسر واحدهاي ارایه شده، تحصیلی ارایه دهد
  .در هر صورت طول دوره تحصیل نباید از سه سال تجاوز نماید. شود می

 سـال  نـیم حـداکثر بـراي یـک     دتوانـ  مـی دانشجوي دوره کارشناسی ارشد  -10ماده 
  .تحصیلی استفاده کنداز مرخصی ، با کسب موافقت دانشگاه، تحصیلی

  .شود میمدت مرخصی تحصیلی جزو سنوات تحصیلی دانشجو محسوب  - 1تبصره 
تحصـیلی   سال نیمنویسی در هر  درخواست مرخصی باید قبل از شروع نام -2تبصره 

موافقت مؤسسه بـا مرخصـی   . به مؤسسه مربوط تسلیم و موافقت آن مؤسسه کسب گردد
و منوط به ایـن اسـت    گیرد میتحصیلی دانشجو با توجه به وضعیت تحصیلی وي صورت 

  .که ادامه تحصیل دانشجو از آن به بعد با مشکل مواجه نشود
حتـی بـراي یـک    دانشجو بـدون کسـب موافقـت مؤسسـه      که صورتیدر  -3تبصره 

  .شود میترك تحصیل نماید از ادامه تحصیل محروم ، سال نیم
در ایـن  . از تحصـیل اعـالم انصـراف نمایـد    ، به هـر دلیـل   دتوان میدانشجو  -11ماده 

چنانچه دانشـجو  . صورت باید درخواست خود را مبنی بر انصراف به مؤسسه تسلیم نماید
آن مؤسسه نسبت به صدور گواهی انصـراف  ، بعد از یک ماه درخواست خود را پس نگیرد

  .نماید میاقدام 
دانشجوي انصرافی یا اخراجی موظف است بـه تعهـداتی کـه سـپرده اسـت       -تبصره
گواهینامه و تسـلیم ریـز نمـرات و دریافـت مجـوز       هرگونهبه هر حال صدور . عمل نماید

  .است ربط ذيبا مؤسسه ، شرکت مجدد در آزمون ورودي منوط به تسویه حساب دانشجو

  ارزشیابی -فصل ششم
حداقل نمره قبولی در هـر درس اعـم از دروس دوره و دروس جبرانـی در     -12ماده 

  .است 12، دوره کارشناسی ارشد
بـا   دتوانـ  مـی ، باشـد  12اگر نمره دانشجو در یک درس انتخابی کمتـر از   -1تبصره 
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  .نمایددرس دیگري را انتخاب ، موافقت استاد راهنما به جاي آن درس
یی هـا  فعالیـت ارزشیابی دانشجو در یـک درس موکـول بـه     که موارديدر  -2تبصره 

، تحصیلی ممکن نیست سال نیمباشد که با تشخیص استاد مربوط انجام آن در طول یک 
در این صورت باید نمـره دانشـجو در   ، شود مینمره دانشجو در آن درس ناتمام محسوب 

بـه نمـره قطعـی     ربط ذيتوسط استاد ، تحصیلی بعد سال نیمحداکثر تا پایان ، این درس
  .تبدیل و در کارنامه وي ثبت شود

 سـال  نـیم میانگین نمرات دروس دانشجو در دوره کارشناسی ارشد در هر  -13ماده 
تحصـیلی   سـال  نـیم اگر میانگین نمرات دانشـجو در دو  . کمتر باشد 14تحصیلی نباید از 

  .شود میاز ادامه تحصیل محروم آن دانشجو ، باشد 14کمتر از 
 شـود  مـی جداگانه ثبت ، نیاز یا جبرانی در کارنامه دانشجو نمره دروس پیش -تبصره

کـل نمـرات    سـال  نیمتحصیلی و میانگین نمرات  سال نیماما در احتساب میانگین نمرات 
  .شود میدانشجو منظور ن

 غیر در. کمتر باشد 14 میانگین کل نمرات دانشجو در پایان دوره نباید از -14ماده 
  .شود میدوره کارشناسی ارشد شناخته ن التحصیل فارغاین صورت 
میـانگین کـل   ، دانشجویی که پس از گذراندن کلیه واحدهاي درسی دوره -1تبصره 
حـداکثر مـدت مجـاز تحصـیل وي بـه پایـان        کـه  صورتیدر ، کمتر باشد 14نمرات او از 

، گرفته است 14نمره کمتر از آنها  واحد از دروسی را که در 16تا  دتوان می، نرسیده باشد
، در صـورت جبـران کمبـود میـانگین کـل     و تحصـیلی تکـرار کنـد     سال نیمفقط در یک 

  .شود التحصیل فارغ
دانشجویی که به هر دلیل نتواند از ایـن فرصـت اسـتفاده کنـد از ادامـه تحصـیل و       «

  ».1شود میدریافت مدرك تحصیلی محروم 
ریـزي   عـالی برنامـه   شـوراي  2/12/77مورخ  371به موجب مصوبه جلسه  -2تبصره 

 .حذف شده است
ي کارشناسی ارشد که به هر دلیـل از ادامـه تحصـیل    ها دورهدانشجویان  -3تبصره 
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 نـد توان مـی ، چنانچه با دانشگاه محل تحصیل خود تسویه حساب کننـد ، شوند میمحروم 
  .کارشناسی ارشد شرکت نمایند يها دورهمجدداً در آزمون ورودي 

پس از ارزیـابی و تطبیـق بـا     ،آنها واحدهاي درسی قبلی، در صورت قبولی در آزمون
عهـده   ارزیـابی دروس و تطبیـق واحـدها بـر    . شود میي مصوب از آنان پذیرفته ها برنامه

 سال نیمیک  شود میواحد که پذیرفته  12دانشگاه یا مؤسسه پذیرنده است و به ازاي هر 
  .شود میاز طول مدت مجاز تحصیل دانشجو کاسته 

  :پذیرش واحدهاي درسی قبلی این دانشجویان منوط به احراز سه شرط زیر است
و  عـالی  آمـوزش وزارتین فرهنـگ و   عالی آموزشداشتن مجوز از شوراي گسترش  - 1

  ؛و درمان و آموزش پزشکی حسب مورد بهداشت
  ؛پذیرش دانشجو از طریق آزمون سراسري - 2
  1.ریزي برنامه عالی شورايي مصوب ها برنامه اجراي - 3

  نامه پایان -فصل هفتم
آخرین بخـش دوره کارشناسـی ارشـد اسـت کـه طـی آن        نامه پایانتهیه  -15ماده 

زیـر نظـر اسـتاد    ، در یک زمینه مربـوط بـه رشـته تحصـیلی خـود     ، دانشجو موظف است
  .به تحقیق و تتبع بپردازد، راهنما

کمیتـه   تأییـد اسـتاد راهنمـا بـا پیشـنهاد دانشـجو و موافقـت اسـتاد در         -16ماده 
علمی مؤسسه یا خارج از مؤسسه بـا حـداقل مرتبـه     هیأتاز اعضاي ، تحصیالت تکمیلی
  .گردد میاستادیاري تعیین 

شود به جـاي   انتخاب  عالی آموزشخارج از مؤسسه ، چنانچه استاد راهنما -1تبصره 
  .ك دکترا الزامی استشرط استادیاري داشتن مدر

اسـتاد راهنمـا را   ، یی که استادیار به تعداد کافی وجـود نـدارد  ها رشتهدر  -2تبصره 
کمیتـه تحصـیالت تکمیلـی از بـین مربیـان برجسـته مؤسسـه و داراي         تأییدبا  توان می

  .سال سابقه کار مفید آموزشی و پژوهشی انتخاب کرد 10حداقل 
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 سـال  نـیم اول و قبـل از شـروع    سال نیمدانشجو موظف است پس از پایان  -17ماده 
  .خود را با نظر استاد راهنما انتخاب کند نامه پایانسوم تحصیلی موضوع 

  .یابد میکمیته تحصیالت تکمیلی قطعیت  تأییدپس از  نامه پایانموضوع 
کمیته تحصـیالت تکمیلـی    تأییداستاد مشاور پیشنهاد استاد راهنما و پس از  - 18ماده 

  .شود میعلمی یا متخصصان و محققان مربوط انتخاب  هیأتاز بین اعضاي 
متشکل از اسـتاد  ، داوران هیأتدرجلسه دفاعیه توسط  نامه پایانارزشیابی  -19ماده 

نماینده کمیته تحصیالت تکمیلی و دو نفر از بـین   نفر یکاستاد مشاور و حداقل ، راهنما
  .گیرد میی یا متخصصان و محققان داخل یا خارج مؤسسه صورت علم هیأتاعضاي 

داوران در پنج درجـه ارزشـیابی شـده و بـه هـر درجـه        هیأتتوسط  نامه پایان - 20ماده 
  :شود میو این نمره در میانگین کل نمرات دانشجو محاسبه  گیرد میاي تعلق  نمره

  ؛عالی: 20تا  18نمره از 
  ؛بسیار خوب: 18تا  16نمره از 
  ؛خوب: 16تا  14نمره از 
  ؛قابل قبول: 14تا  12نمره از 
  .قابل قبولغیر :کمتر 12نمره از 

تا زمانی که آن را به پایان نرسانده است ، نامه پایاندانشجو پس از انتخاب  -21ماده 
در . نماید نام ثبتي بعد نیز براي آن ها سال نیمتقویم دانشگاهی در  براساس موظف است

و در  شـود  مـی وارد کارنامه دانشجو ، تحصیلی سال نیمدر آخرین  نامه پایاناین حال نمره 
  .میانگین نمرات او منظور خواهد شد

غیرقابل قبول تشخیص داده ، داوران هیأتاز نظر ، نامه پایان که در صورتی -22ماده 
، در مدتی که از حـداکثر مـدت مجـاز تحصـیل وي تجـاوز نکنـد       دتوان میدانشجو ، شود
  .از آن دفاع نماید کنند میداوران تعیین  هیأتخود را کامل و بار دیگر زمانی که  نامه پایان

خود با موفقیت دفاع کنـد از   نامه پایاندانشجویی که در فرصت تعیین شده نتواند از 
  1.شود یمادامه تحصیل و دریافت مدرك تحصیلی محروم 
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اعطاي گواهی گذراندن واحدهاي درسی دوره به دانشجویی که به هر دلیـل از ادامـه   
  1.ماند حسب درخواست دانشجو بالمانع است تحصیل باز می

واحـد رسـاله در    ریـزي  برنامه عالی شوراي 29/8/73مورخ  287بموجب مصوبه جلسه 
  .واحد است 10تا  4دوره کارشناسی ارشد بین 

  سایر مقررات -فصل هشتم
  .انتقال و تغییر رشته در دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته ممنوع است - 23ماده 
در ، در یک رشته و در یک زمان معـین ، ارایه برخی از دروس که صورتیدر -24ماده 
 تأییدآن دروس رابا موافقت استاد راهنما و ، دتوان میدانشجو ، ممکن نباشدمبدأ مؤسسه 

دیگر که مجـري دوره اسـت    عالی آموزشدر یکی از مؤسسات ، کمیته تحصیالت تکمیلی
  .صورت مهمان بگذراند به

در این حال کسب موافقت مؤسسه مقصد هم ضروري است و تعداد واحدهاي درسـی  
  .در یک مؤسسه نباید از نصف واحدهاي درسی دوره تجاوز نماید مهماندانشجوي 
 23مـاده و   25فصـل و   8شـی دوره کارشناسـی ارشـد در    آموز نامه آیین -25ماده 
 25/10/1373مـورخ   ریـزي  برنامـه  عـالی  شورايیکمین جلسه  دویست و نود و تبصره در

و  هـا  دانشـگاه در همـه   1373-74از ابتداي سال تحصیلی  نامه آییناین . رسید تصویب به
، اسـت و از تـاریخ ابـالغ آن    االجرا الزمسراسر کشور  عالی آموزشو مؤسسات  ها پژوهشگاه

ي مغـایر یـا آن بـراي    هـا  دسـتورالعمل هـا و   قبلی و تمـام مقـررات و بخشـنامه    نامه آیین
ي قبل از سـال  ها سالدانشجویان ورودي . گردد میلغو  نامه آییندانشجویان مشمول این 

با موافقت شوراي تحصیالت تکمیلی مؤسسه وضـعیت   ندتوان مینیز  1373-74تحصیلی 
  .شوند التحصیل فارغجدید تطبیق داده و براساس آن  نامه آیینرا با خود 

  
سید محمدرضا هاشمی گلپایگانی -فناوريوزیر علوم، تحقیقات و   

                                                                                                                                               
شرح فوق تغییر یافته  ریزي به عالی برنامه شوراي 2/12/1377مورخ  371تبصره مذکور مصوبه جلسه  -1

  .است
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شوراي  8/8/1389مصوب ) Ph.D( دوره دکترا نامه آیین
  1عالی آموزش ریزي برنامه

  مقدمه
اهداف  خصوص بهو تحوالت عظیم اجتماعی و اقتصادي  فناوريرشد پر شتاب علم و 

شرایطی را بـراي  ، جمهوري اسالمی ایران ساله بیستانداز  ي توسعه و سند چشمها برنامه
بـراي   فنـاوري تحقیقات و ، و مراکز تحقیقاتی پدید آورده است که وزارت علوم ها دانشگاه

تربیـت نیروهـاي   ، و توجـه بیشـتر بـه پـژوهش     فنـاوري ایجاد تحول راهبردي در علم و 
، ص و مـاهر را از طریـق تنـوع در شـیوه پـذیرش دانشـجو در دوره دکتـرا       متخص، متعهد

  .ي کاري خود قرار داده استها اولویتدرصدر 
مــورد ، آموزشـی دوره دکتــرا  نامــه آیـین آخــرین ، بـراي نیــل بـه اهــداف پـیش روي   

ي کارشناسـی و بررسـی در   ها نظریه آوري جمعپس از ، تجدیدنظر قرارگرفت و در نهایت
 -آموزشـی «جدید دوره دکتـرا بـه دو شـیوه     نامه آیین، کارگروه آموزشیجلسات مختلف 

 ،هـا  شـیوه الزم به تأکید است که برگزاري هر یک از . تدوین شد» پژوهشی«و » پژوهشی
البتــه در شــیوه ، مجــاز خواهــد بــود عــالی آمــوزشبــا مجــوز شــوراي گســترش صــرفاً 
ي تخصصـی و تعیـین   هـا  کمیتـه پـس از تصـویب در   ، ي پژوهشـی ها طرح، محور پژوهش

 تـأمین که باید از اعتبارات خارج از مؤسسه ، اعتبارات آن بینی پیشکارفرماي مشخص و 
  .اجرا خواهد شد، شده باشد

                                                                                                                                               
دکتـري ورودي   دانشـجویان دوره ، 1389-1390نامـه ازسـال تحصـیلی     باتوجه به اعتبار ایـن آیـین   -1

 30/3/1388دکتري مصوب  نامه دوره مشمول آیین 1388-1389هاي اول و دوم سال تحصیلی  سال نیم
. نامـه درمجموعـه درج گردیـده اسـت، خواهنـد بـود       عالی که بعد از این آیین ریزي آموزش شوراي برنامه

راي شو 27/1/1384دکتري مصوب  نامه دوره مشمول آیین 1388دکتري قبل از سال  دانشجویان دوره
 .باشند عالی که درادامه درج گردیده است، می ریزي آموزش برنامه
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  :رود میکار  به نامه آیینتعاریف زیر در این ، براي رعایت اختصار -1ماده 
  .است فناوريتحقیقات و ، منظور وزارت علوم :وزارت

  .است) Ph.D( دوره دکتراي تخصصیمنظور  :دوره دکترا
و پژوهشـی کشـور    عـالی  آموزشي ها مؤسسهو  ها دانشگاهمنظور هر یک از  :مؤسسه

  .است که مطابق مقررات وزارت مجازند دوره دکترا برگزارکنند
  .منظور کوچکترین واحد سامانی آموزشی یا پژوهشی مؤسسه است :گروه
  .دوره دکتراست نامه آیین ،منظور :نامه آیین

داراي کارفرمـاي مشـخص اسـت کـه     ، طرح پژوهشی :طرح پژوهشی تقاضا محور
ي هـا  هزینـه اجراي آن به مؤسسه واگذار و اعتبارات کامل پروژه بـه همـراه   ، برابر قرارداد

  .شود میو نتیجه کار نیز تحویل گرفته  تأمیننظارت بر آن توسط کارفرما 
 -است که هدایت رساله دانشجو در شیوه آموزشـی  اي کمیتهمنظور  :کمیته راهبري

، یأت علمی با انتخاب گروه و در شـیوه پژوهشـی  هاستاد راهنما و دو نفر عضو ، پژوهشی
  .معاون پژوهشی و کارفرما بر عهده دارد، مسؤول گروه

ی است که ارزیابی نهایی رساله دانشجو در دوره دکتـرا را  هیأتمنظور  :داوران هیأت
  .داردبر عهده 
 -منظور شوراي تحصیالت تکمیلـی یـا آموزشـی دانشـگاه در شـیوه آموزشـی       :شورا

  .پژوهشی و بر حسب مورد شوراي پژوهشی مؤسسه در شیوه پژوهشی است
اسـت کـه بـه اعطـاي مـدرك       عـالی  آموزشدوره دکترا باالترین دوره تحصیلی  - 2ماده 

ي مختلف علـوم  ها زمینهنوآوري در انجامد و رسالت آن تربیت افرادي است که با  تحصیلی می
این دوره بـه دو شـیوه   . باشند مؤثردر رفع نیازهاي کشور و گسترش مرزهاي دانش  فناوريو 
  .شود میبرگزار » پژوهشی«و » پژوهشی - آموزشی«

و  هیــأت امنــامصــوب  ســاله پــنجي پژوهشــی بــا داشــتن برنامــه هــا مؤسســه - تبصــره
ي پژوهشی ها پروژهي متقاضی به ها دستگاهي مورد نیاز ها پژوهشي الزم و تبدیل ها ساختزیر
نفر دانشجوي دکتراي  5نیز به ازاي هر  ها دانشگاهدوره دکترا پژوهشی را اجرا کنند و  ندتوان می

جـذب کننـد    محـور  پـژوهش یک نفر دانشجوي دکترا به شـیوه   ندتوان میپژوهشی  - آموزشی
  .تقاضامحور داشته باشداستاد راهنما طرح پژوهشی که  این مشروط بر



 ريومجموعه قوانین و مقررات وزارت علوم، تحقیقات و فنا/   54

 

  شرایط پذیرش -3ماده 
  ؛عالی آموزشداشتن شرایط عمومی ورود به ) الف
  ؛»وزارت« تأییدمورد  کارشناسی ارشدداشتن مدرك تحصیلی ) ب
  داشتن صالحیت علمی؛) ج
  .داشتن توانایی در زبان خارجی) د

 نامـه  آیـین  براسـاس  نحوه احراز صالحیت علمی و توانایی در زبان خـارجی  -تبصره
  .شود میي نیمه متمرکز ورودي دکترا مصوب وزارت تعیین ها آزمون

ظرفیت پذیرش دانشجو با توجه به تعداد استاد راهنما که حداقل در مرتبه  -4ماده 
ي تحصیالت تکمیلی و راهنمـایی دو  ها دورهاستادیار با حداقل دو سال سابقه تدریس در 

و مسؤولیت راهنمایی هر دانشجو از ابتدا  شود میتعیین ، باشد کارشناسی ارشد نامه پایان
 تأییـد علمـی و   هیأتبر عهده استاد راهنماست که به درخواست دانشجو و موافقت عضو 

  .شود میتعیین  ربط ذيگروه 
شرایط تعیین استاد راهنما در شیوه پژوهشـی بـه جـاي دو سـال سـابقه       -1تبصره 

کـه حـداقل یـک     باشـد  مـی مجري  عنوان بهی به پایان رساندن دو طرح پژوهش، تدریس
  .و یا در درست اقدام باشد یافته خاتمهطرح باید پژوهشی تقاضامحور 

مسـؤولیت  ، گـروه  تأییـد بـه پیشـنهاد اسـتاد راهنمـا و     ، در صـورت نیـاز   -2تبصره 
اسـتاد راهنمـاي اول   کـه   ایـن  مشـروط بـه  ( راهنمایی رساله دانشجو را دو استاد راهنمـا 

 طـور  بـه ) درصد مسؤولیت هدایت رسـاله را بـر عهـده داشـته باشـد      60 حداقل» اصلی«
  .شوند می دار عهدهمشترك 

یک یا دو استاد مشـاور   توان میبه پیشنهاد استاد راهنما ، در صورت نیاز -3تبصره 
  .براي هدایت دانشجو تعیین کرد

انتخـاب اسـتاد راهنمـا و    ، در شرایط خاص و به تشخیص شوراي مؤسسه -4تبصره 
  .خارج از مؤسسه نیز بالمانع است) با مدرك دکترا( مشاور از بین متخصصان

 -واحـد اسـت کـه در شـیوه آموزشـی      36مجمـوع واحـدهاي دوره دکتـرا     -5ماده 
واحـد آن مربـوط بـه رسـاله      24تـا   18واحد آن واحدهاي درسـی و   18تا  12پژوهشی 

و مرتبط با موضوع رسـاله  واحد آن واحدهاي درسی  8تا  3است و در شیوه پژوهشی نیز 
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واحد آن مربوط به رساله است که در برنامه درسی مصوب هر رشـته   33تا  28دانشجو و 
  .شود میتعیین 

تعیین حداقل و حداکثر واحدهاي درسی در شیوه پژوهشی در هر زمـانی   -1تبصره 
  .پذیرد میگروه صورت  تأییداز دوره تحصیلی با تشخیص و نظر استاد راهنما و 

تسلط بر مفاهیم نوین هر رشته و تقویت تـوان   منظور بهواحدهاي درسی  -2تبصره 
ي پژوهشی با نظر اسـتاد راهنمـا و براسـاس برنامـه     ها فعالیتعلمی دانشجو براي اجراي 

  .شود میدرسی مصوب هر رشته انتخاب 
 هـاي  و میانگین قابل قبـول نمـره   20تا  14، حداقل نمره قبولی در هر درس - 3تبصره 

، باشـد  16دانشـجو کمتـر از   ، ولی چنانچه میانگین. است 20از  16، ها دانشجو در همه درس
هـایی را   تحصیلی درس سال نیمحداکثر در یک ، دانشجو مجاز خواهد بود با نظر استاد راهنما

  .براي جبران میانگین کل بگذراند، عالوه بر سقف واحدهاي درسی
گـروه   تأییـد از به تشخیص استاد راهنما ودر شرایط خاص و در صورت نی -4تبصره 

نمـره  . جبرانی بگذراند عنوان بهواحد درسی را  6دانشجو موظف است حداکثر تا  ربط ذي
  .شود میدروس جبرانی در تعیین میانگین کل محاسبه ن

پژوهشی تا پایـان   -دانشجو موظف است در شیوه آموزشی :موضوع رساله -6ماده 
، ي پژوهشی تقاضـامحور همزمـان بـا پـذیرش    ها طرحاول و در شیوه پژوهشی از  سال نیم

فعالیـت  ، موضوع رساله خود را با هماهنگی استاد راهنما تعیین و پـس از تصـویب شـورا   
  .پژوهشی خود را آغاز کند

 سال نیمپژوهشی تا پایان -طرح پیشنهادي رساله دانشجو در شیوه آموزشی -تبصره
و  یابـد  میاول و پس از تصویب شورا رسمیت  سال نیمدر طول ، سوم و در شیوه پژوهشی

  .است اجراقابل 
  ارزیابی جامع -7ماده 

ي آموزشـی و پژوهشـی دانشـجو اسـت کـه در      ها قابلیتاحراز  منظور بهارزیابی جامع 
آزمـون  دانشجو باید با نظارت معاون آموزشی مؤسسه در یـک  ، پژوهشی -شیوه آموزشی

، که شامل دو یا سه درس اصلی به انتخاب استاد راهنما و تصویب گـروه آموزشـی اسـت   
تحلیـل و اسـتنباط دانشـجو از    ، باشد تا توانمندي اي گونه بهاین آزمون باید . شرکت کند
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 تأییـد علمـی بـا پیشـنهاد گـروه و      هیـأت نفر از اعضـاي   3نظر اساتید راهنما و مشاور و 
، براي آغاز فعالیت پژوهشی سنجیده شـود و در شـیوه پژوهشـی   معاون آموزشی مؤسسه 

ي پژوهشی دانشـجو  ها فعالیتروند پیشرفت  براساس ي پژوهشی دانشجوها قابلیتاحراز 
  .شود میتحصیلی از سوي کمیته راهبري سنجیده  سال نیماست که در پایان هر دو 

پژوهشـی در ارزیـابی جـامع     -میانگین نمرات دانشجو در شیوه آموزشـی  -1تبصره 
تنهـا  ، باشد 16دانشجویی که میانگین ارزیابی جامع وي کمتر از . باشد 16نباید کمتر از 
  .در ارزیابی جامع شرکت کند دتوان مییک بار دیگر 

رت قابل صو ي پژوهشی دانشجو در شیوه پژوهشی بهها فعالیتمیزان پیشرفت  - 2تبصره 
در صورت احراز درجـه قابـل قبـول از سـوي کمیتـه      . شود میقابل قبول سنجیده غیر قبول و
  .ي پژوهشی خود ادامه دهدها فعالیتبه  دتوان میدانشجو ، راهبري

ي پژوهشی دانشجو در شیوه پژوهشـی  ها فعالیتچنانچه میزان پیشرفت  -3تبصره 
بـه وي فرصـت    سـال  نـیم تنها یک ، شوداز سوي کمیته راهبري غیرقابل قبول سنجیده 

 در. دهد ارتقايي پژوهشی خود را به سطح قابل قبول ها فعالیتداده خواهد شد تا روند 
  .از ادامه تحصیل محروم خواهد شد، این صورتغیر

اسـتاد راهنمـا و بـه شـرط کفایـت       تأییـد دانشجو پس از تـدوین رسـاله و    -8ماده 
 -چاپ حداقل یک مقاله براي دانشجویان در شـیوه آموزشـی  ( ي علمی رسالهدستآوردها

پژوهشـی داراي   -پژوهشی و دو مقاله براي دانشجویان شیوه پژوهشی در مجالت علمـی 
مسـؤولیت  ، بایـد اسـتاد راهنمـا   ، ی و همچنـین در شـیوه پژوهشـی   الملل بیننمایه معتبر 

 ،)ا دستگاه اجرایی بپـذیرد فرما یکار  بهیی گو پاسخکفایت کار انجام شده دانشجو را براي 
  .داوران از رساله خود دفاع کند هیأتموظف است در حضور 

دانشجویان هر دو شیوه از تولیـد دانـش    که صورتیدر شرایط خاص و در  -1تبصره 
 صـالح  ذيشـده توسـط مراجـع     تأییـد ارزیـابی و  «اکتشاف و نوآوري ، ثبت اختراع، فنی

» دسـتگاه متقاضـی   تأییـد مـورد  «ی و تصـنیفی  تـألیف کتـاب  ، آثار بدیع هنـري ، »علمی
  .داوران و شورا از ارایه مقاله معاف خواهند بود هیأت تأییدبرخوردار باشند پس از 

چگـونگی دفـاع از رسـاله و    ، داوران هیـأت نحوه تشکیل و شـرح وظـایف    -2تبصره 
شـوراي   تصـویب  بـه تابع دستورالعملی است کـه  ، ي علمی رسالهدستآوردهااحراز کفایت 



  57  / آموزشی :ششمبخش 

 

  .مؤسسه رسیده باشد
 3، استاد یا اساتید راهنما یا اساتید مشاور داوران عبارت از هیأتترکیب  -3تبصره 

علمی در رشته مربوط با درجـه حـداقل اسـتادیاري بـه انتخـاب شـوراي        هیأتنفر عضو 
تحصیالت تکمیلی دانشکده یا شوراي آموزشی و یا پژوهشی پژوهشکده که باید یک نفـر  

، در شیوه پژوهشـی . ي خارج از مؤسسه مجري باشدها مؤسسهن حداقل دانشیار و از از آنا
استاد مشاور معرفی کند که مشاور دانشـجو   عنوان بهیک نفر را  دتوان میدستگاه متقاضی 
  .داوران در جلسات حضور داشته باشد هیأتعضو  عنوان بهها باشد و  در دفاع و داوري

، میـزان نـوآوري  ، کیفیت علمی پژوهش انجـام شـده   براساس ارزیابی رساله -9ماده 
بـه  ، و در نتیجـه آن  شـود  مـی ي پژوهشی و نحوه نگارش انجـام  ها یافتهچگونگی دفاع از 

  :شود مییکی از دو صورت زیر تعیین 
  ؛)خوب، بسیارخوب، عالی: در یکی از سطوح( قبول) الف
  .قابل قبولغیر )ب

 هیأتبنا به تشخیص ، ارزیابی شود» غیرقابل قبول«چنانچه رساله دانشجو  -تبصره
از حداکثر مدت مجـاز  که  این به شرط، دانشجو مجاز است طی حداکثر شش ماه، داوران

براي یک بـار دیگـر   صرفاً  آورد و عمل به اصالحات الزم را در رساله، تحصیل بیشتر نشود
  .از آن دفاع کند

از رسـاله  » قبول«از گذراندن واحدهاي درسی و کسب درجه  دانشجو پس -10ماده 
  ؛شود میخود به دریافت درجه دکترا نایل 

پژوهشـی یـا    -آموزشـی ( مدرك دوره دکتـرا حسـب مـورد بـا ذکـر شـیوه       -تبصره
  .شود میصادر ) پژوهشی

پژوهشی حداقل سـه  ، مدت مجاز تحصیل در دوره دکترا در شیوه آموزشی -11ماده 
 4سـال و حـداکثر    3سال و نیم و حداکثر چهارسال و نیم و در شیوه پژوهشـی حـداقل   

در هـر دو  ، ربط ذيگروه  تأییدسال است و در صورت ضرورت به پیشنهاد استاد راهنما و 
  .تحصیلی به این مدت افزود سال نیمحداکثر تا یک  توان میشیوه 

 دانشجو بنا به عللی خارج از اختیار خود و یـا بـروز مشـکالت    که صورتیدر  -تبصره
بـه پیشـنهاد   ، در حداکثر مدت مجاز موفق به اتمـام تحصـیل نشـود   ، بینی پیشقابل غیر
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کمیسیون بررسی موارد خاص بر حسـب  ، شوراي مؤسسه تأییداستاد راهنماي دانشجو و 
ي هـا  فعالیتو متناسب با  ندک میوضعیت دانشجو را بررسی ، مورد با حضور استاد راهنما

در مـورد مـدت و نحـوه ادامـه تحصـیل یـا اخــراج او       ، کمـی و کیفـی و علمـی دانشـجو    
مدت مذکور جزو حداکثر مجاز تحصیل دانشـجو   بر این اساس ؛ي خواهد کردگیر تصمیم

  .شود میمحسوب 
  :شود میدر موارد زیر دانشجو از ادامه تحصیل در دوره دکترا محروم  -12ماده 

  شود؛16کمتر از ) 5ماده  3با رعایت تبصره ( هاي درسی دانشجو میانگین کل نمره) الف
  ارزیابی شود؛» غیرقابل قبول«و دفاع مجدد ) 9با رعایت تبصره ماده ( رساله دانشجو) ب
  به پایان برسد؛) 11رعایت تبصره ماده  با( مدت مجاز تحصیل دانشجو) ج
 ارزیـابی جـامع   دو فعالیت پژوهشی پـس از  استمراربراي  صالحیت علمی دانشجو) د

  .احراز نشود) 7ماده ، 3با رعایت تبصره (
، در صورت محروم شدن یا انصراف دانشجو از ادامه تحصیل در دوره دکتـرا  -تبصره

 براسـاس  اي را گواهینامـه صـرفاً   ،مؤسسه مجاز است با رعایت ضوابط و مقـررات مربـوط  
  .کارنامه تحصیلی دانشجو صادر کند

در بر گیرنده اصول کلی و ضـوابط اصـلی دوره دکتراسـت و     نامه آییناین  -13ماده 
تـدوین کنـد کـه ضـمن تحقـق       اي گونه بهي اجرایی را ها نامه شیوه، مؤسسه موظف است

  .گان ایجاد نشودآموخت دانشبراي  نامه آیینشروطی مغایر با  نامه آییناصول کلی 
بر عهده معاونت آموزشی است و در موارد مربـوط   نامه آیینتفسیر مواد این  -صرهتب

  .ي پژوهشی با هماهنگی معاونت پژوهشی استها قابلیتبه ارزیابی رساله و 
ي نظارت بر اجراي دوره ها نامه شیوه، و مؤسسه به تناسب وظایف خود» وزارت« - 14ماده 

  .کنند میي اجرایی آن نظارت ها نامه شیوهو  نامه آییندکترا را تنظیم و بر نحوه اجراي این 
 775تبصره در جلسـه   22ماده و  15، مشتمل بر یک مقدمه نامه آییناین  -15ماده 

تصویب شد و براي دانشجویانی که ازسـال   عالی آموزش ریزي برنامهشوراي  8/8/89مورخ 
اسـت و از   االجـرا  الزم، شـوند  مـی و پس ازآن دردوره دکترا پذیرفته  1389-90تحصیلی 

  .شود میلغو  نامه آییني مغایر با این ها نامه آیینها و  کلیه بخشنامه، اجراتاریخ 
  

کامران دانشجو -فناوريوتحقیقات و  وزیر علوم  
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شوراي  30/3/88مصوب ) Ph.D( دکترا دوره نامه آیین
  1عالی آموزش ریزي برنامه

  مقدمه
اهـداف   خصـوص  بهاقتصادي ، و تحوالت عظیم اجتماعی فناوريرشد پر شتاب علم و 

شرایطی را بـراي  ، ساله جمهوري اسالمی ایران انداز بیست ي توسعه و سند چشمها برنامه
بـراي   فنـاوري تحقیقات و ، و مراکز تحقیقاتی پدید آورده است که وزارت علوم ها دانشگاه

تربیـت نیروهـاي   ، پـژوهش و توجـه بیشـتر بـه     فنـاوري ایجاد تحول راهبردي در علم و 
در ، متخصص و ماهر را از طریق تنوع در شیوه پـذیرش دانشـجو در دوره دکتـرا   ، متعهد
  .ي کاري خود قرار داده استها اولویتصدر 

کـه از سـال   ، آموزشـی دوره دکتـرا   نامـه  آیـین آخرین ، روي براي نیل به اهداف پیش
پـس از  ، اسـت و در نهایـت   قرارگرفتـه  مـورد تجدیـدنظر  ، شـد  بدان اسـتناد مـی   1384
و بررسی در جلسـات   عالی آموزشو مراکز  ها دانشگاهي کارشناسی از ها نظریه، آوري جمع

» پژوهشـی  -آموزشی«جدید دوره دکترا به دو شیوه  نامه آیین، مختلف کارگروه آموزشی
  .تدوین شد» پژوهشی«و 

  :رود به کار می نامه آییني زیر در این ها واژه، براي رعایت اختصار -1ماده 
  .است فناوريتحقیقات و ، وزارت علوم، منظور :وزارت

  .است) Ph.D( دوره دکترا، منظور :دوره دکترا
و پژوهشـی کشـور    عالی آموزشي ها مؤسسهو  ها دانشگاههر یک از ، منظور :مؤسسه

  .مجازند دوره دکترا را برگزار کنند، است که مطابق مقررات وزارت

                                                                                                                                               
مشـمول ایـن    1388-1389هاي اول و دوم سال تحصـیلی   سال دانشجویان دوره دکتري ورودي نیم -1

  .نامه خواهند بود آیین
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  .واحد سازمانی آموزشی یا پژوهشی مؤسسه است، ترین کوچک، منظور :گروه
  .دوره دکترا است نامه آیین، منظور :نامه آیین
است که به اعطاي مـدرك   عالی آموزشباالترین دوره تحصیلی ، دوره دکترا -2ماده 

ي مختلـف  ها زمینهانجامد و رسالت آن تربیت افرادي است که با نوآوري در  تحصیلی می
باشـند و بـه دو    مـؤثر در رفع نیازهاي کشور و گسـترش مرزهـاي دانـش     وريفناعلوم و 
  .شود میاجرا » پژوهشی«و » پژوهشی -آموزشی«شیوه 

  :زیر است شرح بهضوابط ورود داوطلبان به دوره دکترا  -3ماده 
  ؛عالی آموزشداشتن شرایط عمومی ورود به ) الف
اي کـه حسـب مـورد بـه      یا دکترا حرفه، داشتن مدرك تحصیلی کارشناسی ارشد) ب
یا وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی رسیده  فناوريتحقیقات و ، وزارت علوم تأیید
  باشد؛
  احراز صالحیت علمی براي ورود به رشته موردنظر؛) ج
  .احراز توانایی در زبان خارجی) د

نحوه احراز صالحیت علمی و توانایی داوطلبان در زبان خـارجی براسـاس    -1تبصره 
بـا اینحـال نحـوه احـراز      ؛شوراي مؤسسه رسـیده باشـد   تصویب بهدستورالعملی است که 

گی دانشـجویان داراي  آمـوخت  دانـش باشد تا مانع  اي گونه بهتوانایی در زبان خارجی نباید 
  بشود؛، نیستند  استعداد درخشان که در یک زبان خارجی قوي

بـراي پـذیرش    دتوانـ  مـی ، شوراي هدایت اسـتعدادهاي درخشـان وزارت   -2تبصره 
را تصـویب   اي ویـژه ضوابط ، در دوره دکترا» استعداد درخشان«داوطلبان مشمول تعریف 

  کند؛
، داوطلب پس از دریافت پذیرش از مؤسسـه و نامنویسـی در دوره دکتـرا    -3تبصره 

  .شود میدانشجوي دوره دکترا نامیده 
اسـتاد  «تحصیلی بر عهده  سال نیممسؤولیت راهنمایی دانشجو از نخستین  -4ماده 

علمی با مرتبه استادیاري و  هیأتاست که به درخواست دانشجو از میان اعضاي » راهنما
  ؛شود میتعیین  ربط ذيگروه  تأییدعملی و  هیأتباالتر و با موافقت عضو 

مسـؤولیت  ، گـروه  تأییـد بـه پیشـنهاد اسـتاد راهنمـا و     ، در صـورت نیـاز   -1 تبصره
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  ؛شوند می دار عهدهمشترك  طور بهراهنمایی رساله دانشجو را بیش از یک استاد 
به تشخیص استاد راهنما یا اساتید راهنما یک یا چند نفر ، در صورت نیاز -2تبصره 
یـا  » اسـتاد مشـاور  « عنـوان  بـه علمی یا سایر متخصصان با مدرك دکترا  هیأتاز اعضاي 

  ؛شوند میاساتید مشاور رساله دانشجو تعیین 
در شرایط خاص و به تشخیص شوراي تحصیالت تکمیلی مؤسسه اسـتاد   -3تبصره 

از خارج از مؤسسـه نیـز انتخـاب    ، از متخصصان با مدرك دکترا ندتوان میراهنما و مشاور 
 .شوند

 18تـا   12واحد است که با شیوه آموزش  36مجموع واحدهاي دوره دکترا  -5ماده 
واحد آن مربوط به رساله است و با شیوه پژوهشـی   24تا  18واحد آن واحدهاي درسی و 

واحـد آن مربـوط بـه رسـاله اسـت کـه در        33تا  28واحد آن واحدهاي درسی و  8تا  3
 .شود میبرنامه درسی مصوب هر رشته تعیین 

تعیین حداقل و حداکثر واحدهاي درسی در شیوه پژوهشی در هر زمـانی   -1تبصره 
  .پذیرد میگروه صورت  تأییداز دوره تحصیلی با تشخیص و نظر استاد راهنما و 

تسلط بر مفاهیم نوین هر رشته و تقویت تـوان   منظور بهواحدهاي درسی  -2تبصره 
ي پژوهشی با نظر اسـتاد راهنمـا و براسـاس برنامـه     ها فعالیتعلمی دانشجو براي اجراي 

  .شود میدرسی مصوب هر رشته انتخاب 
و میـانگین قابـل قبـول     20تـا   14، حـداقل نمـره قبـولی در هـر درس     -3تبصره 

هـاي   ایـن میـانگین براسـاس نمـره    . اسـت  20از  16، هاي دانشجو در همـه درسـها   نمره
، باشـد  16مقـدار آن کمتـر از    کـه  رتیدرصـو  و شود میهاي گذرانده شده محاسبه  درس

هـایی را   تحصـیلی درس  سـال  نیمدانشجو مجاز است با نظر استاد راهنما حداکثر در یک 
  .براي جبران میانگین کل بگذراند، عالوه بر سقف واحدهاي درسی

استاد راهنما یـا   پیشنهاد به تشخیص و، درشرایط خاص و در صورت نیاز -4تبصره 
حداکثر تـا   دروس را دانشجو موظف است تعدادي از، ربط ذيگروه  تأیید و اساتید راهنما

در تعیین میـانگین  آنها  نمره و بگذراند "هاي جبرانی درس" عنوان بهدروس را  واحد از 6
  .شود میکل محاسبه ن

 سـال  نـیم تا پایـان  » پژوهشی -آموزشی«دانشجو در شیوه  :موضوع رساله -6ماده 
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 موظف است موضوع، اول سال نیمهمزمان با پذیرش و از همان ، دوم و در شیوه پژوهشی
  .خود را با هماهنگی استاد راهنما تعیین و فعالیت پژوهشی خود را آغاز کندرساله 

و پژوهشی دانشـجو بـراي آغـاز    ، ي آموزشیها قابلیتاحراز  :ارزیابی جامع -7ماده 
ر شوراي تحصیالت تکمیلـی  در این مرحله دانشجو باید با نظ ؛ي پژوهشی استها فعالیت

دانشکده و یا پژوهشکده در یک آزمون که شامل دو یا سه درس اصلی به انتخاب اسـتاد  
باشـد تـا    اي گونـه  بـه این آزمون بایـد  . شرکت کند، راهنما و تصویب گروه آموزشی باشد

نفـر از اعضـاي    2تحلیل و استنباط دانشجو از نظر اساتید راهنمـا و مشـاور و   ،  توانمندي
  .علمی براي آغاز فعالیت پژوهشی سنجیده شود هیأت

 ؛باشــد 16میــانگین نمــرات دانشــجو در ارزیــابی جــامع نبایــد کمتــر از   -تبصــره
در  دتوانـ  میدیگر  بار یکباشد تنها  16دانشجویی که میانگین ارزیابی جامع وي کمتر از 

  .ارزیابی جامع شرکت کند
استاد راهنما یـا اسـاتید راهنمـا و بـه      تأییددانشجو پس از تدوین رساله و  -8ماده 

چاپ حداقل دو مقاله براي دانشجویان در شیوه ( ي علمی رسالهدستآوردهاشرط کفایت 
موظـف   ،)یالمللـ  بـین پژوهشی معتبـر و داراي نمایـه معتبـر     -آموزشی در مجالت علمی

  .داوران از رساله خود دفاع کند هیأتاست در حضور 
داوران و شـوراي تحصـیالت تکمیلـی     هیـأت  تأییـد در شرایط خاص و با  -1تبصره 

ي علمـی و  هـا  پـژوهش شده توسط سازمان  تأییدثبت اختراع ، تولید دانش فنی( مؤسسه
  .جایگزین چاپ مقاله در شیوه آموزشی شود دتوان می) صنعتی ایران و آثار بدیع هنري

در شیوه پژوهشی دانشجو باید به انجام یک طرح کـاربردي بپـردازد کـه     -2تبصره 
آن دسـتگاه   تأییـد ي اجرایی بـوده و پـس از   ها دستگاهدستاورد آن رافع یکی از نیازهاي 

از یـک وسـیله یـا    » پروتوتایپ«ساخت یک نمونه ( :شامل دستآوردها. باشد میقابل دفاع 
ي وابسته بـه آن  ها زمانساوزارت صنایع یا  ییدتأدستگاه که نمونه داخلی نداشته باشد با 

داشـت و برداشـت یـک رقـم زراعـی بهینـه یـا پـر         ، تولید و ارایه روش کشت،  وزارتخانه
ارایـه یـک   ، وزارت جهاد کشاورزي تأییدي ژنتیکی مطلوب با ها ویژگیمحصول یا گیاه با 

ي هـا  پژوهشسازمان  تأییدبا ) پتنت( ثبت یک اختراع، دانش فنی مورد تقاضاي مشتري
 تأییـد گیري یا تشـخیص بـا    ارایه یک روش جدید درمانی یا پیش، علمی و صنعتی ایران
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هنـري   -طراحی و اجراي یک شیوه جدید معمـاري ، داخلی صالح ذيو مراجع  ها دستگاه
  .فرهنگستان هنر تأییدبا 

ــره  ــایف  -3تبص ــأتوظ ــت    ، داوران هی ــراز کفای ــاله و اح ــاع از رس ــونگی دف چگ
شوراي مؤسسـه رسـیده    تصویب بهتابع دستورالعملی است که ، ي علمی رسالهآوردهادست
  .باشد

 2استاد یا اساتید مشـاور  ، استاد یا اساتید راهنما داوران عبارتند از هیأت -4تبصره 
علمی در رشته مربوط با درجـه حـداقل اسـتادیاري بـه انتخـاب شـوراي        هیأتنفر عضو 

 از نفر یکتحصیالت تکمیلی دانشگاه یا شوراي آموزشی و یا پژوهشی پژوهشکده که باید 
  .ي خارج از دانشگاه باشدها مؤسسهحداقل دانشیار و از آنها 

حضـور   4داوران در تبصـره   هیـأت در شیوه پژوهشی عـالوه بـر ترکیـب     -5تبصره 
  .نماینده دستگاه اجرایی سفارش دهنده پروژه الزامی است

، میـزان نـوآوري  ، ارزیابی رساله براساس کیفیت علمی پژوهش انجـام شـده   -9ماده 
 1و تبصـره   8ي پژوهشی و نحوه نگارش رسـاله براسـاس مـاده    ها یافتهچگونگی دفاع از 

انجـام  » پژوهشـی «یوه همان ماده بـراي شـ   2و تبصره » پژوهشی -آموزشی«براي شیوه 
  :شود میو نتیجه آن به یکی از دو صورت زیر تعیین  شود می

  ؛)خوب، بسیار خوب، با درجه عالی( قبول) الف
  .غیرقابل قبول) ب

 هیأتبنا به تشخیص ، ارزیابی شود» غیرقابل قبول«دانشجو رساله  چنانچه -تبصره
که از حداکثر مدت مجـاز   اینبه شرط ، دانشجو مجاز است طی حداکثر شش ماه، داوران

دیگر از  بار یکبراي صرفاً  آورد و عمل به اصالحات الزم را در رساله، تحصیل بیشتر نشود
  .آن دفاع کند

از رسـاله  » قبول«دانشجو پس از گذراندن واحدهاي درسی و کسب درجه  -10ماده 
  :شود میو به دریافت درجه دکترا نایل  شود میه دوره دکترا شناخته آموخت دانشخود 

گان در هـر  آموخت دانشارزش یکسانی دارد و ، مدرك دکترا در هر دو شیوه -تبصره
  .خواهند شد مند بهرهي فوق از مزایاي استخدامی مترتب بر آن ها شیوهیک از 

اسـتادیار   عنوان به ندتوان میگان دوره دکترا در شیوه پژوهشی آموخت دانش -11ماده 
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یـا   فنـاوري تحقیقات و ، ي وابسته به وزارت علومها پژوهشکدهو  ها پژوهشگاهپژوهشی در 
و مراکـز تحقیقـاتی    هـا  پژوهشـگاه و نیـز   هـا  وزارتخانـه ي تحقیقـاتی مسـتقل   هـا  مؤسسه

ي وابسـته بـه   هـا  پژوهشـکده ي پژوهشـی و  هـا  گروهخصوصی و نیز در مراکز تحقیقاتی و 
  .دانشگاه جذب شوند

و  سـال  نـیم و حـداقل سـه  ، دوره دکتـرا شیوه  مجاز تحصیل در هر دومدت  -12ماده 
گروه  تأییداست و در صورت ضرورت به پیشنهاد استاد راهنما و  سال نیمحداکثر چهار و 

  .تحصیلی به این مدت افزوده خواهد شد سال نیم حداکثر تا یک، ربط ذي
دانشجو بنا به عللی خارج از اختیار خود و یـا بـروز مشـکالت     که صورتیدر  -تبصره

بـه پیشـنهاد اسـتاد    ، در مدت مجاز موفق بـه اتمـام تحصـیل نشـود    ، بینی پیشغیرقابل 
وضـعیت  ، راهنماي دانشجو کمیسیون بررسی موارد خاص مؤسسه با حضور استاد راهنما

در مـورد  ، مـی دانشـجو  ي علهـا  فعالیـت دانشجو را بررسی و متناسب با کمیت و کیفیت 
  .ي قطعی خواهد کردگیر تصمیمادامه تحصیل یا اخراج او نحوه  مدت و

  :شود میدر موارد زیر دانشجو از ادامه تحصیل در دوره دکترا محروم  -13ماده 
 3با رعایت تبصـره  ( هایی که دانشجو گذرانده است هاي درس میانگین کل نمره) الف

  شود؛ 16کمتر از ) 5ماده 
بـا  ( صالحیت علمی دانشجو براي استمرار فعالیت پژوهشی پس از دو بار ارزیابی) ب

  احراز نشود؛) 7رعایت تبصره ماده 
  ارزیابی شود؛» غیرقابل قبول« ،)9با رعایت تبصره ماده ( رساله دانشجو) ج
  .به پایان برسد) 12با رعایت تبصره ماده ( مدت مجاز تحصیل دانشجو) د

در صورت محروم شدن یا انصراف دانشجو از ادامه تحصـیل در دوره دکتـرا    -تبصره
اي را براسـاس   گواهینامـه صـرفاً   ،مؤسسه مجاز است با رعایت ضوابط و مقـررات مربـوط  

  .کارنامه تحصیلی دانشجو صادر کند و در اختیار وي قرار دهد
ه دکتـرا اسـت و   در برگیرنده اصول کلی و ضوابط اصـلی دور  نامه آییناین  -14ماده 

ي اجرایی آن را تدوین و پس از تصـویب در شـوراي   ها دستورالعملموظف است ، مؤسسه
  .مؤسسه اجرا کند

بر عهده معاون آموزشی وزارت اسـت و در صـورت    نامه آیینتفسیر مواد این  -تبصره
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  .نظر معاونت مذکور مورد استناد افراد خواهد بود، بروز ابهام در مفاد آن
ي نظـارت بـر   هـا  دسـتورالعمل ، ارت و مؤسسه به تناسب وظـایف خـود  وز -15ماده 

ي اجرایی آن ها دستورالعملو  نامه آییناجراي دوره دکترا را تنظیم و بر نحوه اجراي این 
  .کنند مینظارت 

مجاز  عالی آموزشبا مجوز شوراي گسترش صرفاً  ،ها شیوهاجراي هر یک از  -16ماده 
ي پژوهشـی مسـتقل و وابسـته بـه     هـا  مؤسسـه ، ها پژوهشگاهخاص ، شیوه پژوهشی. است

ي بـرون  هـا  طـرح ي دکتـرا  هـا  پـروژه است که باید براي  فناوريتحقیقات و ، وزارت علوم
باید براي اجـراي ایـن   ، متقاضی باشند ها دانشگاه که صورتیاي داشته باشند و در  مؤسسه

  .کنند تأمیني دوره را از درآمدهاي اختصاصی مرتبط با صنعت ها هزینهکلیه ، شیوه
 721جلسـه   تبصره در 21ماده و 17، مشتمل بر یک مقدمه نامه آییناین  -17ماده 

 فنـاوري تحقیقات و ، وزیر علوم تصویب به عالی آموزش ریزي برنامهشوراي  30/3/88مورخ 
و پـس از آن در دوره دکتـرا    1388-89رسید و براي دانشجویانی که از سـال تحصـیلی   

هـا و   کلیـه بخشـنامه  ، اجـرا است و از تـاریخ  االجرا الزمسال  5به مدت ، شوند میپذیرفته 
  .شود میلغو  نامه آییني مغایر با این ها نامه آیین

  
محمد مهدي زاهدي -فناوريتحقیقات و ، وزیر علوم  
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  27/1/1384مصوب  (Ph.D)دوره دکترا  نامه آیین
  1ریزي برنامه عالی شوراي

 دمهمق
کشور و با توجه  عالی آموزشدر نظام ) Ph.D( تعیین ضوابط کلی دوره دکترا منظور به

ــه  فنــاوريتحقیقــات و ، بــه سیاســت وزارت علــوم و  هــا دانشــگاهدر تفــویض اختیــار ب
طبـق مـواد ذیـل     ")Ph.D( دوره دکتـرا  نامـه  آیـین "و پژوهشی  عالی آموزشي ها مؤسسه
 :شود میتدوین 

  :رود به کار می نامه آییني زیر در این ها واژه، براي رعایت اختصار -1ماده 
  .است فناوريتحقیقات و ، وزارت علوم، منظور: وزارت

  .است) Ph.D( دوره دکترا، منظور: دوره دکترا
و پژوهشـی کشـور    عالی آموزشي ها مؤسسهو  ها دانشگاههر یک از ، منظور: مؤسسه

  .زارت مجازند دوره دکترا را برگزار کنندو است که مطابق مقررات
  .منظور کوچکترین واحد سازمانی آموزشی یا پژوهشی مؤسسه است: گروه
 .دوره دکترا است نامه آیینمنظور : نامه آیین
است که به اعطـاي مـدرك    عالی آموزشدوره دکترا باالترین دوره تحصیلی  -2ماده 

ي مختلـف  ها زمینهدر  نوآوري انجامد و رسالت آن تربیت افرادي است که با تحصیلی می
 .هاي دانش مؤثر باشند ي کشور و گسترش مرزنیازهادر رفع  فناوريعلوم و 

  : زیر است شرح بهضوابط ورود داوطلبان به دوره دکترا  -3ماده 
  ؛عالی آموزشداشتن شرایط عمومی ورود به ) الف

                                                                                                                                               
و بعد از آن و قبـل از سـال تحصـیلی     1384-1385دي سال تحصیلی ودانشجویان دوره دکتري ور -1

  .نامه خواهند بود مشمول این آیین 1389-1388
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اي کـه حسـب مـورد بـه      داشتن مدرك تحصیلی کارشناسی ارشد یا دکترا حرفه) ب
  ؛درمان و آموزش پزشکی رسیده باشد، وزارت یا وزارت بهداشت تأیید
  ؛احراز صالحیت علمی براي ورود به رشته مورد نظر) ج
 .احراز توانایی در زبان خارجی) د

 براسـاس  توانایی داوطلبان در زبان خـارجی احراز صالحیت علمی و نحوه  -1تبصره 
 .شوراي مؤسسه رسیده باشد تصویب بهدستورالعملی است که 

بـراي پـذیرش    دتوانـ  مـی ي درخشـان وزارت  اسـتعدادها شوراي هـدایت   -2تبصره 
را تصـویب   اي ویـژه در دوره دکترا ضـوابط   "استعداد درخشان"داوطلبان مشمول تعریف 

 .کند
، دریافت پذیرش از مؤسسه و نام نویسـی در دوره دکتـرا   داوطلب پس از -3تبصره 

 .شود میدانشجوي دوره دکترا نامیده 
تحصـیلی بـر عهـده     سـال  نـیم مسـؤولیت راهنمـایی دانشـجو از نخسـتین      -4ماده 

علمـی بـا مرتبـه     هیـأت است که به درخواست دانشجو از میـان اعضـاي    "استادراهنما"
 .شود میتعیین  ربط ذيگروه  تأییدعلمی و  هیأتاستادیاري و باالتر و با موافقت عضو 

مسـؤولیت  ، گـروه  تأییـد بـه پیشـنهاد اسـتاد راهنمـا و     ، در صـورت نیـاز   -1تبصره 
 .شوند می دار عهده، مشترك طور بهراهنمایی رساله دانشجو را بیش از یک استاد راهنما 

یـک یـا چنـد تـن از اعضـاي      ، به تشخیص استاد راهنمـا ، در صورت نیاز -2تبصره 
 .شوند میرساله دانشجو تعیین  "استاد مشاور" عنوان بهعلمی یا سایر متخصصان  هیأت

واحد آن درسـی   18تا  12واحد است که  36مجموع واحدهاي دوره دکترا  -5ماده 
واحد آن مربوط به رساله است که در برنامه درسی مصوب هر رشـته تعیـین    24تا  18و 

 .شود می
ت تـوان  یـ تسلط بر مفاهیم نوین هر رشته و تقو منظور بهي درسی واحدها -1ه تبصر

 براسـاس  با نظـر اسـتاد راهنمـا و   ، ي پژوهشی دورهها فعالیتعلمی دانشجو براي اجراي 
 .شود میبرنامه درسی مصوب هر رشته انتخاب 

و میــانگین قابــل قبــول  20از  14، حــداقل نمــره قبــولی در هــر درس -2تبصــره 
هـاي   نمـره  براسـاس  ایـن میـانگین  . اسـت  20از  16هـا   هاي دانشجو در همه درس نمره
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، باشـد  16مقـدار آن کمتـر از    کـه  صورتیو در  شود میهاي گذرانده شده محاسبه  درس
هـایی را   تحصـیلی درس  سـال  نیمدانشجو مجاز است با نظر استاد راهنما حداکثر در یک 

 .ان میانگین کل بگذراندي درسی براي جبرواحدهاعالوه بر سقف 
گروه  تأییدبه پیشنهاد استاد راهنما و ، در شرایط خاص و در صورت نیاز -3تبصره 

 عنـوان  بـه هـاي دوره کارشناسـی ارشـد را     دانشجو موظف است تعدادي از درس، ربط ذي
در تعیـین  آنها  ها اجباري است اما نمره گذراندن این درس. بگذراند "هاي جبرانی درس"

 .شود میمیانگین کل محاسبه ن
اول تحصیلی موضوع رساله خود را بـا   سال نیمدانشجو موظف است تا پایان  -6ماده 

 .هماهنگی استاد راهنما تعیین و فعالیت پژوهشی خود را آغاز کند
ي آموزشـی و پژوهشـی دانشـجو بـراي اسـتمرار      ها قابلیتچگونگی ارزیابی  -تبصره

و نحــوه تصــویب موضــوع رســاله دانشــجو مطــابق  ) عارزیــابی جــام( فعالیــت پژوهشــی
مؤسسـه موظـف اسـت    . شوراي مؤسسـه رسـیده باشـد    تصویب بهدستورالعملی است که 

سـوم تحصـیلی    سـال  نـیم ترتیبی اتخاذ کند که موضوع رساله دانشجو حداکثر تـا پایـان   
 .نهایی برسد تصویب بهدانشجو 

راهنمـا و بـه شـرط کفایـت      اسـتاد  تأییـد دانشجو پس از تـدوین رسـاله و    -7ماده 
، هـاي معتبـر علمـی    انتشار مقاله در مجالت و همایش اعم از( ي علمی رسالهدستآوردها

موظـف اسـت در حضـور     ،)آثار بـدیع هنـري و امثـال آن   ، تولید دانش فنی، ثبت اختراع
 .داوران از رساله خود دفاع کند هیأت

چگـونگی دفـاع از رسـاله و احـراز کفایـت      ، داوران هیـأت ترکیب و وظایف  -تبصره
شوراي مؤسسـه رسـیده    تصویب بهتابع دستورالعملی است که ، ي علمی رسالهدستآوردها

 .باشد
، میـزان نـوآوري  ، کیفیت علمی پژوهش انجام شـده  براساس ارزیابی رساله -8ماده 

و نتیجـه آن بـه    شود میي پژوهشی و نحوه نگارش رساله انجام ها یافتهچگونگی دفاع از 
  : شود مییکی از دو صورت زیر تعیین 

 .قابل قبولغیر )ب ؛)خوب، بسیار خوب، با درجه عالی( قبول) الف
بنـا بـه تشـخیص    ، ارزیـابی شـود   "قابل قبول غیر "چنانچه رساله دانشجو  -تبصره
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که از حداکثر مـدت   به شرط این، دانشجو مجاز است طی حداکثر شش ماه، داوران هیأت
 بـار  یـک بـراي  صرفاً  آورد و عمل به اصالحات الزم را در رساله، ز تحصیل بیشتر نشودمجا

 .دیگر از آن دفاع کند
از رساله  "قبول  "ي درسی و کسب درجه واحدهادانشجو پس از گذراندن  -9ماده 

 .گردد میو به دریافت درجه دکترا نایل  شود میه دوره دکترا شناخته آموخت دانش، خود
سال اسـت و در صـورت ضـرورت بـه      4مدت مجاز تحصیل در دوره دکترا  -10ماده 

تحصیلی به این مـدت   سال نیم 2حداکثر تا ، ربط ذيگروه  تأییدپیشنهاد استاد راهنما و 
 .شود میافزوده 

 دانشجو بنا به عللی خارج از اختیار خود و یـا بـروز مشـکالت    که صورتیدر  -تبصره
مجاز موفـق بـه اتمـام تحصـیل نشـود بـه پیشـنهاد اسـتاد         در مدت ، بینی پیشقابل غیر

وضعیت ، کمیسیون بررسی موارد خاص مؤسسه با حضور استاد راهنما، راهنماي دانشجو
در مـورد  ، ي علمـی دانشـجو  هـا  فعالیـت دانشجو را بررسی و متناسب با کمیت و کیفیت 

  .ي قطعی خواهد کردگیر تصمیممدت و نحوه ادامه تحصیل یا اخراج او 
  :شود میدر موارد زیر دانشجو از ادامه تحصیل در دوره دکترا محروم  -11ماده 

 2با رعایت تبصـره  ( هایی که دانشجو گذرانده است هاي درس میانگین کل نمره) الف
  ؛شود 16کمتر از ) 5ماده 

بـا  ( صالحیت علمی دانشجو براي استمرار فعالیت پژوهشی پس از دو بار ارزیابی) ب
  ؛احراز نشود) 6ماده رعایت تبصره 

  ؛ارزیابی شود "قابل قبول غیر ") 8با رعایت تبصره ماده ( رساله دانشجو) ج
 .به پایان برسد) 10با رعایت تبصره ماده ( مدت مجاز تحصیل) د

، در صورت محروم شدن یا انصراف دانشجو از ادامه تحصیل در دوره دکتـرا  -تبصره
 براسـاس  اي را نامـه  گـواهی صـرفاً   ،ات مربـوط مؤسسه مجاز است با رعایت ضوابط و مقرر

 .کارنامه تحصیلی دانشجو صادر کند و در اختیار وي قرار دهد
در برگیرنده اصول کلی و ضوابط اصـلی دوره دکتـرا اسـت و     نامه آییناین  -12ماده 

ي اجرایی آن را تدوین و پـس از تصـویب در شـوراي    ها دستورالعملمؤسسه موظف است 
  .کندمؤسسه اجرا 
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بر عهده وزارت اسـت و در صـورت بـروز ابهـام در      نامه آیینتفسیر مواد این  -تبصره
 .مفاد آن نظر وزارت مورد استناد خواهد بود

ي نظـارت بـر   هـا  دسـتورالعمل ، وزارت و مؤسسه به تناسب وظـایف خـود   -13ماده 
ي اجرایی آن ها دستورالعملو  نامه آییناجراي دوره دکترا را تنظیم و بر نحوه اجراي این 

 .کنند مینظارت 
چهـارده مـاده و چهـارده تبصـره در     ، مشتمل بر یک مقدمه نامه آییناین  -14ماده 

وزارت رسـید و بـراي دانشـجویانی     ریزي برنامه عالی شوراي تصویب به 27/1/1384تاریخ 
ــیلی   ــال تحص ــه از س ــه   1384 -85ک ــرا پذیرفت ــس از آن در دوره دکت ــیو پ ــوند م ، ش

  .ي قبل نیز تسري یابدها دورهبه دانشجویان  دتوان میست و با تصویب مؤسسه االجرا الزم
 

جعفر توفیقی -فناوريوزیر علوم، تحقیقات و   
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 نحوه پذیرش دانشجو در دوره دکتري تخصصی نامه آیین
)Ph.D (16/5/89مصوب جلسه مورخ  1نوبت دوم  

  عالی آموزششوراي گسترش 
  مقدمه

در جهت رفع نیازهاي  ها دانشگاهي علمی ها توانمنديو  ها قابلیتدر راستاي بهینه از 
ي هـا  فرصتایجاد  منظور بهافزایش ظرفیت پذیرش دانشجو  تخصصی جامعه از یک سو و

بــه ) Ph.D( مناســب بــراي ادامــه تحصــیل متقاضــیان ورود بــه دوره دکتــري تخصصــی 
با مجوز شوراي گسـترش آمـوزش    شود میاجازه داده  عالی آموزشو مؤسسات  ها دانشگاه

) Ph.D( در آزمـون دوره دکتـري تخصصـی    کننـدگان  شـرکت اسالمی همه ساله از بـین  
اضـافه بـر    صورت بهذیل و  شرح بهنوبت دوم مشروط به احراز شرایط  صورت بهتعدادي را 

  :سهمیه آزاد خود پذیرش کنند
  :گرفته شده استکار  بهتعاریف زیر  نامه آییندر این  -تعاریف -1ماده 

  .فناوريتحقیقات و ، وزارت علوم :وزارت
پذیرنده دانشجوي دوره دکتري کـه داراي   عالی آموزشدانشگاه یا مؤسسه  :دانشگاه

  .است عالی آموزشمجوز اجراي دوره از شوراي گسترش 
، مهندسـی فنـی و  ، علـوم پایـه  ، علـوم انسـانی  ، گانـه  ي نـه هـا  گـروه  :گروه آموزشی

  .ي خارجی و تربیت بدنی و علوم ورزشیها زبان، پزشکی، دامپزشکی، هنر، کشاورزي
با پرداخت شهریه ، دوره تحصیلی که پذیرفته شده آزمون سراسري :دوره نوبت دوم

                                                                                                                                               
فنـاوري بـه    معاون آموزشی وزیر علوم، تحقیقات و 3/11/89مورخ  81159/2باتوجه به نامه شماره  -1

نوبت دوم دوره دکتـري پـس از موافقـت     يپذیرش دانشجو(عالی  ها و مؤسسات آموزش رؤساي دانشگاه
  .)پذیر است عالی امکان ها و مؤسسات آموزش عالی توسط دانشگاه شوراي گسترش آموزش



 ريومجموعه قوانین و مقررات وزارت علوم، تحقیقات و فنا/   72

 

تحصـیل  ) در نوبـت دوم کـاري  ( عـالی  آمـوزش در یکی از مؤسسات ، حضوري صورت بهو 
  .کند می

متقاضی شرکت در آزمون دکتري که داراي مـدرك تحصـیلی کارشناسـی     :داوطلب
  .باشد میوزارتین  تأییدارشد مورد 
  آزمون نیمه متمرکز ورودي دوره دکتري :آزمون
مقررات و ضوابط حاکم بر پـذیرش دانشـجو در ایـن دوره بـه     ، کلیه مراحل -2ماده 

شامل داوطلبان پذیرش در دوره دکتري تخصصـی نوبـت دوم نیـز    ) روزانه( روش معمول
  .باشد می

پـذیرش دانشـجو در ایـن دوره در دانشـگاه مشـروط بـه تکمیـل ظرفیـت          -3ماده 
  .باشد میدانشکده همان دانشگاه / پیشنهادي از سوي گروه) روزانه( پذیرش سهمیه

د اضـافه بـر   درصـ  30تـا حـداکثر   ، ظرفیت پـذیرش دانشـجو در ایـن دوره    -4ماده 
  .باشد می) روزانه( ظرفیت پذیرش دانشجوي دکتري سهمیه عادي

ي نیمـه  هـا  آزمـون  نامـه  آیـین روش پذیرش دانشجو در این دوره بر مبناي  -5ماده 
  .شود میانجام  8/8/89متمرکز ورودي دوره دکتري مصوب 

دانشـجوي متقاضـی انصـراف از تحصـیل در ایـن دوره پـس از موافقـت         -1تبصره 
مجوز ثبت نام و شرکت در آزمون دکتـري  ، دانشگاه و صدور حکم انصراف قطعی از دوره

  .سال بعد را خواهد داشت
بـه هـیچ وجـه    ) روزانه( تغییر سهمیه دانشجوي نوبت دوم به نوبت عادي -2تبصره 

  .نیز ارتباط ندارد) روزانه( مالی در ظرفیت سهمیه عاديو به تغییرات احت باشد میمجاز ن
در صورت عدم موافقت یا انصراف داوطلـب یـا داوطلبـان واجـد شـرایط       -3تبصره 

به فرد یا افراد واجد شـرایط بعـدي تعلـق     ترتیب بهاولویت پذیرش ، پذیرش در این دوره
  .خواهد گرفت

 این دوره مازاد بر ظرفیـت عـادي  ظرفیت پذیرش دانشجو در که  این نظر به -6ماده 
ي هـا  هزینـه دانشجو شخصا با عقد قرارداد با دانشـگاه ملـزم بـه پرداخـت     ، است) روزانه(

  .باشد میهاي دانشگاه  تحصیل براساس قرارداد منعقده و مطابق مقررات و تعرفه
، تعهد مـالی  گونه هیچاین دوره مشمول  شدگان پذیرفتهي تحصیل ها هزینه -7ماده 
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  .شود میعین حال کاهش یا بخشودگی شهریه نو در 
خوابگـاه و سـایر    تـأمین تعهـدي در قبـال    گونـه  هیچدانشگاه مجري دوره  -8ماده 

  .امکانات رفاهی به دانشجویان ندارد
 16/5/89تبصره در جلسـه مـورخ    3ماده و  9، در یک مقدمه نامه آییناین  -9ماده 

س از موافقـت شـوراي یـاد شـده بـا      رسـید و پـ   تصـویب  به عالی آموزششوراي گسترش 
و مؤسسـات   هـا  دانشـگاه نوبـت دوم در دوره دکتـري توسـط     صـورت  بـه پذیرش دانشجو 

  .قابل اجراست عالی آموزش
  

کامران دانشجو -فناوريوزیر علوم، تحقیقات و   
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مصوب   هدایت استعدادهاي درخشان  ي حمایت وها سیاست
 انقالب فرهنگی عالی شوراي 22/2/1377مورخ  419جلسه 

سـنین و   هنـري و فنـی در  ، ادبـی ، ي علمـی هـا  زمینـه استعدادهاي درخشان در  -1
  :شود میعملی  زیر هاي راهاین شناسایی از . شوند میي مختلف تحصیلی شناسایی ها دوره
  ؛تربیتی هر دوره آموزشی و، رفتاري، ي هوشیها شاخصتدوین  )الف 

  .تعمیم آن به سطح روستاها و مراکز دورافتاده شناسایی موجود و ها روشاصالح  )ب
ي حمـایتی و هـدایتی   هـا  برنامـه کلیه استعدادهاي شناسایی شده تحت پوشـش   -2
  :گیرد میزیرصورت  هاي راهاین امر از . گیرند میقرار
  ؛توسعه مراکز آموزشی ویژه آنان )الف 

براي توجه به رشـد   عالی آموزشیی در آموزش و پرورش و ها شیوهاجراي  ابداع و )ب
  .این استعدادها

بـه آن   دادن اولویـت نظام تربیتی و معنوي متناسب با نیاز ایـن اسـتعدادها و بـا     -3
  .شود میتدوین 

چـارچوب   تحقیقـاتی وصـنعتی مجـاز خواهنـد بـود در     ، مؤسسات آموزشی -تبصره 
وزیـران تصـویب    هیـأت که با پیشنهاد سـازمان امـور اداري و اسـتخدامی در     اي نامه آیین

تسـهیالت ویـژه    خواهد شد به جذب استعدادهاي درخشان مورد نیاز خـود بـا شـرایط و   
  .بپردازند

تحقیقـاتی و خـدماتی کـه در راسـتاي رشـد      ، اداري، تسهیالت و امکانـات مـالی   -4
  .شود می ارایهاستعدادهاي درخشان دخیل باشند 

و امکانات الزم از طریق وضـع  از صاحبان استعدادهاي درخشان با ارایه تسهیالت  -5
 ي علمـی و هـا  فعالیـت   رفع موانـع دسـت و پـاگیر اداري در مسـیر    ، قوانین ویژه آموزشی

  .شود میاداري و خدماتی حمایت ، ي مالیها حمایتو ، تحقیقاتی
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نسـبت بــه توسـعه و تقویــت مراکـز تحقیقــاتی و علمـی پیشــرفته بـراي جــذب       -6
و خارج کشـور   ي تحصیالت تکمیلی داخل ها دورهاز  التحصیل فارغاستعدادهاي درخشان 

  .اهتمام کافی مبذول شود
از کـه   این بدون ندتوان مینخبگان علمی و متخصصان ایرانی مقیم خارج از کشور  -7

به داخل کشـور   ربط ذينظرخدمت نظام وظیفه مشکلی داشته باشند به تشخیص وزراي 
  .رفت و آمدکنند

و کارشناسـان بـه انتخـاب وزراي فرهنـگ و      اننظـر  صـاحب متشکل از  اي کمیته -8
فرهنـگ و ارشـاد    آمـوزش و پـرورش و  ، درمان و آموزش پزشـکی ، بهداشت، عالی آموزش

را تـدوین و   ها سیاستاجرایی این  نامه آیین، 1ي بند الفها شاخصاسالمی ضمن تدوین 
ـ تـا   دهد میه یدرخشان ارا براي تصویب به شوراي هدایت استعدادهاي نهـایی   تصـویب  هب

  .وزیران برسد هیأت
هاي  اجرایی مواد فوق براي استعدادهاي درخشانی که جذب حوزه نامه آیین -تبصره 

شـوراي هـدایت    توسـط شـوراي مـدیریت حـوزه علمیـه قـم تهیـه و بـه         شوند میعلمیه 
  .شود میاستعدادهاي درخشان پیشنهاد 

ــن  -9 ــتای ــا سیاس ــه   9 در ه ــاده و دو تبصــره در جلس ــورخ  419م  22/2/1377م
  .انقالب فرهنگی به تصوب رسید عالی شوراي

  
سید محمد خاتمی -انقالب فرهنگی عالی شورايرییس جمهور و رییس    
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ویژه  نتشکیل شوراي هدایت استعدادهاي درخشا هنام یینآ
به استناد مصوب جلسه  فناوريتحقیقات و ، وزارت علوم

  انقالب فرهنگی عالی شوراي 22/5/81مورخ  502
تعریف و هدف براي نیل به هـدف شکوفاسـازي اسـتعدادهاي درخشـان در      -1ماده 

شــوراي هــدایت اســتعدادهاي «شــورایی بــا عنــوان  فنــاوريتحقیقــات و ، وزارت علــوم
هـاي   هاي عملیاتی و به اجرا در آوردن طرح راهنمایی ها و براي تعیین سیاست» درخشان

 عـالی  آمـوزش هـا و مؤسسـات    استعدادهاي درخشـان در دانشـگاه  آزمایشی شکوفاسازي 
هـاي خـود بـا اسـتفاده از اختیـارات ویـژه        براي ایفاي رسالت، این شورا. شود تشکیل می

  .کند ها و مقررات موجود اقدام می نامه نسبت به وضع مقررات خاص و اصالح آیین
  شرح وظایف و اختیارات شورا -2ماده 

شکوفاسـازي اسـتعدادهاي    منظـور  بـه هاي عملیاتی  راهنماییها و  تعیین سیاست -1
  ؛فناوريتحقیقات و ، درخشان در وزارت علوم

  ؛هاي آموزشی خاص استعدادهاي درخشان ها و برنامه نامه آیین، ها تصویب طرح -2
  ؛هاي مصوب تعیین ضوابط و مقررات مورد نیاز براي اجراي برنامه -3
  ؛ها و مراکز اجرایی انتخاب دانشگاهتعیین ضوابط و معیارهاي  -4
ها و مراکـز   هاي خاص استعدادهاي درخشان به دانشگاه صدور مجوز اجراي برنامه -5

  ؛واجدشرایط
  ؛ها هاي مصوب و ارزیابی اثربخشی اجراي برنامه اجراي برنامه هنظارت بر نحو -6
سـاختن  هـاي مصـوب و برطـرف     فراهم ساختن امکانات الزم براي اجـراي برنامـه   -7

  ؛مشکالت موجود در این زمینه
ها بـر مبنـاي    اصالح و یا توقف اجراي برخی از برنامه، گیري در مورد ادامه تصمیم -8

  ه؛آمد عمل به هاي ارزیابی



  77  / آموزشی :ششمبخش 

 

هـا و مراکـز    تخصیص اعتبارات خاص پرورش استعدادهاي درخشان بـه دانشـگاه   -9
هـاي   و اصـالح برنامـه   هاي تخصصی و کارشناسـی بـراي تـدوین    تشکیل کمیته و اجرایی

  .ها و مشکالت خاص این دوره مسایلحل  منظور بهها  نامه آموزشی وآیین
  ترکیب اعضا -3ماده 

  ؛فناوريتحقیقات و ، وزیر علوم -1
  ؛فناوريتحقیقات و ، معاون آموزشی وزارت علوم -2
  ؛فناوريتحقیقات و ، معاون پژوهشی وزارت علوم -3
  علمی و صنعتی ایران؛هاي  رییس سازمان پژوهش -4
  رییس سازمان سنجش آموزش کشور؛ -5
  ؛فناوريتحقیقات و ، ریزي وزارت علوم برنامه عالی شورايدبیر  -6
و مؤسسات پژوهشی به پیشـنهاد وزیـر    ها دانشگاهعلمی  هیأتسه نفر از اعضاي « -7
  ؛1»انقالب فرهنگی عالی شوراي تأییدو  فناوريتحقیقات و ، علوم
 شورا؛دبیر  -8
 .2رییس دانشگاه آزاد اسالمی -9

 .شوند انتخاب می فناوريتحقیقات و ، به پیشنهاد و حکم وزیر علوم 7اعضاي بند  - 1تبصره 
 فناوريتحقیقات و ، دبیرخانۀ شورا در حوزة معاونت آموزشی وزارت علوم -2تبصره 
تحقیقـات و  ، وزیـر علـوم  شود و دبیر شورا به پیشنهاد معاون آموزشی و حکم  تشکیل می

 .شود تعیین می فناوري
یابد و براي  جلسات شورا با حضور رییس یا نایب رییس شورا رسمیت می -3تبصره 

 .نفر از اعضاي شورا ضروري است 7موافق رأي  اتخاذ تصمیم در هر مورد
مـورخ   502تبصره بـه اسـتناد مصـوبه جلسـه      3ماده و  4نامه در  این آیین -4ماده 

  .شود حسب مورد ابالغ می انقالب فرهنگی عالی شوراي 22/5/1381
  

سید محمد خاتمی -انقالب فرهنگی عالی شورايرییس جمهور و رییس   

                                                                                                                                               
 عالی انقالب فرهنگی شوراي 21/04/1384مورخ  565 جلسه اصالحیه مصوب-1
 همان -2
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ارایه تسهیالت به برگزیدگان علمی براي ورود به  نامه آیین
شوراي هدایت  5/2/1390ي تحصیلی باالتر مصوب ها دوره

  1استعدادهاي درخشان
  مقدمه

 419ي حمایت و هدایت استعدادهاي درخشـان مصـوب جلسـه    ها سیاستدر اجراي 
، قـانون اهـداف   2بخـش ج از مـاده    5انقالب فرهنگی و بند  عالی شوراي 22/2/77مورخ 

 18/5/83مصـوب جلسـه مـورخ     فنـاوري تحقیقـات و  ، وظایف و تشـکیالت وزارت علـوم  
عدادهاي بـراي شناسـایی و حمایـت از اسـت     ریـزي  برنامهمجلس شوراي اسالمی مبنی بر 

هاي مختلف علوم و  ي راهبردي کشور در حوزهها اولویتبه سمت آنها  درخشان و هدایت
پنجم توسعه جمهوري اسالمی ایـران مبنـی    ساله پنجقانون برنامه  18نیز در اجراي ماده 

 منظـور  بـه و  فناوريي هدفمند مادي و معنوي از نخبگان و نوآوران علمی و ها حمایتبر 
  :شود میذیل تدوین  نامه آیین، تسهیل ادامه تحصیل برگزیدگان علمی

  :رود میکار  به نامه آییني زیر در این ها واژه، رعایت اختصار منظور به -1ماده 
  فناوريتحقیقات و ، وزارت علوم :وزارت

تحقیقـات و  ، شـوراي هـدایت اسـتعدادهاي درخشـان وزارت علـوم      :شوراي هدایت
  .فناوري

  .سازمان سنجش آموزش کشور :سنجشسازمان 
و پژوهشی کشور است کـه   عالی آموزشي ها مؤسسهو  ها دانشگاههر یک از  :دانشگاه

درمـان و آمـوزش پزشـکی    ، و بهداشـت  فنـاوري تحقیقات و ، طبق مقررات وزارتین علوم
                                                                                                                                               

 3536/21اره نامـه شـم   بر اسـاس آیـین   91-92سال اول سال تحصیلی  چنانچه دانشگاهی براي نیم -1
  .سال مذکور بالمانع است اقدام به پذیرش بدون آزمون نموده باشد، صرفاً براي نیم 1386/ 31/6مورخ 
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  .کنند میفعالیت 
  .دوره تحصیلی فعلی متقاضی :تر پاییندوره 

  .بالفاصله بعدي متقاضیدوره تحصیلی  :دوره باالتر
کمیتـه کارشناسـی مسـایل اسـتعدادهاي درخشـان مسـتقر در        :کمیته کارشناسی

  .حوزه معاونت آموزشی وزارت
هـاي مـذکور در دفترچـه راهنمـاي انتخـاب       محـل  -هر یک از رشته :محل -رشته

  .ي تحصیلی در سال ورود دانشجو به دانشگاهها رشته
افراد مشمول یکی از مفاد این ماده بـدون شـرکت در آزمـون ورودي بـراي      -2ماده 

  .شوند میجایابی  ها دانشگاهتحصیل در دوره باالتر توسط سازمان سنجش در 
  )پیوسته و ناپیوسته( دوره کارشناسی -2-1

موضـوع مصـوبات   ( آمـوزي  دارندگان نشان طـالي کشـوري المپیادهـاي دانـش     )الف
  ؛با معرفی دبیرخانه المپیاد، در رشته مرتبط) انقالب فرهنگی عالی شوراي
با معرفی معاونت دانشـجویی وزارت  ) در دوره کاردانی( دانشجویان نمونه کشوري )ب

به شرطی که به لحاظ میانگین کل همتـراز از پـانزده درصـد برتـر در بـین دانشـجویان       
  ؛)رشناسی ناپیوستهبراي ورود به دوره کا( ورودي خود باشند و هم رشته هم

، از قبیـل خـوارزمی  ( ي معتبر علمـی ها جشنوارههاي اول تا سوم  برگزیدگان رتبه )پ
در رشته یا گروه آموزشی مرتبط با طرح ابتکاري خود یـا  ) رازي و فارابی، جوان خوارزمی

بـا   هـا  جشـنواره با معرفـی دبیرخانـه هـر یـک از     ، اند شدهکه در آن برگزیده  ییها هزمین
  ؛مشارکت حداقل سی و پنج درصد

دانشجوي رتبه اول دوره کاردانی ناپیوسته با معدل کتبـی نهـایی دوره متوسـطه     )ت
ورودي دانشـگاه محـل    و هـم  رشـته  هـم حداقل هفده به شرطی که در بـین دانشـجویان   

تحصیلی داراي میـانگین کـل حـداقل هیجـده باشـد و       سال نیمتحصیل خود پس از سه 
بــراي ورود بــه دوره کارشناســی ( ه شـود آموختــ دانــش ســال نـیم چهــار حـداکثر ظــرف  

  ؛)ناپیوسته
ابالغیه شماره  براساس پذیرش دانشجویان رتبه اول دوره کاردانی پیوسته -1تبصره 

  .شود میاي انجام  و از طریق دانشگاه فنی و حرفه 14/6/90مورخ  98615/21
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هـاي فنـی    ي دانشجویی آموزشکدهها مسابقههاي اول تا سوم مرحله کشوري  رتبه )ث
اي که به لحاظ میانگین کل دوره کاردانی جزو ده درصد برتر در بین دانشـجویان   و حرفه

 -بـراي ورود بـه دوره کارشناسـی ناپیوسـته مهـارتی     ، ورودي خـود باشـند   و هم رشته هم
کـاربردي و سـایر    -دانشـگاه جـامع علمـی   ، اي هاي فنـی و حرفـه   کاربردي در آموزشکده

  .ها مسابقهي مجري دوره کارشناسی ناپیوسته با معرفی دبیرخانه این ها دانشگاه
  کارشناسی ارشددوره  -2-2

دانشـجویی بـراي    -هاي اول تا پانزدهم نهایی المپیادهاي علمی برگزیدگان رتبه )الف
  ؛ي مرتبط با معرفی دبیرخانه المپیادها رشتهبرگزیده یا رشته  ورود به همان

سـازمان سـنجش موظـف اسـت حـداکثر بیسـت درصـد از ظرفیـت دوره          -تبصره
اولویت علمی و نتـایج کسـب شـده در     براساس را ها رشتهدر هر یک از  کارشناسی ارشد

  .به برگزیدگان مذکور اختصاص دهد، المپیادها
بـا معرفـی معاونـت دانشـجویی     ) دوره کارشناسـی  در( دانشجویان نمونه کشوري )ب

وزارت به شـرطی کـه بـه لحـاظ میـانگین کـل همتـراز از پـانزده درصـد برتـر در بـین            
  ؛ورودي دردانشگاه متقاضی باشند و هم رشته همدانشجویان 

، از قبیـل خـوارزمی  ( ي معتبر علمـی ها جشنوارههاي اول تا سوم  برگزیدگان رتبه )پ
ته یا گروه آموزشی مرتبط با طرح ابتکاري خود یـا  در رش) رازي و فارابی، جوان خوارزمی

بـا   هـا  جشـنواره با معرفـی دبیرخانـه هـر یـک از     ، اند شدهی که در آن برگزیده یها هزمین
  ؛مشارکت حداقل سی و پنج درصد

 تحصـیلی  سال نیمکه پس از گذراندن شش ، دانشجویان دوره کارشناسی پیوسته )ت
بـه لحـاظ میـانگین کـل جـزو ده درصـد برتـر        ) واحـد درسـی   100با گذراندن حداقل (

تحصـیلی   سال نیمورودي خود باشند و حداکثر در مدت هشت  و هم رشته همدانشجویان 
  ؛ه شوندآموخت دانش
 تحصـیلی  سال نیمکه پس از گذراندن شش ، دانشجویان دوره کارشناسی پیوسته )ث

سـت درصـد برتـر    به لحاظ میانگین کـل جـزو بی  ) واحد درسی 100با گذراندن حداقل (
تحصـیلی   سـال  نیمورودي خود بوده و حداکثر در مدت هشت  و هم رشته همدانشجویان 

  :باشند میهاي کشوري زیر در آزمون سراسري سنجش  ه شوند و داراي رتبهآموخت دانش
 در گروه آزمایشی ریاضی و فیزیک؛ 100رتبه زیر  - 1
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 در گروه آزمایشی علوم تجربی؛ 100رتبه زیر  - 2
 ؛علوم انسانیدر گروه آزمایشی  50رتبه زیر  - 3
 .در گروه آزمایشی هنر و زبان 20رتبه زیر  - 4
و  رشـته  هـم دانشجوي رتبه اول دوره کارشناسـی ناپیوسـته در بـین دانشـجویان      )ج

تحصـیلی داراي میـانگین کـل     سـال  نیمورودي دانشگاه محل تحصیل که پس از سه  هم
ه شـود و در دوره  آموختـ  دانـش تحصـیلی   سال نیمحداقل هفده باشد و حداکثر در چهار 

  .کاردانی به لحاظ میانگین کل جزو ده درصد برتر باشد
تحصـیلی   سـال  نـیم کـه در طـول شـش    » ت«در بند  مندرج دانشجویان -1تبصره 

صورت مازاد بـر ظرفیـت در دوره    با معرفی دانشگاه محل تحصیل به، ه شوندآموخت دانش
  .باالتر جایابی خواهند شد

در همـان رشـته تحصـیلی یـا     ، اولویت ادامه تحصیل افراد مشمول ایـن مـاده   - 2تبصره 
به تشخیص معاونـت آموزشـی   ( متقاضی تر پاییني تحصیلی مرتبط با رشته تحصیلی ها رشته

، و دانشگاه محل تحصیل دانشجو است ولـی در صـورت موافقـت دانشـگاه پذیرنـده     ) دانشگاه
  .بالمانع است) دولتی آزاد و اعم از( ها دانشگاه سایر ادامه تحصیل این دانشجویان در

 چنانچه طول مدت تحصیل دانشـجو بـه دالیلـی خـارج از اختیـار خـود       -3تبصره 
بـیش از مـدت مجـاز مـذکور در ایـن      ) زایمان، یت والدین یا همسرمأمور، مانند بیماري(

 تأییـد پس از ، مبدأدر این صورت موارد از سوي معاونت آموزشی دانشگاه ، شود نامه آیین
نهـایی   تأییـد تـا پـس از بررسـی و در صـورت      شود میبه دبیرخانه شوراي هدایت اعالم 

 منـد  بهـره بتوانند با رعایت سایر شرایط از تسهیالت مربوط ، کمیته کارشناسی در وزارت
  .شوند

ورودي حایز شرایط در هر  و هم رشته هممحاسبه ده درصد از دانشجویان  -4تبصره 
ي دوره هـا  ظرفیـت و مجمـوع  ، ورودي سال نیم براساس ،و باالتر تر پاییني ها دورهیک از 

  .شود میمحاسبه ) شبانه( روزانه و نوبت دوم
ي تحصـیلی  هـا  دورهدرصـد محاسـبه شـده در هـر یـک از       که صورتیدر  -5تبصره 

گرد شده آن عدد با تقریـب اضـافی مـالك عمـل     ، عدد صحیحی نباشد ،یا باالتر تر پایین
  .خواهد بود
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ظرفیت پذیرش افراد مشمول این ماده مازاد بر ظرفیت پذیرش دانشـجو   -6تبصره 
  .است) ي تحصیلیها رشتهمندرج در دفترچه راهنماي انتخاب ( در هر رشته محل

طبـق مصـوبه   آنهـا   یی کـه برنامـه درسـی   هـا  رشتهبرگزیدگان علمی در  -7تبصره 
و  سـال  نیمانی و کارشناسی ناپیوسته براي پنج ي کاردها دورهدر  ریزي برنامه عالی شوراي

 نـد توان میتحصیلی تدوین و تصویب شده است  سال نیمدوره کارشناسی پیوسته براي نه 
  .شوند مند بهرهاز تسهیالت مربوط 

و مجـازي در صـورت    حضـوري  نیمـه ي ها دورهگان رتبه اول آموخت دانش -8تبصره 
بـا رعایـت شـرایط دانشـگاه پذیرنـده از       ها دورهدر همان  ندتوان میصرفاً  ،داشتن شرایط

  .شوند مند بهرهتسهیالت پذیرش بدون آزمون 
معاونت پژوهشـی   تأییدي بزرگ و راهبردي پس از ارزیابی و ها طرحبراي  -9تبصره 

این ماده با پیشـنهاد   2-2و  1-2» پ«درصد مذکور در بندهاي ، وزارت متبوع فناوريو 
  .کمیته کارشناسی قابل کاهش است تأییدمرجع برگزارکننده جشنواره و 

در دفترچـه   منـدرج  سازمان سنجش ملزم است عـالوه بـر ظرفیـت اصـلی     -3ماده 
ده درصـد از برگزیـدگان علمـی همـان     ( آزمون حداکثر بیست درصد از ظرفیت پذیرش

ي دوره بـاالتر موجـود را بـه    هـا  رشـته هر یک از ) ها دانشگاهشگاه و ده درصد از سایر دان
  .اختصاص دهد تر پایینبرگزیدگان علمی دوره 

) در هـر بنـد   شرایط مندرجبا رعایت ( 2تحصیل افراد مذکور در ماده  ادامه -4ماده 
) روزانـه یـا شـبانه   ي هـا  دورهدر ( ي دولتـی هـا  دانشـگاه ي تحصیلی بـاالتر در  ها دورهدر 
مجـاز بـه دریافـت     هـا  دانشـگاه صورت رایگان و مانند دانشجویان دوره روزانـه اسـت و    به

  .شهریه از دانشجویان مذکور نیستند
پـس از  سـال   یـک  تـا  نـد توان مـی  نامـه  آیـین ایـن   2افـراد مشـمول مـاده     -5ماده 

 منـد  بهـره در هر دوره تحصیلی از تسـهیالت مربـوط    بار یک برايصرفاً  گی وآموخت دانش
  .شوند

نسـبت بـه    نامه آییندر این  شرایط مندرجملزم هستند با رعایت  ها دانشگاه -6ماده 
قبل از شـروع  ، اعالم اسامی دانشجویان متقاضی پذیرش بدون آزمون به سازمان سنجش

مــراه بــا تحصــیلی هفــتم اقــدام کننــد و ســازمان ســنجش موظــف اســت ه  ســال نــیم
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 هـا  دانشـگاه را به  شدگان پذیرفتهاسامی نهایی ، آزمون سراسري سال بعد شدگان پذیرفته
  .اعالم کند
افراد حایز شرایط زیر در صورت شرکت در آزمـون سراسـري ورود بـه دوره     -7ماده 

 -توسط سازمان سنجش به یکـی از رشـته  ، درهر بند مندرج باالتر کسب حدنصاب علمی
  .شوند میمحل معرفی  -اضا با توجه به نمره اکتسابی و ظرفیت رشتههاي مورد تق محل
  )پیوسته و ناپیوسته( دوره کارشناسی -7-1

موضـوع  ( آمـوزي  نقره و برنـز کشـوري المپیادهـاي دانـش    ، دارندگان نشان طال )الف
و کسب حدنصاب علمـی   ربط ذيبا معرفی مراجع ) انقالب فرهنگی عالی شورايمصوبات 

  درصد نمره آخرین فرد پذیرفته شده؛ 80برابر 
با معرفی معاونت دانشـجویی وزارت  ) در دوره کاردانی( دانشجویان نمونه کشوري )ب

درصد نمره آخرین فـرد پذیرفتـه شـده بـراي ورود بـه       90و کسب حدنصاب علمی برابر 
  دوره کارشناسی ناپیوسته؛

جـوان  ، از قبیل خـوارزمی ( ي معتبر علمیها جشنوارهایی هاي اول تا سوم نه رتبه) پ
 90درصد و کسب حدنصاب علمی برابر  30با مشارکت حداقل ) رازي و فارابی، خوارزمی

  درصد نمره آخرین فرد پذیرفته شده براي ورود به دوره کارشناسی پیوسته و ناپیوسته؛
و  رشـته  هـم دانشـجویان  ه رتبه اول دوره کاردانی ناپیوسـته در بـین   آموخت دانش )ت

درصـد نمـره    90تحصیلی و کسب حدنصاب علمی برابر  سال نیمورودي پس از چهار  هم
  ).براي ورود به دوره کارشناسی ناپیوسته( آخرین فرد پذیرفته شده

  ناپیوسته کارشناسی ارشددوره  -7-2
هـاي اول تـا سـوم المپیادهـاي علمـی دانشـجویی بـا معرفـی          برگزیدگان رتبـه  )الف

 درصد نمره آخرین فرد پذیرفته شـده  80دبیرخانه المپیاد و کسب حدنصاب علمی برابر 
  ؛)درهمان رشته آزمون(

بـا معرفـی معاونـت دانشـجویی     ) در دوره کارشناسـی ( دانشجویان نمونه کشوري )ب
  درصد نمره آخرین فرد پذیرفته شده؛ 90رابر وزارت و کسب حدنصاب علمی ب

جـوان  ، از قبیل خـوارزمی ( ي معتبر علمیها جشنوارههاي اول تا سوم نهایی  رتبه) پ
 30با مشارکت حـداقل  ، دردوره کارشناسی پیوسته یا ناپیوسته) رازي و فارابی، خوارزمی

  شده؛درصد نمره آخرین فرد پذیرفته  90درصد و کسب حدنصاب علمی برابر 
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و  رشـته  هـم ه رتبه اول دوره کارشناسی پیوسته در بین دانشـجویان  آموخت دانش) ت
 90تحصیلی و کسب حدنصاب علمی برابـر   سال نیمورودي ظرف مدت حداکثر هشت  هم

  درصد نمره آخرین فرد پذیرفته شده؛
و  رشـته  هـم ه رتبه اول دوره کارشناسی ناپیوسته در بین دانشجویان آموخت دانش) ث

 90تحصیلی و کسب حد نصاب علمی برابـر   سال نیمورودي ظرف مدت حداکثر چهار  هم
  درصد نمره آخرین فرد پذیرفته شده؛

 که صورتیدر ( و مجازي حضوري نیمهي ها دورهه رتبه اول کارشناسی آموخت دانش) ج
ورودي  و هـم  رشـته  همدر بین دانشجویان ) از طریق آزمون سراسري پذیرفته شده باشند

تحصـیلی بـراي دوره کارشناسـی ناپیوسـته و هشـت       سـال  نیمظرف مدت حداکثر چهار 
درصـد   90تحصیلی براي دوره کارشناسی پیوسته و کسب حدنصاب علمی برابر  سال نیم

  .نمره آخرین فرد پذیرفته شده
افراد موضوع این ماده مجازند حداکثر طی دو سال تحصیلی پس از زمـان   -1تبصره 

  .شوند مند بهرهاز تسهیالت این ماده  بار یک برايصرفاً  گی وآموخت نشدا
محـل   -نفر در هر رشـته  3سازمان سنجش موظف است حداکثر تا سقف  -2تبصره 
  .اختصاص دهد 7در ماده  شرایط مندرجي باالتر را به افراد حایز ها دورهاز ظرفیت 
بـدون شـرکت در آزمـون نیمـه      کارشناسـی ارشـد  گـان دوره  آموخت دانـش  -8ماده 

معرفـی   هـا  دانشـگاه به  ندتوان میمتمرکز دوره دکتراي تخصصی از یکی از دو طریق ذیل 
  :شوند
 نامـه  پایـان گانی که به لحاظ میانگین کل دوره بـا احتسـاب نمـره    آموخت دانش -8-1

و  رشـته  هـم هـاي اول تـا سـوم دانشـجویان      جـزو رتبـه  ) با درجه عالی نامه پایاندفاع از (
بـدون شـرکت در آزمـون    ، در صورت داشتن یکی از شـرایط زیـر  ، ورودي خود باشند هم

از سوي سازمان سنجش در قالب چنـد برابـر   ، دوره دکتراي تخصصی متمرکز نیمهکتبی 
  :شوند میمعرفی  ها دانشگاهظرفیت به 

پذیرفتـه شـده یـا چـاپ شـده در      ، نامه پایانداراي حداقل دو مقاله مستخرج از ) الف
انجـام  ( ي پژوهشـی هـا  طرحی یا الملل بینیا ملّی  پژوهشی با نمایه معتبر -مجالت علمی

  ؛کارشناسی ارشددر دوره تحصیلی ) شده توسط دانشجو
داراي حـداقل یـک مقالـه     کارشناسـی ارشـد  دانشجویان نمونه کشوري در دوره ) ب
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هشـی بـا نمایـه    پژو -پذیرفته شده یا چاپ شده در مجالت علمـی ، نامه پایانمستخرج از 
در دوره ) انجـام شـده توسـط دانشـجو    ( ي پژوهشـی هـا  طـرح ی یا الملل بینیا ملّی  معتبر

  ؛کارشناسی ارشدتحصیلی 
 کارشناسـی ارشـد  دانشـجویی یـا آزمـون سراسـري      -رتبه اول المپیادهاي علمی) پ

پذیرفته شده یـا چـاپ شـده در مجـالت     ، نامه پایانداراي حداقل یک مقاله مستخرج از 
ي پژوهشی انجام شده توسط ها طرحی یا الملل بینیا ملّی  پژوهشی با نمایه معتبر -علمی

  ؛کارشناسی ارشددانشجو در دوره تحصیلی 
داراي حداقل یـک   کارشناسی ارشده رتبه اول در دوره کارشناسی و آموخت دانش) ت

پژوهشـی بـا    -پذیرفته شده یا چاپ شده در مجـالت علمـی  ، نامه پایانمقاله مستخرج از 
ي پژوهشی انجام شـده توسـط دانشـجو در دوره    ها طرحی یا الملل بینیا ملّی  نمایه معتبر

  ؛کارشناسی ارشدتحصیلی کارشناسی و 
موضـوع مصـوبات   ( آمـوزي  دارندگان نشـان طـالي کشـوري المپیادهـاي دانـش     ) ث
ذیرفتـه  پ، نامـه  پایـان داراي حداقل یک مقالـه مسـتخرج از   ) انقالب فرهنگی عالی شوراي

ی یـا  المللـ  بـین یـا  ملّـی   پژوهشی بـا نمایـه معتبـر    -شده یا چاپ شده در مجالت علمی
  ي پژوهشی انجام شده توسط دانشجو؛ها طرح
داراي حـداقل یـک مقالـه     2مـاده   2-2بخـش  » ث«در بنـد   مندرج دانشجویان) ج

نمایـه  پژوهشـی بـا    -پذیرفته شده یا چاپ شده در مجالت علمـی ، نامه پایانمستخرج از 
  ي پژوهشی انجام شده توسط دانشجو؛ها طرحی یا الملل بینیا ملّی  معتبر
جـوان  ، از قبیل خـوارزمی ( ي معتبر علمیها جشنوارههاي اول تا سوم نهایی  رتبه) چ

، با مشارکت حداقل سی و پنج درصد کارشناسی ارشددر دوره ) رازي و فارابی، خوارزمی
 -پذیرفته یا چاپ شـده در مجـالت علمـی    نامه پایانداراي حداقل یک مقاله مستخرج از 

ي هـا  طـرح یـا   2ماده  11ی با رعایت مفاد تبصره الملل بینیا ملّی  پژوهشی با نمایه معتبر
  .کارشناسی ارشددر دوره ) انجام شده توسط دانشجو( پژوهشی

مازاد بر ظرفیت پـذیرش دانشـجویان آزاد و    8پذیرش افراد مشمول ماده  -1تبصره 
  .شود میاجرایی مصوب شوراي آموزشی دانشگاه انجام  نامه شیوهطبق 

بر اسـاس نیـاز   ( و طرح پژوهشی تقاضامحور تألیفاثر بدیع یا ، طرح ملّی -2تبصره 
به جـاي یـک مقالـه در     دتوان می، وزارت فناوريمعاونت پژوهشی و  تأییدبا ) یک دستگاه
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  .جایگزین شود 8هر یک از بندهاي ماده 
نخبگـان در  ملّـی   گانی که مشمول مقررات دریافـت بـورس بنیـاد   آموخت دانش -8-2

ضوابط و معیارهـاي مصـوب وزارت بـه     براساس ،دوره تحصیلی دکتراي تخصصی هستند
صـورت مـازاد بـر     به، تا در صورت قبولی در مصاحبه تخصصی شوند میمعرفی  ها دانشگاه

  .ظرفیت تعیین شده پذیرفته و مورد حمایت بنیاد مذکور قرار گیرند
بـر عهـده معاونـت     نامـه  آیـین مسؤولیت حسن اجرا و نظارت بر اجراي این  -9ماده 

  .نظر آن معاونت مورد استناد خواهد بود، آموزشی وزارت است و در شرح و تفسیر مفاد
ده مـاده و پـانزده تبصـره در تـاریخ     ، مشتمل بر یک مقدمـه  نامه آییناین  -10ماده 

تحقیقـات و  ، شوراي هـدایت اسـتعدادهاي درخشـان در وزارت علـوم     تصویب به 5/2/90
ارایه تسـهیالت بـه برگزیـدگان علمـی بـراي       نامه آیین«رسید و جایگزین مصوبه  فناوري

و تمـام  ) 31/6/86رخ مـو  3536/21ابالغیـه شـماره   ( »ي تحصیلی بـاالتر ها دورهورود به 
و بـراي   شـود  مـی مصوبات مربوط به پذیرش بدون آزمون و با آزمون برگزیـدگان علمـی   

  .قابل اجراست 91-92پذیرش دانشجو از سال تحصیلی 
  

کامران دانشجو -فناوريتحقیقات و ، وزیر علوم  
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پذیرش برگزیدگان علمی دوره کارشناسی براي  نامه آیین
  1/3/1391ورود به دوره دکتري مصوب 

  عالی آموزش ریزي برنامهشوراي 
 419ي حمایت و هدایت استعدادهاي درخشـان مصـوب جلسـه    ها سیاستدر اجراي 

، قانون اهـداف  2بخش ج از ماده  5انقالب فرهنگی و بند  عالی شوراي 22/2/1377مورخ 
 18/5/1383مصـوب جلسـه مـورخ     فنـاوري تحقیقات و ، تشکیالت وزارت علوموظایف و 

حمایـت از اسـتعدادهاي    بـراي شناسـایی و   ریـزي  برنامه مجلس شوراي اسالمی مبنی بر
هاي مختلف علوم و  ي راهبردي کشور در حوزهها اولویتبه سمت آنها  درخشان و هدایت

مند مـادي و   ي هدفها حمایتمبنی بر قانون برنامه پنجم توسعه  18نیز در اجراي ماده 
پـذیرش برگزیـدگان علمـی دوره    « نامه آیین فناوريمعنوي از نخبگان و نوآوران علمی و 

  :زیر تدوین شده است شرح به» دکتري«کارشناسی براي ورود به دوره 
  تعاریف -1ماده 

 ؛فناوريتحقیقات و ، وزارت علوم :وزارت -1-1
کارشناسی به دکتراي تخصصی است کـه داوطلـب واجـد شـرایط     دوره  :دوره -1-2

 ؛شود میپس از گذراندن آن به اخذ درجه دکتري نایل 
و پژوهشـی کشـور    عـالی  آموزشي ها مؤسسهو  ها دانشگاههر یک از  :مؤسسه -1-3

 ؛کنند میکه مطابق مقررات وزارت فعالیت 
 ؛سازمان سنجش آموزش کشور :سازمان سنجش -1-4
ي آموزشـی و پژوهشـی دانشـجو    هـا  قابلیتآزمونی براي احراز  :آزمون جامع -1-5

ي پژوهشـی اسـت کـه در انتهـاي بخـش آموزشـی دوره انجـام        هـا  فعالیتبراي آغاز 
 ؛شود می

 57209/21ابالغیـه شـماره   ( دوره دکتري نامه آیین :دوره دکتري نامه آیین -1-6
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 عـالی  آمـوزش  ریزي برنامهشوراي  8/8/1389مصوب جلسه مورخ ) 17/9/1389مورخ 
 .است

  اهداف -2ماده 
  ي تحصیالت تکمیلی؛ها دورهو تنوع بخشی به  اارتقایجاد زمینه مناسب براي  -2-1
ي تحصـیالت تکمیلـی بـا افـزایش سـهم      هـا  دورهکمک به تقویت بنیه علمـی   -2-2

  ی؛الملل بیندر تراز  نیروي انسانیپژوهش و توانمندسازي 
  مبتکر و خالق؛، متخصص نیروي انسانیتسریع در تربیت  -2-3
  .امکان شکوفایی استعدادهاي درخشان ساختن فراهمتوجه به تفاوت استعدادها و  - 4- 2

 8گان دوره کارشناسی پیوسته که تحصیل خود را حـداکثر در  آموخت دانش -3ماده 
 نـد توان مـی تحصیلی به پایان رسانده باشند در صورت داشتن یکی از شرایط زیر  سال نیم

  :شوند مند بهره نامه آییندر همان رشته تحصیلی دوره کارشناسی خود از تسهیالت این 
آمـوزي کـه پـس از گذرانـدن هفـت       جهانی المپیادهاي دانـش  دارندگان نشان -3-1

رتبـه اول تـا سـوم در میـان دانشـجویان      تحصیلی به لحاظ میانگین کـل حـایز    سال نیم
  ؛ورودي خود باشند و هم رشته هم

آموزي کـه پـس از گذرانـدن     دارندگان نشان طالي کشوري المپیادهاي دانش -3-2
تحصیلی به لحاظ میانگین کل حایز رتبه اول تا سوم در میان دانشـجویان   سال نیمهفت 

  ؛ورودي خود باشند و هم رشته هم
دانشـجویی کشـوري در    -نهایی المپیادهاي علمی 3تا  1هاي  برگزیدگان رتبه -3-3

تحصیلی به لحـاظ میـانگین کـل     سال نیمي تحصیلی که پس از هفت ها رشتههر یک از 
  ؛ورودي خود باشند و هم رشته همحایز رتبه اول تا سوم در میان دانشجویان 

سنجش که به لحاظ رتبـه  سازمان  کارشناسی ارشددر آزمون  کنندگان شرکت -3-4
  .در گرایش مورد تقاضا باشند شدگان پذیرفتهآزمون جزو پنج درصد برتر 

مالك محاسبه میانگین کل دانشجویان دوره کارشناسی پیوسته کـه زودتـر از    - 1تبصره 
  .باشد میتحصیلی ماقبل آخر  سال نیمتا پایان ، شوند میه آموخت دانشتحصیلی  سال نیم

ي داراي مجـوز برگـزاري   هـا  رشـته در » 4-3«اسامی حایزین شرایط بند  -2تبصره 
  .شود میاز طریق درگاه اینترنتی سازمان سنجش اعالم ، دوره
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براي سال تحصیلی بالفاصله پـس از   ندتوان میصرفاً  3افراد مذکور در ماده  -4ماده 
  .شوند مند بهرهاز تسهیالت ورود به دوره ، گی در دوره کارشناسیآموخت دانش

سـال اسـت و در صـورت ضـرورت بـا       5/5مدت مجاز تحصیل در این دوره  -5ماده 
  .شود میتحصیلی به این مدت اضافه  سال نیممؤسسه حداکثر دو  تأیید

واحد است کـه از ایـن تعـداد     54مجموع واحدهاي این دوره شامل حداقل  -6ماده 
آخـر بخـش آموزشـی از اخـذ      سال نیمواحد است و دانشجو در  12و حداکثر 30حداقل 

  .حداقل واحد معاف است
تحصیلی  سال نیمتعداد واحدهاي درسی در بخش آموزشی این دوره در هر  -7ماده 

آخـر بخـش آموزشـی از اخـذ      سـال  نیمواحد است و دانشجو در  12و حداکثر  8حداقل 
  .حداقل واحد معاف است

میانگین کل قابـل قبـول   است و  20از 14حداقل نمره قبولی در هر درس  -8ماده 
  .باشد می 20از  16دانشجو در بخش آموزشی حداقل 

بایـد حـداکثر در   ، باشـد  16چنانچه میانگین کل نمرات دانشجو کمتر از  -1تبصره 
بـراي جبـران   ) عـالوه بـر سـقف واحـدهاي درسـی     ( هایی را تحصیلی درس سال نیمیک 

  .میانگین کل بگذراند
 کـه  صـورتی در ، آموزشـی و پژوهشـی در ایـن دوره   براي حفـظ کیفیـت    -2تبصره 

تحصـیل وي  ، باشد 16کمتر از ) متوالی یا متناوب( سال نیممیانگین نمره دانشجو در دو 
  .شود میناپیوسته تبدیل  کارشناسی ارشدبه دوره 

ناپیوسـته   کارشناسی ارشـد دانشجویی که وضعیت تحصیلی وي به دوره  -3تبصره 
دو تا چهار واحـد  ، وه بر گذراندن واحدهاي درسی دوره مذکورباید عال، تبدیل شده است

  .آموزش محور نایل شود کارشناسی ارشددرس سمینار را بگذراند تا به اخذ مدرك 
دوم نسبت به تعیـین اسـتاد راهنمـا     سال نیمدانشجو موظف است در پایان  -9ماده 
چهارم برگزار خواهـد شـد و دانشـجو بایـد تـا       سال نیمآزمون جامع در پایان ، اقدام کند

  .پنجم نسبت به دفاع از موضوع رساله خود اقدام کند سال نیمپایان 
  .شود میدوره دکتري تعیین  نامه آیین براساس تعداد استادان راهنما و مشاور - تبصره
دانشجو باید با نظر شوراي تحصیالت تکمیلی دانشـکده یـا پژوهشـکده در     -10ماده 
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آزمون جامع که شامل حداقل سه درس اصلی و تخصصـی بـه انتخـاب اسـتاد راهنمـا و      
، باشـد تـا توانمنـدي    اي گونـه  بهاین آزمون باید . شرکت کند، تصویب گروه آموزشی است

  .تحلیل و استنباط دانشجو براي آغاز فعالیت پژوهشی سنجیده شود
تـا قبـل از آزمـون جـامع از      توانایی در زبان خارجی دانشجویان دوره باید -1تبصره 

  .طریق شرکت در آزمون زبان سازمان سنجش ویژه دوره دکتراي تخصصی احراز شود
دانشجویی کـه میـانگین   ، باشد 16میانگین نمرات آزمون جامع نباید کمتر از  - 2تبصره 

در آزمـون درسـی کـه     بـار  یـک  براي دتوان میصرفاً  ،باشد 16نمرات آزمون جامع وي کمتر از 
  .جبران میانگین آزمون جامع شرکت کند منظور به، باشد می 16نمره آن کمتر از 

را کسـب   16دانشجویی که پس از دو بار آزمون جـامع نتوانـد میـانگین     -3تبصره 
آمـوزش   کارشناسـی ارشـد  از ادامه تحصیل در این دوره محروم و بـه وي مـدرك   ، نماید
  .اعطا خواهد شد) 8ماده  3تبصره با رعایت مفاد ( محور

استاد یا اسـتادان راهنمـا و بـه شـرط      تأییددانشجو پس از تدوین رساله و  -11ماده 
ي علمی رساله از نظر شوراي تحصیالت تکمیلـی دانشـکده و پـذیرش    دستآوردهاکفایت 

موظـف اسـت در حضـور داوران از    ، پژوهشی معتبـر  -چاپ قطعی حداقل دو مقاله علمی
  .ود دفاع کندرساله خ

کننـده   تـأمین دانشجو کاربردي و یـا کارفرمـاي مشـخص    رساله  چنانچه -1تبصره 
مقـام مسـؤول    تأییـد هزینه پروژه باشد و به حل مشکل علمی تخصصی حوزه کاربرد بـه  

 کـه  صـورتی با یک مقاله همـراه باشـد و در    دتوان می نامه پایان، منتهی شده باشد ربط ذي
کارفرماي پروژه اجازه انتشار نتایج حاصل را به لحاظ محرمانـه بـودن یـا داشـتن امتیـاز      

  .خواهد بود مستثنااز شمول مقاله ، برداري ندهد خاص بهره
دوره  نامـه  آیـین  براسـاس  داوران و ارزیابی رسـاله  هیأتوظایف و ترکیب  -2تبصره 

  .گیرد میدکتري انجام 
 هیأتبنا به تشخیص ، قابل قبول ارزیابی شودغیر چنانچه رساله دانشجو -3تبصره 

 دانشجو مجاز است حداکثر ظـرف شـش مـاه اصـالحات الزم را در رسـاله خـود      ، داوران
  .دیگر از آن دفاع کند بار یک برايصرفاً  آورد و عمل به

دانشجویی که نتواند از فرصت اعطا شده استفاده کند یا به رغم اسـتفاده   -4تبصره 
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ي آموزشـی و  هـا  فعالیـت با توجه بـه  ، نمره قبولی از رساله خود دریافت کند از آن نتواند
  .پژوهشی دریافت خواهد کرد -آموزشی کارشناسی ارشدمدرك ، پژوهشی انجام داده

دانشجو پس از گذراندن واحدهاي درسی و کسب درجـه قبـولی از رسـاله     -12ماده 
  .شود میخود به دریافت مدرك دکتري نایل 

را بـراي   نامـه  آیـین اجرایـی ایـن    نامه شیوهؤسسات مجري دوره موظفند م -13ماده 
تحقق اهداف کلی تدوین نمایند و پس از تصویب شوراي تحصیالت تکمیلی مؤسسـه بـه   

  .اطالع معاونت آموزشی وزارت برسانند
نـام در   متقاضیان ورود به دوره در نیمه دوم خرداد ماه هرسال پس از ثبت -14ماده 

به مؤسسات  3در ماده  شرایط مندرجدر صورت داشتن ، اینترنتی سازمان سنجشدرگاه 
تیرمـاه نسـبت بـه اعـالم اسـامی       15مجري دوره معرفی و مؤسسات مذکور موظفند تـا  

بـدیهی اسـت ثبـت نـام قطعـی از      . خود به سازمان سنجش اقدام نمایند شدگان پذیرفته
  .شود میم نهایی آن سازمان انجا تأییدافراد مذکور پس از 

برگزاري این دوره در هر یک از مؤسسات مجري با مجوز شوراي گسترش  -15ماده 
  .باشد می پذیر امکان عالی آموزش

ي اختصاصـی دوره توسـط   ها برنامهبرنامه درسی هر رشته تا زمان تصویب  -16ماده 
و دکتـراي   کارشناسـی ارشـد  ي درسـی مصـوب دوره   هـا  برنامهطبق ، ریزي برنامهشوراي 

  .تخصصی موجود با تشخیص شوراي تحصیالت تکمیلی مؤسسه قابل اجرا خواهد بود
 نامـه  آیـین تـابع  ، نشـده اسـت   بینی پیش نامه آییندر این  که موارديکلیه  -17ماده 

  .باشد میآموزشی دوره دکتري 
بر عهده معاونت آموزشـی  ، نامه آیینمسؤولیت نظارت بر حسن اجراي این  -18ماده 

  .ارت استوز
 798تبصره در جلسـه   13ماده و  19، مشتمل بر یک مقدمه نامه آییناین  -19ماده 

تصـویب شـد و بـراي دانشـجویانی کـه از سـال        ریـزي  برنامـه شـوراي   1/3/1391مورخ 
  .است اجراقابل ، شوند میو پس از آن در این دوره پذیرفته  1391-92تحصیلی 

  
کامران دانشجو -فناوريوزیر علوم و تحقیقات و   
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ارزشیابی صالحیت علمی خبرگان بدون مدرك  نامه آیین
 194 -191 -190 - 188 -186مصوب جلسات   دانشگاهی 
  انقالب فرهنگی عالی شوراي 14/5/1368مورخ 

و معـارف اسـالمی    علوم انسانیدانشمندان و فضالي رشته ادب و فرهنگ و  -1ماده  
اتی باشـند و  تألیفـ صـاحب   شهرت داشـته و یـا   نظر صاحب، عنوان بهکه در میان اهل فن 

پـس از   نـد توان مـی گذرانده باشـند   هاي علمیه که سطوح عالیه را همچنین فضالي حوزه
در یکی ، انقالب فرهنگی تعیین خواهد کرد عالی شورايداورانی که  هیأت تأییدبررسی و 

  :زیر انتخاب گردند شرح بهمراتب دانشگاهی  از
  استاديضوابط  -یک

  :داوطلبان مقام استادي باید واجد حداقل دو شرط از شرایط ذیل باشند
  داوطلب به درجه اجتهاد نایل شده باشد؛ -1
  استاد شناخته شده حوزه علمیه در درس خارج باشد؛ -2
  اثر معتبر علمی و تحقیقی در رشته تخصصی خود منتشر کرده باشد؛ -3
   . علمی باشدمشتهر به علم و فضل در مراکز  -4

  ضوابط دانشیاري -دو
کنـد و   تـألیف ي تحقیقی و علمی در رشـته خـود   ا هل ساداوطلب دانشیاري باید اوالً ر 

  :ثانیاً واجد یکی از دو شرط ذیل باشد
  ؛اثري علمی و تحقیقی در رشته تخصصی خود منتشر کرده باشد -1
  .ده سال درس خارج را در حوزه تدریس کرده باشد -2

  ضوابط استادیاري -سه 
  :داوطلب استادیاري باید واجد شرایط ذیل باشد 

یا اثري علمـی در رشـته تخصصـی    ، حداقل پنج سال درس خارج را خوانده باشد -1
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  ؛کرده باشد تألیفخود 
در امتحان خاصی که در سطح دکتري برگزار خواهد شـد شـرکت کنـد و قبـول      -2
  ؛شود

  .نماید تألیفود ي تحقیقی در رشته تخصصی خها رساله -3
  ضوابط مرتبه مربی -چهار 
  :داوطلب مرتبه مربی باید واجد شرایط زیر باشد 

  ؛سال سن 40سال و حداکثر  25داشتن حداقل  -1
  ؛یک اثر علمی تألیفسال یا  3گذراندن دوره درس خارج حداقل به مدت  -2

 تـألیف هر گاه متقاضی نه دوره درس خارج را گذرانده باشد و نه اثر علمـی   -تبصره 
تشـخیص دادنـد کـه     عضـو دفتـر جـذب خبرگـان     5تـن از   4 کـه  صورتیدر ، کرده باشد

جـایگزین شـرط    دتوانـ  میاین چهار نفر  تأییدمتقاضی از لحاظ علمی واجد شرایط است 
  .دیاري نیز صادق استاستا این حکم در مورد متقاضیان مرتبه. فوق گردد

  ؛ي در رشته تخصصی مورد نظرا سالهتدوین ر -3
شرکت در امتحان خاصی کـه بـراي ایـن متقاضـیان ترتیـب داده خواهـد شـد و         -4

  .موفقیت متقاضی در آن
مربـی یـا    ( انـد  شـده اي کـه پذیرفتـه    در هـر مرتبـه  ، خبرگان بدون مدرك -2ماده  

  .بپردازند به تدریس ندتوان می اند شدهکه پذیرفته  اي رشتهو در هر ) ...و استادیار 
این شورا موظف  نامه آیینشوراي ارزیابی وضعیت خبرگان در هنگام تدوین  -تبصره 

تعیـین کنـد و بـراي      شـود  مـی پذیرفته آنها  ي خاصی را که داوطلب درها رشتهاست که 
  .انقالب فرهنگی تقدیم نماید عالی شورايتصویب به 

صالحیت داوطلـب مراتـب را بـه     تأییدداوران پس از احراز شرایط و  هیأت -3ماده  
مزبـور طبـق مقـررات بـه      خواهد رساند تا وزارتخانـه   عالی آموزشاطالع وزارت فرهنگ و 

  .استخدام داوطلب مبادرت ورزد
بـراي داوطلبـانی کـه سـابقه      "آزمایشـی  -رسـمی  "صدور حکم استخدامی  -تبصره 

تحصیلی در دانشـگاه   سال نیمه باشند منوط است به تدریس دو تدریس دانشگاهی نداشت
  ."مربی قراردادي " عنوان به
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ي مطروحـه در  هـا  رشـته داوران مرکب از سه تن استاد یا دانشیار در  هیأت -4ماده  
انقـالب   عالی شوراي دانشگاهی خواهد بود که از طرف مسایلو دو روحانی آشنا به  1ماده 

  .شوند میمنصوب  عالی آموزشکم وزیر فرهنگ و فرهنگی انتخاب و با ح
گروهی مرکز از پنج تن اسـتادیار   تأییدي هنري پس از ها رشتهمتخصصان  -5ماده  

فرهنـگ و   انقـالب فرهنگـی معـین و بـا حکـم وزیـر       عـالی  شـوراي یا باالتر کـه از سـوي   
در مرتبـه مربـی یـا اسـتادیاري در سـال اول       نـد توان مـی  ،شوند میمنصوب  عالی آموزش

  .انتخاب شوند رسمی آزمایشی صورت بهو به شرط توفیق ، قراردادي صورت به
در اسـتخدام رسـمی قطعـی دانشـگاه      نحوي بهعضو متقاضی  که صورتیدر  -تبصره 

تخصصـی خـود انجـام     کارشناس در گروه آموزشـی در رشـته   عنوان بهبوده باشد و عمالً 
مشروط بر ایـن کـه   ، در وضعیت رسمی قطعی تغییر داد توان میمرتبه او را ، کندوظیفه 

  .قرار گیرد تأییدمورد  داوران هیأتصالحیت علمی او توسط 
الزم است احاطه کافی به زبـان فارسـی    نامه آییناین  5و  1مشمولین مواد  -6ماده  

  .دانشگاه را دارا باشند داشته و معلومات جنبی متناسب با رشته و رتبه تدریس خود در
ي تجربی و فنـی بـوده و در   ها زمینهکسانی که داراي تجربیاتی در یکی از  -7ماده  

ي تخصصـی  هـا  کمیتـه  چنانچـه در امتحانـات  ، زمره اهل فن در آن زمینه محسوب شوند
کارمزدي در  صورت بهاستادکار و  عنوان به ندتوان می ،مربوط موفق شوند ریزي برنامهگروه 

  .استخدام شوند عالی آموزشو مؤسسات  ها دانشگاه
و مؤسسـات   هـا  دانشـگاه علمـی   هیـأت صالحیت عمومی داوطلبان عضویت در  - 8ماده  

  .مرکزي گزینش استاد برسد هیأت تأییدباید به  شوند می نامه آیینکه مشمول این  عالی آموزش
از طرف وزارت فرهنگ و  نامه آییناعتبارات و امکانات مربوط به اجراي این  -9ماده  

  .رسید وزیران خواهد هیأت تصویب بهو  شود میپیشنهاد  عالی آموزش
 194و 191 - 190 - 188 - 186تبصـره در جلسـات    4مـاده و   10در  نامـه  آییناین  - 10ماده  

 4/6/1365مـورخ   82جـایگزین مصـوبه جلسـه     انقـالب فرهنگـی رسـید و    عـالی  شوراي تصویب به
  .گردد می) 26/8/1365دش مورخ  3636. مصوبه شماره( انقالب فرهنگی عالی شوراي

  
اي سید علی خامنه -عالی انقالب فرهنگی رییس جمهور و رییس شوراي  
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ضوابط کلی ارزشیابی صالحیت علمی خبرگان بدون مدرك 
  5/6/1381مورخ  503دانشگاهی مصوب جلسه 

  انقالب فرهنگی عالی شوراي
 عـالی  شـوراي ضوابط کلی ارزشیابی صالحیت علمی خبرگان بدون مدرك دانشگاهی 

تحقیقـات و  ، بـه پیشـنهاد وزارت علـوم    5/6/81مـورخ   503انقالب فرهنگـی در جلسـه   
ضوابط کلـی ارزشـیابی صـالحیت علمـی     ) 29/2/80مورخ  626/15نامه شماره ( فناوري

  :کردخبرگان بدون مدرك دانشگاهی را به این شرح تصویب 
علـوم  ، هنر و معماري، هاي زبان و ادبیات محققان و متخصصان رشته، دانشمندان -1

نظـر شـهرت داشـته و یـا      صـاحب  عنـوان  بهو معارف اسالمی که در میان اهل فن  انسانی
هاي علمیه کـه سـطوح    اتی باشند و همچنین فضالي حوزهتألیفتحقیقات و ، صاحب آثار

توانند حسب شرایط و مقررات مندرج در دستورالعمل بررسی  می ،عالیه را گذرانده باشند
مربــی یــا ( 2و  1صــالحیت علمــی خبرگــان بــدون مــدرك در ســطح یکــی از مراتــب  

ها  علمی دانشگاه هیأتدانشگاهی براي همکاري جهت تدریس یا عضویت در ) استادیاري
  .و پژوهشی انتخاب گردند عالی آموزشو مؤسسات 

و نحـوة بررسـی صـالحیت علمـی خبرگـان بـدون مـدرك        دستورالعمل امتحانی  -2
و  عـالی  آمـوزش هـا و مؤسسـات    دانشگاهی و نحوه همکاري و استخدام ایشان در دانشگاه

  .گردد تهیه و ابالغ می فناوريتحقیقات و ، پژوهشی توسط وزارت علوم
کمیسـیون تعیـین صـالحیت علمـی     «، 2براي اجراي دستورالعمل موضـوع بنـد    -3

بـا   1نظـران موضـوع بنـد     با ترکیب پنج نفر از صاحب» مدرك دانشگاهی خبرگان بدون
هاي امنـا و   هیأتدر دفتر  فناوريتحقیقات و  ، پیشنهاد معاون آموزشی و حکم وزیر علوم

حسب مورد و متناسب با زمینۀ فعالیـت  . شود ها تشکیل می ممیزة مرکزي دانشگاه هیأت
علمـی برجسـتۀ رشـتۀ     هیـأت ب اعضـاي  هاي تخصصی با ترکیـ  کمیته، علمی متقاضیان
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گانـۀ   ضوابط سه. شود مربوط در مرتبۀ دانشیاري به باال زیرنظر این کمیسیون تشکیل می
انقـالب فرهنگـی رسـید و     عـالی  شـوراي  تصـویب  بـه  5/6/81مـورخ   503فوق در جلسه 

  .گردد هاي آن می و اصالحیه 26/9/70مورخ  267جایگزین مصوبه نهایی جلسه 
  

سید محمد خاتمی -انقالب فرهنگی عالی شورايرییس جمهور و رییس   
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قانون اعطاي مدرك کارشناسی و باالتر به حافظان کل قرآن 
  مجلس شوراي اسالمی 16/2/1375مجید مصوب

، گسترش فرهنگ حفظ توأم بـا درك مفـاهیم قـرآن مجیـد     منظور به -ماده واحده
ه یک دوره آزمون ویـژه بـراي حافظـان    موظف است هر سال عالی آموزشوزارت فرهنگ و 

کل قرآن کـه آشـنا بـا ترجمـه و تفسـیر و علـوم قرآنـی و دروس اختصاصـی در سـطح          
به قبول شـدگان مـدرك رسـمی کارشناسـی     ، برگزار نموده، کارشناسی این رشته باشند

  .رشته علوم قرآنی و حدیث اعطا نماید
در  نـد توان می شوند میافرادي که از طریق این قانون موفق به اخذ مدرك  -1تبصره 
  .شرکت نمایند عالی آموزشضوابط وزارت فرهنگ و  براساس مدارج باالتر
حافظانی که مدرك رسمی کارشناسـی علـوم قرآنـی را دارا هسـتند و از      -2تبصره 

کـه بـراي کلیـه دروس     اي یـژه ودر آزمـون   ندتوان می ،اند کردهمزایاي این قانون استفاده ن
شـرکت نماینـد و در صـورت     گـردد  میکارشناسی ارشد مصوب رشته علوم قرآنی برگزار 

موفقیت پس از ارایه یک رساله تحقیقی در علوم قرآنی مدرك رسمی کارشناسـی ارشـد   
  .شود میداده آنها  به

و  هـا  دانشـگاه شرکت یا قبولی در این آزمون مـانع از شـرکت در آزمـون     -3تبصره 
  .باشد مینآنها  و یا تحصیل در عالی آموزشمراکز 

  .عهده متقاضیان خواهد بود هزینه برگزاري این آزمون به -4تبصره 
مرجع تشخیص حافظ بودن کـل قـرآن بـراي اسـتفاده از مزایـاي مـاده        -5تبصره 

  .باشد می عالی آموزشوزارت فرهنگ و ، واحده
اکثر تا سه ماه پس از تصویب توسط وزارت فرهنـگ و  اجرایی این قانون حد نامه آیین
  .رسد میوزیران  هیأت تصویب بهتدوین و  عالی آموزش

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و پنج تبصره در جلسـه علنـی روز یکشـنبه مـورخ     
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و سیصد و هفتاد و پنج مجلس شوراي اسالمی تصـویب   هزار یکشانزدهم اردیبهشت ماه 
  .شوراي نگهبان رسیده است تأییدبه  26/2/1375و در تاریخ 

  
علی اکبرناطق نوري -رییس مجلس شوراي اسالمی  
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اجرایی قانون اعطاي مدرك کارشناسی و باالتر به  نامه آیین
  وزیران هیأت 5/11/1376حافظان کل قرآن مجید مصوب 

و مـورخ  /17637بنـا بـه پیشـنهاد شـماره      5/11/1376در جلسه مورخ  وزیران هیأت
قـانون اعطـاي مـدرك    ) 5( و به استناد تبصره عالی آموزشوزارت فرهنگ و  25/8/1376

اجرایـی قـانون    نامـه  آیـین  1375مصوب  -کارشناسی و باالتر به حافظان کل قرآن مجید
  :زیر تصویب نمود شرح بهیاد شده را 

در  اي ویـژه سازمان سنجش آموزش کشور موظف است همـه سـاله آزمـون     -1ماده 
رشته علوم قرآنی و حدیث براي حافظان کل قرآن مجید کـه متقاضـی دریافـت مـدرك     

گان در این آزمون در صـورت کسـب   کنند شرکت. رسمی کارشناسی هستند برگزار نماید
  .شوند میکارشناسی نایل  به دریافت مدرك، ها دانشگاهحد نصاب نمره قبولی متعارف در 

براي تشخیص حافظ کل قرآن بودن متقاضیان بر  صالح ذيتعیین مرجع  -1تبصره 
  .است عالی آموزشعهده وزارت فرهنگ و 

تفسـیر و علـوم   ، آشنایی با ترجمـه ، مواد امتحانی آزمون موضوع این ماده -2تبصره 
قرآنی و نیز دروس اختصاصی در سطح کارشناسی این رشته خواهد بود که بـه پیشـنهاد   

مـواد  . گـردد  مـی تعیین  ریزي برنامه عالی شورايسازمان سنجش آموزش کشور و تصویب 
  .رسد میامتحانی قبالً به اطالع متقاضیان 

ی علوم قرآنی بوده آن دسته از حافظان کل قرآن که داراي مدرك کارشناس -2ماده 
توسـط سـازمان سـنجش آمـوزش کشـور بـراي       ، اند کردهو از مزایاي این قانون استفاده ن

مطـابق  ، شرکت در آزمون دروس مقطع کارشناسی ارشـد رشـته علـوم قرآنـی و حـدیث     
و در  شـوند  مـی ي مجـري معرفـی   هـا  دانشـگاه بـه   ریزي برنامه عالی شورايبرنامه مصوب 

پس از ارایه یک رساله تحقیقـی در  ، صورت کسب موفقیت در گذراندن واحدهاي مربوط
  .مدرك رسمی کارشناسی ارشد دریافت خواهند نمود، زمینه علوم قرآنی
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عمـومی دیـوان عـدالت اداري     هیأتوحدت رویه رأي  این تبصره به موجب -تبصره
  1.ابطال شده است 22/5/1381مورخ  160بشماره 

به تشخیص سـازمان  ، پرداخت هزینه برگزاري آزمون و ارایه رساله تحقیقی -3ماده 
  .سنجش آموزش کشور بر عهده متقاضیان خواهد بود

. اسـت  پـذیر  امکانو در یک مقطع  بار یکاستفاده از مزایاي این قانون براي  -4ماده 
  .ي بعد بالمانع خواهد بودها سالولی شرکت مردودین در آزمون 

توسط معاونت دانشجویی و فرهنگی وزارت فرهنـگ   شدگان پذیرفتهمدرك  -5ماده 
  .شود میصادر  عالی آموزشو 
  

حسن حبیبی -معاون اول رییس جمهور  

                                                                                                                                               
هاي غیرعلوم قرآنی بوده و حـافظ کـل قـرآن     داوطلبانی که داراي مدرك کارشناسی رشته -تبصره -1

  .داننرباشند، باید دروس جبرانی مورد نیاز را نیز با موفقیت بگذ مجید می
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مورخ  573مصوب جلسه  ضوابط ارزیابی حافظان قرآن کریم
  انقالب فرهنگی عالی شوراي 8/9/1384

ضـوابط ارزیـابی حافظـان     8/9/84مـورخ   573انقالب فرهنگی در جلسه  عالی شوراي
  :ذیل تصویب نمود شرح بهقرآن کریم را 

ي اجرایـی کشـور بـه    ها دستگاه رسانی خدمتساماندهی و تسهیل  منظور به -1ماده 
 شـرح  به، هر سال حداقل یک دوره آزمون تخصصی حفظ قرآن کریم، قرآن کریم حافظان

  .شود میبرگزار و به قبول شدگان مدرك تخصصی حفظ قرآن اعطا ، نامه آیینمواد این 
 که توانایی دارد آیات قرآن شود میحافظ به کسی اطالق ، نامه آییندر این  -2ماده 

  .فصیح و همراه با درك معناي آیات از حفظ بخواند، روان صورت بهرا 
عناوین و شرایط زیـر اعطـا   در پنج درجه و با ، مدرك تخصصی حفظ قرآن -3ماده 

  :خواهد شد
  

  درجه
  شرایط الزم  عنوان  تخصصی

سال سابقه  10حافظ ممتاز قرآن، آشنا با تفاسیر و علوم قرآنی و داراي   استاد حفظ قرآن  1
  تدریس و تربیت حافظان قرآن

  تسلط بر تالوت مرتل کل قرآن از حفظ، ترجمه آیات و مفردات قرآن  حافظ ممتاز قرآن  2
  تسلط بر خواندن کل قرآن از حفظ، همراه با درك معناي آیات  حافظ کل قرآن  3
  تسلط بر خواندن بیست جزء پیوسته قرآن از حفظ، همراه با درك معناي آیات  جزء قرآن 20حافظ   4
  تسلط بر خواندن ده جزء پیوسته قرآن از حفظ، همراه با درك معناي آیات  جزء قرآن 10حافظ   5

  
ي اجرایـی و نظـارت بـر    هـا  دسـتورالعمل تصویب ضوابط علمـی و   منظور به -4ماده 
، شـورایی متشـکل از هفـت نفـر از کارشناسـان و متخصصـان قرآنـی       ، ها آزمونبرگزاري 

  :شود میذیل درسازمان تبلیغات اسالمی تشکیل  شرح به
، با معرفی وزیر فرهنگ و ارشـاد اسـالمی  ( سه نفر از استادان برجسته حفظ قرآن -1
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  ؛)هر کدام یک نفر -رییس سازمان تبلیغات اسالمی و رییس سازمان اوقاف و امور خیریه
، بـا معرفـی وزیـر علـوم    ( ترجیحاً حافظ قـرآن  -دو نفر استاد تفسیر و علوم قرآنی -2

  ؛)هرکدام یک نفر -و مدیریت حوزه علمیه قم فناوريتحقیقات و 
  ؛)ي قرآنی کشورها تشکلحادیه با معرفی ات( یک نفر حافظ و استاد قرائت قرآن -3
  .)دبیر شورا( ي قرآنی سازمان تبلیغات اسالمیها فعالیتباالترین مقام مسؤول  -4

براي مدت سه سال خواهد بود و انتخـاب   3تا  1عضویت اعضاي بندهاي  -1تبصره 
  . آنان بالمانع است مجدد

آنان براي مدت سـه  رأي  رییس شورا از بین اعضاي حافظ قرآن شورا و با -2تبصره 
  .شود میمصوبات شورا با امضاي رییس ابالغ . شود میسال انتخاب 

مدرك تخصصی حفظ قرآن با امضاي وزیـر فرهنـگ و ارشـاد اسـالمی و      -3تبصره 
  .رییس سازمان تبلیغات اسالمی صادر خواهد شد

، از مزایاي درجات یک تا پنج هنري، دارندگان مدرك تخصصی حفظ قرآن -5ماده 
  .انقالب فرهنگی برخوردار خواهند شد عالی شوراي 547موضوع مصوبه جلسه 

مزایـاي قـانونی مربـوط بـه      هرگونـه اسـتفاده از  ، 1385از ابتداي مهر مـاه   -6ماده 
مـدرك   ارایـه منـوط بـه   ، براي متقاضـیان جدیـد  ، حافظان قرآن در مراکز مختلف کشور
  .باشد می نامه آیینتخصصی حفظ قرآن مندرج در این 

 84/ 9/ 8در هفـت مـاده و سـه تبصـره در جلسـه مـورخ        نامـه  آیـین ایـن   -7ماده 
رسید و جهت اجرا بـه سـازمان تبلیغـات اسـالمی      تصویب بهانقالب فرهنگی  عالی شوراي
  .شود میابالغ 

  
نژاد احمديمحمود  -عالی انقالب فرهنگی رییس جمهور و رییس شوراي  
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براي حافظان  ها دانشگاهضوابط شمول تحصیل رایگان در 
کل  1390قانون بودجه سال  113موضوع بند ( کل قرآن کریم

 17/10/1390و / 9/7مورخ  14و  13مصوب جلسات ) کشور
  شوراي توسعه فرهنگ قرآنی

و با عنایـت بـه    1منشور توسعه فرهنگ قرآنی 4ماده  5در اجراي بند  -ماده واحده
قـانون   113اجراي صحیح بند  منظور بهحفظ کل قرآن کریم  تأییدضرورت تعیین مرجع 

و  ها دانشگاهحافظان کل قرآن متقاضی تحصیل رایگان در ، کل کشور 1390بودجه سال 
و مؤسسات پژوهشی دولتی و غیردولتی باید مشمول یکی از بنـدهاي   عالی آموزشمراکز 

  :ذیل باشند
قـرآن کـریم بـا امضـاي      دو و سـه حفـظ  ، دارندگان مدرك تخصصی درجـه یـک   -1

موضوع مصـوبه   -مشترك وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی و رییس سازمان تبلیغات اسالمی
  .انقالب فرهنگی عالی شوراي 8/9/1384مورخ  573جلسه 
حافظان کل قرآن که در اجـراي قـانون اعطـاي مـدرك کارشناسـی و بـاالتر بـه         -2

توسـط سـازمان   ) ي اسـالمی مجلس شـورا  16/2/1375مصوب ( حافظان کل قرآن کریم
سنجش آموزش کشور به سازمان اوقاف و امور خیریه معرفی و موفق به قبولی در آزمـون  

  .اند شدهصحت حفظ کل قرآن کریم 
اول تـا پـنجم کشـوري و اول تـا     ، یالمللـ  بیندارندگان رتبه اول تا سوم مسابقات  -3

در ) 1390تـا   1385ي هـا  سـال طی ( سوم مسابقات استانی سازمان اوقاف و امور خیریه
  .رشته حفظ کل قرآن کریم

در صورت احـراز حفـظ کـل قـرآن کـریم براسـاس دسـتورالعمل        ، سایر داوطلبان -4
                                                                                                                                               

 .مراجعه شود) توسعه فرهنگ قرآنی منشور(همین مجموعه  )فرهنگی(هشتم به بخش  -1
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  .آزمون موضوع بند دو توسط سازمان اوقاف و امور خیریه
ي دولتـی و عمـومی و   هـا  دسـتگاه ي مؤید حفظ کل قـرآن  ها گواهیسایر  -1تبصره 

  .باشد مینهادهاي مردمی اعم از داخلی و خارجی فاقد اعتبار در این خصوص 
 ریزي برنامهسازمان اوقاف و امور خیریه موظف است با هماهنگی معاونت  -2تبصره 

اسـناد  ، و تخصـیص اعتبـار   نامـه  موافقتپس از مبادله ، و نظارت راهبردي رییس جمهور
اول و دوم سـال تحصـیلی    سـال  نـیم شده توسط حافظان بابت  مربوط به شهریه پرداخت

  .را دریافت و هزینه آن را به ایشان پرداخت نماید 1390 -1391
  

دزفولی مخبر محمدرضا -انقالب فرهنگی و رییس شوراي توسعه فرهنگ قرآنی عالی شورايدبیر   
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مصوب جلسه  هاي علمیه حوزهاساسنامۀ شوراي گسترش 
  انقالب فرهنگی عالی شوراي 23/4/1383مورخ  542

 عـالی  شورايبه پیشنهاد ، 23/4/82مورخ  542انقالب فرهنگی در جلسه  عالی شوراي
شــوراي گســترش  اساسـنامه  ،)5/11/82مــورخ  4767نامــه شـماره  ( علمیــه قـم  حـوزه 
 :به این شرح تصویب کرد هاي علمیه را حوزه

 مقدمه
 ریـزي و همـاهنگی در   برنامـه ، هـاي علمیـه   توسعه حوزه، تأسیسنظارت بر  منظور به
، بـا جایگـاه  » هـاي علمیـه   شوراي گسترش حوزه«، ي آموزش و پژوهش حوزويها زمینه

 .شود می تأسیس اساسنامهشده در این  بینی پیششرح وظایف و اختیارات  اهداف و
 تعاریف -1ماده 

آموزشی و پژوهشـی حـوزوي اسـت کـه بـا       حوزه علمیه متشکل از یک یا چند واحد
مدرسه علمیـه عبـارت اسـت از    . کند هاي علمیه فعالیت می گسترش حوزه مجوز شوراي

بـه   اساسـنامه رعایـت اختصـار در ایـن     منظـور  به. یک واحد آموزشی و پژوهشی حوزوي
، »هـاي علمیـه   شوراي گسـترش حـوزه  «و به  »عالی شوراي«، »حوزه علمیه عالی شوراي«
» مدرسـه «، »بـه حـوزه علمیـه    واحد آموزشی حوزوي وابسـته «و به » گسترش شوراي«

 .شود اطالق می
 جایگاه -2ماده 

گیـري در زمینـه ایجـاد و یـا صـدور مجـوز        باالترین مرجع تصـمیم ، شوراي گسترش
هاي علمیه و صدور مدارك تحصیلی و تدوین برنامۀ درسی  توسعه و انحالل حوزه، تأسیس

 .انقالب فرهنگی در سطح کشور است عالی شورايهاي مصوب  رشتهها براساس  حوزه این
 اهداف -3ماده 

 ؛زمینه گسترش آموزش و پژوهش حوزوي در سراسر کشور سازي فراهم -1
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 .ارتقاي سطوح آموزش و پژوهش حوزوي در زمینه علوم و معارف اسالمی -2
 وظایف و اختیارات -4ماده 

هـاي علمیـه    آموزش حـوزه توسعه  و تأسیسها و ضوابط  سیاست، تعیین راهبردها -1
 هـاي  ها و اهداف حاکم بر برنامـه  متناسب با رسالت، ها و مقاطع تحصیلی تمامی رشته در

 ؛هاي علمیه حوزه
ها و ضوابط توسعه فضاهاي آموزشـی و پژوهشـی حـوزة     سیاست، تعیین راهبردها -2

توزیـع جغرافیـایی   نحـوه   علمـی و هـاي   تعیـین قطـب  ، اي و منطقهملّی  سطح علمیه در
 ؛حوزوي هاي آموزش

یـا   تأسـیس تصویب و صدور هر نوع مجوز اعم از دائمی یـا موقـت بـراي    ، بررسی -3
 ؛هاي علمیه در کشور حوزه  توسعه تجهیز و

 ؛هاي علمیه کشور بررسی و تصویب ضوابط و ظرفیت پذیرش در حوزه -4
حـوزوي در مقـاطع مختلـف در     هـاي تحصـیلی   تصویب ایجاد و یا توسـعه رشـته   -5

 ؛انقالب فرهنگی عالی شورايچارچوب مصوبات 
هـاي   تعیین شرایط و ضوابط موارد صـدور مـدارك تحصـیلی بـراي طـالب حـوزه       -6
 ؛علمیه
 هـا و مـدارس   اتخاذ تصمیم در مورد جلوگیري از ادامه فعالیت و یا انحالل حـوزه  -7

 ؛تابعه
علمیه که با مجوز شـوراي گسـترش ایجـاد    هاي  حوزه اساسنامهبررسی و تصویب  -8

 ؛شوند می
 ؛هاي علمیه هاي جامع حوزه بررسی و تصویب طرح -9

هـاي علمیـه تـا مرحلـه صـدور مجـوز        بررسی و نظارت بر ایجاد و توسعه حـوزه  -10
 ؛قطعی
 .هاي داخلی نامه هاي تخصصی مورد نیاز و تصویب آیین تشکیل کمیته -11

 ترکیب اعضا -5ماده 
 :وراي گسترش عبارتند ازاعضاي ش

 ؛)رییس( هاي علمیه برادران مدیر مرکز مدیریت حوزه -1
 ؛)نایب رییس( هاي علمیه خواهران  مدیر مرکز مدیریت حوزه -2
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 ؛هاي علمیه برادران و خواهران معاونان آموزشی مراکز مدیریت حوزه -3
 ؛خواهرانهاي علمیه برادران و  معاونان پژوهشی مراکز مدیریت حوزه -4
 ؛هاي مراکز مدیریت برادران و خواهران معاونان امور شهرستان -5
 ؛عالی شورايمسؤول دبیرخانه  -6
 ؛عالی شورايمسؤول طرح و برنامه دبیرخانه  -7
) عـالی  شـوراي با اولویت اعضاي ( هاي برجستۀ علمی حوزوي یک نفر از شخصیت -8

  ؛عالی شوراي به انتخاب
  1.فناوري و تحقیقات، علوم وزارت آموزشی معاون -9

تواند حسب مورد و در صورت لزوم از اشخاص  رییس شوراي گسترش می -1تبصره 
 .براي شرکت در جلسات شورا دعوت نماید) بدون حق رأي( براي اظهار نظر صالح ذي

رسـیدگی بـه تقاضـاها و امـور داخلـی شـوراي       ، نحـوه تشـکیل جلسـات    -2تبصره 
 .شود تعیین می، رسد شوراي مزبور می تصویب بههایی که  نامه آیین گسترش طبق

دبیـر جلسـه    عنـوان  بـه شوراي گسترش یک نفر را از بین اعضـاي خـود    -3تبصره 
 .کند می انتخاب

هـاي   شوراي گسترش موارد و تقاضاهاي دریافتی از سوي اشخاص یا حـوزه  -6ماده 
و اظهـارنظر کارشناسـی بـه    بررسی ، براي تحقیق، بر حسب موضوع و نوع تقاضا علمیه را

نظـران   و یا سـایر نهادهـا و صـاحب   ) برادران یا خواهران( هاي علمیه حوزه مراکز مدیریت
ریـیس   تأییـد داد و کلیه موارد و تقاضاها پس از اظهـارنظر کارشناسـی بـا     ارجاع خواهد

 .جلسات این شورا قابل طرح خواهد بود شوراي گسترش در
ا حضـور ریـیس یـا نایـب ریـیس شـورا و اعضـا        جلسات شوراي گسترش ب -7ماده 

موافق نصف بـه عـالوه یـک کـل اعضـاي شـورا       رأي  هاي آن با تصمیم یابد و رسمیت می
 .شود اتخاذ می

رسـد و در   می عالی شورايکلیۀ تصمیمات شوراي گسترش به اطالع رییس  -تبصره
نظر کتبـی مخـالف بـه دبیرخانـه شـوراي گسـترش       ، تا دو هفته پس از اطالع که صورتی

                                                                                                                                               
 فرهنگی انقالب عالی شوراي 5/3/1388 مورخ 644 مصوبه جلسه -1
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 .گردد براي اجرا ابالغ می، امضاي رییس شوراي گسترش واصل نشود با
شـود و   دبیرخانه شوراي گسترش زیر نظر رییس شوراي گسترش اداره مـی  -8ماده 

 .شود توسط ایشان منصوب می مسؤول آن
 تصــویب بـه  23/4/83مـورخ   542 تبصــره در جلسـه  4مـاده و   8فـوق در   اساسـنامه 

 .باشد االجرا می انقالب فرهنگی رسید و از تاریخ تصویب الزم عالی شوراي
  

سید محمد خاتمی -عالی انقالب فرهنگی رییس جمهور و رییس شوراي  
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ي و گیر تصمیمماده واحده واگذاري و تفویض صالحیت 
مرتبط با  علوم انسانیي حوزوي و ها رشتهتصویب 

   علمیه به شوراي گسترشهاي  ي حوزهها مأموریت
  5/3/1388 مورخ 644هاي علمیه مصوب جلسه  حوزه

  انقالب فرهنگی عالی شوراي
بنـا بـه پیشـنهاد مـورخ     ، 5/3/88مـورخ   644انقالب فرهنگی در جلسـه   عالی شوراي

واگــذاري و تفـویض صــالحیت  «مـاده واحـده   ، حــوزه علمیـه قــم  عـالی  شـوراي  1/2/88
ي هـا  مأموریـت مـرتبط بـا    علـوم انسـانی  حـوزوي و  ي هـا  رشـته ي و تصویب گیر تصمیم

 :ذیل تصویب نمود شرح بهرا » هاي علمیه هاي علمیه به شوراي گسترش حوزه حوزه
علـوم  ي حـوزوي و  هـا  رشـته  ي و تصویب کلیـه  گیر تصمیمصالحیت  -ماده واحده«

، هـاي علمیـه   هاي علمیه به شـوراي گسـترش حـوزه    ي حوزهها مأموریتمرتبط با  انسانی
 .شود میواگذار و تفویض 

انقالب فرهنگی در زمینـه   عالی شورايمنزله سلب صالحیت  به، این تفویض -تبصره
  .»ي تحصیلی علوم حوزوي نخواهد بودها رشتهتصویب 

  
نژاد احمديمحمود  -عالی انقالب فرهنگی رییس جمهور و رییس شوراي  
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هاي علمیه در  عضویت یک نماینده از شوراي گسترش حوزه
تحقیقات و ، وزارت علوم عالی آموزششوراي گسترش 

  مورخ 644مصوب جلسه  فناوري
 انقالب فرهنگی عالی شوراي 5/3/1388

براساس پیشـنهاد اعضـاي   ، 5/3/88مورخ  644انقالب فرهنگی در جلسه  عالی شوراي
هـاي علمیـه در    عضویت یـک نماینـده از شـوراي گسـترش حـوزه     «مصوبه ، عالی شوراي

ذیـل تصـویب    شـرح  بهرا » فناوريتحقیقات و ، وزارت علوم عالی آموزششوراي گسترش 
 :نمود
بـراي عضـویت   ، هاي علمیه به معرفی آن شورا شوراي گسترش حوزه يیکی از اعضا«

  .»شود میمنصوب ، فناوريتحقیقات و ، وزارت علوم عالی آموزشدر شوراي گسترش 
  

نژاد احمديمحمود  -عالی انقالب فرهنگی رییس جمهور و رییس شوراي  
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 مدارك تحصیلی صادر شده مدیریت حوزه علمیه قمارزیابی 
  1374 /3/11مورخ  368جلسه  مصوب

  انقالب فرهنگی عالی شوراي
 2998 به شـماره  27/10/74نامه مورخ ( متن پیشنهادي تکمیلی آقاي دکتر احمدي

  :مطرح و مدارك حوزوي بدین شرح تصویب شد) دش
طالب و فضالي حوزه علمیه که براساس مدرك صادر شده مدیریت حوزه علمیـه   -1

از کلیه مزایاي علمی و اسـتخدامی  ، اند قم دوره سطح یک را طبق برنامه پیوست گذرانده
  .برخوردار خواهند بود ها دانشگاهن دوره کاردانی التحصیال فارغ

طالب و فضالي حوزه علمیه که براساس مدرك صادر شده مدیریت حوزه علمیه  -2
از کلیه مزایاي علمـی و اسـتخدامی   ، اند قم دوره سطح دو را طبق برنامه پیوست گذرانده

  .برخوردار خواهند بود ها دانشگاهن دوره کارشناسی التحصیال فارغ
شده مدیریت حوزه علمیه طالب و فضالي حوزه علمیه که براساس مدرك صادر  -3

از کلیه مزایاي علمی و اسـتخدامی  ، اند قم دوره سطح سه را طبق برنامه پیوست گذرانده
  .برخوردار خواهند بود ها دانشگاهن دوره کارشناسی ارشد التحصیال فارغ

مدرك صادر شده مدیریت حوزه علمیه  براساس طالب و فضالي حوزه علمیه که -4
تفسـیر و  ، ي فقـه و اصـول  ها رشتهطبق برنامه پیوست در یکی از قم دوره سطح چهار را 

از کلیه مزایـاي  ، اند ادیان و مذاهب و تربیت مبلغ گذرانده، عقاید و کالم، قضا، علوم قرآن
  .برخوردار خواهند بود ها دانشگاهن دوره دکتري التحصیال فارغعلمی و استخدامی 

ر آزمـون ورودي مقطـع کارشناسـی    د نـد توان مـی ن دوره سطح دو التحصیال فارغ -5
و معـارف اسـالمی و رشـته زبـان و      الهیاترشته گانه  پنج يها گرایشبا  ها دانشگاهارشد 

  .و در صورت پذیرفته شدن ادامه تحصیل دهند کنند شرکتادبیات عرب 
در  نـد توان مـی دوره سـطح سـوم    التحصـیل  فـارغ هاي علمیه  فضال و طالب حوزه -6



 ريومجموعه قوانین و مقررات وزارت علوم، تحقیقات و فنا/   112

 

و معـارف اسـالمی و نیـز     الهیـات امتحان ورودي مقطع دکتري همه پنج رشته دانشکده 
و در صورت پذیرفتـه شـدن بـر حسـب تشـخیص       کنند شرکترشته زبان و ادبیان عرب 

تحصـیلی   سال نیم دو را تا سقف تعداد واحدهاي مجاز در نیاز پیشدروس ، گروه آموزشی
  :عبارتند از الهیاتدانشکده  گانه پنجي ها رشته. بگذرانند

  ؛علوم قرآن و حدیث - 1
  ؛تاریخ تمدن و ملل اسالمی - 2
  ؛ادیان و عرفان - 3
  ؛فقه و مبانی حقوق اسالمی - 4
  .فلسفه و حکمت اسالمی -5

  
اکبر هاشمی رفسنجانی -عالی انقالب فرهنگی رییس جمهور و رییس شوراي  
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 تحصیلی مدارك دارندگان تحصیل ادامه محدودیت لغو
 مورخ 548 جلسه مصوب ها دانشگاه در حوزوي

  فرهنگی انقالب عالی شوراي 28/7/1383
 ادامـه  محـدودیت  لغـو  28/7/83 مـورخ  548 جلسـه  در فرهنگی انقالب عالی شوراي

  :کرد تصویب ذیل شرح به ها دانشگاه در را حوزوي تحصیلی مدارك دارندگان تحصیل
 تحصـیل  ادامـه  محدودیت، عالی آموزش گسترش شوراي اخیر مصوبات به توجه با -1

 رشـته  و اسالمی معارف و الهیات رشته گانه پنج يها گرایش در حوزوي مدارك دارندگان
 و شـده  لغـو ) عـالی  شـوراي  3/11/74 مـورخ  368 جلسـه  مصـوب ( عـرب  ادبیـات  و زبان

 يهـا  رشـته  درتمـامی  سراسري آزمون در قبولی از پس ندتوان می مزبور مدارك دارندگان
  .دهند تحصیل ادامه ها دانشگاه در علوم انسانی

 علمـی  هیـأت  در عضـویت  بـراي  حـوزوي  تحصـیلی  مـدارك  دارنـدگان  گزینش -2
  .شود انجام علمی يها هیأت در عضویت متقاضیان سایر بر ناظر ضوابط مطابق ها دانشگاه

  
سید محمد خاتمی -عالی انقالب فرهنگی رییس جمهور و رییس شوراي  
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 -غیردولتی عالی آموزشمؤسسات  تأسیس نامه آیینکلیات 
 عالی شوراي 23/7/64مورخ  41 جلسه مصوب غیرانتفاعی

  ، با اصالحات و الحاقات بعديانقالب فرهنگی

  اهداف -فصل اول
، کشـور   عـالی  آموزشکت در امر گسترش له امکانات ممیج کلیبه منظور بس -1ماده 

  :شوند میتأسیس ر یبا اهداف ز یرانتفاعیغ عالی آموزشات مؤسس
  ؛سطح دانش و فرهنگ جامعه يارتقا )الف
  ؛از کشوریمتخصص مورد ن نیروي انسانی تأمین )ب
 يعطش جامعـه بـرا   يپاسخگوکه بتواند  نحوي بهدر کشور  عالی آموزشگسترش  )ج

  ؛کسب علم باشد
  ؛عالی آموزشج و استفاده از همه مدرسان و استادان جامعه در امر یکمک به بس )د
دانش  يمردم در امر گسترش و اعتال جانبه همهت یفعال ينه مناسب برایزمجاد یا )ه

  .و پژوهش کشور

  تأسیس یط کلیشرا -فصل دوم
  :ریب زیبا ترک مؤسس هیأتک یل یتشک -2ماده 

  1؛یانقالب فرهنگ عالی شوراي تأییدبا  یک نفر روحانی )الف
 یو پژوهشـ  یآموزشات مؤسسو  ها دانشگاه یعلم هیأت يحداقل سه نفر از اعضا )ب

                                                                                                                                               
  عالی انقالب فرهنگی شوراي 20/2/79مورخ  462اصالحیه مصوب جلسه  -1
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و  هـا  دانشگاهدر  یو پژوهش یا باالتر با پنج سال سابقه کار آموزشیو  ياریدر مرتبه استاد
  1؛4مندرج در ماده  یعمومهاي  تیصالح يو دارا یقاتیو تحق عالی آموزشات مؤسس

 یکـ ید یـ باالزاماً  همؤسس تأسیسامور  گیري پی يبرا مؤسس هیأتنده ینما -تبصره
  2.باشد» ب«از افراد بند 

  3؛4ط مندرج در ماده یشرا يگر دارایسه نفر عضو د )ج
  4.حداقل هفت عضو و حداکثر نه عضو خواهد داشت مؤسس هیأت -1تبصره 
  5.شتر داشته باشندیا بیسال سن  30د یبا مؤسس هیأت يهمه اعضا -2تبصره 
مـالك  تأهـل   در مـورد بـانوان شـرط   (باشـند   متأهـل د یـ مرد با يهمه اعضا - 3تبصره 

  6.ستین
ا از یـ فـوت، اسـتعفا و   (ل یـ به هر دل مؤسس هیأت يچنانچه تعداد اعضا -4تبصره 

از حد نصاب ) ...و  مؤسس هیأت يت اعضایص اکثریت به تشخیط عضویدست دادن شرا
 هیـأت  ياعضـا  تأییـد کـه بـه    يگـر یط دیاز افراد واجد شـرا یکمتر شود، به تعداد مورد ن

پـس از احـراز    شـوند  میی معرف عالی آموزشگسترش  يبرسند انتخاب و به شورا مؤسس
  7.شوند می رفتهیت پذیعضو يبرا عالی شوراي یینها تأییدت آنان و یصالح
  8؛گسترش يشورا تأییدبه  مؤسس هیأت ياعضا یکاف یه مالیدارا بودن بن )د
  9.ت داشته باشندیعضوه مؤسسک یش از ید در بینبا مؤسس هیأت ياعضا )ه

 تصـویب  بـه خ ین تـار یـ تـا ا آنهـا   اساسـنامه کـه   مؤسسـی  يها هیأت ياعضا -تبصره

                                                                                                                                               
  همان -1
  فرهنگیعالی انقالب  شوراي 20/2/79مورخ  462الحاقیه جلسه  -2
  عالی انقالب فرهنگی شوراي 20/2/79مورخ  462اصالحیه مصوب جلسه  -3
  همان -4
  6/9/75مورخ  387الحاقیه مصوب جلسه  -5
  همان -6
  عالی انقالب فرهنگی شوراي 6/9/75مورخ  387اصالحیه مصوب جلسه  -7
  6/9/75مورخ  387الحاقیه مصوب جلسه  -8
  عالی انقالب فرهنگی شوراي 11/6/76مورخ  404الحاقیه مصوب جلسه  -9
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 هیـأت حـداکثر در دو   نـد توان مـی  و شـوند  مـی ن ن مصـوبه یده مشمول ایرس عالی شوراي
  1.عضو باشند مؤسس

  :ر استیز شرح به مؤسس هیأتف یوظا -3ماده 
  ؛اساسنامهن یتدو -1
ر مراجـع  یو سـا  عـالی  آمـوزش الزم از وزارت فرهنـگ و   يمجوزهااز و یکسب امت -2

  ؛صالح ذي
  ؛آغاز کار يفراهم کردن مقدمات و امکانات الزم برا -3
ن شـوند  ییتع) مؤسس( هیأتد از طرف یکه با هیأت امنا ين آن عده از اعضاییتع -4

  ؛آنها ک ازیو عزل هر 
است بـا الاقـل    مؤسس هیأت عهده بهآنها  نییکه تع هیأت امنا يعزل اعضا -تبصره
  .سر استیم مؤسس هیأت يکل اعضا يدو سوم آرا

کـه   یدر جهـت تحقـق اهـداف    یاسیو س ی، آموزشیفرهنگ يها فعالیتنظارت بر  -5
  ؛شده است تأسیسبه منظور آن  یه آموزشمؤسس
  .آن يها فعالیتو  مؤسسهدر مورد توسعه  هیأت امنا يشنهادهایب پیتصو -6

  :ر استیز شرح به مؤسس هیأت ياعضا یعمومط یشرا -4ماده 
  ؛یو واجد حسن شهرت و متخلق به اخالق اسالم یمسلمان، عامل به احکام اسالم )الف
 یاست نه شـرق یران و سیا یاسالم يجمهور قانون اساسیه و یت فقیالتزام به وال )ب

  ؛یو نه غرب
محـارب و   هـاي  گـروه بـه   یم گذشته و عدم سـابقه وابسـتگ  یبه رژ یعدم وابستگ )ج

  ؛یاسالم يمخالف جمهور
  2.است یانقالب فرهنگ عالی شوراي عهده بهط فوق یص و احراز شرایتشخ -تبصره

  3.عالی آموزشات مؤسسو  ها دانشگاهت یریو مد ییاحراز توان اجرا )د
                                                                                                                                               

  همان -1
قانون اهداف، وظـایف و تشـکیالت وزارت علـوم، تحقیقـات و فنـاوري       2ماده ) ب(جزء  9طبق بند  -2
 .احراز صالحیت اعضاي هیات امنا به عهده وزارت علوم است) 18/5/83مصوب (
  13/10/79مورخ  472الحاقیه مصوب جلسه  -3
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 تأسیسپس از کسب مجوز  یانتفاعغیر -یدولتعالی غیر آموزشه مؤسسهر  -5ماده 
. گردنـد  مـی  سال انتخاب 4مدت  ير خواهد بود که برایب زیبا ترک امناهیأت ک ی يدارا

  .انتخاب مجدد اعضا بالمانع است
  1؛یک نفر روحانی )الف
ط یشـرا  يدارا ها دانشگاه یعلم هیأت يحداقل سه نفر و حداکثر پنج نفر از اعضا )ب

  3و  2؛4و ماده  2ماده » ب«بند 

  4.حذف شد -تبصره
  ؛مؤسس هیأت يسه نفر از اعضا )ج
  ؛عالی آموزشنده وزارت فرهنگ و ینما )د
  ؛استاندار )ه

 ،ات مـذکور عضـو باشـد   مؤسسـ از  هیأت امناش از سه یهرگاه استاندار در ب -تبصره
 مسـایل بـه  کـه   ایـن  د مشـروط بـر  یـ او شـرکت نما  يد بـه جـا  توان می ا معاون اویمشاور 

  5.آگاه باشد یدانشگاه
  .کند می شرکت هیأت امنادر جلسات رأي  ه بدون حقمؤسس رییس )و

  .به انتخاب اعضا خواهد بود رییسک ی يدارا هیأت امناهر  -تبصره
و در صورت لزوم بـه   دهد می ل جلسهیتشک بار ی یکحداقل ماه هیأت امنا -6ماده 

د توان می ا سه نفر از اعضایه مؤسس رییسا ی عالی آموزشر فرهنگ و ینده وزیشنهاد نمایپ
  .دهد می لیتشک العاده فوقجلسه  هیأت امنا رییس تأییدبا 

ه مؤسس رییسن و مقررات با یت قوانیبا رعا عالی آموزشه مؤسسه امور یاداره کل - 7ماده 
ر بهداشـت،  یـ ا وزیـ  عـالی  آمـوزش ر فرهنگ و یو موافقت وز هیأت امناشنهاد یاست که بنا به پ

                                                                                                                                               
  عالی انقالب فرهنگی شوراي 20/2/79مورخ  462اصالحیه مصوب جلسه  -1
  همان -2
قانون اهـداف وظـایف و تشـکیالت وزارت علـوم، تحقیقـات و فنـاوري        2ماده ) ب(جزء  9طبق بند  -3
 .احراز صالحیت اعضاي هیات امنا به عهده وزارت علوم است) 18/5/83مصوب (
  20/2/79مورخ  462جلسه  -4
  عالی انقالب فرهنگی شوراي 13/8/65مورخ  92الحاقی مصوب جلسه  -5
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  1.شود می منصوب امناهیأت  رییسو با حکم ) حسب مورد( یدرمان و آموزش پزشک
 هیـأت امنـا  س یـی با حکم ر هیأت امناب یه پس از تصومؤسسس ییعزل ر -1 تبصره
  .خواهد بود

 هـا  دانشگاهت یریمد نامه آیینط مندرج در یشرا يد دارایه بامؤسس رییس -2تبصره 
  2.باشد

 یانقـالب فرهنگـ   عـالی  شـوراي  2ون شـماره  یسـ یکم( تأسیس هاي اولویت -8ماده 
  .)خواهد رساند عالی شوراي تصویب بهم و یرا منطبق با اهداف مصوب تنظ ها اولویت

  :ر استیز شرح به هیأت امناارات یف و اختیوظا -9ماده 
  ؛همؤسس رییسشنهاد یپ -1
  ؛.شود می شنهادیه پمؤسس رییسه که از طرف مؤسسب سازمان یتصو -2
  ؛هیأت مؤسس -3
 هـاي  حسابش یکه حق گشا یاشخاصن یین تعیه و همچنمؤسس دار خزانهن ییتع -4

 ین حسابرس رسمییآن را دارند، و تع هاي حسابه و حق برداشت از مؤسسبه نام  یبانک
  ؛همؤسس يبرا

ه و مؤسسـ ه با توجه به گزارش حسـابرس  مؤسسانه یو ترازنامه سال ها حساب تأیید -5
  ؛مؤسس هیأتم گزارش آن به یسپس تقد

  ؛و امکانات یمال هاي کمکجلب  -6
  ؛همؤسس يدیتول ين نحوه اداره واحدهاییتع -7
  ؛ایو تعرفه حقوق و دستمزد و مزا یب مقررات استخدامیتصو -8
 یو آموزشـ  یا انحـالل واحـدها و مراکـز علمـ    یو توسعه  تأسیسشنهاد هر نوع یپ -9
  ؛مؤسس هیأته به مؤسس

  ؛همؤسس يل شورایتشک نامه آیینب یتصو -10
  ؛ب اخذ وامیتصو -11
افـت آن جهـت   یدر یچگـونگ  نامـه  آیـین ان و یه دانشـجو یزان شـهر یم شنهادیپ -12

                                                                                                                                               
  عالی انقالب فرهنگی شوراي 20/2/79مورخ  462اصالحی مصوب جلسه  -1
  همان -2
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  ؛عالی آموزشب به وزارت فرهنگ و یتصو
  ؛شود می شنهادیه پمؤسس رییسان که از طرف یرش دانشجویب تعداد پذیتصو -13

  .برسد عالی آموزشوزارت فرهنگ و  تصویب بهد یان بایتعداد دانشجو -1 تبصره
نش آنـان  یان و اسـتادان و نحـوه گـز   یدانشـجو  یاسیو س یضوابط اخالق -2 تبصره

  ها دانشگاهر ینش در سایگز هیأتو توسط  یات دولتمؤسسمانند 
  .هیأت امنا یداخل نامه آیینب یم و تصویتنظ -14

 عـالی  شـوراي و  یف خود مقررات و ضوابط مملکتـ یدر انجام وظا هیأت امنا -تبصره
  .ت خواهد نمودیرا رعا یانقالب فرهنگ

  یرانتفاعیغ عالی آموزشات مؤسسنوع  -فصل سوم
ادامـه کـار بـه دو     يو بـرا  تأسیسدر زمان  نامه آیینن یات موضوع امؤسس -10ماده 
  :شوند می مینوع تقس
و  کننـد  مـی  تیـ کشـور فعال  یرسـم  عـالی  آموزشکه بر طبق ضوابط  یاتمؤسس )الف
ه ضـوابط و مقـررات   یـ ت کلیـ وابسته به دولت موظف به رعا عالی آموزشات مؤسسمانند 

، یزاتـ ی، امکانـات تجه یآموزشـ  ياعـم از فضـا  ) عـالی  آموزشمربوط به وزارت فرهنگ و (
، ی، امکانات کمک آموزشیاستادان، امکانات رفاه یت علمیفینسبت استاد به دانشجو، ک

  ؛باشند میی آموزشهاي  نامه آیینان و یدانشجو یو اخالق ینش علمیگز
  1... .)ب

  :ر خواهد بودیز ترتیب به یلیصدور مدارك تحصنحوه  -11ماده 
وزارت فرهنـگ و   تأییـد که مـورد   ینوع اول مدرك رسم عالی آموزشات مؤسس )الف
  ؛کنند می صادر باشد میعالی  آموزش
  2. ...) ب

                                                                                                                                               
عالی نوع دوم  عالی انقالب فرهنگی، صدور مجوز براي تاسیس موسسات آموزش طبق مصوبات شوراي -1

  .متوقف شده است
  همان -2



 ريومجموعه قوانین و مقررات وزارت علوم، تحقیقات و فنا/   120

 

نـوع اول   عـالی  آمـوزش ات مؤسسان یفقط شامل دانشجو یلیت تحصیمعاف -12ماده 
را کـه توسـط وزارت فرهنـگ و     عـالی  آموزشه ضوابط گسترش یکه کل یاتمؤسس یعنی(

  .خواهد شد) ت کرده باشندین شده است رعاییتع عالی آموزش
) موضـوع فصـل دوم و سـوم   (ط یپس از احراز شـرا  عالی آموزشات مؤسس -13ماده 

در اداره  يو ادار یحقـوق  یو سـپس از لحـاظ مـال    عالی آموزشابتدا در وزارت فرهنگ و 
  .دید رسبه ثبت خواهن ها شرکتثبت 

 تأسـیس بـا  کـه   ایـن  موظـف اسـت قبـل از    عـالی  آموزشوزارت فرهنگ و  -14ماده 
ان یکنـد و متقاضـ   یبررسـ  یه امکانـات آن را از لحـاظ مـال   یـ موافقت کند کلاي  همؤسس
  .ندینما ارایهه مؤسساداره  يخود برا ییدال بر توانا يد شواهدیه بامؤسس

را  يان و شـواهد یمتقاض يو ماد یمال ییص توانایتشخ يالزم برا نامه آیین -تبصره
  .ه خواهد شدیته عالی آموزشدهند توسط وزارت فرهنگ و  ارایهد یکه با

نحـوه   يبرا یعموم اي نامه آیینموظف است  عالی آموزشوزارت فرهنگ و  -15ماده 
 يهیـأت امنـا   ياز اعضـا  يبا مشورت با تعداد(ات مؤسسن یا یمعامالت و انجام امور مال

  .دینما ارایه یانقالب فرهنگ عالی شورايب به یتصو يه کند و برایته) تامؤسسن یا
و ضـوابط   اساسنامهبرخالف  یرانتفاعیغ عالی آموزشه مؤسس که درصورتی -16ماده 

زان تخلـف از  یـ د، بسـته بـه م  یـ رفتـار نما  عالی آموزشو مقررات مصوب وزارت فرهنگ و 
  .خواهد شده اقدام مؤسسل موقت و انحالل یاخطار تا تعط

طبـق   هـا  مجـازات هـات و  ین تخلفـات و اعمـال تنب  یبه ا یدگیرس یچگونگ -تبصره
ب یتصو یانقالب فرهنگ عالی شورايه و یته عالی آموزشکه وزارت فرهنگ و  اي نامه آیین

  .ن خواهد شدییتع ،خواهد کرد
و  یو امتحـان  یمربـوط بـه امـور آموزشـ    هـاي   نامـه  آیینو  یبرنامه آموزش -17ماده 

کـه  اي  دانشـنامه و نـوع   یلیدانشجو و مدت دوره تحصـ  یرش علمیط پذیو شرا یانضباط
 يبـرا  هیـأت امنـا  ب یه و پـس از تصـو  یـ ه تهمؤسسـ  رییسد توسط یبا ،اعطا خواهد شد

  .ارسال گردد عالی آموزشبه وزارت فرهنگ و  ییب نهایتصو
  

اي خامنهسید علی  -عالی انقالب فرهنگی رییس جمهور و رییس شوراي  
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  نامه آیینبه  یموارد الحاق
در استان تهران ممنوع است  یرانتفاعیغ -یدولتعالی غیر آموزشه مؤسس تأسیس -1

  ؛)27/6/69 یالحاق( یانقالب فرهنگ عالی شورايص یمگر به تشخ
، وجهـه و  کننـد  مـی ن دولـت اسـتفاده   یکه از بودجه عموم یحقوق يها شخصیت -2

 شـده اسـت   ینـ یب شیپـ  یفرهنگـ  يهـا  فعالیتآنها  اساسنامهدارند و در  یت فرهنگیهو
  ؛)19/3/77 یالحاق(کنند  تأسیس یو پژوهش یات آموزشمؤسس ندتوان می

هـا، دفترچـه    ه سـربرگ نامـه  مؤسسـ  يموارد و مکاتبات از جملـه تـابلو   یدر تمام -3
ه مؤسسـ بـودن  » یانتفـاع غیر و یر دولتیغ«د بر یباها  هیو اطالع) کنکور( يآزمون سراسر

  .)20/2/79 یالحاق(ح شود یتصر
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 یعال س مؤسسات آموزشیصدور مجوز تأس یضوابط کل
مورخ  546جلسه مصوب  یرانتفاعیو غ یردولتیغ

  یانقالب فرهنگ یعال يشورا 31/6/1383
ل یـ تکم يدر راسـتا  31/6/83مـورخ   546در جلسـه   یانقـالب فرهنگـ   یعـال  يشورا

، ضـوابط  یرانتفـاع یو غ یردولتـ یغ یعال آموزشس مؤسسات ینامه تأس نییات آیمصوبه کل
ب کـرد، مقـرر شـد    ین شـرح تصـو  یـ ن مؤسسـات را بـه ا  یـ س ایصـدور مجـوز تأسـ    یکل

 ي، مجوزهـا یو بهداشت، درمان و آموزش پزشـک  فناوريقات و یعلوم، تحق يها وزارتخانه
  :ندیر صادر نمایس مؤسسات مزبور را با توجه به موارد زیتأس

انقـالب   یعـال  يمصوب شورا(کشور  یعال ضوابط نظام آموزشها و  استیت سیرعا -1
  ؛...  و )یاسالم ي، مجلس شورایفرهنگ
  ؛نش دانشجویکردن گز یاست بومید بر سیتأک -2
  ؛محروم يها ت دادن به مناطق و استانیاولو -3
  ؛سسؤم يها هیأتت یشتر به احراز صالحیتوجه ب -4
  ؛ند توسعه مؤسسات مزبوریربط در فرآ يذ يها وزارتخانه یتوجه به ارتقاء توان نظارت - 5
س مؤسسـه  یموفق به تأسـ  یرانتفاعیو غ یردولتیغ یعال ق مؤسسات آموزشیتشو -6

  ؛تیاولو يدارا يها در استان
  ؛از مؤسسات مزبوریمورد ن یت علمأین هینه تأمیموجود در زم يها تیتوجه به محدود - 7
محـل   يدر شـهرها  یبـوم  يدانشـجو نش یجذب و گـز  يها نهیفراهم ساختن زم -8

  ؛کینزد يا شهرهایسکونت 
  ؛ها و خروج منظم و دشوار از آن است آسان بودن ورود به دانشگاهیتوجه به س -9

 یلیتحصـ  يهـا  هـا و رشـته   استان يو اقتصاد ی، اجتماعیفرهنگ يها نهیتوجه به زم - 10
  .یرانتفاعیو غ یردولتیغ یعال ند توسعه مؤسسات آموزشیمتناسب با آنها در فرآ

  

سید محمد خاتمی -عالی انقالب فرهنگی رییس جمهور و رییس شوراي  
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 عالی آموزشفعالیت مؤسسات  نحوه نظارت بر نامه آیین
مورخ  158و  155مصوب جلسات  غیردولتی غیرانتفاعی

تکمیل و  انقالب فرهنگی عالی شوراي 4/5/67و  14/4/67
 22/6/67مورخ  91جلسه اي از آن، مصوب  پاره

غیردولتـی و غیرانتفـاعی کـه در ایـن      عـالی  آمـوزش هر یـک از مؤسسـات    -1ماده 
اداري و ، آموزشـی ، موظفند کلیه مقررات فرهنگـی ، شوند مینامیده » سسهؤم« نامه آیین

دانشجو و کارکنان آموزشی مورد نیاز را کـه  ، مالی و نیز مقررات مربوط به گزینش استاد
 .اجرا نمایند ،گردد میابالغ  عالی زشآمواز طرف وزارت فرهنگ و 

 :فعالیت آموزشی هر مؤسسه پس از طی مراحل زیر آغاز خواهد شد -2ماده 
فرهنـگ و   ینمؤسس که نام آنان از طریق وزارت هیأت يتصویب صالحیت اعضا )الف
انقالب فرهنگی معرفـی   عالی شورايدرمان و آموزش پزشکی به ، یا بهداشت عالی آموزش

 ؛گردد می
 عـالی  آمـوزش مؤسسه از لحاظ امکانات آموزشی توسـط شـوراي گسـترش     تأیید )ب

 ؛وزارت مربوطه
 عـالی  شـوراي آن توسـط   اساسـنامه مؤسسـه و تصـویب    تأسیسموافقت اصولی با  )ج

 ؛انقالب فرهنگی
ي مصـوب توسـط شـوراي گسـترش     هـا  رشـته و  هـا  دورهصدور پروانه فعالیـت در   )د

 .وزارت مربوطه عالی آموزش
درمان و آموزش پزشکی بر امور ، یا بهداشت عالی آموزشفرهنگ و  ینوزارت -3ه ماد
اداري و مالی و امکانات ساختمانی و تجهیزات نظارت خواهـد کـرد و   ، آموزشی، فرهنگی
این نظارت و ارزیابی از طریق دفتـر  . را مستمراً مورد ارزیابی قرار خواهد دادآنها  عملکرد
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و دفتر نظارت و ارزیابی آمـوزش   عالی آموزشنظارت و سنجش آموزش وزارت فرهنگ و 
 .شود میدرمان و آموزش پزشکی اعمال ، وزارت بهداشت

درمان و آموزش پزشـکی  ، و بهداشت عالی آموزشنظارت وزارتین فرهنگ و  -تبصره
انجام خواهـد   از طریق مراجعه مستقیم به مؤسسه و یا ارسال پرسشنامه و استعالم کتبی

، این نظارت در زمینه امور آموزشی شامل بررسی نحوه اجـراي مقـررات آموزشـی   . گرفت
علمی خواهد بود و این کار  هیأتارزیابی کار دانشجو و اعضاي ، ي درسی مصوبها برنامه

دانشـجویان کارمنـدان اداري و مراجعـه بـه     ، علمـی  هیأت ياز طریق نظرخواهی از اعضا
نظـارت بـر امـور اداري و مـالی از     . هاي مربوط در هر زمینه انجام خواهـد گرفـت   پرونده

ي نظارت و بررسـی دفـاتر و اسـناد مربـوط انجـام خواهـد گرفـت و        ها هیأتطریق اعزام 
هـا و   نظارت در زمینـه امکانـات سـاختمانی و دیگـر تجهیـزات از راه بازدیـد سـاختمان       

ي ورزشـی و  ها زمین، آمفی تئاتر، ها کتابخانه، ها کارگاه، ها آزمایشگاه، ها کالس( اتتأسیس
 .انجام خواهد شد) ات رفاهیتأسیس

مؤسسه مکلف است نسـبت بـه   ، تسهیل در انجام نظارت و ارزیابی منظور به -4ماده 
تشـکیل پرونـده   کادر اداري و همچنـین  ، علمی هیأت يتشکیل پرونده استخدامی اعضا

دفاتر و اسناد مـالی  . اقدام نمایدآنها  تحصیلی دانشجویان و ثبت و ضبط مدارك الزم در
 .نیز باید براي بررسی حفظ و نگهداري شود

اعمال نظارت از طریق دفتر نظـارت و سـنجش آمـوزش وزارت فرهنـگ و      -5ماده 
 صـورت  بهموزش پزشکی درمان و آ، یا دفتر نظارت و ارزیابی وزارت بهداشت عالی آموزش
صورت ) بر حسب ضرورت( موردي صورت بهیا ) حداقل یک بار در سال تحصیلی( ادواري

آورد و موجبات  عمل به ي ناظرها هیأتو مؤسسه مکلف است همکاري الزم را با  گیرد می
 .تر این نظارت را فراهم سازد اعمال هر چه مطلوب

درمان و آموزش پزشکی نتیجـه  ، یا بهداشت عالی آموزشفرهنگ و  ینوزارت -تبصره
 .بررسی و نظارت را به مرکز آموزشی اطالع خواهد داد

فرهنـگ   یني وزارتها دستورالعملمؤسسه مکلف است نسبت به اجراي  - 6ماده 
درمان و آموزش پزشکی در جهت رفـع نقـایص در زمـان    ، یا بهداشت عالی آموزشو 

ي ها مجازاتدر صورت عدم اقدام الزم بر حسب موارد تخلف . تعیین شده اقدام نماید
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 8و  7ي متناسب با آن در مواد ها مجازاتموارد تخلف و . متناسب اعمال خواهد شد
 .شود میذکر 

و  شـود  مـی ارتکاب اعمال زیر از سوي مؤسسـات مـذکور تخلـف محسـوب      -7ماده 
 .گردد میي تعیین شده ها مجازاتموجب اعمال یک یا چند مورد از 

 تخلفات آموزشی و علمی )الف
فضـاي آموزشـی   ، عدم رعایت ضوابط مربوط به حفظ حدنصاب استاد به دانشـجو  - 1

  ؛)6تا  1ي ها مجازات( امکانات آموزشی و
  ؛)6تا  1ي ها مجازات( مقررات آموزشیعدم رعایت  - 2
  ؛)6تا  1ي ها مجازات( ي آموزشیها برنامهعدم اجراي صحیح برنامه صحیح  - 3
ي هـا  سـمت  انـد در  ي علمـی و اخالقـی  هـا  صـالحیت استفاده از افرادي که فاقـد   - 4

  ؛)6تا  1ي ها مجازات( آموزشی
درمـان  ، یا بهداشت عالی آموزشپذیرش دانشجو بدون تصویب وزارتین فرهنگ و  - 5

  ؛)2تا  1م با أتو 7تا  3ي ها مجازات( و آموزش پزشکی
 .)2تا  1م با أتو 7تا  3يها مجازات( صدور مدرك تحصیلی بدون رعایت ضوابط - 6

 تخلفات مربوط به توسعه یا تجدید مؤسسات )ب
 هـا  دورهیـا   هـا  رشـته تعطیل نمـودن  ) در صورت داشتن دانشجو( دایر کردن و یا - 1

  ؛)2و  1م با أتو 7و  5و  4ي ها مجازات( بدون کسب مجوز
تعطیل نمودن شـعب مؤسسـه بـدون    ) در صورت داشتن دانشجو( دایر کردن و یا - 2

  ؛)2و  1م با أتو 7و  5و  4ي ها مجازات( کسب مجوز
  ؛)2و 1م با أتو 8و  7ي ها مجازات(غیر واگذاري مؤسسه به - 3
 .)9و  8و  7و  5ي ها مجازات( تعطیل مؤسسه - 4
 تخلفات مالی و اداري )ج
  ؛)7و  3-،2، 1ي ها مجازات( گرفتن مبلغی بیش از شهریه مصوب به هر عنوان - 1
  ؛)7و  3، 2، 1ي ها مجازات( عدم رعایت مقررات مصوب اداري و مالی - 2
  ؛)7و  3، 2، 1ي ها مجازات( ه گزارش یا صدور گواهی خالف واقعیارا - 3
 .)9و  8، 7ي ها مجازات( تبدیل مؤسسه به مؤسسه انتفاعی - 4
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 سایر تخلفات )د
و مؤسسات آموزشـی   ها دانشگاهارتکاب اعمال مخالف با مقررات آموزشی حاکم بر  - 1
  ؛)9و  8، 7، 3، 2، 1ي ها مجازات( کشور
پیشگیري نکردن یا ندادن گزارش از فعالیـت مغـایر بـا مصـالح نظـام جمهـوري        - 2

 .)8و  7، 2، 1ي ها مجازات( ربط ذياسالمی به مقامات 
زیـر   شـرح  بـه یی ها مجازاتارتکاب تخلفات موضوع ماده قبل موجب اعمال  -8ماده 

 :خواهد شد
  ؛اخطار دادن به رییس مؤسسه و یا توبیخ کتبی وي - 1
  ؛اخطار دادن به رییس مؤسسه و یا توبیخ کتبی وي همراه با اعالن عمومی - 2
  ؛لغو اجازه اشتغال کارکنان خاطی مؤسسه یا عزل مسؤول خاطی از سمت خود - 3
کردن اجازه پذیرش دانشجوي جدید در یک یا چند دوره براي یک یـا چنـد   لغو  - 4
  ؛رشته
 ها رشتهدانشجویان در آن  که در صورتی( منحل کردن یک یا چند رشته تحصیلی - 5

  ؛)رسیدگی خواهد شد ربط ذيمشغول تحصیل باشند موضوع از طریق مراجع قانونی 
  ؛تعلیق رییس مؤسسه - 6
  ؛سلب صالحیت و عزل رییس مؤسسه - 7
  ؛مؤسسه يهیأت امناسلب صالحیت  - 8
  .انقالب فرهنگی عالی شورايانحالل مؤسسه و اعالن عمومی آن و گزارش امر به  - 9

یی هـا  هیأتیا  هیأتحسب مورد از طرف ، تطبیق موارد مجازات یا تخلفات -9ماده 
وزارت مربوطه تعیین و زیر نظر معـاون آموزشـی    عالی آموزشکه توسط شوراي گسترش 

درمـان و آمـوزش پزشـکی انجـام وظیفـه      ، یـا بهداشـت   عـالی  آموزشوزارتین فرهنگ و 
 تأییـد صادره پس از رأي  این ماده صورت خواهد گرفت وي ها تبصرهبا رعایت  نمایند می

  .ستاالجرا الزمشوراي گسترش قطعی و 
) 7موضوع بندهاي قسـمت الـف مـاده    ( علمی ارتکاب تخلفات آموزشی و -1تبصره 

  ؛8ماده ) 6( تا) 1( يها مجازات -4تا  1بندهاي 
 .8ماده ) 2( و) 1( توام با) 7( تا) 3( يها مجازات -6و  5بندهاي 
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موضـوع بنـدهاي   ( ارتکاب تخلفات مربوط به توسعه یا تجدیـد مؤسسـات   -2تبصره 
  )7قسمت ب ماده 

  ؛8ماده ) 2( و) 1( توأم با) 7( و) 5( ،)4( يها مجازات -2و  1بندهاي 
  ؛8ماده ) 2( و) 1( توأم با) 8( و) 7( يها مجازات -3بند 
  .8ماده ) 9( و) 8( و) 7( و) 5( يها مجازات -4بند 

  )7موضوع بندهاي قسمت ج ماده ( ارتکاب تخلفات مالی و اداري -3تبصره 
  ؛8ماده ) 7( و) 3( و) 2( و) 1( يها مجازات -3و  2و  1بندهاي 

  .8ماده ) 9( و) 8( و) 7( يها مجازات -4بند 
  )7ماده » د«موضوع بندهاي قسمت ( ارتکاب تخلفات سیاسی و اخالقی -4تبصره 

  ؛8ماده ) 9( و) 8( و) 7( و) 3( و) 2( و) 1( يها مجازات -1بند 
  ؛8ماده ) 8( و) 7( و) 2( و) 1( يها مجازات -2بند 
  .8ماده ) 7( و) 3( و) 2( و) 1( يها مجازات -3بند 

، 2د ، 1د ، 2ج ، 1ج ، 6الـف  ، 5در مورد تخلفات مندرج در بندهاي الف  -5تبصره 
ي هـا  مجـازات عـالوه بـر اعمـال     ،دهـد  مـی تشـخیص   هیأت که موارديو سایر  7از ماده 
  .شود میبه اطالع مراجع قضایی رسانده  گیري پیمراتب جهت ، مناسب

  .شود میي مزبور تشدید ها مجازاتدر صورت تکرار تخلف  -6تبصره 
انعقاد قراردادهاي علمی و دانشگاهی و تبـادل اسـتاد و دانشـجو برقـراري      -10ماده 

هرگونه ارتباط رسمی دیگـر بـا مؤسسـات آموزشـی و پژوهشـی خـارج از کشـور ماننـد         
 عـالی  آمـوزش دولتی در چارچوب قـوانین و مقـررات    عالی آموزشو مؤسسات  ها دانشگاه

  .گیرد میکشور صورت 
 4/5/67و  14/4/67تبصـره در جلسـات   ) 8( مـاده و ) 11( در نامه آییناین  -11ماده 

  .انقالب فرهنگی رسید عالی شوراي تصویب به
  

اي سید علی خامنه -عالی انقالب فرهنگی رییس جمهور و رییس شوراي  
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 دولتی وغیر عالی آموزشالگو براي مؤسسات  اساسنامه
 19/3/1377مورخ  421مصوب جلسه  انتفاعی غیر

  انقالب فرهنگی عالی شوراي
  مقدمه 
 عـالی  آمـوزش مؤسسـات   تأسـیس کلیات آیین نام  "تحقق اهداف مندرج در  منظور به 

، انقـالب فرهنگـی   عـالی  شـوراي مصـوب  ، و اصالحات بعدي آن "انتفاعی غیر -غیردولتی
کـه در ایـن    ..................  وابسـته بـه    ............ انتفـاعی غیر -دولتیغیر عالی آموزشمؤسسه 
و طبـق مفـاداین    تأسـیس اهـداف و وظـایف زیـر     با شود مینامیده  "مؤسسه  "، اساسنامه
  .مصوبات و مقررات مربوط اداره خواهد شد، و قوانین اساسنامه

  اهداف -1ماده  
  ؛سطح فرهنگ و دانش جامعه يارتقا -1
  ؛متخصص مورد نیاز کشور نیروي انسانی تأمین -2
مـردم در امـر گسـترش و اعـتالي      جانبـه  همـه زمینه مناسب براي فعالیت  ایجاد -3

  .دانش وپژوهش در کشور
  وظایف -2ماده  

  ؛عالی آموزشوزارت فرهنگ و  تأییدي مورد ها رشتهپذیرش دانشجو در  -1
  ؛فراهم نمودن امکانات الزم براي تحقق اهداف مؤسسه -2
مستمر با مراکـز علمـی کشـور بـراي برطـرف نمـودن نیازهـا و توسـعه         همکاري  -3

  .آموزش وتحقیقات
  .مؤسسه یک واحد آموزشی و پژوهشی است -3ماده  
  .است ..........  محل فعالیت مؤسسه شهر -4ماده  
  .شود مینشانی مؤسسه توسط مؤسس تعیین  -تبصره 
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 ها هزینهرآمدهاي آن صرف انتفاعی و دغیر دولتیغیر مؤسسه واحدي است -5ماده  
  .خواهد شد ي آنها فعالیتي عمرانی و تجهیزاتی و توسعه ها گذاري سرمایهو

داراي شخصـیت حقـوقی    هـا  شـرکت مؤسسه از تاریخ ثبـت در اداره ثبـت    -6ماده  
  .مستقل است

 عـالی  آمـوزش توسط شوراي گسترش  تأسیسمؤسسه از تاریخ صدور مجوز  -7ماده  
ي تحصـیلی بـا   هـا  رشـته   و فعالیت آموزشی و پژوهشی آن از نظر دوره و یابد میرسمیت 

  .خواهد بود پذیر امکان عالی آموزشمجوز شوراي گسترش 
ي مربـوط بـه   هـا  نامـه  آیـین ضـوابط و  ، مقـررات ، مؤسسه تابع کلیه قـوانین  -8ماده  

فرهنگی و وزارت  انقالب  عالی شورايانتفاعی مصوب غیر دولتیغیر عالی آموزشمؤسسات 
  .و سایر قوانین و مقررات جاري کشور خواهد بود عالی آموزشفرهنگ و

ی طبـق ضـوابط مصـوب توسـط وزارت فرهنـگ و      التحصـیل  فـارغ مـدارك   -9ماده  
  .شود میصادر عالی آموزش

مطابق با ضوابط  امکانات و تجهیزات آموزشی و پژوهشی مؤسسه باید، فضا -10ماده  
  .باشد عالی آموزشوزارت فرهنگ و 

  :منابع مالی مؤسسه عبارتند از -11ماده  
  ؛ ........... اعتبارات -1
  ؛شهریه پرداختی دانشجویان -2
  .در آمدهاي مؤسسه -3

  ارکان مؤسسه -12ماده  
  ؛مؤسس هیأتمؤسس یا  -
  ؛هیأت امنا -
  ؛رییس مؤسسه -
  .شوراي مؤسسه -
  مؤسس هیأتمؤسس یا  -13ماده  
 عـالی  شـوراي ...........  مـورخ ..........  مصـوبه جلسـه   براسـاس  ،مؤسس هیأتمؤسس یا  

  :انقالب فرهنگی عبارتند از



 ريومجموعه قوانین و مقررات وزارت علوم، تحقیقات و فنا/   130

 

  ؛ ........... -1
  ؛ ........... -2
  ؛ ........... -3
  ؛ ........... -4
5- ........... .  

  مؤسس هیأتوظایف و اختیارات مؤسس یا  -14ماده  
و  عـالی  آمـوزش و دیگر مجوزهـاي الزم از وزارت فرهنـگ و    تأسیسکسب امتیاز  -1

  ؛صالح ذيسایر مراجع 
  ؛عالی آموزشمؤسسه و پیشنهاد آن به وزارت فرهنگ و  اساسنامهتدوین  -2
مؤسـس   هیـأت که باید توسط مؤسـس یـا    هیأت امنا يپیشنهاد آن عده از اعضا -3

  ؛و عزل هر یک از آنان عالی آموزشانتخاب شوند به وزارت فرهنگ و 
توسـط شـوراي    تأسـیس پس از صدور مجوز  ها شرکتثبت مؤسسه در اداره ثبت  -4

  ؛عالی آموزشگسترش 
  ؛فراهم نمودن مقدمات و امکانات الزم براي شروع و ادامه فعالیت مؤسسه -5
آموزشی و پژوهشی مؤسسه بـراي تحقـق اهـداف    ، ي فرهنگیها فعالیتنظارت بر  -6

  ؛اساسنامهاین  1ذکور درماده م
ي مؤسسـه  ها فعالیتانحالل و ، در مورد توسعه هیأت امناپیشنهاد  تأییدبررسی و  -7

  ؛براي تصویب نهایی عالی آموزشو ارایه آن به شوراي گسترش 
  ؛عالی آموزشبه وزارت فرهنگ و  اساسنامهپیشنهاد هرگونه تغییر در مواد  -8
  .عالی آموزشپیشنهاد انحالل مؤسسه به شوراي گسترش  -9

  هیأت امنا -15ماده  
 شـرح  بهانقالب فرهنگی  عالی شورايمؤسسه با توجه به مصوبات  يهیأت امنااعضاي  
  :شوند میانتخاب  زیر

  ؛)هیأت امنارییس  ( .......... -1
  ؛یک نفر روحانی واجد شرایط -2
  ؛)امناهیأت دبیر  ( رییس مؤسسه -3
با رعایـت شـرایط    ها دانشگاهعلمی  هیأت ينفر از اعضا 8نفر و حداکثر  2حداقل  -4
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مؤسسـات   تأسـیس  نامـه  آیـین کلیـات   4اصـالحی و مـاده    2مـاده  ) ب( مندرج در بنـد 
  ؛انقالب فرهنگی عالی شورايانتفاعی مصوب غیر غیردولتی عالی آموزش

  ؛انقالب فرهنگی عالی شوراياستاندار یا نماینده وي با رعایت مصوبات  -5
  .عالی آموزشنماینده وزارت فرهنگ و  -6
 بایـد  هیأت امنـا علمی  هیأت يسال از شروع کار مؤسسه تعداد اعضا 2بعد از  - 1تبصره  

  .رسمی مؤسسه بوده باشند  عضوسال  یک این افراد باید حداقل. حداقل به سه نفر برسد
داخلـی کـه در اولـین     نامـه  آیـین  براسـاس  هیأت امنااداره جلسات  نحوه -2تبصره  

  .خواهد بود ،رسد می تصویب بهتهیه و  هیأت امناجلسه 
بـراي مـدت    عالی آموزشو حکم وزیر فرهنگ و  تأییدبا  هیأت امنااعضاي  -16ماده  

  .شوند میسال منصوب  4
  .پیشنهاد و انتصاب مجدد اعضا بالمانع است -تبصره 
 هیأت امنـا به دعوت رییس  بار یک، 1فصل از سال حداقل درهر هیأت امنا -17ماده  

وزارت  در صورت لزوم به پیشنهاد ریـیس مؤسسـه و یـا نماینـده    . دهد میتشکیل جلسه 
 العاده فوقجلسه ، هیأت امنارییس  تأییدیا سه نفر از اعضا پس از  عالی آموزشفرهنگ و 

  .شود می تشکیل
  امناهیأت وظایف و اختیارات  -18ماده 

  ؛عالی آموزشپیشنهاد رییس مؤسسه به وزیر فرهنگ و  -1
  ي الزم بنا به پیشنهاد رییس مؤسسه؛ها نامه آیینتصویب سازمان و تشکیالت مؤسسه و  - 2
ي هـا  طرحعمرانی و تحقیقاتی مؤسسه و پیشنهاد ، بررسی و تصویب بودجه جاري -3

  مؤسس؛ هیأتتوسعه مؤسسه به مؤسس یا 
و حسابرس رسمی مؤسسه و همچنین تعیین اشخاصی کـه حـق    دار خزانهتعیین  -4

  آن را دارند؛ يها حسابحق برداشت از  ي بانکی به نام مؤسسه وها حسابگشایش 
هـاي سـاالنه مؤسسـه بـا توجـه بـه گـزارش حسـابرس          و ترازنامه ها حساب تأیید -5

  مؤسس؛ هیأتارسال آن به مؤسسه یا  مؤسسه و

                                                                                                                                               
  عالی انقالب فرهنگی شوراي 1384/ 21/4مورخ  565اصالحیه جلسه  -1
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  ی و امکانات از اشخاص حقیقی و حقوقی؛ي مالها کمکجلب  -6
  تصویب مقررات استخدامی مؤسسه و تعرفه حقوق و دستمزد و مزایا؛ -7
و حـق الترجمـه بـا رعایـت      التألیف حق، حق التحقیق، التدریس حقتعیین میزان  -8

  ؛عالی آموزشوزارت فرهنگ وو مقررات  ضوابط
ي آموزشـی مؤسسـه بـه مؤسـس یـا      هـا  رشتهپیشنهاد هر نوع توسعه و یا انحالل  -9
  مؤسس؛ هیأت

  تشکیل شوراي مؤسسه؛ نامه آیینتصویب  -10
  ي مالی و معامالتی مؤسسه؛ها نامه آیینتصویب  -11
چگـونگی دریافـت آن بـه وزارت     نامـه  آیینپیشنهاد میزان شهریه دانشجویان و  -12

  براي تصویب؛ عالی آموزش فرهنگ و
تصویب ظرفیت پذیرش دانشجو که بـراي هرسـال و دوره تحصـیلی توسـط ریـیس       - 13

  براي تصویب نهایی؛ عالی آموزشو ارسال آن به شوراي گسترش  شود میمؤسسه پیشنهاد 
  ؛هیأت امناداخلی  نامه آیینتنظیم و تصویب  -14
  و تسهیالت بانکی؛ الحسنه قرضتصویب اخذ  -15
  ؛عالی آموزشبه وزیر فرهنگ و  پیشنهاد عزل رییس مؤسسه -16
  مؤسس؛ هیأتپیشنهاد انحالل مؤسسه به مؤسس یا  -17

انقـالب   عـالی  شـوراي مصـوبات و ضـوابط   ، در انجام وظایف خود هیأت امنا -تبصره 
جاري کشـور را رعایـت    و سایر قوانین و مقررات عالی آموزشفرهنگی و وزارت فرهنگ و 

  .خواهد کرد
ریـیس مؤسسـه کـه نماینـده قـانونی مؤسسـه در مراجـع         : رییس مؤسسه -19ماده  
 تأییـد ، عـالی  آمـوزش موافقت وزیر فرهنـگ و  ، هیأت امنابه پیشنهاد ، باشد می صالح ذي

  .شود میمنصوب  هیأت امناانقالب فرهنگی و حکم رییس  عالی شوراي
 تأییـد و  هیـأت امنـا  پذیرش استعفا و یا عزل رییس مؤسسه پس از تصویب  -تبصره 

  .خواهد بود هیأت امنابا حکم رییس  عالی آموزشوزیرفرهنگ و 
  :وظایف و اختیارات رییس مؤسسه -20ماده  

  ؛امور مؤسسهاداره کلیه  -1
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ــوبات و ضــوابط   -2 ــوراياجــراي مص ــالی ش ــالب فرهنگــی ع ــگ و ، انق وزارت فرهن
  ؛هیأت امنا و عالی آموزش

  ؛هیأت امناپیشنهاد ظرفیت پذیرش دانشجو براي هر سال و دوره تحصیلی به  -3
مـالی و  ، اداري، تجهیزاتـی ، آموزشـی و پژوهشـی   نظارت بر حسـن اجـراي امـور    -4

  ؛مربوط مقررات ضوابط و براساس و استخدامی مؤسسه اي توسعه، معامالتی
  ؛هیأت امناپژوهشی و اجرایی به  ، ي آموزشیها برنامهو  ها طرحپیشنهاد  -5
آموزشـی مؤسسـه بـا رعایـت     غیر انتصاب و عـزل کارکنـان آموزشـی و   ، استخدام -6

  ؛صالح ذيي مصوب مراجع ها دستورالعملو  ها نامه آیینمقررات و و ضوابط
  ؛براي تصویب هیأت امناتنظیم و پیشنهاد بودجه ساالنه مؤسسه به ، تهیه -7
  ؛وراق بهادار و تعهد آور مؤسسهکلیه اسناد و ا يامضا -8
  .انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی به نام مؤسسه در چارچوب ضوابط -9

ي هـا  برنامـه و مقـررات و   هـا  نامه آیینرییس مؤسسه مسؤول اجراي کلیه  -1تبصره  
  .باشد می عالی آموزشآموزشی مصوب وزارت فرهنگ و 

ــره    ســاله گــزارش عملکــرد مؤسســه ریــیس مؤسســه موظــف اســت هــر   -2تبص
مؤسسـه  ی را به همراه ترازنامه مال) ...و اجرایی ، فرهنگی، پژوهشی، ي آموزشیها فعالیت (

  .ارسال نماید عالی آموزشبه شوراي گسترش 
، آموزشـی  ( ي تخصصـی ها کمیسیونتشکیل شوراي مؤسسه و  : شوراي مؤسسه - 21ماده  

مصـوب   عالی آموزشو مؤسسات  ها دانشگاهمدیریت  نامه آیینآن طبق ) پژوهشی و دانشجویی
  .انقالب فرهنگی خواهد بود عالی شورايدویست و چهل و نهمین جلسه 

مدیریت  نامه آیینترکیب اعضاي شوراي مؤسسه و اختیارات و وظایف آن مطابق  - تبصره 
  .انقالب فرهنگی خواهد بود عالی شورايمصوب ، کشور عالی آموزشو مؤسسات  ها دانشگاه

علمی و دانشجویان مؤسسـه طبـق    هیأتگزینش عمومی و علمی اعضاي  -22ماده  
انجـام   صـالح  ذيمراجـع   توسـط  عـالی  آمـوزش جاري وزارت فرهنگ و و مقررات  ضوابط

  .خواهد شد
چـارچوب ضـوابط و مقـررات مصـوب      پذیرش دانشجو بـراي مؤسسـه در   -23ماده  

سـازمان سـنجش    ي رسـمی کـه توسـط   هـا  آزمـون ازطریق  عالی آموزشوزارت فرهنگ و
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  .پذیرد میصورت ، شود میآموزش کشور برگزار 
 ي مربوط به امـور آموزشـی و امتحـانی و   ها نامه آییني آموزشی و ها برنامه -24ماده  

اي که بـه   دانشنامهنوع  شرایط پذیرش علمی دانشجو و مدت دوره تحصیلی و انضباطی و
 تأییـد توسـط ریـیس مؤسسـه تهیـه و پـس از       ،ن مؤسسه اعطا خواهد شدالتحصیال فارغ

  .گردد میارسال  عالی آموزش براي تصویب به وزارت فرهنگ و هیأت امنا
  .بر کلیه امور مؤسسه حق نظارت خواهد داشت عالی آموزشوزارت فرهنگ و  - 25ماده  

مؤسسه در موارد زیر پـس از تصـویب شـوراي گسـترش      : انحالل مؤسسه -26ماده 
  :شود میمنحل  عالی آموزش

  ؛مؤسس هیأتبه پیشنهاد مؤسس یا  -1
 عـالی  شـوراي مصـوبات و ضـوابط   ، اساسـنامه درصورت تخلف مؤسسه از مقـررات   -2

، جـاري کشـور  و مقـررات   سایر قوانین و عالی آموزشانقالب فرهنگی و وزارت فرهنگ و 
 .رسیدگی به تخلفات مؤسسات نامه آیینطبق 

بـا انحـالل مؤسسـه موافقـت      عـالی  آموزششوراي گسترش  که درصورتی -27ماده  
  :انجام دهد مؤسس موظف است اقدامات زیر را هیأتمؤسس یا ، اصولی نماید

کلیه تعهدات مربـوط بـه دانشـجویان خـود را تـا اتمـام دوره تحصـیالت و امـور          -1
  .انجام برساند مطلوب و طبق مصوبات و ضوابط مربوط به ی آنان به نحو التحصیل فارغ

و  هـا  شـهرداري و  ها بانکامتیازات و اموالی را که از منابع عمومی و دولتی و کلیه  -2
حـق را مبنـی     مسترد نماید یا موافقت صـاحبان  ،است قرارگرفته غیره در اختیار مؤسسه

  .ارایه دهد، مؤسس تهیأ بر واگذاري امتیازات و اموال مذکور به مؤسس یا
نهادهـاي عمـومی   ، مؤسسـات دولتـی  ، هـا  وزارتخانهتعهدات خود را در برابر کلیه  -3

 هیـأت از اعضـاي   اعـم  ( حقیقی سایر اشخاص حقوقی و، ها شهرداري، ها بانک، غیردولتی
مؤسـس بـا توافـق صـاحبان حـق       هیأتو مؤسس یا . انجام دهد) کارمندان خود علمی و

  .بپذیردرأساً  تعهدات مؤسسه را
و حـل و فصـل امـور     27پس از احراز اجـراي تعهـدات مـذکور در مـاده      -28ماده  

گسـترش   حقوقی مؤسسـه و تصـویب نهـایی انحـالل مؤسسـه توسـط شـوراي        آموزش و
  :اقدامات زیرانجام خواهد شد، عالی آموزش
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  :اي مرکب از تصفیه هیأت -1
  ؛عالی آموزشنماینده حقوقی وزارت فرهنگ و  -
  مؤسس؛ هیأتنماینده حقوقی مؤسس یا  -
  ،رییس وقت مؤسسه -
  .تشکیل و با رعایت مقررات قانونی امر تصفیه مؤسسه را بر عهده خواهد داشت 

ثبـت  اداره  بـه  عالی آموزشمراتب تصویب انحالل مؤسسه توسط وزارت فرهنگ و  -2
  .شود تا مؤسسه طبق مقررات مربوط منحل شود میاعالم  ها شرکت

به ثبـت نرسـیده و اعـالن     ها شرکتانحالل مؤسسه مادامی که دراداره ثبت  -تبصره 
  .نشده باشد نسبت به اشخاص ثالث بی اثر است

، پس از انجام تعهدات و تأدیه کلیه دیـون مؤسسـه و اعـالم خـتم تصـفیه      -29ماده  
  .شود میمنتقل  ...  باقیمانده دارایی مؤسسه به

مجلسی که به امضـاي کلیـه    ت در مورد فوق صورتتصفیه موظف اس هیأت -تبصره 
 هیـأت مؤسـس یـا    یـک نسـخه از آنـرا بـه     تنظـیم و ، خواهد رسید....... ...و  هیأتاعضاي 

  .تسلیم نماید عالی آموزشنسخه دیگرآنرا به وزارت فرهنگ و  مؤسس و
  1.شود میمطابق وقف نامه عمل ، درخصوص اموال وقفی -تبصره

تـابع ضـوابط و    ،نشـده اسـت   بینـی  پـیش بـا   اساسنامهدر این  که مواردي -30ماده  
  .خواهد بود عالی آموزشانقالب فرهنگی و وزارت فرهنگ و  عالی شورايمقررات 

مؤسس و  هیأتبا پیشنهاد مؤسس یا  اساسنامهتغییر در مواد این  هرگونه -31ماده  
 پـذیر  امکـان گـی  فرهن انقـالب  عـالی  شورايو تصویب  عالی آموزششوراي گسترش  تأیید

  .خواهدبود
شـوراي   ..........  تبصـره در جلسـه مـورخ    11مـاده و   32در  اساسنامهاین  -32ماده  

انقـالب   عالی شوراي ..........  مورخ ..........  رسید و در جلسه تصویب به عالی آموزشگسترش 
  .نهایی رسید تصویب بهفرهنگی 

  
سید محمد خاتمی -انقالب فرهنگی عالی شورايرییس جمهور و رییس   

                                                                                                                                               
  عالی انقالب فرهنگی شوراي 11/11/1379مورخ  474الحاقی جلسه  -1
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... غیرانتفاعی  -عالی غیردولتی اساسنامه مؤسسه آموزش
  19/2/1377مورخ  401مصوب جلسه 

  عالی شوراي گسترش آموزش
  مقدمه

عـالی   نامه تأسیس مؤسسـات آمـوزش   کلیات آیین«منظور تحقق اهداف مندرج در  به
عالی انقالب فرهنگـی و اصـالحات و    شوراي 23/7/1364مصوب » غیرانتفاعی -غیردولتی

عـالی   الحاقات بعدي آن و همچنین ضوابط کلی صدور مجوز تأسیس مؤسسـات آمـوزش  
عـالی انقــالب   شــوراي 31/6/1383مـورخ   546غیرانتفــاعی مصـوب جلســه   -غیردولتـی 

و ............ براساس مجـوز شـماره   ... غیرانتفاعی -عالی غیردولتی فرهنگی، مؤسسه آموزش
و طبـق قـانون    فناوريعالی وزارت علوم، تحقیقات و  شوراي گسترش آموزش......... مورخ 

مفـاد  ، )18/5/1383مصوب ( فناورياهداف، وظایف و تشکیالت وزارت علوم، تحقیقات و 
در این اساسـنامه  . شود این اساسنامه، قوانین، ضوابط و مقررات مربوط تأسیس و اداره می

و وزارت  "مؤسسـه "بـه اختصـار   ................. غیرانتفـاعی   -عالی غیردولتی مؤسسه آموزش
  .شود نامیده می "وزارت"به اختصار  فناوريعلوم، تحقیقات و 

  اهداف -1ماده 
  طح فرهنگ و دانش جامعه؛کمک به ارتقاي س -1
  مشارکت در تربیت نیروي انسانی متخصص مورد نیاز کشور؛ -2
جانبه مردم در امر گسترش و  سازي مناسب براي مشارکت همه همکاري در زمینه -3

  اعتالي آموزش و پژوهش در کشور؛
  ؛.......... کمک به باالبردن ظرفیت دانشجویی استان  -4
  عالی؛ ي موجود استان در توسعه آموزشها قابلیتاستفاده از امکانات و  -5
هاي جذب و گـزینش دانشـجوي بـومی در شـهرهاي محـل       فراهم ساختن زمینه -6
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  .سکونت یا شهرهاي نزدیک
  وظایف و اختیارات -2ماده 

هاي آموزشی، پژوهشی و فرهنگی  فراهم آوردن امکانات الزم و متناسب با فعالیت -1
  ارزشی انقالب اسالمی؛مرتبط در چارچوب مبانی 

  ؛"وزارت"عالی  پذیرش دانشجو پس از اخذ مجوز از شوراي گسترش آموزش -2
منظور گسترش و اعتالي آمـوزش و پـژوهش در    همکاري با مراکز علمی کشور به -3
  .کشور

  .است........ محل فعالیت مؤسسه در شهرستان  -3ماده 
  .شود عالم مینشانی مؤسسه توسط هیأت مؤسس تعیین و ا -تبصره
غیرانتفاعی است که پس از تصـویب   -مؤسسه یک واحد آموزشی غیردولتی -4ماده 

، ابـالغ آن  فناوريعالی وزارت علوم، تحقیقات و  اساسنامه توسط شوراي گسترش آموزش
داراي ) واحــد ثبــت مؤسســات غیرتجــاري(و ثبــت اداره ثبــت اســناد  "وزارت"توســط 

  .شود مالی میشخصیت حقوقی و استقالل اداري و 
  :ارکان مؤسسه عبارتند از -5ماده 

  هیأت مؤسس؛ -1
  هیأت امنا؛ -2
  رییس مؤسسه؛ -3
  .شوراي مؤسسه -4

  هیأت مؤسس -6ماده 
ــماره    ــوبه ش ــاس مص ــس، براس ــأت مؤس ــورخ ............ هی ــترش  ........ م ــوراي گس ش

  :عبارتند از آقایان "وزارت"عالی  آموزش
1-          6-  
2-          7-  
3-          8-  
4-          9-  
5-  
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فوت، استعفا و یا از دسـت  (چنانچه تعداد اعضاي هیأت مؤسس به هر دلیل  -تبصره
از حد نصاب مقـرر  ...) دادن شرایط عضویت به تشخیص اکثریت اعضاي هیأت مؤسس و 

عالی انقالب فرهنگی کمتر شود، به تعداد مورد نیاز افراد واجد شرایط  در مصوبات شوراي
عالی  ید اعضاي هیأت مؤسس برسند انتخاب و به دفتر گسترش آموزشدیگري که به تأی

  .شوند معرفی می
، بـه عضـویت هیـأت مؤسـس     "وزارت"پس از احراز و تأیید صـالحیت آنـان توسـط    

  .شوند پذیرفته می
  وظایف و اختیارات مؤسس -7ماده 

ح صـال  و سایر مراجع ذي فناوريکسب مجوزهاي الزم از وزارت علوم، تحقیقات و  -1
  مؤسسه؛ اندازي راهمنظور تأسیس و  به

  نامه داخلی هیأت مؤسس؛ تدوین و تصویب آیین -2
تعیین آن عده از اعضاي هیأت امنـا کـه بایـد توسـط هیـأت مؤسـس انتخـاب و         -3

و عـزل  ) عالوه یک کل اعضاي هیأت مؤسـس  با رأي موافق حداقل نصف به(معرفی شوند 
  ؛)دو سوم کل اعضاي هیأت مؤسسبا رأي موافق حداقل (هر یک از آنان 

پس از تصویب ) واحد ثبت مؤسسات غیرتجاري(ثبت مؤسسه در اداره ثبت اسناد  -4
  ؛"وزارت"عالی و ابالغ آن توسط  اساسنامه در شوراي گسترش آموزش

فراهم آوردن مقدمات و امکانات الزم اعم از فضاي کالبـدي، تجهیـزات و اعضـاي     -5
  هاي مؤسسه؛ امه فعالیتهیأت علمی براي شروع و اد

  پیشنهاد نمودار سازمانی و تشکیالت مؤسسه به هیأت امنا براي تصویب؛ -6
  تنظیم بودجه سالیانه و تفصیلی مؤسسه و پیشنهاد آن به هیأت امنا براي تصویب؛ - 7
هاي آموزشی، پژوهشی و فرهنگی مؤسسه براي تحقـق اهـداف،    نظارت بر فعالیت -8

  این اساسنامه؛ 2و  1ر در ماده وظایف و اختیارات مذکو
هـاي مؤسسـه و در صـورت     بررسی پیشنهاد هیأت امنا در مـورد توسـعه فعالیـت    -9

  عالی براي تصویب نهایی؛ تأیید، ارایه آن به شوراي گسترش آموزش
هـا و مؤسسـات مـالی و اعتبـاري و اخـذ       پیشنهاد اخذ تسهیالت بانکی از بانـک  -10
  حقوقی به هیأت امنا براي تصویب؛ الحسنه از اشخاص حقیقی و قرض

پیشنهاد هرگونه تغییر در مواد اساسنامه مؤسسـه بـه وزارت علـوم، تحقیقـات و      -11
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  براي تصویب؛ فناوري
واحـد ثبـت مؤسسـات    (ثبت تغییرات اساسـنامه مؤسسـه در اداره ثبـت اسـناد      -12

  ؛)غیرتجاري
وه یـک کـل اعضـاي    عـال  با رأي موافق حداقل نصف به(پیشنهاد انحالل مؤسسه  -13

  ."وزارت"عالی  به شوراي گسترش آموزش) هیأت مؤسس
  ترکیب هیأت امنا -8ماده 

  یک تن روحانی؛ -1
  ؛فناورينماینده وزیر علوم، تحقیقات و  -2
  ؛)عالی انقالب فرهنگی یا مشاور یا معاون وي با رعایت مصوبات شوراي(استاندار  -3
  سه تن از اعضاي هیأت مؤسس؛ -4
  .ها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی ا پنج تن از اعضاي هیأت علمی دانشگاهسه ت -5

در مرتبه استادیاري و یا بـاالتر و بـا پـنج سـال سـابقه کـار آموزشـی و پژوهشـی در         
هاي عمـومی منـدرج در    عالی و تحقیقاتی، داراي صالحیت ها و مؤسسات آموزش دانشگاه

مصـوب   "غیرانتفاعی -عالی غیردولتی آموزشنامه تأسیس مؤسسات  کلیات آیین" 4ماده 
  .عالی انقالب فرهنگی شوراي

  .توانند از اعضاي هیأت مؤسس مؤسسه باشند نمی 5افراد مذکور در ردیف  - 1تبصره 
  .کند میرییس مؤسسه بدون حق رأي در جلسه هیأت امنا شرکت  -2تبصره 
عـالوه   با رأي موافق حـداقل نصـف بـه    5و  4، 1اعضاي مذکور در ردیف  -3تبصره 

  .شوند یک کل اعضاي هیأت مؤسس انتخاب و معرفی می
  .رییس هیأت امنا با رأي اعضاي هیأت امنا انتخاب خواهد شد -4تبصره 

با تأیید و حکم وزیر علوم، تحقیقات و  5و  4، 2، 1اعضاي مذکور در ردیف  -9ماده 
معرفـی و انتصـاب مجـدد آنـان بالمـانع      . شوند راي مدت چهار سال منصوب میب فناوري

جاي آنان منصوب نشده باشند همچنان به وظـایف و   است و تا زمانی که افراد جدیدي به
  .دهند اختیارات قانونی خود ادامه می

بار به دعوت رییس هیـأت امنـا    هیأت امنا حداقل در هر فصل از سال، یک -10ماده 
در صورت لـزوم بـه پیشـنهاد نماینـده وزیـر علـوم، تحقیقـات و        . دهد جلسه میتشکیل 
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یا رییس مؤسسه یا سه تـن از اعضـا پـس از تأییـد ریـیس هیـأت امنـا، جلسـه          فناوري
  .شود العاده هیأت امنا تشکیل می فوق

عالوه یک کل اعضاي هیأت  ي هیأت امنا با حضور حداقل نصف بهها جلسه -11ماده 
ي آن با رأي اکثریت بیش از نصـف کـل اعضـاي هیـأت     ها تصمیمیابد و  یامنا رسمیت م

  .امنا معتبر است
  وظایف و اختیارات هیأت امنا -12ماده 

  نامه داخلی هیأت امنا؛ تصویب آیین -1
  ؛فناوريپیشنهاد رییس مؤسسه به وزیر علوم، تحقیقات و  -2
هاي الزم بنا بـه پیشـنهاد    نامه آیینتصویب نمودار سازمانی و تشکیالت مؤسسه و  -3

  رییس مؤسسه؛
  بررسی و تصویب بودجه جاري، عمرانی و تحقیقاتی مؤسسه؛ -4
  هاي توسعه مؤسسه به هیأت مؤسس براي بررسی و طی مراحل قانونی؛ پیشنهاد طرح - 5
دار و حسابرس رسمی مؤسسه و همچنین تعیین اشخاصی کـه حـق    تعیین خزانه -6

هـا، مؤسسـات مـالی و اعتبـاري و صـندوقهاي       مؤسسـه نـزد بانـک   هاي  گشایش حساب
  ها را دارند؛ الحسنه و حق برداشت از آن حساب قرض
ها و ترازنامه سالیانه مؤسسه با توجه به گزارش حسـابرس مؤسسـه و    تأیید حساب -7

  ارسال آن به هیأت مؤسس؛
  قی؛هاي مالی و امکانات از اشخاص حقیقی و حقو کوشش براي جلب کمک -8
تصویب مقررات استخدامی کارکنان مؤسسه و تعرفه حقوق و دسـتمزد و مزایـاي    -9

  آنان در چارچوب ضوابط و مقررات مربوط؛
تعیین میزان آموزانه، پژوهانه، نویسانه، ترجمانه، و نظایر آن با رعایـت ضـوابط و    -10

  ؛"وزارت"مقررات 
  به هیأت مؤسس؛ هاي آموزشی مؤسسه پیشنهاد توسعه یا انحالل رشته -11
  نامه تشکیل شوراي مؤسسه؛ تصویب آیین -12
  هاي اجرایی آن؛ نامه مالی و معامالتی مؤسسه و شیوه نامه تصویب آیین -13
نامـه چگـونگی دریافـت آن بـه وزارت      پیشنهاد میزان شهریه دانشجویان و آیین -14

  براي تصویب؛ فناوريعلوم، تحقیقات و 
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دانشجو که رییس مؤسسه براي هـر سـال و دوره تحصـیلی    تصویب ظرفیت پذیرش  - 15
  عالی براي تصویب نهایی؛ دهد و ارسال آن به شوراي گسترش آموزش پیشنهاد می

هـا و مؤسسـات مـالی و اعتبـاري و اخـذ       تصویب اخذ تسهیالت بـانکی از بانـک   -16
  الحسنه از اشخاص حقیقی و حقوقی بنا به پیشنهاد هیأت مؤسس؛ قرض

  .یس مؤسسهعزل ری -17
عالی انقالب فرهنگـی   هیأت امنا موظف است کلیه مصوبات و ضوابط شوراي -تبصره

  .و سایر قوانین و مقررات جاري کشور را رعایت کند فناوريو وزارت علوم، تحقیقات و 
  رییس مؤسسه -13ماده 

، از باشـد  مـی رییس مؤسسه، که نماینده قانونی مؤسسه نزد مراجع حقیقی و حقوقی 
و  فنـاوري میان اعضاي هیأت علمی به پیشنهاد هیأت امنا، تأیید وزیر علوم، تحقیقـات و  

پیشـنهاد و انتصـاب   . شـود  با حکم رییس هیأت امنا براي مدت چهار سال منصـوب مـی  
  .بالمانع است فناوريمجدد وي با تأیید وزیر علوم، تحقیقات و 

تصـویب هیـأت امنـا بـا حکـم      پذیرش استعفا و عزل رییس مؤسسه پس از  -تبصره
  .رییس هیأت امنا خواهد بود

  وظایف و اختیارات رییس مؤسسه -14ماده 
ادراه کلیه امور مؤسسه در چارچوب اهداف، وظایف و اختیـارات آن بـا تأکیـد بـر      -1

  مبانی ارزشی انقالب اسالمی؛
و  عالی انقالب فرهنگـی، وزارت علـوم، تحقیقـات    اجراي مصوبات و ضوابط شوراي -2

  ، هیأت امنا و هیأت مؤسس؛فناوري
  پیشنهاد ظرفیت پذیرش دانشجو براي هر سال و دوره تحصیلی به هیأت امنا؛ -3
  پیشنهاد نمودار سازمانی و تشکیالت مؤسسه به هیأت مؤسس؛ -4
تهیه و تنظیم و پیشنهاد بودجه سالیانه و تفصیلی مؤسسه به هیأت مؤسس بـراي   -5

  طی مراحل بعدي؛
بــر حســن اجــراي امــور آموزشــی، پژوهشــی، فرهنگــی، اداري، مــالی و   نظــارت -6

  و استخدامی مؤسسه براساس ضوابط و مقررات مربوط؛ اي توسعهمعامالتی، 
  هاي آموزشی، پژوهشی و اجرایی هیأت امنا؛ ها و برنامه پیشنهاد طرح -7
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استخدام، انتصاب و عزل کارکنان آموزشـی و غیـر آموزشـی مؤسسـه بـا رعایـت        -8
  صالح؛ هاي مصوب مراجع ذي ها و شیوه نامه نامه ضوابط و مقررات آیین

  امضاي کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور مؤسسه؛ -9
انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی به نام و حساب مؤسسه در چـارچوب   -10

  ضوابط و مقررات مربوط؛
هـاي اجرایـی آن بـه     شـیوه نامـه  نامه مالی و معامالتی مؤسسـه و   پیشنهاد آیین -11

  .هیأت امنا براي تصویب
هـاي   هـا و مقـررات و برنامـه    نامـه  اجراي کلیه آیین مسؤولرییس مؤسسه  -1تبصره 

  .است "وزارت"آموزشی و پژوهشی مصوب 
هـاي   فعالیـت (ریـیس مؤسسـه موظـف اسـت گـزارش سـالیانه عملکـرد         -2تبصره 

ؤسسه را بـه همـراه ترازنامـه مـالی مؤسسـه      م...) آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و اجرایی و
  .ارسال نماید

  شوراي مؤسسه -15ماده 
) آموزشی، پژوهشـی و دانشـجویی  (ي تخصصی ها کمیسیونتشکیل شوراي مؤسسه و 

عـالی مصـوب دویسـت و چهـل و      ها و مؤسسات آمـوزش  نامه مدیریت دانشگاه طبق آیین
  .عالی انقالب فرهنگی است نهمین جلسه شوراي

نامه مدیریت  ترکیب اعضاي شوراي مؤسسه و اختیارات و وظایف آن مطابق آیین - تبصره
  .باشد میعالی انقالب فرهنگی،  عالی کشور، مصوب شوراي ها و مؤسسات آموزش دانشگاه

نحوه گزینش عمومی داوطلبان عضـویت در هیـأت علمـی مؤسسـه تـابع       -16ماده 
  .ستصالح ا و سایر مراجع ذي "وزارت"ضوابط و مقررات 

صالحیت علمی داوطلبان عضویت در هیأت علمی مؤسسه طبق ضـوابط و   -17ماده 
  .شود تعیین می "وزارت"مقررات مصوب 

هـاي تحصـیلی بـا مجـوز      و رشـته  ها دورهفعالیت آموزشی مؤسسه از نظر  -18ماده 
  .است پذیر امکان "وزارت"عالی  شوراي گسترش آموزش

پذیرش دانشـجو بـراي مؤسسـه در چـارچوب ضـوابط و مقـررات مصـوب         -19ماده 
هاي رسمی که توسط سازمان سـنجش آمـوزش کشـور برگـزار      از طریق آزمون "وزارت"
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  .پذیرد شود، صورت می می
هـاي مربـوط بـه     نامـه  مؤسسه تابع کلیه قوانین، مقـررات، ضـوابط و آیـین    -20ماده 

عـالی انقـالب فرهنگـی و     ی مصـوب شـوراي  غیرانتفاع -عالی غیردولتی مؤسسات آموزش
  .و سایر قوانین و مقررات مربوط است فناوريوزارت علوم، تحقیقات و 

هاي مربوط به امـور آموزشـی و امتحـانی و     نامه هاي آموزشی و آیین برنامه -21ماده 
اي که بـه   انضباطی و شرایط علمی پذیرش دانشجو و مدت دوره تحصیلی و نوع دانشنامه

شود طبق ضوابط و مقـررات وزارت علـوم، تحقیقـات و     وختگان مؤسسه اعطا میدانش آم
  .است فناوري

تواند با تصویب شوراي مؤسسه و تأیید هیأت امنا، شرایط علمی  مؤسسه می -تبصره
منظـور تصـویب نهـایی     بـه  "وزارت"اختصاصی پذیرش دانشـجو را بـه معـاون آموزشـی     

  .پیشنهاد دهد
انـش آموختگـان مؤسسـه طبـق ضـوابط وازرت علـوم،       مدارك تحصیلی د -22ماده 

  .شود صادر می فناوريتحقیقات و 
فضا، امکانات و تجهیزات آموزشی و پژوهشی مؤسسه باید مطابق ضـوابط   -23ماده 

  .باشد "وزارت"
امـور  (هـاي مؤسسـه    بـر کلیـه فعالیـت    فنـاوري وزارت علوم، تحقیقـات و   -24ماده 

نمایـد   نظارت مـی ...) آموزشی، پژوهشی، فرهنگی، دانشجویی، اجرایی، مالی و معامالتی و
و در صورت احراز تخلف از ضوابط، نسبت به جلوگیري از ادامه فعالیت، تعلیق فعالیـت و  

  .کند مییا انحالل مؤسسه اقدام 
یک سال شمسی که از اول شهریور ماه  سال مالی مؤسسه عبارت است از -25ماده 

اولـین سـال مـالی از تـاریخ     . شـود  هر سال شروع و به پایان مرداد ماه سال بعد ختم می
  .شود تأسیس مؤسسه شروع و به پایان اولین مرداد ماه ختم می

  :منابع مالی مؤسسه عبارتند از -26ماده 
  سرمایه مؤسسه؛ -1
  شهریه دریافتی از دانشجویان؛ -2
هاي آموزشی و پژوهشی مؤسسه، با رعایـت ضـوابط و    درآمدهاي حاصل از فعالیت -3
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  مقررات مربوط؛
) خصوصی و تعـاونی (هاي دولتی و غیردولتی  هاي دریافتی از بخش هدایا و کمک -4

  .د محلی، با رعایت ضوابط و مقررات مربوطیو سایر عوا
  انحالل مؤسسه -27ماده 

  :شود عالی منحل می نهایی شوراي گسترش آموزش مؤسسه در موارد زیر پس از تصویب
  عالوه یک کل اعضاي هیأت مؤسس؛ به پیشنهاد حداقل نصف به -1
عـالی   در صورت تخلف مؤسسه از مقررات اساسـنامه، مصـوبات و ضـوابط شـوراي     -2

و سایر قوانین و مقررات جاري کشـور،   فناوريانقالب فرهنگی و وزارت علوم، تحقیقات و 
  .غیرانتفاعی -امه نحوه نظارت بر فعالیت مؤسسات آموزشی عالی غیردولتین طبق آیین
عالی بـا انحـالل مؤسسـه موافقـت      در صورتی که شوراي گسترش آموزش -28ماده 

  :اصولی نمادي، مؤسسه موظف است اقدامات زیر را انجام دهد
 کلیه تعهدات مربـوط بـه دانشـجویان خـود را تـا اتمـام دوره تحصـیالت و فـارغ         -1

  التحصیلی آنان به نحو مطلوب و طبق مصوبات و ضوابط مربوط اجرا نماید؛
و  هـا  شـهرداري ها و  کلیه امتیازات و اموالی را که از منابع عمومی و دولتی و بانک -2

است مسترد کند یا موافقت صاحبان حق را مبنـی بـر    قرارگرفته غیره در اختیار مؤسسه
  ارایه دهد؛ فناوريوزارت علوم، تحقیقات و  واگذاري امتیازات و اموال مذکور به

کلیه تعهدات خود را در برابر وزارتخانه ها، مؤسسـات دولتـی، نهادهـاي عمـومی      -3
اعم از اعضـاي  (، سایر اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی ها شهرداريها،  غیردولتی، بانک

  .انجام دهد) هیأت علمی و کارمندان خود
و حـل و فصـل امـور     28هـدات مـذکور در مـاده    پس از احـراز اجـراي تع   -29ماده 

آموزشی و حقوقی مؤسسه و تصـویب نهـایی انحـالل مؤسسـه توسـط شـوراي گسـترش        
  :گیرد عالی، اقدامات زیر انجام می آموزش

  :اي مرکب از هیأت تصفیه -1
  ؛فناورينماینده حقوقی وزارت علوم، تحقیقات و  -
  نماینده حقوقی هیأت مؤسس؛ -
در غیاب رییس وقت مؤسسه، یکی از معاونـان وقـت مؤسسـه    (مؤسسه رییس وقت  -

  ).بنا به تشخیص هیأت مؤسس
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  .تشکیل و با رعایت مقررات قانونی امر تصفیه مؤسسه را بر عهده خواهد داشت
بـه اداره   فنـاوري مراتب تصویب انحالل مؤسسه توسط وزارت علـوم، تحقیقـات و    -2

شـود تـا مؤسسـه طبـق مقـررات       اعالم مـی ) يواحد ثبت مؤسسات غیرتجار(ثبت اسناد 
  .مربوط منحل شود

واحـد ثبـت مؤسسـات    (انحالل مؤسسـه مـادامی کـه در اداره ثبـت اسـناد       -تبصره
  .اثر است به ثبت نرسیده و اعالم نشده باشد نسبت به اشخاص ثالث بی) غیرتجاري
تصـفیه،  پس از انجام تعهدات و تعیین تکلیف دیون مؤسسه و اعالم خـتم   -30ماده 

اساسنامه به وزارت علـوم، تحقیقـات و    28ماده  2باقیمانده دارایی مؤسسه با رعایت بند 
  .شود منتقل می فناوري

  .شود نامه عمل می اموال وقفی، مطابق وقف درخصوص -1تبصره 
مجلسـی کـه بـه امضـاي      هیأت تصفیه موظف است در مورد فوق صـورت  -2تبصره 

در دو نسخه تنظیم، یک نسخه از آن را به هیـأت مؤسـس و    رسد میکلیه اعضاي هیأت 
  .تسلیم نماید فناورينسخه دیگر را به وزارت علوم، تحقیقات و 

بینی نشده است تابع ضوابط و مقـررات   مواردي که در این اساسنامه پیش -31ماده 
  .باشد میصالح  و سایر مراجع ذي "وزارت"مصوب 

یـن اساســنامه بــا تصـویب شــوراي گســترش   هرگونـه تغییــر در مفــاد ا  -32مــاده 
  .است پذیر امکان فناوريعالی وزارت علوم، تحقیقات و  آموزش

مـاده  ) ب(جـزء   11تبصره به استناد بند  15ماده و  33این اساسنامه در  -33ماده 
ــات و      2 ــوم، تحقیق ــکیالت وزارت عل ــایف و تش ــداف، وظ ــانون اه ــاوريق ــوب  فن مص

عالی وزارت علوم، تحقیقـات   شوراي گسترش آموزش...... ....، در جلسه مورخ 18/5/1383
  .به تصویب رسید و از تاریخ ابالغ معتبر است فناوريو 
  

محمد مهدي زاهدي -فناوريوزیر علوم، تحقیقات و   
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 مجري مراکز فعالیت نحوه و وظایف حدود، ها سیاست
 مورخ 483 جلسه کشور مصوب ي آزادها آموزش
  فرهنگی انقالب عالی شوراي 23/5/1380

 براي مناسب بستري ایجاد و کشور ي آزادها آموزش مجري مراکز ساماندهی منظور به
 نسل استعدادهاي و عالیق پرورش و رشد براي تالش در غیردولتی بخش مشارکت جلب
  :گردد می معین زیر ضوابط، ها دستگاه از کدام هر یتمسؤول حیطه تعیین نیز و جوان

  تعریف -اول فصل
 »آموزشـی  مؤسسـه « یـا  »آموزشـگاه « مصوبه این در که آزاد آموزشی مرکز -1ماده 

 تـوان  افزایش به مند عالقه افراد آموزش و تربیت منظور به که است مکانی ،شود می نامیده
 رسـمی  مـدرك  صـدور  بـه  منجـر  آنکه بی، ي فنیها مهارت کسب یا و تخصصی و علمی

 مقـررات  رعایـت  بـا  و اسالمی هنجارهاي و شؤون براساس، گردد کشور در رایج تحصیلی
  .گردد می تأسیس حقوقی یا حقیقی افراد توسط مصوبه این

 مربـوط  آموزشـی  يهـا  کـالس  بایـد  آموزشـی  مؤسسـات  یـا  هـا  آموزشـگاه  -2ماده 
 يهــا آموزشــگاه در شـاغل  کارکنــان و کننـد  برگــزار تفکیـک  بــه را بـانوان  و آقایــان بـه 

منحصــراً  بــانوان ي مخصــوصهــا آموزشــگاه در و مــردمنحصــراً  بایــد آقایــان مخصــوص
  .باشند زن

  فعالیت نحوه و وظایف حدود -دوم فصل
 يهـا  کـالس  برگـزاري  قالـب  در آزاد آموزشـی  يهـا  فعالیـت  مجـوز  صدور -3ماده 
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 آمـوزش  و اي مکاتبـه  کنکـور ، آزمـون  برگـزاري ، کنکـور  و تقـویتی ، تک درس، تجدیدي
 سـطح  از پـرورش  و آمـوزش  وزارت مصـوب  دروس سرفصـل  براسـاس  خارجی يها زبان

 علمـی  آموزشـگاه  عنوان تحت غیرحضوري و حضوري صورت به دانشگاه از قبل تا مبتدي
  .باشد می پرورش و آموزش وزارت اختیارات و وظایف ازآنها  بر نظارت و آزاد

 و آزاد عالی آموزش يها دوره قالب در آزاد آموزشی يها فعالیت مجوز صدور -4ماده 
 همچنـین  و متوسـطه  دوره سـطح  از بـاالتر  مـدت  کوتـاه  کـاربردي  و تخصصی يها دوره

 و ارشـد  کارشناسـی  و ناپیوسـته  کارشناسـی  يهـا  دوره براي کنکور يها کالس برگزاري
 تحـت  پزشکی و غیرپزشکی گروه به مربوط عالی آموزش مؤسسات، ها دانشگاه در دکتري
 وزارت اختیارات و وظایف از مورد حسبآنها  بر نظارت و آزاد عالی آموزش مؤسسه عنوان
  .باشد می پزشکی آموزش و درمان، بهداشت وزارت و فناوري و تحقیقات، علوم

 ،مهارت فراگیري يها دوره قالب در آزاد ي آموزشیها فعالیت مجوز صدور -5ماده 
 عنوان تحت مشاغل آموزشی مهارت استانداردهاي براساس معینی رشته و حرفه

 و کار وزارت اختیارات و وظایف ازآنها  بر نظارت و آزاد اي حرفه و ي فنیها آموزشگاه
  .باشد می) کشور اي حرفه و فنی سازمان( اجتماعی امور

ــاده   تأســیس متقاضــی آزاد يهــا آمــوزش مراکــز مؤسســین کــه صــورتی در -6م
 هـر  از مجوز کسب ،باشند مختلف يها زمینه در آموزش براي چندمنظوره يها آموزشگاه

  .است الزامی ربط ذيي ها دستگاه از یک
 تأییـد  صـورت  در فقط کشور کثیراالنتشار جراید و مطبوعات، سیما و صدا -7ماده 

 و تبلیـغ  بـه  مجـاز  ي ویـژه هـا  فرم برابر ربط ذي يها وزارتخانه از یک هر معرفی و رسمی
 از الزم مجـوز  اخـذ  بـه  ملـزم  یامؤسسـین  مؤسـس  و باشـند  مـی  تبلیغـاتی  آگهـی  انتشار

  .باشند می مربوط وزارتخانه
 يهـا  آمـوزش  فعالیـت  متقاضی مراکز ثبت است مکلف ها شرکت ثبت اداره -8ماده 

  .دهد انجام ربط ذي يها وزارتخانه از مجوز ارایه با را آزاد
 وزارتخانـه  موافقـت  و اطـالع  بـا  بایـد  مراکـز  این اساسنامه در تغییر هرگونه -تبصره

  .پذیرد صورت مجوز صدور مرجع
 و نهادهــا، هــا زمانســا، هــا وزارتخانــه، حقــوقی و حقیقــی اشــخاص کلیــه -9مــاده 
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 موظفند ،باشند می آزاد يها آموزش مختلف يها رشته در فعالیت متقاضی یی کهها ارگان
 دریافـت  مقـررات  و ضـوابط  برابـر  ربط ذي دستگاه از را رشته هر در فعالیت رسمی مجوز

 بـر  اسـت  موظـف  انتظـامی  نیروي و بوده غیرمجازآنها  فعالیت صورت اینغیر در، نمایند
 اخـذ  بـدون  که فرهنگی و تحقیقاتی و آموزشی واحدهاي و مؤسسات تعطیل قانون طبق
 آن اجرایـی  نامـه  آیـین  و) اسالمی شوراي مجلس 7/2/72 مصوب( شده دایر قانونی مجوز

 پرونـده  و تعطیـل  را آنـان  فعالیـت  عنداالقتضاء و اقدام )وزیران هیأت 18/3/73 مصوب(
  .دهد ارجاع صالحه دادگاه به رسیدگی جهت را خاطیان

 شـرح  چـارچوب  در کـه  فرهنگـی  و آموزشـی ، علمـی  نهادهـاي  از دسته آن -تبصره
 بایستی لکن ندارند مجوز کسب به نیازي باشند می آموزشی فعالیت به مجاز خود وظایف

 بـا  متناسب است الزم و برسانند ربط ذي دستگاه اطالع به را خود يها فعالیت از نوع این
 نیـز  ربـط  ذي دسـتگاه  و نماینـد  رعایت را ربط ذي دستگاه ضوابط و مقررات، فعالیت نوع
  .داشت خواهد راآنها  فعالیت بر نظارت حق

 يهـا  زمانسـا  و هـا  وزارتخانه از یک هر توسط مصوبه این اجرایی نامه آیین -10ماده 
 سـازمان  یـا  وزارتخانـه  آن در يگیـر  تصـمیم  مرجع باالترین تأیید از پس و تهیه ربط ذي

  .گردد می ابالغ
 و هـا  کـانون ، مؤسسـات  و مراکـز  تأسـیس  ضـوابط « مصـوبات  بـه  توجـه  با -11ماده 

 بــر نظــارت و تأســیس ضــوابط« و »آنهــا فعالیــت بــر نظــارت و فرهنگــی يهــا انجمــن
) فرهنگـی  انقـالب  عـالی  شـوراي  21/1/80 و 8/8/75 مصوب( »هنري آزاد يها آموزشگاه

  .شود مین مزبور يها آموزشگاه و مؤسسات تأسیس شامل مصوبه این مفاد
، هـا  زمانسـا ، هـا  وزارتخانـه  کلیـه  تبصـره بـراي   2 ماده و 11 و فصل 2 در مصوبه این
  .گردد می اعالم ملغی آن با مغایر مصوبات و سایر ستاالجرا الزم ...و  نهادها

  
سید محمد خاتمی -فرهنگیعالی انقالب  رییس جمهور و رییس شوراي  
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 آزاد عالی آموزشو فعالیت مؤسسات  تأسیسنحوه  نامه آیین
 عالی آموزششوراي گسترش  10/5/1377مورخ مصوب 

 مقدمه
، انقــالب فرهنگــی عــالی شــوراي 14/11/76مــورخ  413بــه اســتناد مصــوب جلســه 

براسـاس   عـالی  آمـوزش آزاد در چارچوب مقررات وزارت فرهنگ و  عالی آموزشمؤسسات 
 عالی آموزشوزارت فرهنگ و  نامه آییندر این . نمایند میو فعالیت  تأسیس نامه آییناین 

 .شود مینامیده » مؤسسه«آزاد  عالی آموزشو مؤسسه » وزارت« اختصار به
 اهداف

 :شود می تأسیسمؤسسه با اهداف زیر  -1ماده 
 ؛سطح دانش و فرهنگ جامعه ارتقايمشارکت در  -
 ؛ي مختلف جامعهها بخشکارآمد و ماهر مورد نیاز  نیروي انسانیکمک به تربیت  -
 .کاربردي –ي علمیها آموزشفراهم آوردن زمینه مناسب براي دسترسی مردم به  -

 :قلمرو فعالیت
 :کند میي زیر فعالیت ها زمینهمؤسسه در  -2ماده 

اعطاي گواهینامـه گذرانـدن   که به ) کوتاه مدت، درس تک( ي آزادها دورهبرگزاري  -
 .دوره منتهی شود

ي آموزشی مورد نیاز دانشگاه جامع علمـی کـاربردي بـا    ها دورههمکاري در اجراي  -
که مدرك آن توسط دانشگاه علمی کاربردي  عالی آموزشرعایت ضوابط شوراي گسترش 

 .شود میصادر 
منجر بـه   ها دورهن ای. کنند میمؤسسات گواهینامه گذراندن دوره را صادر  -1تبصره 

و معـادل  ) و غیـره ، کارشناسی، مانند کاردانی( مدرك رسمی دانشگاهی گونه هیچاعطاي 
 .آن نخواهد شد
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شده تحت هیچ شرایطی منجر بـه مـدرك    ارایهدرس  تک مجموع دروس -2تبصره 
 .رسمی دانشگاهی نخواهد شد

 :تأسیسشرایط 
 :مؤسسه احراز شرایط زیر ضروري است تأسیسبراي  -3ماده 

ایـن   4تـن کـه بایـد واجـد شـرایط مـاده        5تا  3مؤسس متشکل از  هیأتداشتن  -
 ؛باشند نامه آیین
امکانات کالبدي و تجهیزاتی بـه تشـخیص وزارت   ، نیروي انسانی، داشتن توان مالی -

 .عالی آموزشفرهنگ و 
علمـی در سـطح    هیـأت رایط مؤسس باید شـ  هیأتتن از اعضاي  2حداقل  -4ماده 

بعالوه کلیه افراد بایـد  . مربی یا باالتر با دو سال سابقه تدریس دانشگاهی را داشته باشند
 :واجد شرایط عمومی زیر نیز باشند

  ؛واجد حسن شهرت و متخلق به اخالق اسالمی ،عامل به احکام اسالمی، مسلمان - 1
  ؛جمهوري اسالمی ایران قانون اساسیالتزام به والیت فقیه و  - 2
ي محـارب و  هـا  گـروه عدم وابستگی به رژیم گذشته و عدم سـابقه وابسـتگی بـه     - 3

 .معارض با جمهوري اسالمی ایران
صــورت  عــالی آمــوزشاحــراز شــرایط فــوق از طریــق وزارت فرهنــگ و  -1تبصــره 

 .پذیرد می
و  علمی در سـطح مربـی   هیأتمؤسس با شرایط  هیأتاز اعضاي  نفر یک -2تبصره 

 عـالی  آموزشرییس انتخاب و به وزارت فرهنگ و  عنوان بهمؤسس  هیأتباالتر به انتخاب 
 .معرفی شود

 :ارکان مؤسسه عبارتند از -5ماده 
  ؛مؤسس هیأت - 1
  ؛رییس - 2
 .شوراي مؤسسه - 3

مؤسسـه و انتخـاب و معرفـی ریـیس      اساسنامهمؤسس ملزم به تهیه  هیأت -6ماده 
 .نهایی است تأییدمؤسسه به وزارت جهت تصویب و 
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معـاون   تأییـد مؤسـس پیشـنهاد و پـس از     هیـأت رییس مؤسسـه توسـط    -7ماده 
 .شود میمؤسس منصوب  هیأتآموزشی وزارت با حکم رییس 

یـک تـن از   ، مؤسـس  هیـأت تـن از اعضـاي    2شوراي مؤسسـه متشـکل از    -8ماده 
 .رییس و معاونان مؤسسه است، مدرسین

 4مؤسـس منـدرج در مـاده     هیأتمؤسسه باید پس از احراز شرایط اعضاي  -9ماده 
 .و کسب مجوزهاي الزم از وزارت به ثبت برسد نامه آییناین 

، و ضوابط و مقـررات رفتـار نمایـد    اساسنامهکه مؤسسه برخالف  در صورتی -10ماده 
 .وزارت نسبت به اخطار دادن به مؤسسه تا انحالل آن اقدام خواهد نمود

کـه وزارت تصـویب    اي نامـه  آیـین چگـونگی رسـیدگی بـه تخلفـات طبـق       -بصرهت
 .خواهد بود ،نماید می

و نظارت بر فعالیـت مؤسسـه زیـر     نامه آیینکلیه امور مربوط به اجراي این  -11ماده 
 .شود مینظر معاونت آموزشی وزارت انجام 

درس بایـد مجوزهـاي الزم    ي کوتاه مدت و تکها دورهمؤسسه براي ایجاد  -12ماده 
 .آزاد وزارت اخذ نمایدي ها آموزشرا از دفتر 
شاغلین به تحصیل در مؤسسات علمی آزاد از معافیت تحصیلی برخـوردار   -13ماده 

 .شوند مین
را حسـب   نامـه  آیـین اجرایی این ي ها دستورالعملمعاونت آموزشی وزارت  -14ماده 
 .تصویب و ابالغ خواهد کرد، لزوم تهیه

شـوراي   تصـویب  بـه  10/5/77تبصـره در مـورخ    5مـاده و   14شـامل   نامـه  آیـین ن ای
  .رسید عالی آموزشگسترش 

  
مصطفی معین -عالی آموزشوزیر فرهنگ و   
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وابسته به  عالی آموزشمؤسسات  تأسیس نامه آیین
 4/4/1364  مورخ  27جلسه   مصوب ي دولتیها زمانسا

  فرهنگی  انقالب  عالی شوراي

نیـروي   خـود بـه    نیازهاي  تأمین  براي ندتوان می ها وزارتخانهو   ي دولتیها زمانسا -1
) دیگـر  سـازمان هـاي    نیازهـاي   تـأمین   خـود بـراي   زائد بر مایحتـاج   و همچنین(  انسانی

 .دایر نمایند  کاردانی  يها دوره
  فقـط )  لیسـانس (  کارشناسـی   دوره نـد توان مـی   دولتـی   يها زمانساو  ها وزارتخانه -2

  وتصـویب   عـالی  آموزشو   فرهنگ  وزارت  از بررسی  مورد نیاز خود پس  خاص  يها رشتهدر
 1.نمایند  تأسیس  فرهنگی  انقالب  عالی شوراي
ابتـدا   بایـد   کارشناسی  دوره  تأسیس  براي  دولتی  و سازمان  پیشنهاد هر وزارتخانه -3

  پیشـنهادي   طـرح  است  مکلف  وزارتخانه  شود و این  داده  عالی آموزشو   فرهنگ  وزارت  به
 .کند  بررسی)  و غیره ها دانشگاه  گسترش  در شوراي( خود  کارشناسان  را توسط

 در مـورد طـرح    عـالی  آمـوزش و   فرهنـگ   وزارت  نظـر کارشناسـان    که صورتیدر  -4
بایـد    نهـایی  تصویب  جهت  طرح  این، بود  مثبت  اي یا وزارتخانه  دولتی  سازمان  پیشنهادي

 .شود  تقدیم  فرهنگی  انقالب  عالی شوراي  به
 طـرح   دربـاره   عـالی  آمـوزش و   فرهنـگ   وزارت  نظر کارشناسی  که صورتیدر  -تبصره
  انقـالب  عـالی  شـوراي   بـه   اعتـراض   حق، بود  منفی  دولتی  یا سازمان  وزارتخانه  پیشنهادي

 . است  محفوظ  دولتی  یا سازمان  نهوزارتخا  آن  براي  فرهنگی

                                                                                                                                               
تأییـد   عالی انقالب فرهنگی، صدور اجازه تأسـیس و  شوراي 18/5/1373مورخ  335براساس مصوبه  -1

 غیرانتفـاعی بـه وزارت فرهنـگ و    غیردولتـی و عـالی   تصویب اساسنامه آمـوزش  اعضاي هیأت مؤسس و
 .عالی واگذار شد آموزش
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ي هـا  زمانسـا  یـا  هـا  وزارتخانه  عالی  یا مدارس ها دانشکدهدر   آموزشی  يها برنامه  کلیۀ - 5
  کـه  صـورتی در . باشـد   ریـزي  برنامـه  عالی شوراي  مصوب  آموزشی  يها برنامه  باید مطابق  دولتی
مزبور باید   يها برنامه، باشد  فردي  منحصر به و خاص)  يها رشتهیا (  در رشته  درسی  يها برنامه
  مکلـف   ریزي برنامه  عالی شوراي. شود  ارسال  ریزي برنامه  عالی شوراي  به  و تصویب  بررسی  جهت
 ایـن   شورا نتواند در ظرف  این  و هرگاه، کند  رسیدگی ها برنامه  این  به  ماه 6 حداکثر ظرف  است
خود را   يها برنامه دتوان می  متقاضی  یا وزارتخانه  دولتی  سازمان، کند  یرسیدگ ها برنامه  به  مدت

  .نماید  تقدیم  فرهنگی  انقالب  عالی شوراي  مستقیماً به
 بایـد مطـابق    آموزشـی   مؤسسـات   در ایـن   دانشـجویان   و اخالقـی  علمی  گزینش -6

  .گیرد  انجام عالی آموزشو   فرهنگ  و زیر نظر وزارت  فرهنگی  انقالب  عالی شوراي  مصوبات
  باتجربه کارمندان  داراي  که  دولتی  يها زمانساو  ها وزارتخانه  دانشجو براي  در گزینش - 7

  تعیـین   عالی آموزشو   فرهنگ وزارت  که  اي نامه آیین  طبق، اند ربط ذي  يها رشتهدر   و با سابقه
  .خواهد شد  مزبور در نظر گرفته  کارمندان  براي  خاصی  سهمیۀ ،کرد خواهد
 اسـتاد   گزینش  ضوابط  باید طبق  آموزشی  مؤسسات  در این  استاد و مربی  گزینش -8

  .گیرد  انجام  فرهنگی  انقالب  عالی شوراي  مصوب
  فرهنـگ   وزارت  کـه   و دانشـجویی   آموزشـی   اصـلی   و مقـررات  هـا  نامـه  آیینکلیه  -9

  .خواهد بود االجرا الزم ،نماید می  تعیین  عالی آموزشو
 گردنـد  مـی   تأسـیس   دولتی  يها زمانساو  ها وزارتخانهدر   که  عالی آموزشمراکز  -10

  بار مـالی   که آموزشی  يها نامه آیین. خواهند بود  متبوع  سازمان  و مالی  اداري  مقررات  تابع
  عـالی  آمـوزش و   فرهنـگ   وزارت  ضـوابط   طبـق )  التدریسـی  حق  نامه آییننظیر ( نیز دارند

  .کنند  رعایت را  ضوابط  آن  خواهد گردید و مراکز مزبور مکلفند که  تدوین
، کننـد  مـی   تحصـیل   عـالی  آمـوزش مراکـز    نـوع   در ایـن   کـه   دانشجویانی  به -تبصره

  کمـک  هرگونه  پرداخت. نخواهد شد  پرداخت  دانشجویان  رفاه  از صندوق  وجهی  گونه هیچ
  .خواهد بود  مربوطه  یا سازمان  وزارت  عهده به  تحصیلی  هزینه
 و  وزیـر فرهنـگ   تأییـد و   سازمان  پیشنهاد وزیر یا رییس  به  مؤسسات  این  رییس -11

  .خواهد شد  منصوب  مربوطه  سازمان  وزیر یا رییس  و با حکم  عالی آموزش
  

اي سید علی خامنه -عالی انقالب فرهنگی رییس جمهور و رییس شوراي  
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 369کاربردي مصوب جلسه  -علمیي ها آموزش نامه آیین
  انقالب فرهنگی عالی شوراي 17/11/74مورخ 

 تعریف
انتقـال  است که با هـدف ارتقـا و   یی ها آموزشکاربردي  -علمیي ها آموزش -1ماده 
بهنگام کردن و ارتقاي معلومـات و تجـارب   ، وري بهرهافزایش ، ها مهارتایجاد ، دانش کار

لیت درآوردن اسـتعدادهاي نهفتـه بـراي تصـدي     ارشد استعدادهاي بارز و به فع، شاغالن
توانایی افراد را براي انجام دادن کـاري کـه بـه     تا شود میمشاغل و حرف گوناگون انجام 

  .به سطح مطلوب برساند ،شود میآنان محول 
یی ها آموزشاعم است از  نامه آیینکاربردي موضوع این  -ي علمیها آموزش -تبصره

اي خارج از نظام آموزش  ي فنی حرفهها آموزشکه به نام ) 1( که با هدف مندرج در ماده
کـه  یی هـا  آموزشآید و  می ي کوتاه مدت به اجرا درها دوره صورت بهرسمی کشور عموما 

آمـوزش  ( در قالب نظام آموزش رسمی کشور در یکی از مقاطع سلسـله مراتـب آموزشـی   
  .شود میاجرا و به دریافت مدرك تحصیلی منجر ) عالی آموزشمتوسطه و 

کـاربردي و   -ي علمـی هـا  آمـوزش نـاظر بـه کلیـه سـطوح      نامـه  آیـین ایـن   -2ماده 
  .ي تولیدي و خدمات استها بخشي وابسته به آن در ها پژوهش

ي هـا  پـژوهش کـاربردي و هـدایت    -ي علمـی هـا  آموزش ریزي برنامهاصول  -3ماده 
  :وابسته به آن عبارت است از

ي هـا  توانـایی ي علمی و مکتسـبات فنـی در جهـت رشـد     ها نظریهبه کار بردن  )الف
  ؛علمی
  ؛برقراري پیوند و هماهنگی میان آموزش و پژوهش کاربردي و نیازهاي شغلی )ب
ي آموزشی و پژوهشـی کـاربردي بـه تناسـب تحـوالت      ها برنامهکردن پذیر انعطاف )ج

  ؛علوم و فنون
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در حیطـه شـغلی   آنهـا   مستمر افراد براي اشـتغال  و تربیت تدریجی وسازي  آماده )د
  ؛خاص یا طیفی از مشاغل همگون

ن هـر یـک از مراحـل و مقـاطع     التحصـیال  فـارغ که  نحوي به ها آموزشطراحی این  )ه
آن ادامـه   کارایی الزم براي اشتغال باشند و امکان بازگشت به آمـوزش یـا  داراي ، مختلف

  ؛فراهم باشدآنها  براي
  ؛هماهنگ ریزي برنامهي شغلی با ها مهارتکارآموزي و کسب  )و
 توجه به تناسب و هماهنگی بین دانـش و مهـارت در هـر دوره و در هـر سـطح و      )ز

  ؛مختلفي ها دورهپیوستگی و انسجام بین مقاطع در 
یکی از شروط اصلی ارتقـاي شـغلی در    عنوان بهي کاربردي ها آموزشقرار گرفتن  )ح

  .مشاغل تخصصی و به تناسب آن متحول کردن نظام اشتغال و دستمزد
کـاربردي در کلیـه سـطوح و مقـاطع      -ي علمـی هـا  پـژوهش و  هـا  آمـوزش  -4ماده 

  .یابد میو تا بلندترین سطوح تخصصی حسب نیاز ادامه  شود میاجرا ، تحصیلی و مهارتی
  :ارکان
  :کاربردي عبارتند از -ي علمیها آموزشارکان  -5ماده 

  کاربردي؛ -ي علمیها آموزش عالی شوراي - 1
 کاربردي؛ -ي علمیها آموزش ریزي برنامهشوراي  - 2
 -کاربردي و رییس دانشگاه جامع علمی -ي علمیها آموزش عالی شورايدبیر کل  - 3

 اربردي؛ک
 کاربردي؛ -ي علمیها آموزششوراي هماهنگی  - 4
 .کاربردي -دانشگاه جامع علمی - 5

انقـالب   عـالی  شـوراي کـاربردي پـس از    -ي علمـی هـا  آموزش عالی شوراي -6ماده 
است و بـر طبـق ضـوابطی کـه      ها آموزشي در این گیر تصمیممرجع  ترین عالیفرهنگی 

و ریاست عالیـه آن   نماید میانجام وظیفه  ،رسد میانقالب فرهنگی  عالی شوراي تصویب به
  :اعضاي شورا عبارتند از. باشد میبا رییس جمهوري 

  ؛دارد عهده بهمعاون اول رییس جمهوري که ریاست شورا را  )الف
  ؛نایب رییس عنوان به عالی آموزشوزیر فرهنگ و  )ب
، اسـالمی  وزراي فرهنگ و ارشـاد ، دبیر کل سازمان امور اداري و استخدامی کشور )ج
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، کشـاورزي ، کـار و امـور اجتمـاعی   ، درمان و آموزش پزشکی، بهداشت، آموزش و پرورش
رییس دانشگاه آزاد اسـالمی و  ، پست و تلگراف و تلفن، نفت، نیرو، معادن و فلزات، صنایع

  ؛رییس سازمان برنامه و بودجه
  ؛کاربردي -رییس دانشگاه جامع علمی )د
کاربردي براي همه وزرا دعوتنامه خواهد  -ي علمیاه آموزش عالی شورايدبیر کل  )ه

  ؛کنند شرکترأي  با حق، فرستاد تا در صورت ضرورت به تشخیص خود در جلسات
اي کـه حـداقل یکـی از آنـان از      ي فنی و حرفـه ها آموزش اننظر صاحبسه نفر از  )و

  .به پیشنهاد رییس شورا و تصویب شورا شود میمیان بانوان انتخاب 
  :کاربردي -ي علمیها آموزش عالی شورايوظایف  -7ماده 

، ي علمی کاربردي در چارچوب نظام آموزشی کشورها آموزش اساسنامهتصویب  )الف
  ؛انقالب فرهنگی عالی شورايمصوب 
انقـالب   عـالی  شـوراي کـاربردي بـه    -ي علمیها آموزش نامه آیینپیشنهاد تغییر  )ب

  ؛فرهنگی
ي هـا  آموزشهاي اجتماعی  تقویت و باال بردن منزلت، ي توسعهها سیاستتصویب  )ج
  ؛کاربردي -علمی
ي مختلف براي توسعه ایـن  ها بخشي و میزان مشارکت گذار سرمایهتصویب شیوه  )د

  ؛ها سرمایهچگونگی توزیع منابع و ، اعتبارات تأمینو نحوه  ها آموزش
تخصصـی و   -علمـی  هیـأت اعضـاي   تأمیني تربیت و ها سیاستو  ها طرحتصویب  )ه

  ؛کاربردي -ي علمیها آموزشمتخصصان مورد نیاز 
کـاربردي و فنـی    -ي علمـی هـا  آمـوزش و گسـترش مراکـز    تأسیستصویب طرح  )و
  ؛اي بانوان حرفه
  ؛تخصصی -علمی هیأتتصویب ضوابط انتخاب و ارتقاي  )ز
  .کاربردي -ي علمیها آموزش عالی شورايداخلی  نامه آیینتصویب  )ح

بـراي امـور مشـخص بـه      دتوان میکاربردي  -ي علمیها آموزش عالی شوراي -تبصره
  .تفویض اختیار کند، یت معینصالح ذيمراجع 

کـاربردي همـان گـروه هشـتم      -ي علمـی هـا  آمـوزش  ریـزي  برنامهشوراي  -8ماده 
  :است با این قید که ریزي برنامه عالی شوراي
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ایـن گـروه عضـویت داشـته     کـاربردي در   -بعضی از اعضاي دانشگاه جامع علمـی  -1
  ؛باشند
 ؛شود میکاربردي پیشنهاد  -از طریق دانشگاه جامع علمی االمکان حتی ها برنامه -2
از دانشـگاه جـامع   آنها  دارد در مورد اي برنامهطرح  که در صورتیگروه هشتم نیز  -3
 .کاربردي استفسار کند -علمی

  :کاربردي عبارت است از -ي علمیها آموزش ریزي برنامهوظایف شوراي  -9ماده 
بـا   ریـزي  برنامـه ي تخصصـی  هـا  گروهو  ها بخشتصویب تعداد و ترکیب اعضاي  )الف

  ؛شرکت کارشناسان و متخصصان به پیشنهاد دبیر کل
کـاربردي و تصـویب    -ي علمـی ها آموزشکالن آموزشی براي  ریزي برنامههدایت  )ب
  ؛ي کالن به دست آمدهها برنامه
  ؛ي تخصصیها بخششده در  تأییدي ها برنامهتصویب  )ج
  ؛تصویب ضوابط و شرایط پذیرش دانشجویان کاربردي )د
  ؛کاربردي -ي علمیها آموزشي آموزشی و انضباطی ها نامه آیینتصویب  )ه
  .ریزي برنامهداخلی شوراي  نامه آیینتصویب  )و

ي هـا  آمـوزش  عـالی  شورايکاربردي دبیر کل  -رییس دانشگاه جامع علمی -10ماده 
 -علمـی  عي ریاسـت دانشـگاه جـام   ها مسؤولیتیف او عالوه بر ظاو. علمی کاربردي است

ي علمـی کـاربردي و مسـؤولیت اداره    هـا  آمـوزش  عـالی  شورايدبیري جلسات ، کاربردي
  .خواهد بود دار عهدهکاربردي را نیز  -ي علمیها آموزش عالی شورايدبیرخانه 
اي با هدف ایجـاد همـاهنگی در    کمیسیون هماهنگی آموزش فنی و حرفه -11ماده 

اي کشور به ریاست وزیر کـار و امـور اجتمـاعی تشـکیل      ي آموزش فنی و حرفهها فعالیت
 -علمـی  عـالی  شـوراي تشکیل ایـن کمیسـیون را   نحوه  وظایف و ترکیب اعضا و. شود می

 .کند میکاربردي تعیین 
  :دبیرخانه

کـاربردي وظیفـه پشـتیبانی     -ي علمـی هـا  آمـوزش  عالی شورايه دبیرخان -12ماده 
را بـر عهـده    هـا  آموزشخدماتی و تدارکاتی ارکان و تشکیالت این ، کارشناسی، مطالعاتی

  .دارد



 ريومجموعه قوانین و مقررات وزارت علوم، تحقیقات و فنا/   158

 

کـاربردي در دانشـگاه جـامع     -ي علمـی هـا  آمـوزش  عـالی  شورايدبیرخانه  -تبصره
  .شود میکاربردي تشکیل  -علمی

 اي سرمایهي اداري و ها هزینه، ها برنامهو  ها طرحبودجه و اعتبارات : بودجه -13ماده 
 کنـد  میهمه ساله دبیر کل تهیه  عالی شورايرا براي انجام دادن وظایف و نیل به اهداف 

ذیل  اي جداگانهکاربردي در ردیف  -ي علمیها آموزش عالی شورايکه پس از تصویب در 
 -ي علمـی هـا  آمـوزش  عـالی  شـوراي به نام دبیرخانه  عالی آموزشردیف وزارت فرهنگ و 

  .شود میو منظور  بینی پیشکاربردي در الیحه بودجه کل کشور 
کـاربردي در حیطـه وظـایف و     -ي علمـی هـا  آموزش عالی شورايمصوبات  -14ماده 
  .ستاالجرا الزم اجراییي ها دستگاهبراي تمام ) 7( ي مادهها صالحیت
 تصـویب  بـه  10/8/73ماده و سـه تبصـره در تـاریخ    ) 15( در نامه آییناین  -15ماده 

 عـالی  شـوراي  17/11/74رسـیده اسـت و در جلسـه مـورخ      ها کمیسیونشوراي مشترك 
هاي مشابه و مغایر با آن  و اصالحیه ها نامه آیینشد و کلیه  تأییداصالح و  گیانقالب فرهن

  .شود میلغو 
  

اکبر هاشمی رفسنجانی -عالی انقالب فرهنگی رییس جمهور و رییس شوراي  
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 مورخ اساسنامه دانشگاه جامع تکنولوژي مصوب
  عالی شوراي گسترش آموزش 18/7/1371

 -هـاي علمـی   عـالی آمـوزش   این اساسنامه با توجه به مصوبه، نخستین جلسه، شوراي
نامـه، تشـکیل شـوراي     هایی که در آیین و براي رسیدن به هدف 13/8/75کاربردي مورخ 

هــا و  عــالی انقــالب فرهنگــی و الحاقیــه شــوراي 227و  224ات مصــوب جلســ(مــذکور 
هاي  منظور تعیین چارچوب و خطوط اصلی فعالیت بینی شده و به پیش) هاي آن اصالحیه

  .شود دانشگاه جامع تکنولوژي و مؤسسات وابسته به آن تدوین می
 -هـاي عـالی علمـی    منظـور توسـعه، آمـوزش    دانشگاه جـامع تکنولـوژي بـه    -1ماده 

هـاي الزم و بـه فعلیـت در     و به قصد ارتقاي دانش و ایجاد مهـارت ) تکنولوژي(ربردي کا
ي الزم بـراي  هـا  توانـایی شود و بـر ایجـاد    آوردن استعدادهاي نهفته در افراد تأسیس می

  .کاربرد علوم و تکنولوژي و اشتغال افراد در طیفی از مشاغل همگون تأکید دارد
شـود،   نامیـده مـی   "دانشگاه جامع"دانشگاه جامع تکنولوژي که از این پس  -2ماده 

اي آموزشی و تحقیقاتی بـا شخصـیت حقـوقی مسـتقل اسـت کـه زیرنظـر وزیـر          مؤسسه
  .شود فرهنگ و آموزشی عالی اداره می

هـا و   هدف دانشگاه جامع، فراهم آوردن موجباتی است که مشارکت سازمان -3ماده 
دولتی و غیردولتی را براي تربیت نیروي انسـانی متخصـص و مـورد     هاي اجرایی دستگاه

هاي مختلف اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی کشور ممکن سازد، بـه نحـوي کـه     نیاز بخش
التحصیالن هر یک از مؤسسات وابسته به این دانشگاه بتوانند براي کاري که به آنهـا   فارغ

  .شود، دانش و مهارت الزم را کسب کنند محول می
  :ارکان دانشگاه جامع عبارتند از -4ماده 

  هیأت امنا؛ -
  شوراي مرکزي؛ -
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  .رییس دانشگاه -
کـاربردي و اداره،   -هـاي علمـی   وظایف دانشگاه جـامع در زمینـه، آمـوزش    -5ماده 

  :شرح زیر است مؤسسات وابسته به آن به
حـدود فعالیـت    هاي کلی تأسیس و توسعه، کیفیـت اداره و  تهیه و پیشنهاد ضوابط و سیاست - 

  کاربردي؛ - عالی علمی مؤسسات آموزشی وابسته و نحوه، تأمین منابع مورد نیاز به شوراي
هایی کـه بایـد بـه     ها و برنامه منظور تهیه، طرح هاي الزم به انجام مطالعات و بررسی -

  کاربردي برسد؛ -هاي علمی عالی آموزش تصویب شوراي
  تهیه، ضوابط و استانداردهاي آموزشی؛ -
  ارایه، خدمات پشتیبانی و اطالعاتی؛ -
ریزي براي تهیـه و   عالی برنامه کاربردي شوراي -هاي علمی همکاري با گروه آموزش -

  هاي درسی؛ تنظیم برنامه
تخصصی مؤسسات وابسـته   -هاي تأمین و استخدام اعضاي هیأت علمی تهیه، طرح -

  هاي اجرایی؛ با همکاري دستگاه
ط احراز صالحیت براي عضویت در هیأت علمـی مؤسسـات   بررسی و پیشنهاد ضواب -

عـالی   هاي فرهنگ و آموزش کاربردي و شرایط ارتقاي ایشان به وزارتخانه -آموزش علمی
  و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حسب مورد؛

بررسی شرایط و امکانات الزم براي مؤسسات و پیشنهاد تأسیس مؤسسـات جدیـد    -
عـالی   هاي فرهنگ و آموزش هاي عالی به وزارتخانه نگونه آموزشي ایها دورهها و  در رشته

  و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حسب مورد؛
ها و صـدور   ربط و ارزشیابی فعالیت عالی ذي نظارت بر جریان کار مؤسسات آموزش -

  ها؛ هاي الزم جهت ارتقاي سطح این آموزش ها و دستورالعمل ابالغیه
هاي مختلـف دولتـی و غیردولتـی بـراي حمایـت از       شهاي دولت و بخ جلب کمک -

  کاربردي و تخصیص متناسب اعتبارات و عواید حاصله؛ -عالی علمی آموزش
  .کاربردي -عالی علمی انجام تحقیقات مربوط به آموزش -

ترکیب و نحوه، تشکیل هیأت امناي دانشگاه جامع تکنولوژي ماننـد هیـأت    -6ماده 
عـالی   عالی وابسته به وزارت فرهنـگ و آمـوزش   سات آموزشها و مؤس امناي سایردانشگاه

  .خواهد بود
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کـاربردي بـه    -عـالی علمـی   رییس دانشگاه جامع از میان خبرگان آمـوزش  -7ماده 
کـاربردي و تصـویب    -عـالی علمـی   عالی و تأییـد شـوراي   پیشنهاد وزیر فرهنگ و آموزش

  .ی منصوب خواهد شدعال عالی انقالب فرهنگی و حکم وزیر فرهنگ و آموزش شوراي
  :وظایف رییس دانشگاه -8ماده 

  عالی و هیأت امنا؛ اجراي مصوبات وزارت فرهنگ و آموزش -
  تشکیل دادن جلسات شوراي مرکزي؛ -
نظارت برحسن اجـراي امـور آموزشـی، پژوهشـی، توسـعه و تجهیـز مـالی، اداري،         -

  و مقررات آموزشی؛معامالتی و استخدامی دانشگاه و مؤسسات وابسته براساس ضوابط 
  عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی به نام دانشگاه؛ -
  .امضا کلیه، اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور دانشگاه -

رییس دانشگاه، نماینده قانونی دانشـگاه بـا حـق توکیـل بـه غیـر در برابـر         -تبصره
  .ایی استاشخاص حقیقی و حقوقی نزد کلیه، مراجع قانونی و محاکم حقوقی و جز

ي خـود را بـه   هـا  مسـؤولیت تواند بخشـی از اختیـارات و    دانشگاه جامع می -9ماده 
صالح تفـویض نمایـد و    کاربردي ذي -عالی علمی هاي اجرایی و مؤسسات آموزش دستگاه

یا برحسب نیاز نسبت به تأسیس مؤسسات و مراکز تخصصـی ویـژه بـا رعایـت ضـوابط و      
  .ظایف خود اقدام کندمقررات آموزشی کشور براي انجام و

  :شرح زیر است ترکیب شوراي مرکزي دانشگاه جامع به -10ماده 
  ؛)رییس شورا(عالی  وزیر فرهنگ و آموزش -1
  عالی؛ معاونان آموزشی و پژوهشی وزارت فرهنگ و آموزش -2
هاي صنایع سنگین، معادن و فلزات، کشـاورزي،   ربط وزارتخانه یکی از معاونان ذي -3

  ان و آموزش پزشکی، آموزش و پرورش و نیرو؛بهداشت، درم
  ؛)عضو و دبیر شورا(رییس دانشگاه جامع  -4
  کاربردي؛ -عالی علمی پنج نفر از خبرگان آموزش -5
  .کاربردي -هاي علمی عالی آموزش دبیر شوراي -6

عالی  کاربردي با حکم وزیر فرهنگ و آموزش -عالی علمی خبرگان آموزش -1تبصره 
  .آیند میبراي مدت چهارسال به عضویت شورا در 
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هـا حسـب مـورد بـا حـق رأي       ربط سایر وزارتخانـه  از یکی از معاونان ذي -2تبصره 
  .عمل خواهد آمد دعوت به
  :شرح زیر است وظایف شوراي مرکزي به -11ماده 

ي هــا دورههــا و  هــاي ایجــاد توســعه، مؤسســات، رشــته  یب طــرحبررســی و تصــو -
هـاي فرهنـگ و    کـاربردي و پیشـنهاد تأسـیس آنهـا بـه وزارتخانـه       -عالی علمـی  آموزش
  عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حسب مورد؛ آموزش

ریـزي   عـالی برنامـه   کـاربردي شـوراي   -هـاي عـالی علمـی    همکاري با گروه آموزش -
  هاي درسی؛ و تنظیم برنامهمنظور تهیه  به

بررسی و پیشنهاد ضوابط احراز شرایط و صالحیت عضویت و ارتقا در هیأت علمـی   -
عـالی و   هـاي فرهنـگ و آمـوزش    کـاربردي بـه وزارتخانـه    -عالی علمـی  مؤسسات آموزش

  بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حسب مورد؛
ربط حسـب   ه وزارتین ذيبررسی و تصویب اساسنامه، مؤسسات وابسته و پیشنهاد ب -
  مورد؛
  ربط؛ تصویب ضوابط، معیارها و استانداردهاي آموزشی و پیشنهاد آن به مراجع ذي -
  .تهیه و پیشنهاد تشکیالت دانشگاه جامع به هیأت امنا -

هاي دانشگاه جـامع، تأکیـد بـر اسـتفاده از کلیـه، منـابع        در انجام فعالیت -12ماده 
  .هاي دولتی و غیردولتی است هزاتی کشور اعم از بخشانسانی، مالی تأسیساتی و تجی

هاي دانشگاه جـامع و حمایـت از    منابع الزم براي انجام وظایف و مأموریت -13ماده 
کــاربردي از محــل بودجـه، عمــومی، کمــک دولــت، ســهمی کــه   -هــاي علمــی آمـوزش 
و نیز از محل دریافت کمـک و هـدایا و    پردازند میهاي اجرایی و بخش خصوصی  دستگاه

  .شود درآمدهاي اختصاصی تأمین می
اي است کـه توسـط    نامه هاي مورد بحث در این ماده طبق آیین نحوه کمک -تبصره

  .شود کاربردي تصویب می -عالی علمی شوراي
هاي الزم بـراي انجـام وظـایف دانشـگاه      نامه ها، ضوابط و آیین دستورالعمل -14ماده 

  .رسد میشود و به تصویب شوراي مرکزي  توسط رییس دانشگاه پیشنهاد میجامع 
کـاربردي وابسـته، رکـن اجرایـی اینگونـه       -عالی علمـی  مؤسسات آموزش -15ماده 
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هاي دولتی و غیردولتی و بـا اخـذ    این مؤسسات توسط بخش. دهند را تشکیل می ها دوره
عـالی   ي آمـوزش هـا  دورهرگـزاري  مجوز قانونی الزم، از طریق دانشگاه جامع تأسـیس و ب 

  .شوند دار می کاربردي را عهده -علمی
هـاي مربـوط    اینگونه مؤسسات از نظـر سـازمانی و حقـوقی تـابع وزارتخانـه      -تبصره

  .هستند
کاربردي که براساس ضوابط دانشگاه جـامع   -عالی علمی مؤسسات آموزش -16ماده 

  :شود عبارتند از ر میاداره و مدارك تحصیلی آنها توسط دانشگاه جامع صاد
هـاي   مؤسسات با شخصیت حقوقی مستقل از دانشگاه کـه بـه یکـی از دسـتگاه    ) الف

  شوند؛ اجرایی دولتی یا غیردولتی وابسته بوده و مطابق اساسنامه مصوب اداره می
مؤسساتی که مطابق اساسنامه، دانشگاه جامع و زیـر نظـر سـازمانی آن دانشـگاه     ) ب

  شوند؛ اداره می
توانند با کسب مجوزهـاي الزم   ر مؤسسات و مراکز آموزشی و پژوهشی که میسای) ج

  .کاربردي اقدام نمایند -هاي عالی علمی نسبت به اجراي یک یا چند دوره آموزش
هـاي   ها و ضوابط پـذیرش دانشـجو بـراي سـطوح مختلـف آمـوزش       برنامه -17ماده 

هـاي   ی، توسـط دسـتگاه  عـال  هاي مصوب شوراي کاربردي وابسته براساس سیاست -علمی
دانشگاه جامع . شود کاربردي تهیه و پیشنهاد می -عالی علمی اجرایی و مؤسسات آموزش

هـاي اجرایـی    این پیشنهادها را بررسی و پـس از طـی مراحـل قـانونی الزم بـه دسـتگاه      
  .کند میربط ابالغ  ذي

 4ده و مـا  18کـاربردي در   -عالی علمـی  این اساسنامه به پیشنهاد شوراي -18ماده 
  .عالی رسید به تصویب شوراي گسترش آموزش 18/7/1371تبصره در تاریخ 

  
عالی شوراي گسترش آموزش  



 ريومجموعه قوانین و مقررات وزارت علوم، تحقیقات و فنا/   164

 

وابسته به ... کاربردي  -عالی علمی اساسنامه مؤسسه آموزش
  15/11/1390مصوب جلسه مورخ ... سازمان.../ وزارت

  عالی شوراي گسترش آموزش
بـه نیروهـاي کارآمـد، توانمنـد و     ... سـازمان  .../ منظور رفع نیـاز تخصصـی وزارت    به

نامــه تأســیس مؤسســات  هــاي خــود و در اجــراي آیــین متخصــص در زمینــه مأموریــت
عـالی   هاي دولتی مصوب بیست و هفتمین جلسـه شـوراي   عالی وابسته به سازمان آموزش

............... کـاربردي   -عـالی علمـی   ، مؤسسـه آمـوزش  )4/4/1364مـورخ  (انقالب فرهنگی 
عـالی وزارت علـوم،    شـوراي گسـترش آمـوزش   ............ مـورخ  ........ براساس مجوز شماره 

 فنـاوري ، قانون اهداف، وظایف و تشکیالت وزارت علـوم، تحقیقـات و   فناوريتحقیقات و 
 18/7/1371کـاربردي مصـوب    -و اساسنامه دانشگاه جامع علمـی ) 18/5/1383مصوب (

عالی و نیل به اهـداف منـدرج در نقشـه جـامع علمـی کشـور و        شوراي گسترش آموزش
هیأت وزیران تأسـیس و طبـق مفـاد     1/8/1390 فناورينامه نظام آموزش مهارت و  آیین

  .شود این اساسنامه، قوانین، ضوابط و مقررات مربوط اداره می
ــه اختصــار ... ســازمان.../ در ایــن اساســنامه وزارت و مؤسســه  "ســازمان"/"توزار"ب

  .شوند نامیده می» مؤسسه«به اختصار ............ کاربردي  -عالی علمی آموزش
  هدف -1ماده 

  ارتقا و انتقال دانش کار؛ -1
  وري؛ منظور افزایش بهره هاي شغلی به ایجاد مهارت -2
  ها و مشاغل گوناگون؛ شناسایی و ارتقاي معلومات و تجارب شاغلین حرفه -3
  .اد هماهنگی بین مهارت و دانش کارایج -4

  وظایف و اختیارات -2ماده 
وظایف و اختیارات مؤسسه که در چارچوب ضوابط و مقررات وزارت علـوم، تحقیقـات   



  165  / آموزشی :ششمبخش 

 

/  "وزارت"یی بـه نیازهـاي   گـو  پاسـخ کـاربردي بـراي    -و دانشگاه جامع علمـی  فناوريو 
  :شرح زیر است به باشد می "سازمان"

  ات ضروري براي تحقق اهداف مؤسسه؛فراهم نمودن امکان -1
ریزي، سـازماندهی و   نیازسنجی مستمر آموزشی مبتنی بر آمایش سرزمین، برنامه -2

هـاي   مشـی  هـا و خـط   ها، برنامـه  کاربردي در راستاي سیاست -هاي علمی هدایت آموزش
  در بخش مربوط؛ "سازمان"/ "وزارت"

 -دانشـگاه جـامع علمـی    کـاربردي مصـوب   -ي علمـی ها دورهپذیرش دانشجو در  -3
کـاربردي بخـش مربـوط پـس از اخـذ مجـوز از        -کاربردي براي مراکزي آموزش علمـی 

  عالی؛ شوراي گسترش آموزش
کاربردي متناسب با نیاز  -سالی، پودمانی و کوتاه مدت علمی ي نیمها دورهاجراي  -4

از اخـذ  کاربردي، پـس   -بخش مربوط با رعایت ضوابط و مقررات در مراکز آموزش علمی
  عالی؛ کاربردي و شوراي گسترش آموزش -مجوز از دانشگاه جامع علمی

ي هـا  دورهدر  فناوريهاي کاربردي و  هاي مناسب براي انجام پژوهش ایجاد زمینه -5
  مربوط؛

هـاي دانشـجویی، فرهنگـی و     فراهم نمودن بسـترهاي الزم بـراي انجـام فعالیـت     -6
  .اجتماعی

گـزاري، سـتادي    زهاي صادر شده، نقش سیاستمؤسسه در چارچوب مجو -1تبصره 
ي آموزشی بخش متبوع خود را خواهد داشـت و متعهـد بـه    ها دورهو راهبردي در اجراي 

  .باشد میکاربردي  -ها در مراکز آموزش علمی حسن اجراي این آموزش
هاي مهارتی تخصصی در بخـش   تواند جهت نظارت بر آموزش مؤسسه می -2تبصره 

ریـزي و نظـارت    دفتـر برنامـه  «یأت امناي مؤسسه نسـبت بـه ایجـاد    مربوط با تصویب ه
بـه صـورت سـتادي در واحـدهاي وابسـته بـه       » کـاربردي  -هاي علمـی  راهبردي آموزش

حـدود وظـایف، اختیـارات و سـاختار دفـاتر مزبـور       . نماید اقدام می "سازمان"/ "وزارت"
موظـف   "سـازمان "/ "وزارت". براساس مصوبه هیأت امناي مؤسسه تعیـین خواهـد شـد   

  .است تمهیدات الزم براي استقرار دفتر مذکور را فراهم نماید
کـاربردي دولتـی و غیردولتـی     -پذیرش دانشجو در مراکز آمـوزش علمـی   -3ماده 

کاربردي و پـس از طـی    -بخش مربوط بنابر پیشنهاد مؤسسه، تأیید دانشگاه جامع علمی
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  .است پذیر امکانمراحل قانونی 
کـاربردي در بخـش مربـوط بـا مجـوز       -عـالی علمـی   اکز آموزشتأسیس مر -تبصره

  .است پذیر امکانعالی  شوراي گسترش آموزش
کاربردي در بخش مربـوط بـا مجـوز شـوراي      -تأسیس مراکز آموزش علمی -تبصره

  .باشد می پذیر امکانعالی  گسترش آموزش
ربردي در کـا  -هاي علمی منظور توسعه و هدایت آموزش تواند به مؤسسه می -4ماده 

هـاي دولتـی و غیردولتـی و بـا تأکیـد بـر        بخش مربوط، براي استفاده از امکانات بخـش 
حداکثر استفاده از استعداد و توان اجرایی بخش خصوصی بـا رعایـت ضـوابط و مقـررات     

  .ریزي نماید مربوط، برنامه
کاربردي بـراي رفـع نیازهـاي     -ي مصوب علمیها دورهپذیرش دانشجو در  -5ماده 

کـاربردي درصـدي از    -مربوط خواهد بود و در صورت تأیید دانشگاه جامع علمـی بخش 
  .تواند به دانشجویان آزاد اختصاص یابد ظرفیت پذیرش می

.... سـازمان ... / مؤسسه شخصیت حقوقی مسـتقل دارد و وابسـته بـه وزارت    -6ماده 
  .است

  .مرکز اصلی مؤسسه در تهران قرار دارد -7ماده 
  مؤسسهارکان  -8ماده 

  هیأت امنا؛ -1
  شوراي مؤسسه؛ -2
  .رییس مؤسسه -3

  ترکیب هیأت امنا -9ماده 
  ؛)رییس هیأت امنا... (رییس سازمان.../ وزیر -1
  االختیار وي؛ یا نماینده تام فناوريوزیر علوم، تحقیقات و  -2
ریزي و نظارت راهبردي رییس جمهور یـا معـاون توسـعه مـدریت و      معاون برنامه -3

  االختیار ایشان، حسب مورد؛ انسانی رییس جمهور یا نمایندگان تام سرمایه
  االختیار وي؛ کاربردي یا نماینده تام -رییس دانشگاه جامع علمی -4
  ؛)دبیر هیأت امنا(رییس مؤسسه  -5
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بایـد از اعضـاي هیـأت علمـی     ) 6(هاي مذکور در بنـد   دو تا چهار تن از شخصیت -6
  .کشور باشند فناوريلی، پژوهشی و عا ها و مؤسسات آموزش دانشگاه

با پیشنهاد رییس هیأت امنا و تأیید رییس دانشگاه جامع ) 6(اعضاي بند  -2تبصره 
براي مدت چهـار سـال منصـوب     فناوريکاربردي و حکم وزیر علوم، تحقیقات و  -علمی

  .شوند و انتخاب مجدد آنان بالمانع است می
  وظایف و اختیارات هیأت امنا -10ماده 

  نامه داخلی هیأت امنا؛ تدوین و تصویب آیین -1
تصویب سازمان و تشکیالت اداري مؤسسه براساس ضوابط و مقررات مربـوط کـه    -2

  قابل اجرا خواهد بود؛ فناوريپس از تأیید وزیر علوم، تحقیقات و 
  هاي اجرایی آن؛ نامه مالی معامالتی مؤسسه و شیوه نامه تصویب آیین -3
ستخدامی کارکنان مؤسسه و تعرفه حقوق و دسـتمزد و مزایـاي   تصویب مقررات ا -4
  آنان؛
بررسی و تصویب بودجه مؤسسه که توسط رییس مؤسسه، پـس از تأییـد شـوراي     -5

  شود؛ مؤسسه پیشنهاد می
  تصویب بودجه تفصیلی مؤسسه؛ -6
  ها و ترازنامه سالیانه مؤسسه؛ تأیید حساب -7
و مصـرف آن بـا رعایـت ضـوابط و     تصویب نحـوه وصـول درآمـدهاي اختصاصـی      -8

  مقررات مربوط؛
  دار براي مؤسسه؛ تعیین حسابرس و خزانه -9

  شود؛ ارزیابی گزارش عملکرد مؤسسه که از طرف رییس مؤسسه ارایه می -10
ارسال گزارش عملکرد سالیانه مؤسسه و مراکز آموزش علمـی کـاربردي بخـش     -11

  .کاربردي -مربوط به دانشگاه جامع علمی
  ترکیب شوراي مؤسسه -11 ماده

  رییس مؤسسه؛ -1
  کاربردي؛ -نماینده رییس دانشگاه جامع علمی -2
  معاونان مؤسسه؛ -3
  هاي علمی کاربردي در بخش مربوط؛ نظران آموزش دو تن از صاحب -4
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  .دو تن از رؤساي مراکز آموزش علمی کاربردي بخش مربوط -5
  وظایف و اختیارات شوراي مؤسسه -12ماده 

  نامه داخلی شورا؛ تصویب آیین -1
، فرهنگـی و دانشـجویی   فنـاوري بررسی و تصویب امور جاري آموزشی، پژوهشی،  -2

  ؛.شود که از طرف رییس مؤسسه پیشنهاد می
بررسی بودجه سالیانه، نیروي انسـانی و تجهیـزات مؤسسـه و تعیـین کمبودهـا و       -3

  اقدام براي تأمین آنها؛
کـاربردي بخـش مربـوط     -در مراکـز آمـوزش علمـی    ریزي پذیرش دانشجو برنامه -4

  ؛"سازمان"/ "وزارت "براساس امکانات مراکز و نیاز سنجی 
بررسی مشکالت آموزشی و پژوهشی مراکز آموزش علمی کاربردي بخش مربـوط   -5

  هاي مناسب؛ حل و ارایه راه
کـاربردي بخـش مربـوط و     -ارزیابی کلی عملکرد مؤسسه و مراکز آموزش علمـی  -6

  .کاربردي -ایه آن به هیأت امنا و دانشگاه جامع علمیار
  رییس مؤسسه -13ماده 

رییس مؤسسه که نماینده قانونی مؤسسه در مراجع حقیقی و حقوقی اسـت، از بـین   
، تأیید رییس دانشگاه جامع .....رییس سازمان... / دارندگان مدرك دکترا به پیشنهاد وزیر

شـود و   به مدت چهار سال منصوب مـی .... سازمان رییس.../ کاربردي و حکم وزیر -علمی
  .انتخاب مجدد وي بالمانع است

... ریـیس سـازمان   .../ پذیرش استعفا یا عزل رییس مؤسسه با حکـم وزیـر    -تبصره
  .پذیرد انجام می
  وظایف و اختیارات رییس مؤسسه -14ماده 

  منظور تحقق اهداف مؤسسه؛ اتخاذ تدابیر مناسب به -1
حسن اجراي کلیه ضـوابط و مقـررات آموزشـی، پژوهشـی، فرهنگـی و      نظارت بر  -2

در  فنـاوري کاربردي و وزارت علوم، تحقیقات و  -دانشجویی مصوب دانشگاه جامع علمی
  کاربردي بخش مربوط؛ -مراکز آموزش علمی

  کاربردي؛ -اجراي مصوبات هیأت امنا، شوراي مؤسسه و دانشگاه جامع علمی -3
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هاي آموزشی مؤسسه و رؤساي مراکز آمـوزش   و مدیران گروه نصب و عزل معاونان -4
  ؛"سازمان"/ "وزارت"کاربردي وابسته به  -علمی
  پیشنهاد نمودار سازمانی و تشکیالتی مؤسسه به شوراي مؤسسه؛ -5
  پیشنهاد بودجه سالیانه مؤسسه به شوراي مؤسسه؛ -6
ربردي بخـش  کـا  -ارایه گزارش کامل عملکـرد مؤسسـه و مراکـز آمـوزش علمـی      -7

  کاربردي؛ -مربوط به شوراي مؤسسه و دانشگاه جامع علمی
  یی در مجامع حقوقی؛گو پاسخ -8
  اداره سایر امور مؤسسه؛ -9

امضاي قراردادها، تعهدات و اسناد مالی، اداري و مکاتبات مؤسسه در چـارچوب   -10
  .ضوابط و مقررات

ــاده  ــین  -15م ــابع مصــوبات و آی ــامالتی و اداريهــاي مــالی، م نامــه مؤسســه ت  -ع
تشکیالتی هیأت امناي مؤسسه است که پس از تأیید وزیر علوم، تحقیقات و  -استخدامی

  .قابل اجرا است فناوري
  منابع تأمین مالی مؤسسه -16ماده 

  از محل ردیف خاص در بودجه کل کشور؛ -1
  ؛"سازمان"/ "وزارت"از محل اعتبارات  -2
غیردولتــی و هــدایا و ســایر درآمــدهاي هــاي دولتــی و  از محــل دریافــت کمــک -3

  اختصاصی با رعایت ضوابط و مقررات مربوط؛
کـاربردي، در   -از محل بخشی از شهریه دریـافتی توسـط مراکـز آمـوزش علمـی      -4

  .چارچوب ضوابط و مقررات مربوط با تصویب هیأت امنا در راستاي توسعه مؤسسه
ربردي بخـش مربـوط   کـا  -پذیرش دانشـجو بـراي مراکـز آمـوزش علمـی      -17ماده 

از طریـق دانشـگاه    فنـاوري براساس ضوابط و مقررات مصـوب وزارت علـوم، تحقیقـات و    
  .گیرد کاربردي صورت می -جامع علمی

نحوه گزینش عمومی داوطلبان عضویت در هیأت علمی و مدرسان مراکـز   -18ماده 
و سـایر   ريفنـاو کاربردي تابع ضوابط و مقررات وزارت علوم، تحقیقات و  -آموزش علمی

  .صالح است مراجع ذي
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صالحیت علمـی داوطلبـان عضـویت در هیـأت علمـی و مدرسـان مراکـز         -19ماده 
شود و سپس  کاربردي بررسی می -کاربردي ابتدا در دانشگاه جامع علمی -آموزش علمی

اعـالم   فنـاوري در صورت تأیید، براي طی مراحـل بعـدي بـه وزارت علـوم، تحقیقـات و      
  .گردد می

کـاربردي تـابع    -صالحیت علمی و مهارتی مدرسان مراکـز آمـوزش علمـی    -تبصره
  .کاربردي است -ضوابط و مقررات هیأت ممیزه دانشگاه جامع علمی

کـاربردي از لحـاظ وظـایف     -اعضاي هیأت علمـی مراکـز آمـوزش علمـی     -20ماده 
 هـا و  آموزشی و پژوهشی تابع قوانین و مقررات مربوط به اعضـاي هیـأت علمـی دانشـگاه    

  .باشد میهاي اجرایی آن  نامه عالی و پژوهشی و آیین مؤسسات آموزش
هاي  و رشته ها دورهکاربردي از نظر  -فعالیت آموزشی مراکز آموزش علمی -21ماده 

عـالی   کاربردي و مجوز شوراي گسـترش آمـوزش   -تحصیلی با تأیید دانشگاه جامع علمی
  .است پذیر امکان فناوريوزارت علوم، تحقیقات و 

هـاي مربـوط بـه     نامـه  مؤسسه تابع تمامی قوانین، مقررات، ضوابط و آیـین  -22ماده 
عالی انقالب فرهنگی، وزارت علوم، تحقیقات  عالی دولتی مصوب شوراي مؤسسات آموزش

  .کاربردي و سایر قوانین و مقررات مربوط است -، دانشگاه جامع علمیفناوريو 
 -وس کـه در مراکـز آمـوزش علمـی    هـاي آموزشـی و سرفصـل در    برنامـه  -23ماده 

 -ریـزي آموزشـی و درسـی علمـی     شـوند بایـد مصـوب شـوراي برنامـه      کاربردي ارایه می
  .کاربردي باشد

هاي مربوط بـه امـور آموزشـی و امتحـانی و انضـباطی و شـرایط        نامه آیین -24ماده 
 آموختگـان  اي که بـه دانـش   علمی پذیرش دانشجو و مدت دوره تحصیلی و نوع دانشنامه

شـود طبـق ضـوابط و مقـررات وزارت علـوم،       کـاربردي اعطـا مـی    -مراکز آموزش علمـی 
  .است فناوريتحقیقات و 

کاربردي براسـاس   -آموختگان مراکز آموزش علمی مدرك تحصیلی دانش -25ماده 
کـاربردي   -هاي دانشگاه جامع علمـی  نامه و شیوه فناوريضوابط وزارت علوم، تحقیقات و 

  .شود کاربردي صادر و اعطا می -ه و رییس دانشگاه جامع علمیبا امضاي رییس مؤسس
آموختگان با امضاي مشـترك ریـیس مؤسسـه و معـاون      گواهی موقت دانش -تبصره
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  .گردد کاربردي صادر می -ربط دانشگاه جامع علمی ذي
فضا، امکانات و تجهیزات مؤسسه و همچنـین فضـا، امکانـات و تجهیـزات      -26ماده 

کاربردي بخـش مربـوط بایـد مطـابق ضـوابط       -آموزشی و پژوهشی مراکز آموزش علمی
  .کاربردي باشد -دانشگاه جامع علمی

کـاربردي   -از طریق دانشگاه جامع علمی فناوريوزارت علوم، تحقیقات و  -27ماده 
امـور آموزشـی، پژوهشـی،    (کاربردي  -مؤسسه و مراکز آموزش علمیهاي  بر کلیه فعالیت

نمایـد و در صـورت احـراز     نظارت می...) فرهنگی، دانشجویی، اجرایی، مالی و معامالتی و
تخلف از ضوابط، نسبت به اتخاذ تصمیمات الزم جهت جلـوگیري از ادامـه فعالیـت و یـا     

  .کند میانحالل مؤسسه اقدام 
  سهانحالل مؤس -28ماده 

عـالی منحـل    مؤسسه در موارد زیر پس از تصویب نهـایی شـوراي گسـترش آمـوزش    
  :شود می

  به پیشنهاد رییس هیأت امناي مؤسسه؛ -1
عـالی انقـالب    در صورت تخلف از مقررات اساسـنامه، مصـوبات و ضـوابط شـوراي     -2

کـاربردي و سـایر    -و دانشـگاه جـامع علمـی    فناوريفرهنگی و وزارت علوم، تحقیقات و 
  .فناوريقوانین و مقررات جاري کشور، بنا به تشخیص وزارت علوم، تحقیقات و 

عـالی بـا انحـالل مؤسسـه موافقـت       که شوراي گسترش آموزش در صورتی -29ماده 
  :نماید، مؤسسه موظف است اقدامات زیر را انجام دهد

کـاربردي وابسـته بـه     -تمامی تعهدات مربوط به دانشجویان مراکز آموزش علمـی  -1
را تا اتمام دوره تحصیالت آنان به نحو مطلوب و طبـق مصـوبات و    "سازمان"/  "وزارت"

  ضوابط مربوط اجرا نماید؛
ها و  ها و شهرداري تمامی امتیازات و اموالی را که از منابع عمومی و دولتی و بانک -2

است مسترد کند یا موافقت صـاحبان حـق مبنـی بـر      قرارگرفته غیره در اختیار مؤسسه
  را ارایه دهد؛ "سازمان"/ "وزارت"اگذاري امتیازات و اموال مذکور به و

ها، مؤسسات دولتـی، نهادهـاي عمـومی     تمامی تعهدات خود را در برابر وزارتخانه -3
اعم از اعضـاي  (ها، سایر اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی  ها، شهرداري غیردولتی، بانک
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  .انجام دهد) هیأت علمی و کارمندان خود
و حل و فصل امـور اداري،   29پس از احراز اجراي تعهدات مذکور در ماده  -30 ماده

عـالی،   مالی، حقوقی و تصویب نهایی انحالل مؤسسـه توسـط شـوراي گسـترش آمـوزش     
  :اي مرکب از هیأت تصفیه

  ؛"سازمان"/  "وزارت"نماینده حقوقی  -
  کاربردي؛ -نماینده حقوقی دانشگاه جامع علمی -
در غیاب رییس وقت مؤسسه، یکی از معاونـان وقـت مؤسسـه    (ه رییس وقت مؤسس -

  ...).رییس سازمان.../ بنا به تشخیص وزیر
  .تشکیل و با رعایت مقررات قانونی امر تصفیه مؤسسه را بر عهده خواهد داشت

پس از انجام تعهدات و تعیین تکلیف دیون مؤسسه و اعـالم خـتم تصـفیه     -31ماده 
اساسـنامه بـه    29مـاده   2باقیمانده دارایی مؤسسه بـا رعایـت بنـد    توسط هیأت تصفیه، 

  .شود منتقل می "سازمان"/  "وزارت"
مجلسی که به امضـاي کلیـه    هیأت تصفیه موظف است در مورد فوق صورت -تبصره

در سه نسخه تنظیم، یک نسخه از آن را به وزارت علوم، تحقیقـات   رسد میاعضاي هیأت 
و نسخه دیگر را به دانشگاه جـامع   "سازمان"/  "وزارت"آن را به ، یک نسخه از فناوريو 

  .کاربردي تسلیم نماید -علمی
بینی نشده است تابع ضوابط و مقـررات   مواردي که در این اساسنامه پیش -32ماده 

کاربردي و سایر مراجـع   -و دانشگاه جامع علمی فناوريمصوب وزارت علوم، تحقیقات و 
  .باشد میصالح  ذي

هرگونـه تغییــر در مفـاد ایــن اساسـنامه بـا تصــویب شـوراي گســترش       -33 مـاده 
  .است پذیر امکان فناوريعالی وزارت علوم، تحقیقات و  آموزش

 2مـاده  ) ب(جزء  11تبصره به استناد بند  9ماده و  34این اساسنامه در  -34ماده 
مصــوب ( فنــاوريقــانون اهــداف، وظــایف و تشــکیالت وزارت علــوم، تحقیقــات و      

عالی وزارت علـوم،   شوراي گسترش آموزش 15/11/1390، در جلسه مورخ )18/5/1383
  .به تصویب رسید و از تاریخ ابالغ معتبر است فناوريتحقیقات و 

  
عالی شوراي گسترش آموزش  
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عالی با همکاري  ي مشترك آموزشها دورهنامه برگزاري  آیین
  15/7/1391هاي خارجی مصوب مورخ  دانشگاه

  عالی آموزش شوراي گسترش
  مقدمه

منظـور ارتقـاي جایگـاه     قانون برنامه پنجم توسـعه و بـه  ) و(از بند ) 3(به استناد جزء 
المللی، ایجاد ارتباط فعـال و هماهنـگ بـین     اي و بین علمی کشور در سطح ملی، منطقه

در منطقـه   فناوريهاي داخل و خارج از کشور و دستیابی به جایگاه اول علمی و  دانشگاه
عالی و پژوهشی کشور  هاي آموزش ها و مؤسسه یت آن تا پایان برنامه پنجم، دانشگاهو تثب
ریـزي،   نامه نسبت به برنامـه  توانند با رعایت ضوابط و مقررات تعیین شده در این آیین می

هـا و مراکـز پژوهشـی معتبـر      ي مشترك آموزشی با دانشگاهها دورهاخذ مجوز و برگزاري 
  .خارجی اقدام نمایند

  تعاریف و اصطالحات -1ده ما
  :شوند شرح زیر تعریف می نامه به کار رفته در آیین هو اصطالحات ب ها واژه

  ؛فناوريوزارت علوم، تحقیقات و : وزارت -1-1
عـالی و پژوهشـی دولتـی و     هـاي آمـوزش   ها و مؤسسه دانشگاه: مؤسسه داخلی -1-2

  غیردولتی کشور؛
  می پژوهشی معتبر خارجی؛دانشگاه یا مرکز عل: مؤسسه خارجی -1-3
عـالی توسـط مؤسسـه داخلـی بـا       برگزاري یک مقطـع آمـوزش  : دوره مشترك -1-4

  ها و مراکز علمی پژوهشی معتبر خارجی؛ همکاري و مشارکت دانشگاه
هاي داخلی و خـارجی برگـزار کننـده دوره     هر یک از مؤسسه: طرفین همکاري -1-5

  مشترك؛
  .نشگاهشوراي دا: شوراي مؤسسه داخلی -1-6
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  اهداف -2ماده 
  گسترش مرزهاي دانش و افزایش سهم تولید علمی کشور؛ -2-1
  ها و دستاوردهاي علمی کشور به جهانیان؛ شناساندن توانمندي -2-2
  ي علمی متقابل؛ها یافتهتبادل تجربیات و  -2-3
هـاي داخلـی بـا     هاي علمی و آموزشی بین مؤسسـه  توسعه تبادالت و همکاري -2-4

  ي خارجی؛ها مؤسسه
هاي خـارجی و داخلـی    هاي تخصصی و تجهیزاتی مؤسسه استفاده از توانمندي -2-5

  عالی؛ در توسعه تحصیالت تکمیلی آموزش
ارایه خدمات علمی و آموزشی به سایر کشورها، با اولویت کشورهاي مسلمان و  -2-6

  .اي منطقه
  ي مشتركها دورهشرایط دانشگاه متقاضی اجراي  -3ماده 

هـا و   بندي دانشـگاه  ي مشترك، براساس رتبهها دورهدانشگاه متقاضی برگزاري  -3-1
  .بایست جزو بیست دانشگاه برتر باشد عالی کشور، می مؤسسات آموزش

هـاي   توانند با نظـارت یکـی از دانشـگاه    ها در صورت تمایل می سایردانشگاه -تبصره
  .ي مشترك اقدام نمایدها دورهبرتر براي اجراي 

  و الزامات ها ویژگی -4ه ماد
  ؛باشد میي مشترك تنها ویژه تحصیالت تکمیلی ها دورهبرگزاري  -4-1
هاي معتبر و مورد  بایست در لیست دانشگاه مؤسسه خارجی طرف همکاري می -4-2

تأیید وزارت بوده و به لحاظ توانایی در مشارکت براي تحصیالت تکمیلـی نیـز بـه تأییـد     
  وزارت برسد؛

گزاري دوره مشترك الزم اسـت مأموریـت و وظـایف هـر یـک از طـرفین       در بر -4-3
نامـه همکـاري تعیـین و مشـخص شـده       همکاري به صورت شفاف و کامل در متن توافق

  باشد و طرفین بر اجراي دقیق این تعهدات ملزم گردند؛
نامه معتبـر تنظـیم و بـه امضـاي      براي برگزاري دوره مشترك الزم است توافق -4-4

  هاي داخلی و خارجی برسد؛ مقام مسؤول در هر یک از مؤسسه باالترین
در » رعایــت کلیــه ضــوابط و مقــررات کشــوري و منــافع ملــی «درج عبــارت  -4-5



  175  / آموزشی :ششمبخش 

 

  نامه الزامی است؛ توافق
امکانات الزم آموزشـی، پژوهشـی، خـدماتی و پشـتیبانی بـراي برگـزاري دوره        -4-6

ه مؤسسه خارجی در جهت تـأمین  ویژ مشترك توسط طرفین همکاري فراهم گردیده و به
هـاي   محل اسکان دانشجویان در طی مـدت اقامـت در کشـور محـل تحصـیل، سـرویس      

  پشتیبانی الزم را عرضه نماید؛
عـالی   ي مشترك بـا توافـق طـرفین و بـا تأییـد شـوراي      ها دورهبرنامه آموزشی  -4-7
  ؛باشد میریزي قابل اجرا  برنامه
د شوراي دانشگاه و موافقت شوراي گسـترش  برگزاري دوره مشترك به پیشنها -4-8

  ؛باشد میقابل اجرا 
هاي اسـالمی ایرانـی در طـی دوره مشـترك، همچـون       رعایت فرهنگ و ارزش -4-9
  عالی کشور براي کلیه دانشجویان الزامی است؛ ي دایر در آموزشها دورهسایر 
 که مؤسسـه خـارجی بـه هـر دلیـل از اجـراي تعهـدات منـدرج در         درصورتی -4-10
نامـه نسـبت بـه ادعـاي      تواند در محدوده توافق نامه امتناع ورزد، مؤسسه داخلی می توافق

لیکن این اقدامات موجب سلب مسـؤولیت  . خسارت وارده اقدامات قانونی را معمول دارد
ریزي مستقل و یا مشترك با مؤسسـه خـارجی دیگـر بـراي      از مؤسسه داخلی براي برنامه
  .شود ل به تحصیل نمیاتمام تحصیل دانشجویان شاغ

  مقررات آموزشی -5ماده 
  ؛باشد میهاي آموزشی مصوب وزارت  نامه ي مشترك تابع آیینها دورهبرگزاري  -5-1
پذیرش دانشجو از طریق آزمون اختصاصی مورد توافق طرفین همکاري انجـام   -5-2

  پذیرد؛ می
ي مؤسسـه  میزان شهریه تحصیلی و روش اخذ آن، براساس مصوبه هیـأت امنـا   -5-3

شود و الزم است در متن آگهی و مستنداتی  داخلی و توافق با مؤسسه خارجی تعیین می
  شود؛ رسانی اطالعگیرد، به صورتی کامالً شفاف،  که در اختیار متقاضیان قرار می

ــی  -5-4 ــی  هــا دورهدانشــجویان ایران ي مشــترك، همچــون ســایر دانشــجویان ایران
هـاي   ق مقررات، از کلیه تسهیالت مربوط بـه صـندوق  عالی کشور، طب پرداز آموزش شهریه

  گردند؛ رفاه دانشجویان و مزایاي معافیت تحصیلی نظام وظیفه برخوردار می
هایی که در داخل کشور و توسط اعضـاي هیـأت    زبان اجراي دوره براي کالس -5-5
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ورد المللـی مـ   شود، فارسی و براي سایر موارد زبـان بـین   علمی مؤسسه داخلی برگزار می
  توافق طرفین همکاري خواهد بود؛

ي مشترك تابع کلیـه ضـوابط مصـوب دانشـجویان     ها دورهدانشجویان خارجی  -5-6
  غیرایرانی خواهند بود؛

آموختگان دوره مشترك توسط دانشگاه ایرانی و دانشگاه خـارجی   مدرك دانش -5-7
  .شود به صورت مجزا صادر و با تأیید وزارت، اعطا می

نامـه تـابع ضـوابط و مقـررات      بینـی نشـده در ایـن آیـین     موارد پـیش کلیه  -6ماده 
  .باشد میعالی و قوانین و مقررات حاکم بر جمهوري اسالمی ایران  آموزش

تبصـره در تـاریخ    1مـاده و   7نامـه مشـتمل بـر یـک مقدمـه و       ایـن آیـین   -7ماده 
ي گسـترش  به تصویب شورا» 6/12/90نامه مصوب  جایگزین آیین عنوان به« 15/7/1391

  .االجرا است عالی رسید و از تاریخ ابالغ الزم آموزش
  

 شوراي گسترش آموزش عالی
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ي مشترك ها دورهنامه برگزاري  دستورالعمل اجرایی آیین
  هاي خارجی مصوب عالی با همکاري دانشگاه آموزش

  عالی شوراي گسترش آموزش 15/7/1391مورخ 
منظور ارتقاي جایگاه علمـی کشـور در    هاي برنامه پنجم و به در جهت تحقق سیاست

هاي داخل  المللی، ایجاد ارتباط فعال و هماهنگ بین دانشگاه اي و بین سطح ملّی، منطقه
در منطقـه و تثبیـت آن تـا     فنـاوري و خارج از کشور و دستیابی به جایگاه اول علمـی و  

تواننـد بـا    عالی و پژوهشی کشور مـی  هاي آموزش ها و مؤسسه پایان برنامه پنجم، دانشگاه
 15/7/91نامـه مصـوب    رعایت ضوابط و مقررات ایـن دسـتورالعمل و در چـارچوب آیـین    

  .ها و مراکز پژوهشی معتبر خارجی را برگزار نمایند ي مشترك آموزشی با دانشگاهها دوره
جی بـه پیشـنهاد شـوراي    هاي خار ي مشترك با همکاري دانشگاهها دورهبرگزاري  -1

  ؛باشد می پذیر امکانعالی  با مجوز شوراي گسترش آموزشمنحصراً  مؤسسه داخلی و
ي مشـترك بـا مجـوز    هـا  دورهنامـه   هاي مشترك با رعایت مفاد آیین اجراي رشته -2

  ؛باشد می پذیر امکانشوراي گسترش 
طرفین همکاري مشترك با توافق  اي دوره هاي تحصیلی هاي آموزشی رشته برنامه -3

  ؛باشد میو با تأیید وزارت قابل اجرا 
، »الگـو مصـوب وزارت   نامـه  تفـاهم «بایست براسـاس   طرفین می نامه تفاهمکلیات  -4

  عالی برسد؛ تنظیم و به تأیید شوراي گسترش آموزش
میزان شهریه تحصیلی و روش اخذ آن، براسـاس مصـوبه هیـأت امنـاي مؤسسـه       -5

شـود الزم   نامه قید مـی  شود و در متن تفاهم خارجی تعیین میداخلی و توافق با مؤسسه 
بـه  . گیـرد  است این امر در متن آگهی و مسـتنداتی کـه در اختیـار متقاضـیان قـرار مـی      

  شود؛ رسانی اطالعصورتی کامالً شفاف، 
چنانچه دانشجویان بمنظور تکمیل برنامه آموزشی و پژوهشی خود ملزم به خروج  -6
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این رابطه با مشکل مواجه شوند، مؤسسه داخلی موظف است نسـبت   از کشور باشند و در
  ؛...التحصیل شدن آن اقدام نماید  به حل مشکل، تا فارغ

تواند با تهیه دستورالعمل اجرایی نسبت به رفـع مشـکل    مؤسسه داخلی می -تبصره
  .فوق اقدام نماید

منحصراً  نامه ي مشترك در داخل کشور طبق مفاد تفاهمها دورههاي درس  کالس -7
هاي درس دوره مشترك در خـارج کشـور طبـق     شود و کالس در مؤسسه ایرانی اجرا می

  شود؛ مفاد تفاهمنامه الزاما در کشور مؤسسه خارجی برگزار می
ي غیـر مشـترك   ها دورهي مشترك به ها دورهمیهمان شدن و یا انتقال دانشجو از  -8
  ؛باشد مین پذیر امکان
هاي ایران، الزم است هرگونه فعالیت  خارجی در دانشگاه تحصیل اتباع درخصوص -9

در حوزه کنسولی اتباع خـارجی از طریـق اداره امـور کنسـولی دانشـجویان خـارجی در       
  سازمان امور دانشجویان، انجام پذیرد؛

ــع ذي   -10 ــاي الزم از مراج ــذ مجوزه ــالح اخ ــوص ص ــاري   درخص ــل و همک تعام
ها و مؤسسات خارجی و نیز ورود اتباع خـارجی بـه کشـور     هاي داخلی با دانشگاه دانشگاه

  .در قالب استاد و دانشجو الزامی است
شـوراي   15/7/91بند و یک تبصره در جلسـه مـورخ    10این دستورالعمل مشتمل بر 

  .باشد میا االجر عالی به تصویب رسید و از تاریخ تصویب الزم گسترش آموزش
  

عالی شوراي گسترش آموزش  
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 21/4/1371مصوب  نحوه اعطاي دکتراي افتخاري نامه آیین
 عالی آموزشوزیر فرهنگ و 

کشور که از این پـس در ایـن   ) ها پژوهشگاه( و مؤسسات پژوهشی ها دانشگاه -1ماده 
، نامـه  آیـین بـا رعایـت مقـررات ایـن      نـد توان مـی ، شـود  مـی نامیـده  » دانشگاه« نامه آیین

فرهنـگ  ، هنـر ، ادبیـات ، فنـون ، یی از علـوم هـا  رشـته اي را که در  ي برجستهها شخصیت
جوامـع  ، اي بـه عـالم اسـالم    اسالمی و انسانی به مقام شامخی رسیده و یا خدمات ارزنده

بـراي دریافـت درجـه دکتـراي     ، بشري و فرهنگ و تمدن ایرانی به انجام رسانیده باشـند 
 .پیشنهاد کنند عالی آموزشافتخاري به وزارت فرهنگ و 

و سـوابق   هـا  فعالیـت پیشنهاد اعطاي درجه دکتراي افتخاري بـا توجـه بـه     -2ماده 
و چنانچـه   گیـرد  مـی علمی و تجربی نامزد دکترا در دسـتور کـار شـوراي دانشـگاه قـرار      

بـه   نامـه  آیـین ایـن  ) 5( شوراي موضـوع مـاده   تصویب نهایی در منظور بهبرسد  تصویب به
 .شود میارسال  عالی آموزشوزارت فرهنگ و 

فرهنگی و سیاسی از سوي بـاالترین مقـام   ، پیشنهادهاي سایر مراجع علمی -تبصره
 .ارسال خواهد شد عالی آموزشآن مرجع مستقیماً به وزارت فرهنگ و 

دانشگاه واجد شرایط موضوع ماده ، اعطاي درجه دکتراي افتخاري منظور به -3ماده 
دانشـگاه مجـري اعطـاي     عنـوان  به عالی آموزشبا تصویب وزیر فرهنگ و  نامه آییناین  4

 .درجه دکتراي افتخاري تعیین خواهد شد
 :دانشگاه مجري باید واجد شرایط زیر باشد -4ماده 

ررات اجراي دوره دکترا در حداقل پنج رشته دانشـگاهی براسـاس ضـوابط و مقـ     )الف
 ؛عالی آموزش
 دکترا درحداقل دو دوره از یک رشته دانشگاهی؛ التحصیل فارغداشتن  )ب
 .دوره دکترا به مدت بیش از ده سال تأسیسداشتن سابقه  )ج



 ريومجموعه قوانین و مقررات وزارت علوم، تحقیقات و فنا/   180

 

بـراي اعطـاي درجـه     عالی آموزشپیشنهادهاي رسیده به وزارت فرهنگ و  -5ماده 
دکتراي افتخاري در شورایی مرکـب از اعضـاي زیـر مطـرح و در صـورت موافقـت شـورا        

  :نهایی خواهد رسید تصویب به
 ؛)رییس شورا( عالی آموزشوزیر فرهنگ و  )الف
 ؛علوم و زبان و ادب فارسیهاي  رؤساي فرهنگستان )ب
 ؛عالی آموزشمعاونان آموزشی و پژوهشی وزارت فرهنگ و  )ج
 ؛رییس و معاون آموزشی یا پژوهشی دانشگاه اعطا کننده دکتراي افتخاري )د
 ؛رییس دانشکده و مدیر گروه دانشگاه اعطا کننده دکتراي افتخاري )ه
 ؛ي علمی و فرهنگی با انتخاب و حکم وزیرها شخصیتسه تن از  )و
انتخـاب  علمی در مرتبه استادي در رشته یا زمینـه مربـوط بـا     هیأتدو نفر عضو  )ز
 .وزیر

حسب مورد به جلسـه شـورا   ، نماینده دانشگاه و یا مرجع پیشنهاد دهنده -1تبصره 
 .دعوت خواهد گردید

 .شود میتعیین و منصوب  عالی آموزشدبیر شورا توسط وزیر فرهنگ و  -2تبصره 
 .اعضاي شورا خواهد رسید تصویب بهي داخلی و اجرایی شورا ها نامه آیین -6ماده 
شوراي مرکزي  21/4/1371در بیست و دومین نشست مورخ  نامه آییناین  -7ماده 

وزیـر   تصـویب  بـه قرار گرفـت و   تأییدو پژوهشی مورد  عالی آموزشو مؤسسات  ها دانشگاه
  .رسید عالی آموزشفرهنگ و 

  
مصطفی معین -عالی آموزشوزیر فرهنگ و   
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و مراکز  ها دانشگاهممنوعیت صدور مدرك معادل در 
  3/9/77مورخ  432مصوب جلسه  عالی آموزش

  انقالب فرهنگی عالی شوراي
 درخصـوص  انقـالب فرهنگـی   عـالی  شـوراي  14/6/74مـورخ   358پیرو مصوبه جلسه 

موافقت اصولی با حـذف مـدرك معـادل و براسـاس گـزارش عملکـرد وزارت فرهنـگ و        
و ) عـالی  آمـوزش وزارت فرهنـگ و   21/7/77مـورخ   11959/2موضوع نامه ( عالی آموزش

 :دارد میکه اشعار ، کمیسیون مشورتی تأیید
ي آموزشی مصوب سـازمان امـور   ها دورهاعطاي مدرك معادل ناشی از گذراندن  )الف

و  هـا  دانشـگاه رسـمی برگـزار شـده توسـط     غیر يها دورهاداري و استخدامی و همچنین 
 ؛متوقف گردیده است عالی آموزشمؤسسات 

، غیردولتـی و غیرانتفـاعی نـوع دوم    عـالی  آموزشبا توجه به لغو امتیاز مؤسسات  )ب
 ؛ي معادل در این مؤسسات عمالً متوقف مانده استها دورهاجراي 
براي تبدیل مدارك معادل اعطایی کمیسیون ارزشیابی مـدارك تحصـیلی خـارج     )ج
اول آنکـه دارنـده مـدرك بـا     . شـده اسـت   بینـی  پـیش بر حسب مورد دو راه حل ، کشور

مدرك معادل خود را به ، داخل کشوري ها دانشگاهگذراندن واحدهاي جبرانی در یکی از 
 80مدرك رسمی تبدیل کند و دیگر اینکه در آزمون مقطع باالتر شرکت کرده و حـداقل  

 ؛درصد نمره آزمون آخرین فرد پذیرفته شده در رشته مربوط را کسب کرده باشد
اعطـاي  ، ي کـاردانی و کارشناسـی  هـا  دورهآموزشـی   نامـه  آیـین با توجه به اصالح  )د

 ؛مدرك معادل به دانشجویان مشروطی مشمول اخراج منتفی اعالم شده است
حذف مدرك معادل در دوره کارشناسـی  ، ي آموزشیها نامه آیینکمیسیون تدوین  )ه

 ؛پیشنهاد کرده است ریزي برنامه عالی شورايارشد را جهت تصویب به 
، نـور  دردانشـگاه پیـام   حضـوري  نیمـه ي آموزشـی  هـا  دورهبا توجه به متوقف شدن  )و
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 :مقرر گردید، اعطاي مدرك معادل به دانشجویان منتفی است
در مـواردي باعـث توقـف صـدور مـدرك       -فوق را کـه هاي  گیري جهت عالی شوراي«

 -نزدیک منجر به این توقف خواهـد گشـت   معادل گردیده و در برخی موارد نیز در آینده
و مؤسسـات   هـا  دانشـگاه و از ایـن پـس اعطـاي مـدرك معـادل توسـط        نمایـد  می تأیید

  .»باشد میممنوع  عالی آموزش
  

سید محمد خاتمی -عالی انقالب فرهنگی رییس جمهور و رییس شوراي  
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چگونگی حذف عنوان معادل از مدرك تحصیلی 
مصوب جلسه  خارج از کشوري ها دانشگاهن التحصیال فارغ

 ریزي برنامه عالی شوراي 7/11/1375مورخ  334

 :تصویب کرد 7/11/1375مورخ  334درجلسه  ریزي برنامه عالی شوراي
کمیـت   دلیل بهمعتبر خارجی که  عالی آموزشو مؤسسات  ها دانشگاهن التحصیال فارغ
 نـد توان مـی ، گرفتـه اسـت  به مدارکشان عنوان معادل تعلق ) مدت و تعداد واحد( تحصیل

بـا هزینـه   ، کمبود واحدهاي درسـی خـود را بـه تشـخیص شـوراي ارزشـیابی تحصـیلی       
عنـوان  ، ي داخـل کشـور بگذراننـد و در صـورت موفقیـت     ها دانشگاهدر یکی از ، شخصی

 .شود میمعادل از مدارك تحصیلی آنان حذف 
دارکشـان عنـوان   بـه م » اعتبار دانشگاه و محتواي درسی«کیفیت  دلیل بهکسانی که 

و چنانچـه   کننـد  شـرکت مجازند در آزمون ورودي مقاطع باالتر ، معادل تعلق گرفته است
را ) غیربورسیه و هر نوع سهمیه( نمره قبولی داوطلبان آزادین تر پاییندرصد  80، حداقل

 .شود میعنوان معادل از مدارك تحصیلی آنان حذف ، کسب نمایند
درخصـوص   ریـزي  برنامـه  عـالی  شـوراي  7/11/1375مـورخ   334راي صادره جلسـه  

ي خارج کشور صـحیح  ها دانشگاهگان آموخت دانشچگونگی حذف عنوان معادل از مدرك 
  .است ابالغ شود

  
سید محمدرضا هاشمی گلپایگانی -عالی آموزشوزیر فرهنگ و   
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اجازه شرکت دارندگان مدارك معادل کاردانی و کارشناسی 
در آزمون ورودي مقطع تحصیلی باالتر و حذف عنوان معادل 

 12/9/1374مورخ  308مصوب جلسه  آنان دانشنامهاز 
  ریزي برنامه عالی شوراي

 هـا  دانشگاهکه پذیرش آنان در ، ي فوق دیپلم و لیسانسها دورهگان آموخت دانشکلیه 
از طریـق   ،)عـالی  آموزشداراي مجوز رسمی از شوراي گسترش ( عالی آموزشو مؤسسات 

 27آزمون سراسري سـازمان سـنجش آمـوزش کشـور صـورت گرفتـه و براسـاس مـاده         
 عـالی  شـوراي  1369ي کـاردانی و کارشناسـی مصـوب اسـفند     ها دورهآموزشی  نامه آیین

در آزمـون ورودي مقطـع    نـد توان مـی ، اند شده التحصیل فارغبا مدرك معادل  ریزي برنامه
 .شود میآنان حذف  دانشنامهو عنوان معادل از  کنند شرکتتحصیلی باالتر 

در مـورد اجـازه    ریـزي  برنامـه  عالی شوراي 12/9/1374مورخ  308رأي صادره جلسه 
شرکت دارندگان مدارك معادل کاردانی و کارشناسی در آزمون ورودي مقطـع تحصـیلی   

  .دابالغ شو، آنان صحیح است دانشنامهباالتر و حذف عنوان معادل از 
  

سید محمدرضا هاشمی گلپایگانی -عالی وزیر فرهنگ و آموزش  
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 مدرك داراي فرهنگیان نمودن شرکت امکان ماده واحده
 جلسه باالتر مصوب تحصیلی مقاطع يها آزمون در معادل

  فرهنگی انقالب عالی شوراي 23/1/90 مورخ 221
 يهـا  آزمـون  در معـادل  مـدرك  داراي فرهنگیـان  نمودن شرکت امکان« ماده واحده

 221 جلسـه  در فرهنگـی  انقـالب  عـالی  شوراي تفویض به بنا که »باالتر تحصیلی مقاطع
 مـورخ  پیشـنهاد  بـه  بنـا  و فرهنگـی  انقـالب  عـالی  شـوراي  معین شوراي 23/1/90 مورخ

 ابـالغ  اجـرا  بـراي  ذیل شرح به، است رسیده تصویب به، پرورش و آموزش وزیر 19/11/89
  :شود می

 سراسـري  يهـا  آزمـون  در نـد توان مـی  معـادل  مدرك داراي فرهنگیان -ماده واحده
 درصـورت  و نمـوده  شـرکت  بـاالتر  تحصـیلی  مقـاطع  در کشـور  آموزش سنجش سازمان
 دریافـت  رسـمی  مـدرك  دوره پایان در و داده تحصیل ادامه مقطع آن در، شدن  پذیرفته
  .نمایند

 مورد نیاز مناطق و ها رشته درصرفاً  است موظف پرورش و آموزش وزارت -1تبصره 
  .نماید اعمال را مصوبه این

 مـدرك  3/9/77 تـاریخ  تـا  کـه  افـرادي  به نسبتصرفاً  مصوبه این شمول -2تبصره 
  .باشد می، اند نموده اخذ معادل

 ،آزمـون  در شـده  پذیرفته افراد تر پایین تحصیلی مقطع درسی واحدهاي -3تبصره 
 و اساسـی  واحدهاي گذراندن به نسبت نیاز درصورت تا قرارگرفته ارزشیابی مورد بایستی
  .شود اقدام ضروري

  
نژاد احمديمحمود  -انقالب فرهنگی عالی شورايرییس جمهور و رییس   
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گان آموخت دانشمدت طرح کارورزي  درخصوص تصویب نامه
 وزیران هیأت 22/9/1388مصوب جلسه  ها دانشگاه

وزارت کـار و   هـا  دانشگاهگان آموخت دانشمدت طرح کارورزي  درخصوص نامه تصویب
 درمـان و آمــوزش ، وزارت بهداشـت  فنـاوري تحقیقــات و ، وزارت علـوم  -امـور اجتمـاعی  

بنـا بـه    22/9/1388وزیران در جلسه مورخ  هیأت اجتماعی تأمینوزارت رفاه و  -پزشکی
، بهداشت، فناوريتحقیقات و ، علوم، امور اجتماعی ي کار وها وزارتخانهپیشنهاد مشترك 

و سی و هشـتم  یکصد اجتماعی و به استناد اصل  تأمین درمان و آموزش پزشکی و رفاه و
  :تصویب نمود جمهوري اسالمی ایران قانون اساسی

بخـش تکمیلـی آمـوزش     عنوان به ها دانشگاهگان آموخت دانشمدت طرح کارورزي  -1
کسـب مهـارت بـراي    گان مشمول طرح که منجر به صدور گواهینامه آموخت دانش مهارت

  .تلقی گردد، شود میدوره  آنان در پایان
اجتمـاعی   تـأمین گـان مـذکور مشـمول مقـررات     آموخت دانـش واحدهاي پذیرنده  -2

کمـک هزینـه    عنـوان  بـه ي پرداختی به کارورزان در دوره کـارورزي  ها کمکو باشند مین
  .گردد می آموزشی تلقی

  
محمدرضا رحیمی - جمهور معاون اول رییس  
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مصوب  ي کاردانیها دورهن التحصیال فارغتحصیل  ادامه
  ریزي برنامه عالی شوراي 2/8/1372مورخ  265 جلسه

در  هــا دانشــگاهدر آزمــون ورودي ، ي کــاردانیهــا دورهن التحصــیال فــارغشــرکت  - 1
کـه رشـته    ي کارشناسی پیوسته یا باالتر پس از انجام خدمات قـانونی در صـورتی  ها دوره

  .مجاز است ،هماهنگ و متناسب با رشته قبلی باشدانتخابی آنان 
 عـالی  آمـوزش واحدهاي درسی قبول شدگان توسـط دانشـگاه یـا مؤسسـه      -تبصره

از  سـال  نـیم واحـد قابـل قبـول یـک      14هـر   يتطبیق داده خواهد شد و بـه ازا  ربط ذي
  .شود میحداکثر مدت مجاز تحصیل کاسته 

  .ي کاردانی ممنوع استها دورهها در کلیه  ادامه تحصیل مجدد کاردان - 2
هاي در مقاطع ناپیوسته کارشناسی و باالتر پس از فراغت از  ادامه تحصیل کاردان - 3

  .تحصیل با رعایت سایر ضوابط دوره بالمانع است
هاي گروه پزشکی باید از نظر انجام خدمات قانونی مانعی براي ادامه  کاردان -تبصره

  .تحصیل نداشته باشند
ي هـا  دورهي کاردانی در آزمون ورودي براي دیگـر  ها دورهن حصیالالت فارغشرکت  - 4

  :وقتی مجاز است که، هماهنگ با رشته قبلیغیر کارشناسی پیوسته
  ؛حداقل دو سال از تاریخ فراغت از تحصیل داوطلب گذشته باشد - 1
 .کلیه خدمات و تعهدات قانونی خود را انجام داده باشد - 2

  
محمدرضا هاشمی گلپایگانیسید  -عالی آموزشوزیر فرهنگ و   
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دروس دانشگاهی براي  نیاز پیش هاي کالسنامه تشکیل  آیین
  ي کاردانی، کارشناسی و کارشناسیها دورهدانشجویان 

  21/6/1370مورخ  223مصوبه جلسه  ارشد پیوسته
  ریزي برنامهعالی  شوراي

و بعـد کـه نمـره     1370-71آزمون ورودي سال تحصیلی  شدگان پذیرفتهکلیه  -1ماده 
در یـک یـا چنـد درس از دروس ریاضـی، فیزیـک، شـیمی و زبـان        آنها  خام آزمون ورودي

درسـی را کـه    موظفنـد حد نصاب نمره خام مربوط به آن درس باشد، % 50خارجی کمتر از
شته مطابق ایـن  نیاز مربوط به هر یک از آن دروس تعیین شده است، حسب ر پیش عنوان به

  .نامه، اضافه بر دروس مندرج در برنامه مصوب، بگذرانند آیین
را تـا  % 50حد نصـاب   ندتوان میحسب تشخیص شوراي آموزشی ، ها دانشگاه -1تبصره 

  .کاهش دهند% 40
آزمـون   شـدگان  پذیرفتـه سازمان سنجش آموزش کشور همه سـاله کارنامـه    -2تبصره 

سراسري مشتمل بر نمرات خام، مواد امتحانی مربوط و اطالعات الزم را همزمـان بـا اعـالم    
  .قرار خواهد داد ربط ذيعالی  نتایج در اختیار مؤسسات آموزش

از هـر نظـر ماننـد سـایر      ها دانشگاهو نحوه اجراي آن در  نیاز پیشه دروس یارا -2ماده 
و  سـال  نیمرات آموزشی است و نمره آن در میانگین دروس دانشگاهی است و تابع کلیه مقر

و پایـان دوره دانشـجو از    سـال  نـیم شود و در نتایج نهـایی   میانگین کل دانشجو محاسبه می
  .حیث مشروطی یا ردي و قبولی مؤثر است

درس از دروس  2به حداکثر طول سنوات تحصـیلی دانشـجویانی کـه حـداقل      -تبصره
  .شود تحصیلی افزوده می سال نیمیک را گذرانده باشند  نیاز پیش

شـود و   دانشگاهی جزو برنامـه مصـوب رشـته محسـوب مـی      نیاز پیشدروس  -3ماده 
  .عالی است و مؤسسات آموزش ها دانشگاهمسؤولیت اجراي آن بر عهده 

  

مصطفی معین -عالی آموزشوزیر فرهنگ و   
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دانشگاهی براي  نیاز پیشدروس  اجرایی نامه آیین
کارشناسی و کارشناسی ارشد ، ي کاردانیها دورهدانشجویان 

و مؤسسات  ها دانشگاهي تحصیلی ها رشتهپیوسته تمام 
 4/2/1373مورخ  276مصوب جلسه  عالی آموزش

  ریزي برنامه عالی شوراي
و مؤسســات  هــا دانشــگاهآزمــون سراســري  شــدگان پذیرفتــهآن دســته از  -1مــاده 

: در یک یا چنـد درس از دروس ، آزمون ورودي درآنها  که نمرة خام امتحان عالی آموزش
زبـان فارسـی و زبـان خـارجی و دیگـر دروس      ، زیست شناسـی ، شیمی، فیزیک، ریاضی

حد نصاب نمـره خـام مربـوط بـه آن درس یـا دروس      % 50از، تخصصی متناسب با رشته
بـه  ( واحـد  4تـا   2آن درس یا دروس را به میزان ، موظفند حسب نیاز رشته، کمتر باشد

، ي مصـوب هـا  برنامـه و عـالوه بـر دروس منـدرج در    ) یص شوراي آمـوزش مؤسسـه  تشخ
  .بگذرانند

 موظفنـد سازمان سنجش آموزش کشور یا دفتر آزمون دانشگاه آزاد اسالمی  -تبصره
مـواد  ، را کـه شـامل نمـرات خـام     شـدگان  پذیرفتـه در پایان هر آزمون سراسري کارنامه 

و  هـا  دانشـگاه در اختیـار  ، همزمان با اعالم نتایج، امتحانی و دیگر اطالعات ضروري است
  .مؤسسات آموزشی عالی قرار دهند

و  هـا  دانشـگاه در آنهـا   دانشگاهی و چگـونگی اجـراي   نیاز پیشدروس  ارایه -2ماده 
از هر حیث مانند دیگر دروس دانشگاهی و تابع مقررات آموزشـی  ، عالی آموزشمؤسسات 

و در میـانگین نمـرات پایـان     گـردد  مـی نشجو ثبـت  نمره این دروس در کارنامه دا ،است
و از لحـاظ   شـود  مـی و همچنـین در میـانگین کـل نمـرات دانشـجو محاسـبه        سـال  نیم

  .دارد تأثیرقبولی یا ردي دانشجو نیز ، مشروطی
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واحـد از دروس   8به حداکثر طول دوره تحصیل دانشـجویانی کـه حـداقل     -3ماده 
  .شود میتحصیلی افزوده  سال نیمیک  ،نیاز دانشگاهی را گذرانده باشند پیش

و مؤسسات  ها دانشگاهدانشگاهی بر عهده  نیاز پیشمسؤولیت اجراي دروس  -4ماده 
نیز توسط شوراي  نیاز پیشاست و همچنین محتوا و ریز مواد درسی دروس  عالی آموزش

  .شود میآموزشی دانشگاه تعیین و به مرحله اجرا گذارده 
موظفند یک نسخه از ریـز مـواد درسـی     عالی آموزشؤسسات و م ها دانشگاه -تبصره

 عـالی  شـوراي بـراي اطـالع بـه     کننـد  مـی دانشگاهی را که تهیه و اجـرا   نیاز پیشدروس 
  .ارسال دارند ریزي برنامه

 4/2/1373مـورخ   276تبصـره در جلسـه    2مـاده و   5در  نامـه  آیـین ایـن   -5ماده 
قابل اجرا است و از ایـن   1373رسید و از اول مهر ماه  تصویب به ریزي برنامه عالی شوراي
  .گردد میهاي مغایر با آن لغو  قبلی و کلیه بخشنامه نامه آیینتاریخ 

  
سید محمدرضا هاشمی گلپایگانی -عالی آموزشوزیر فرهنگ و   
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 مؤسسات و ها دانشگاه کلیه در فارسی زبان به تدریس لزوم
 5/4/1386 مورخ 607 جلسه مصوب کشور عالی آموزش

  فرهنگی انقالب عالی شوراي
 در تـدریس : نمـود  تصویب 5/4/86 مورخ 607 جلسه در فرهنگی انقالب عالی شوراي

 و ایرانـی  از اعـم  دانشـجویان  همـه  بـراي  کشـور  عالی آموزش مؤسسات و ها دانشگاه کلیه
  .پذیرد انجام فارسی زبان به باید غیرایرانی

  
نژاد احمديمحمود  -انقالب فرهنگی عالی شورايرییس جمهور و رییس   
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 لزوم مصوبه شمول از اکو بیمه دانشکده خروج ماده واحده
 مؤسسات و ها دانشگاه کلیه در فارسی زبان به تدریس

  مورخ 619 جلسه مصوب کشور عالی آموزش
  فرهنگی انقالب عالی شوراي 16/11/1386

 مـورخ  پیشـنهاد  بـه  بنا، 16/11/86 مورخ 619 جلسه در فرهنگی انقالب عالی شوراي
 شـمول  از اکـو  بیمه دانشکده خروج« ماده واحده، فناوري و تحقیقات، علوم وزیر 7/9/86

 »کشـور  عـالی  آمـوزش  مؤسسات و ها دانشگاه کلیه در فارسی زبان به تدریس لزوم مصوبه
  :نمود تصویب ذیل شرح به را) 5/4/86 مورخ 607 جلسه مصوب(

 تـدریس  ضـرورت  و آن خـاص  شـرایط  به توجه با اکو بیمه دانشکده -ماده واحده«
 بـه  تـدریس  لزوم مصوبه شمول از، خارجی يها زبان به دانشکده این در درسی واحدهاي

 مـورخ  607 جلسه مصوب( کشور عالی آموزش مؤسسات و ها دانشگاه کلیه در فارسی زبان
  »شود می خارج ،)فرهنگی انقالب عالی شوراي 5/4/86
  

نژاد احمديمحمود  -انقالب فرهنگی عالی شورايرییس جمهور و رییس   
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 غیرفارسی زبان به دروس از برخی ارایه تجویز ماده واحده
 پزشکی علوم، تهراني ها دانشگاه یالملل بین  واحدهاي در

 662 جلسه خاص مصوب موارد در شریف صنعتی و تهران
  فرهنگی انقالب عالی شوراي 21/2/1389 مورخ

 پیشـنهادهاي  براسـاس  21/2/89 مـورخ  662 جلسـه  در فرهنگی انقالب عالی شوراي
، تهـران  دانشگاه رییس 23/8/88 و پزشکی آموزش و درمان ،بهداشت وزیر 2/9/88 مورخ

 یالمللـ  بـین  واحـدهاي  در غیرفارسـی  زبـان  به دروس از برخی ارایه تجویز« ماده واحده
 ذیـل  شرح به را »خاص موارد در شریف صنعتی و تهران پزشکی علوم، تهراني ها دانشگاه
  :نمود تصویب

 و هـا  دانشـگاه  کلیـه  در فارسـی  زبـان  بـه  تدریس لزوم بر تاکید ضمن -ماده واحده
 و تهـران  پزشـکی  علـوم ، تهـران  يهـا  دانشـگاه  یالمللـ  بـین  واحدهاي، عالی آموزش مراکز

 بـه  ذیـل  شـرایط  طبق را دروسی، خاص يها کالس از برخی در ندتوان می شریف صنعتی
  :نمایند تدریس غیرفارسی زبان

 زبـان  از اسـتفاده  امکـان  که خارجی دانشجویان برايصرفاً  باید مزبور يها کالس -1
  .باشد شده تشکیل، ندارند را فارسی
 شده برگزار فارسی زبان آموزش ویژه دوره بایستی، خارجی دانشجویان کلیه براي -2

  .بود خواهد مزبور دوره پایان مدرك اخذ، دانشجویان این تحصیل از فراغت شرط و
 رهبـري  معظـم  مقام نمایندگی نهاد محوریت به جامعی اسالمی و فرهنگی برنامه -3

  .شود دیده تدارك خارجی دانشجویان براي، فوق يها دانشگاه در
 زمـانی  دوره یک در و آزمایشی اجراي براي ماده واحده این موضوع مجوز -1تبصره 

  .باشد می ساله 5
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 و تحقیقـات ، علـوم  وزارتـین  بـا  مـاده واحـده   این اجراي برحسن نظارت -2تبصره 
 عـالی  شـوراي  بازرسـی  و نظـارت  هیـأت  و پزشـکی  آمـوزش  و درمان، بهداشت و فناوري
 بـه  را مصـوبه  ایـن  اجـراي  از اي سـالیانه  گـزارش  مزبـور  مراجع. باشد می فرهنگی انقالب
  .»داد خواهند ارایه فرهنگی انقالب عالی شوراي

  
نژاد احمديمحمود  -انقالب فرهنگی عالی شورايرییس جمهور و رییس   
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علوم  ارتقايتشکیل شوراي تخصصی تحول و  نامه آیین
  21/7/1388مورخ  650مصوب جلسه  انسانی

 انقالب فرهنگی عالی شوراي

 650مصـوب جلسـه   ( علـوم انسـانی   ارتقـاي تشکیل شوراي تخصصی تحول و  نامه آیین
 650انقالب فرهنگی در جلسه  عالی شوراي) انقالب فرهنگی عالی شوراي 21/7/1388مورخ 
دبیرخانه  علوم انسانیکمیسیون تحول  7/7/1388بنا به پیشنهاد مورخ ، 21/7/1388مورخ 
ذیل  شرح بهرا » علوم انسانی ارتقايتحول و  تشکیل شوراي تخصصی نامه آیین« عالی شوراي

 :تصویب نمود
 تأسیساصل  -1ماده 

، ریـزي  برنامه، سازماندهی، طراحی منظور بهو  علوم انسانیبا هدف ایجاد تحول پایدار در 
بـه اسـتناد   ، پژوهشی و مراکز آموزشی و ها دانشگاهدر  علوم انسانیمدیریت و هدایت تحول 

علوم  ارتقايتحول و  شوراي تخصصی، انقالب فرهنگی عالی شورايداخلی  نامه آیین 18ماده 
تحـت نظـارت   ، شـود  مـی  شـورا نامیـده   اختصـار  بـه  نامه آیینکه از این پس در این ، انسانی
 .شود می تأسیسانقالب فرهنگی  عالی شوراي

 اهداف -2ماده 
 ؛اسالمیشناسی  بر مبناي نظري جمهوري اسالمی و انسان علوم انسانیابتناي  -1
 و هـا  سیاسـت در جهت انطباق بـا   علوم انسانیآموزش و پژوهش در  ياصالح و ارتقا -2

 ؛کشور شؤونراهبردها و کارآمدسازي آن در 
 .علوم انسانیافزا شدن نهادهاي مسؤول و فعال در حوزة  هماهنگ و هم -3

 وظایف و اختیارات -3ماده 
 2پژوهشی در ي مناسب آموزشی و ها برنامهو  ها سیاست، ها اولویتتدوین و تصویب  -1

 ؛و آموزش و پرورش عالی آموزشسطح؛ 
ي آموزشی و پژوهشی نهادهاي فعـال در حـوزه   ها فعالیتنظارت راهبردي و مؤثر بر  -2
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، محتـوا ، شناسـی و اصـالح سـاختارها    آسـیب ، و اتخاذ تدابیر الزم براي ارزیابی علوم انسانی
 ؛ي مربوطهها نامه آیینضوابط و ، فرآیندها

اتخاذ تدابیر الزم براي تقویت آموزش و پژوهش در سطح نهادهاي علمـی و تربیـت    -3
 ؛استاد ویژه بهمستعد  نیروي انسانی

 ویـژه  بـه ، تدوین ضوابط الزم براي منطقی و متـوازن سـاختن کمیـت پـذیرش دانشـجو      - 4
 يهـا  ظرفیت، براساس استانداردهاي مصوب شامل میزان کارآمدي علوم انسانیي مهم ها رشتهدر

 ؛ایرانی - اشتغال مفید در کشور و تناسب با مبانی نظري اسالمی و فرهنگ اسالمی
 ؛علوم انسانیي در حوزة پرداز نظریهبراي تقویت تولید علم و  ریزي برنامه -5
علـوم  طراحی و ایجاد یک نظام منسجم براي انتشار و ترویج آثار مناسـب در حـوزه    -6

 ؛کنندگان این آثار به مخاطبین و استفاده ارایهبا هدف  انسانی
 ي اساسی و تحقیقات و تولیداتها پروژهمناسب براي حمایت مؤثر از  ارایه راهکارهاي -7

 ؛علوم انسانی ارتقايزیربنائی و نیز اندیشمندان و نهادهاي فعال در جهت 
 ه و حوزهي علمی مشترك میان دانشگاها فعالیتفراهم کردن سازوکارهاي الزم براي  -8

 ؛ .....و  ها قطباز قبیل  علوم انسانیدر 
و  علـوم انسـانی  نقد و منـاظره و آزاداندیشـی در   ، يپرداز نظریهي ها کرسیسازي  نهادینه - 9

نقـد و  ، يپرداز نظریهي ها کرسیحمایت از  هیأتبا مشارکت ، معارف اسالمی در دانشگاه و حوزه
 ؛اي ترجمه علوم انسانیمناظره و آزاداندیشی در جهت مواجهۀ انتقادي با 

 .یالملل بین هاي و معرفی آن در صحنه علوم انسانیبراي تولید منابع  ریزي برنامه -10
 ترکیب اعضا -4ماده 

 ؛)رییس( عالی شورايانقالب فرهنگی به انتخاب  عالی شوراي يیکی از اعضا -1
 ؛ها دانشگاهرییس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبري در  ربط ذيمعاون  -2
 ؛فناوريتحقیقات و ، وزیر علوم ربط ذيمعاون  -3
 ؛وزیر آموزش و پرورش ربط ذيمعاون  -4
 ؛حوزه علمیه قم عالی شوراينماینده  -5
 ؛رییس دانشگاه آزاد اسالمی ربط ذيمعاون  -6
 ؛پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی ربط ذيرییس یا نماینده  -7
 ؛و مطالعات فرهنگی علوم انسانیپژوهشگاه  ربط ذيرییس یا نماینده  -8
 ؛)ره( مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ربط ذينماینده  -9
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 ؛پژوهشگاه حوزه و دانشگاه ربط ذيرییس یا نمایندة  -10
 انقـالب  عالی شورايبه پیشنهاد اعضاي  علوم انسانیحوزه  اننظر صاحبپنج نفر از  -11

 ؛عالی شوراي تأییدفرهنگی و 
 بـا  علوم انسانیي علمی دانشگاهی در عرصه ها انجمنعضو  اننظر صاحبدو نفر از  -12

 ؛انقالب فرهنگی عالی شورايتصویب 
بـا   علـوم انسـانی  ي علمی حوزوي در عرصـه  ها انجمنعضو  اننظر صاحبدو نفر از  -13
 ؛انقالب فرهنگی عالی شوراي تصویب
  ؛انقالب فرهنگی عالی شورايبا تصویب  علوم انسانیي ها دانشکدهدو نفر از رؤساي  - 14
  1؛رییس دانشگاه تهران -15
  2.رییس دانشگاه عالمه طباطبایی -16

 عالی شورايداخلی  نامه آیین 19مصوبات و تصمیمات این شورا با رعایت ماده  -5ماده 
 نامه آیین 9و مطابق با ماده  عالی شورايو تصویب نهائی توسط  تأییدانقالب فرهنگی پس از 

: از قبیـل  ي موضـوع ایـن مصـوبه   هـا  دسـتگاه اسـت و کلیـه    االجرا الزم، عالی شورايداخلی 
دانشـگاه آزاد  ، هـا  پژوهشـگاه ، آمـوزش و پـرورش  ، فنـاوري تحقیقات و ، ي علومها وزارتخانه

 .باشند میاسالمی موظف به اجراي آن 
انقالب  عالی شورايي خود را به ها فعالیتگزارشی از  بار یک ماه 6این شورا هر  -6ماده 
 .دهد می ارایهفرهنگی 
توسط خود شورا ، داخلی و سایر مقررات مربوط به جلسات این شورا نامه آیین -7ماده 

 .رسد می تصویب به
 انقالب عالی شوراي 21/7/1388مورخ  650ماده در جلسه  8در  نامه آییناین  -8ماده 
 .رسید تصویب بهفرهنگی 

  
نژاد محمود احمدي -انقالب فرهنگی عالی شورايرییس جمهور و رییس   

  

                                                                                                                                               
 عالی انقالب فرهنگی شوراي 11/11/1390مورخ  706جلسه الحاقیه مصوبه  -1
 همان -2
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 و فرهنگ با آشنایی درس اختصاص و بینی پیش ماده واحده
مدارس  و ها دانشگاه در تدریس براي مقدس ي دفاعها ارزش

  30/4/88 مورخ 646 جلسه مصوب
  فرهنگی انقالب عالی شوراي

 مـورخ  مصـوبه  براساس و 30/4/88 مورخ 646 جلسه در فرهنگی انقالب عالی شوراي
 و بینـی  پـیش « ماده واحده، آموزشی مراکز و ها دانشگاه شدن اسالمی شوراي 14/12/86

 و ها دانشگاه در تدریس براي مقدس دفاع يها ارزش و فرهنگ با آشنایی درس اختصاص
  :نمود تصویب ذیل شرح به را »مدارس

 شـرایط  براسـاس  مقـدس  ي دفاعها ارزش و فرهنگ با آشنایی درس" -ماده واحده
  :"شود می بینی پیش کشور مدارس و ها دانشگاه در تدریس جهت ذیل

 و شـد  خواهـد  تـدریس  دارنـد  را آن ارایـه  امکان یی کهها دانشگاه در مزبور درس -1
  .شود می ارایه حداکثري صورت به نور پیام دانشگاه مراکز در درس این همچنین

 و هـا  دانشـگاه  ي درسیها کتاب مفاد در مقدس دفاع به مربوط مباحث بینی پیش -2
 تحصـیلی ي هـا  رشـته  و مقدس دفاع يدستآوردها میان تناسب لحاظ با بایستی مدارس
  .پذیرد صورت
 حفـظ  بنیـاد  طـرف  از، دروس ارایه جهت شرایط واجد اساتید معرفی و شناسایی -3

  .شود می انجام مقدس دفاع يها ارزش نشر و آثار
  .ها دانشگاه سطح درآنها  تکثیر و ضبط و متمرکزي ها آموزش انجام -4

 اجـرا  نحوه بر نظارت و الزمهاي  کارشناسی انجام، شناسی ظرفیت منظور به -تبصره
 تشـکیل  ذیـل  شـرح  به اعضا ترکیب با و حوزه سه در کاريي ها کمیته، مزبور درس ارایه
  :شود می
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  عالی آموزش حوزه )الف
 مســؤول و کمیتــه ریــیس( فنــاوري و تحقیقــات، علــوم وزارت آموزشــی معــاون -1

  ؛)دبیرخانه
  ؛پزشکی آموزش و درمان، بهداشت وزارت آموزشی معاون -2
  ؛اسالمی آزاد دانشگاه آموزشی معاون -3
  ؛نور پیام دانشگاه آموزشی معاون -4
  ؛ها دانشگاه در رهبري معظم مقام نمایندگی نهاد اساتید امور معاون -5
  .االختیار تام نماینده یا دانشگاهی جهاد رییس -6

  پرورش و آموزش حوزه )ب
 مسـؤول  و کمیتـه  ریـیس ( پـرورش  و آمـوزش  وزارت درسـی  ریـزي  برنامه معاون -1

  ؛)دبیرخانه
  ؛پرورش و آموزش وزارت عمومی پرورش و آموزش معاون -2
  ؛پرورش و آموزش وزارت پرورشی معاون -3
  ؛االختیار تام نماینده یا دانشگاهی جهاد رییس -4
  ؛فناوري و تحقیقات، علوم وزارت آموزشی معاون -5
  ؛پزشکی آموزش و درمان، بهداشت وزارت آموزشی معاون -6
  ؛اسالمی آزاد دانشگاه آموزشی معاون -7
  .نور پیام دانشگاه آموزشی معاون -8
  مقدس دفاع يها ارزش نشر و آثار حفظ بنیاد حوزه )ج

  .شود می تعیین، بنیاد خود توسط مربوطه کمیته ترکیب
 30/4/88 مـورخ  646 جلسـه  تبصـره در  یـک  و بنـد  4 بـر  مشـتمل  ماده واحـده  این
  .رسید تصویب به فرهنگی انقالب عالی شوراي

  
نژاد محمود احمدي -انقالب فرهنگیعالی  رییس جمهور و رییس شوراي  
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