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  :مقدمه

مه علمی مربیان دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی این آیین نامه جهت اداسطح به منظور ارتقای 
  .می گرددالغ تحصیل آنان در دوره دانشوری اب

  
  تعاریف

ها و موسسات آموزش رشد است که طی آن مربیان دانشگاهاالتر از کارشناسی  ا دانشوری ، دوره ای ب دوره-1ماده 
عالی و پژوهشی مرحله آموزشی دوره دکتری تخصصی را با شرایط مندرج در این آیین نامه می گذرانند و به اخذ 

  .مدرک دانشوری نایل می شوند
 "موسسات"ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی  لحاظ  رعایت اختصار، به دانشگاهین آیین نامه به در ا-2ماده 

 و به فارغ "سازمان سنجش"  و به سازمان سنجش آموزش کشور"وزارت"به وزارت فرهنگ و آموزش عالی 
  . اطالق می گردد" دانشور"التحصیالن دوره دانشوری 

  
  اهداف 

  :مه عبارتند از اهداف این آیین نا-3ماده 
  مربیان موسسات علمی طح کمک به ارتقای س -1
 کمک به ارتقای کمی و کیفی آموزش عالی کشور -2

 اصالح هرم هیات علمی موسسات -3

  
  شرایط  ورود به دوره

یا دکترای حرفه ای یا باالتر، متناسب با رشته ) فوق لیسانس( داشتن مدرک رسمی کارشناسی ارشد -4ماده 
که به تایید وزارت فرهنگ و آموزش عالی یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی رسیده تحصیلی مورد تقاضا، 

  .باشد، برای داوطلبان این دوره الزامی است
  . ورود به این دوره برای دارندگان مدرک معادل کارشناسی ارشد امکان پذیر نیست–تبصره 
موزشی یا پژوهشی در استخدام رسمی آزمایشی یا رسمی  داوطلبان ورود به ابن دوره باید به عنوان مربی آ-5ماده 

  .ال سابقه کار باشند س2ت یا یکی از موسسات، یا حداقل قطعی وزار
 شرکت در آزمون اختصاصی که توسط دانشگاههای مجری  پذیرش مربیان در دوره دانشوری از طریق-6ماده 

  .ردبرگزار می شود با رعایت مقررات این آیین نامه انجام می پذی
 دانشگاه ها می توانند آزمون دوره های دانشوری را با آزمون دوره دکتری به لحاظ محتوای آزمون و زمان -1تبصره 

  .برگزاری یکجا برگزار کنند



کز وزارت به موسسه مجری پرداخت می گردد و ر هزینه تحصیلی مربیان پذیرفته شده از محل بودجه متم-2تبصره 
  .د لیست پذیرفته شدگان قطعی خود را به معاونت آموزشی وزارت ارسال نمایدبرای این منظور موسسه بای

   .ظرفیت خود را به مربیان شاغل در دانشگاه خود اختصاص دهد% 20تواند تا   موسسه مجری حداکثر می-3تبصره 

  . به بعد قابل اجراست77-78 این ماده برای پذیرش دانشجو در سال تحصیلی -4تبصره 
در همان سالی که پذیرفته شده اند، حق ثبت نام دارند و قبولی آنها برای سنوات بعد ن صرفا رفته شدگای پذ-7ماده 

  .معتبر نیست
  

  برنامه آموزشی دوره
له آموزشی دوره دکتری مصوب شورای عالی برنامه ریزی را یان مشمول این آیین نامه باید مرح دانشجو-8ماده 

  .آیین نامه دوره دکتری می باشند) مرحله آموزشی (ررات فصل چهارم این دانشجویان مشمول مق. بگذرانند
  . موسسه مجری، دروس این دوره را متناسب با نیازهای آموزشی و پژوهشی آتی مربیان ارائه می نماید-9ماده 
  .روش تحقیق و پروژه باشد دروس دوره باید شامل یک درس چهار واحدی -تبصره
  .ل در این دوره مجاز نیست تغییر رشته و انتقا-10ماده 

  
  شرایط برگزاری دوره

 موسساتی می توانند مجری دوره دانشوری باشند که مجوز برگزاری دوره دکتری رشته مورد نظر را -11ماده 
  .داشته باشند

های هر رشته و با توافق  هر سال تحصیلی با توجه به ویژگی ظرفیت پذیرش دانشجو در هر رشته و در-تبصره
  .انشگاه مجری و وزارت تعیین می گرددد

 موسسات مجری در هر سال آمادگی خود را برای اجرای دوره با ذکر رشته و ظرفیت به معاونت -12ماده 
  .آموزشی اعالم می نمایند

  
  چگونگی ادامه تحصیل

رش از  با کسب پذی.PH.D ادامه تحصیل فارغ التحصیالن دوره دانشوری برای اخذ مدرک دکتری -13ماده  
یابی قابلیت های آموزشی و  آنان، بررسی سوابق تحصیلی و ارزدانشگاه مجری میسر می باشد و مالک پذیرش

این امر می تواند از طریق برگزاری . پژوهشی داوطلبان برای انجام پژوهش دوره دکتری به تشخیص دانشگاه است
  .و یا مصاحبه علمی انجام شود) کتبی یا شفاهی(امتحان 
 کمیته تحصیالت تکمیلی  دانشوران باید دروس کمبود خود را مطابق ضوابط دوره دکتری و با تایید-1تبصره 

  .دانشکده بگذرانند
 برگزاری امتحان جامع و انجام مرحله پژوهش و تدوین رساله برای دانشوران می بایست مطابق آیین نامه -2تبصره 

 . انجام پذیرد .PH.Dدوره دکتری 



 می توانند به .PH.Dان برای انجام مرحله پژوهش و تدوین رساله جهت اخذ مدرک دکتری  دانشور-3تبصره 
  .ماموریت تحصیلی استفاده کننداز  سال عالوه بر مدت ماموریت دوره دانشوری 2مدت 

 از محل اعتبارات متمرکز وزارت به .PH.D هزینه تحصیلی دانشوران در مرحله پژوهشی دوره دکتری -4تبصره 
  .ه پرداخت خواهد شددانشگا

  
  سایر مقررات و ضوابط

 موسسات مبدا پس از گرفتن تعهد خدمت از مربیان مشمول این آیین نامه، موظف به پرداخت بخشی از -14ماده 
می ) دستور العمل جداگانه ای که توسط وزارت ابالغ خواهد شد مطابق(هزینه تحصیلی آنها به موسسه مجری 

  .ن دوره، از محل اعتبارات مرکز وزارت، پرداخت می گرددسایر هزینه های ای. باشند
مربیان شرکت کننده در این دوره به مدت دو سال از ماموریت تحصیلی استفاده می کنند و در این مدت  -15ماده 

لکن موسسات محل خدمت حق اشتغال یا تدریس در هیچ یک از موسسات و مراکز دولتی و غیر دولتی را ندارند، 
 ساعت در هفته، در ساعاتی که لطمه ای به تحصیل آنان نزند، برای آنان برنامه 5ازند به میزان حداکثر آنان، مج

  .تدریس تعیین نمایند
 مربیانی که موفق به اخذ مدرک دانشوری می شوند، به مرتبه علمی دانشوری ارتقا یافته و از مزایای آن -16ماده 

  .بهره مند می شوند
رتبه دانشوری به تصویب مراجع ذیصالح نرسیده است، دانشوران، عالوه بر پایه های مربوط به  تا زمانی که م-تبصره

  .کنند  پایه تشویقی در مرتبه مربی دریافت می3سنوات، با ارائه مدرک دانشوری 
  .رد ارتقای اعضای هیات علمی دارای این مدرک به مراتب باالتر، طبق مفاد آیین نامه ارتقا صورت می گی-17ماده 
ین آیین نامه موفق به اخذ  مزایای مدرک دانشوری منحصرا به افرادی تعلق می گیرد که با اجرای ا-18ماده 

مدارکی که احیانا در گذشته به این عنوان نامیده شده اند، از شمول این آیین نامه خارج . بور می شوندمدرک مز
  .است

 شورای عالی برنامه ریزی به تصویب 22/4/76 جلسه مورخ  تبصره در12 ماده و 19 این آیین نامه در -19ماده  
  .رسید و از تاریخ تصویب قابل اجراست

  
  
  
  
  
  

  


