
  آیین نامه ستاد تحصیالت تکمیلی وزارت فرهنگ و آموزش عالی
  

   تعریف و هدف-1ماده 
ستاد تحصیالت تکمیلی، باالترین مرجع سیاستگذاری در مورد تحصیالت تکمیلی در سطح وزارت است که با       

الت و  کمک به گسترش کمی و کیفی دوره های کارشناسی ارشد و دکتری و رفع مشک،هدف تعیین خط مشی
  .تنگناهای موجود در زمینه اداره و توسعه این دوره ها تشکیل می شود

 دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و مراکز ،"ستاد"در این آیین نامه ستاد تحصیالت تکمیلی به اختصار  :تبصره
  .نامیده می شوند "وزارت" و وزارت فرهنگ و آموزش عالی " موسسات "پژوهشی 

  
  ف و اختیارت ستاد شرح وظای-2ماده 
تکمیلی و پیشنهاد رشته های جدید با  تعیین راهبردها، سیاستها و برنامه های توسعه کمی و کیفی تحصیالت -1

  توجه به نیاز کشور و تحول علوم و تکنولوژی در سطح بین المللی
  و آیین نامه های مورد نیاز دوره های تحصیالت تکمیلیهاتدوین و ارائه طرح  -2      

 ی توسعه و اداره دوره های تحصیالت تکمیلی و ارائه راه حلهای مناسبی مشکالت و تنگناهابررس -3

های مناسب به مراجع  تحصیالت تکمیلی و ارائه پیشنهادبررسی سیاستهای گزینش دانشجو در دوره های -4
 ذیربط

 کز تحصیالت تکمیلیرتعیین معیار های توزیع اعتبارات متم -5

  تحصیالت تکمیلی در زمینه های آموزشی و پژوهشیبررسی و تصویب شاخصهای کیفی -6

 ارزیابی ساختار تشکیالتی تحصیالت تکمیلی در موسسات به منظور ارائه پیشنهاد مناسب -7

 بررسی سیاستهای اعزام دانشجو به خارج از کشور و ارائه پیشنهاد های مناسب به مراجع ذیربط -8

ات، اساتید و دانشجویان فعال در دوره های بررسی و پیشنهاد راه کارهای مناسب برای تشویق موسس -9
 و موسساتتحصیالت تکمیلی در چهار چوب امکانات وزارت 

 بررسی و تعیین نحوه ارتباط و همکاری بین موسسات مجری دوره های تحصیالت تکمیلی با سایر مراکز  -10
 آموزشی و پژوهشی داخل یا خارج از کشور

 ی برقراری ارتباطات بین المللی  تعیین سیاستها و ایجاد تسهیالت الزم برا -11

 وضعیت اشتغال و  کارایی فارغ التحصیالن دوره های تحصیالت تکمیلی در یبررسی آماری و تحلیل -12
 بخشهای مختلف اقتصادی و اجتماعی و ارائه پیشنهاد های اصالحی الزم

های ظور رفع نیازحصیالت تکمیلی به منتفاده بهینه از توان تحقیقاتی تتعیین سیاستهای الزم برای اس -13
ت با وراز طریق توسعه همکاریهای موسسا اجتماعی و فرهنگی کش،توسعه اقتصادیتخصصی برنامه های 
 بخشهای مختلف جامعه



 اعضای هیات علمی مورد نیاز موسسات و سایر دستگاهها با استفاده از امکانات  بررسی راههای تامین -14
 تحصیالت تکمیلی

 سایر امور محوله از سوی مقام محترم وزارت -15

  
، برنامه ها و مصوبات شورا ها و نهاد های موجود وزارت  را از قبیل د در صورت لزوم می تواند سیاستها ستا– تبصره

 و شورای  عالی نظارت در  برنامه ریزی، کمیسیون تدوین آیین نامه ها، شورای گسترش آموزش عالیشورای عالی
  .ت تکمیلی مورد نقد و بررسی قرار داده و پیشنهاد های الزم را ارائه نمایدزمینه تحصیال

  
   ترکیب اعضا -3ماده 

  : از افراد ذیل تشکیل می شوداعضای ستاد
  وزیر فرهنگ و آموزش عالی، رئیس ستاد  -1
 معاون آموزشی وزارت ، نایب رئیس ستاد -2

 معاونان پژوهشی، دانشجویی و اداری و مالی وزارت -3

نفر از اعضای هیات علمی گروههای مختلف آموزشی و پژوهشی دانشگاهها و مراکز پژوهشی به دوازده  -4
 پیشنهاد معونان آموزشی و پژوهشی و تایید مقام محترم وزارت

  
  . ستاد، از بین اعضا یک نفر را به عنوان دبیر ستاد تعیین می نماید-1تبصره 
  .رت به عضویت ستاد منصوب می شوند کلیه اعضای ستاد با حکم مقام محترم وزا-2تبصره 

  
   4ماده 
 نفر از اعضا و به ریاست رئیس ستاد و در غیاب وی، نایب رئیس ستاد رسمیت 9جلسات ستاد با حضور حداقل       

تایید وزیر تصمیمات ستاد با .  اتخاذ می شوداعضاکل آرای موافقنصف بعالوه یک نفر از تصمیمات ستاد با . می یابد
  .موزش عالی حسب مورد ارجاع یا ابالغ خواهد شدفرهنگ و آ

  
   5ماده 
  .ستاد می تواند بر حسب مورد کمیته های کارشناسی و تخصصی مورد نیاز را تشکیل دهد      
 هر کمیته کارشناسی متشکل از تعدادی عضو هیات علمی دارای سابقه فعالیت در دوره های تحصیالت -تبصره

  .م معاون آموزشی وزارت منصوب خواهند شدتکمیلی  خواهد بود که با حک
  
  
  
  



  6ماده 
دبیرخانه ستاد، در حوزه معاونت آموزشی قرار دارد و دبیر ستاد مسوولیت تنظیم دستور جلسات و صورت       

های دانشگاهها و ارسال و پیگیری مصوبات ستاد را با هماهنگی نایب ، گردآوری پیشنهاد دعوت از اعضا،جلسات
  .ر عهده داردرئیس ستاد ب

  
  7ماده 

 شورای معاونان مورد بررسی قرار گرفت و به تصویب 3/5/73 مورخ  تبصره در جلسه 5 ماده و 7امه در این آیین ن
 وزارت 15/4/71وزیر محترم فرهنگ و آموزش عالی رسید و از تاریخ تصویب جایگزین آیین نامه قبلی مصوب 

    5/5/73. متبوع گردید
  


