
  "4"آیین نامه شماره 
 فارغ التحصیالن رتبه اول دوره کارشناسی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور ین نامه ادامه تحصیلآی

  الی وزارت فرهنگ و آموزش ع22/10/72ب مصو
************************************************************************  

  هدف -1ماده 
 آیین نامه تشویق دانشجویان تراز اول دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و تسهیلهدف از تدوین این 

ظور ارج گذاری به تالش علمی و پژوهشی آنها و تامین نیروی انسانی ادامه تحصیل آنها در مقاطع باالتر، به من
  .متخصص مورد نیاز کشور می باشد

   تعاریف-2ماده 
 ، سازمان سنجش آموزش کشور "وزارت"اختصار، وزارت فرهنگ و آموزش عالی  در این آیین نامه، برای -الف

  . نامیده می شوند"موسسات" و دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی "سازمان"
  در مقطع کارشناسی شخصی است که حداکثر در مدت چهار سال   محل- فارغ التحصیل رتبه اول هر رشته-ب

  .ترین معدل کل باشداری باالفارغ التحصیل گردیده و د
به تحصیالت مربوط  فارغ التحصیالن رتبه اول مشمول این آیین نامه می توانند، با احراز سایر ضوابط -3ماده 

  . باالتر استفاره کنندتگمیلی وزارت، از مزایای این آیین نامه برای ادامه تحصیل در مقاطع
وسسات، که تابع مقررات و ضوابط آموزشی وزارت بوده و  فارغ التحصیالن دوره های رسمی کلیه م-1تبصره 

  . آیین نامه خواهند بود می گیرد، مشمول اینسازمان صورتپذیرش دانشجو در آنها از طریق 
ه  انتخاب دانشجوی نمونه از بین دانشجویان نمون دانشجویان نمونه کشور که هر سال بر اساس آیین نامه-2تبصره 
شوند،  که در همان سال فارغ التحصیل صورتی  شوند، در  زیده میزش عالی کشور برگهها و موسسات آمودانشگا

  .ون فارغ التحصیالن رتبه اول از مزایای این آیین نامه بهره مند شوندمی توانند همچ
 ، یک بار و حداکثر تا یک سال پس از تاریخ معرفی ن رتبه اول مشمول این آیین نامه فارغ التحصیال-4ماده 
  .ه کنندهند داشت از این آیین نامه استفادات به عنوان رتبه اول، فرصت خواموسس
 موسسات موظفند یک بار در هر سال ، فارغ التحصیالن رتبه اول کلیه رشته های آموزشی خود در مقطع -5ماده 

 محل که در -کارشناسی را، که بیش از یک سال از تاریخ فراغت از تحصیل آنها نگذشته باشد، به ازای هر رشته
  .دنه هر سال به سازمان معرفی نمایمافر، انتخاب و تا پانزدهم مهرچه آزمون دارای کد مستقل است یک ندفتر

 مسوولیت معرفی و جایابی فارغ التحصیالن رتبه اول، برعهده سازمان می باشد و موسسات موظفند همکاری -6ماده 
  .الزم را در این زمینه با سازمان به عمل آورند

سازمان بر اساس  . سراسری کارشناسی ارشد شرکت نمایند کلیه فارغ التحصیالن رتبه اول باید در آزمون -7اده م
اسی ارشد حداکثر یک نفر ، به و انتخاب داوطلبان ، نسبت به جایابی آنها در هر دوره کارشناولویت نمره آزمون 

  . ظرفیت اضافی اقدام خواهند نمودصورت
یل فارغ التحصیالن رتبه اولی که در کد مربوط به رتبه اول قبول نشوند، همانند سایر داوطلبان،  ادامه تحص-1تبصره 

  .تنها از طریق قبولی در آزمون سراسری کارشناسی ارشد میسر خواهد بود



غیر ( موسسات مجری دوره های کارشناسی ارشد موظفند برای هر دوره که در آن با یک کد مستقل -2تبصره 
د، یک نفر از فارغ التحصیالن رتبه اول را با معرفی سازمان به صورت ظرفیت اضافی انشجو می پذیرند) هبورسی

  .ذیرش نموده از آنها ثبت نام به عمل آورندپ
 در جایابی فارغ التحصیالن رتبه اول موسسات ، فارغ التحصیالن هر موسسه در شرایط مساوی با سایر -3نبصره 

  .مان موسسه از اولویت برخوردار خواهند بودداوطلبان، برای پذیرش در ه
 تبصره در 5 ماده و 8در ) 6/8/71ه در تاریخ ابالغ شد(نگری در آیین نامه قبلی  این آیین نامه پس از باز-8ماده 
 برای کلیه فارغ التحصیالن رتبه آموزش عالی رسید و از تاریخ تصویب به تصویب وزیر فرهنگ و 22/10/72تاریخ 

       . ی می گردد به بعد قابل اجرا بوده و جایگزین آیین نامه قبل72-73 سال تحصیلی ارشناسیاول مقطع ک


