
  )1(ها س داخلی موسسات اجرای با دانشگاهآیین نامه قرارداد بور
  

یکمین جلسه مورخ و  و با توجه به مصوبه دویست و شصت 27/12/68 مورخ 30163/11پیرو بخشنامه شماره      
  .بالغ می شودا شورای عالی انقالب فرهنگی، آیین نامه ذیل 30/7/1370

 و "موسسه"های دولتی  ، دیگر وزارتخانه ها و دستگاه"زارتو"موزش عالی این آیین نامه، وزارت فرهنگ آ در     
  . نامیده می شوند"دانشگاه"دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی 

 دانشگاه می تواند بر اساس این آیین نامه، با موسسه، به منظور بر طرف ساختن نیازهای تخصصی آن در -1ماده 
  . دکترا، قرارداد همکاری امضا کندو دوره های کارشناسی ارشد

ظرفیت دوره دکترا و در مقطع % 20 دکتری برای کلیه موسسات، حداکثر ظرفیت پذیرش در مقطع: تبصره
  .ظرفیت دوره کارشناسی ارشد مربوط در دانشگاه است% 50کارشناسی ارشد حداکثر 

  : مراحل اجرای پذیرش داوطلبان به شرح ذیل است-2ماده 
  . ودطریق موسسه به دانشگاه اعالم می شداوطلبان از  شرایط -الف
وزارت ارسال   معاونت آموزشیا یک نسخه از قرار داد منعقده، بهدانشگاه شرایط مورد موافقت خود را همراه ب -ب

  .می کند
ن  معاونت آموزشی وزارت پس از بررسی و انطباق آن با مقررات، مجوز الزم را صادر و به دانشگاه یا سازما-ج

  . اعالم می نماید کشورسنجش آموزش
انشگاه، شرایط و رشد و دا سازمان سنجش، زمینه شرکت داوطلبان واجد شرایط را در آزمون متمرکز کارشناسی -د

  . می نمایدزمینه شرکت سایرین را در امتحان دوره دکترا فراهم
نده همراه با سوابق و نمرات مکتسبه تشکیل دانشگاه ها برای هر یک از پذیرفته شدگان دوره های دکترا، پرو: تبصره

  .می دهند و یک نسخه از آن را برای اطالع معاونت آموزشی وزارت ارسال می کنند
  .انضباطی دانشگاه خواهند بودو  پذیرفته شدگان، مشمول کلیه مقررات آموزشی -3ماده 

چگونه فعالیت اجرایی در طول دوره  پذیرفته شدگان، دانشجوی تمام وقت دانشگاه هستند و اجازه هی-1تبصره 
  .ندارندرا تحصیلی 

 دانشجویانی که قبال از کارکنان موسسه بوده اند، باید مرخصی تحصیلی از موسسه دریافت نمایند و یا -2تبصره 
  .مامور به تحصیل در دانشگاه شوند

  .ند بود و نمی توانند وام تحصیلی دریافت کنندیرفته شدگان، بورسیه موسسات خواه پذ-4ماده 
  . گردددادها منعکسره، باید در متن قراریالت رفاهی دانشگاه، مانند خوابگاه و غینحوه چگونگی استفاده از تسه: بصرهت

  می توانند در، با توافق دانشگاه، دانشجویان مطالعات مربوط به پروژه کارشناسی ارشد یا دکترای خود را-5ماده 
  .محل موسسه یا مرکزی که موسسه تعیین می کند، انجام دهند

  
  . ابالغ شده است2/4/1371 مورخ 7665/11 این آیین نامه طی نامه شماره -1



ولی . ق موسسه به دانشگاه پیشنهاد گرددارشد و یا دکترا، می تواند از طریه های کارشناسی  موضوعات پروژ-6ماده 
  .ررات به عهده دانشگاه خواهد بودطبق مقها تصویب نهایی پروژه 

 برنامه های آموزشی دوره های کارشناسی ارشد و دکترا، باید مطابق ضوابط به تصویب رسیده و از سوی -7ماده 
  .وزارت، ابالغ شده باشد

  . تعیین استاد و یا استادان راهنمای پروژه ها، مطابق مقررات به عهده دانشگاه است-8ماده 
 اص، موسسه می تواند استادان مشاور واجد شرایط را، به منظور اجرای بهتر پروژه های کارشناسیدر موارد خ: تبصره

  .ازشد و یا دکترا، به دانشگاه پیشنهاد نماید
 هزینه اجرایی دوره، با رعایت حداقل تعیین شده توسط وزارت و توافق با دانشگاه به عهده موسسه متقاضی -9ماده 
  .است
درجه های (دگان قبل از شروع دوره با سپردن تعهد به دانشگاه، تقبل می نمایند که مدارک  پذیرفته ش-10ماده 

و کارنامه تحصیلی آنها، بعد از اتمام دوره به موسسه مربوط واگذار گردد و در صورت نیاز ) کارشناسی ارشد یا دکترا
  .مقررات از دانشگاه دریافت نمایندفقط با اجازه کتبی موسسه مربوط، مدارک تحصیلی خود را می توانند مطابق 

  . به فارغ التحصیالن، مطابق مقررات، مدرک رسمی اعطا می گردد-11ماده 
 عدم رعایت دقیق مفاد این آیین نامه از طرف موسسه یا دانشجو، منجر به عدم ثبت نام از دانشجوی -12ماده 

  .و مجوزدوره مربوط خواهد گردیدبورسیه و یا عدم تایید مدارک فارغ التحصیلی ، یا لغو قرارداد 
 این آیین نامه در سیزده ماده، شش تبصره و چهار بند، به تصویب وزیرفرهنگ و آموزش عالی رسید و از -13ماده 

  .تاریخ ابالغ، الزم االجرا است


