
  داخل) .ph.D(دستور العمل اجرایی پذیرش دانشجو برای دوره های دکتری 
  

  مقدمه
عایت دقیق مقررات و ضوابط  دکتری داخل و رهای به منظور ایجاد هماهنگی در نحوه پذیرش دانشجو در دوره      

 5723/11 و 27/5/76 مورخ 10390/970/21دانشجو در مقطع دکتری موضوع بخشنامه های شماره پذیرش 
مصوب  ) .ph.D( این دستورالعمل در اجرای فصل دوم آیین نامه آموزشی و پژوهشی دوره دکتری  ، 6/4/74مورخ 
  . شورای عالی برنامه ریزی و به عنوان جایگزین بخشنامه های مذکور ابالغ می شود8/12/1372 مورخ 274جلسه 

  
  تعاریف

  .تور العمل به صورت زیر تعریف می شود و اصطالحات به کار رفته در این دس واژه ها-1ماده 
  وزارت فرهنگ و آموزش عالی: وزارت           
  هر یک از دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی: دانشگاه           
   دانشگاه یا موسسه پژوهشی برگزار کننده دوره دکتری:دانشگاه مجری           
   ها، سازمانها و موسسات دولتی غیر از وزارت فرهنگ و آموزش عالی وزارتخانه:موسسات اجرائی           
     ظرفیتی که با در نظر گرفتن مجموعه امکانات و منابع اعم از هیات علمی ، تجهیزات و :ظرفیت پذیرش           

  .فضای آموزشی توسط دانشگاه مجری تعیین و اعالم می شود           
  

  مقررات پذیرش دانشجو
  گسترش دانشگاه در هر یک از رشته های تحصیلی که مجوز برگزاری دوره دکتری آن را از شورای-2ماده

آموزش عالی اخذ نموده است، می تواند با برگزاری آزمون و رعایت مقررات این دستور العمل نسبت به پذیرش  
  .دانشجو اقدام کند

             ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی وزارت شگاهنامه ادامه تحصیل مربیان دان آیین 9 ماده س براسا- 3ماده 
ظرفیت پذیرش در هر رشته را به مربیان % 30 ، دانشگاه مجری باید 23/2/1370فرهنگ و آموزش عالی ، مصوب 

  .دانشگاه های وابسته به وزارت اختصاص دهد) آزمایشی و قطعی( رسمی 
هادگران داوطلب بسیجی به الت برای ورود رزمندگان و ج مطابق قانون اصالح قانون ایجاد تسهی-4ماده 
ظرفیت پذیرش % 20،  مجلس شورای اسالمی11/9/1371رخ مصوب جلسه موها و موسسات آموزش عالی دانشگاه

انبازان، آزادگان، فرزندان شهدا، مفقودین و اسرا و همسران رزمندگان، ج(گران انقالب اسالمی در هر رشته به ایثار
  .اختصاص دارد)  درصد50ندان جانبازان باالی آنها و فرز

آزاد را  امتیاز کسب شده توسط آخرین پذیرفته شده% 80 باید حداقل 4و  3 پذیرفته شدگان موضوع مواد -تبصره
  .احراز نموده باشند



اجرایی  و یا موسسات دانشگاههاد متقاضی استفاده از بورس وزارت،  پذیرفته شدگان دوره دکتری، می توانن-5 ماده
  .صورتی که بورسیه نشوند، می توانند به عنوان دانشجوی غیر بورسیه تحصیل کنندشوند و در 

  . طی دستورالعمل جداگانه ای ابالغ می شود شرایط و چگونگی اعطای بورس تحصیلی وزارت و دانشگاهها -1تبصره 
ابق ضوابط و مقررات آموزش رایگان  برای دانشجویان غیر بورسیه شرط سنی وجود ندارد و با آنها مط-2تبصره 
  .می شود عمل
آن را % 50 دانشگاه مجری می تواندعالوه بر ظرفیت پذیرش اعالم شده در هر رشته، حداکثر به میزان -6 ماده

 7665/11موضوع بخشنامه شماره ( در چهار چوب آیین نامه قرارداد بورس داخلی موسسات اجرایی با دانشگاه ها 
این پذیرفته شدگان نیز باید در آزمون ورودی، . به بورسیه های موسسات اجرایی اختصاص دهد  )2/4/1371مورخ 

  .امتیازات آخرین پذیرفته شده آزاد را احراز نمایند% 80حد نصاب 
 هر یک از دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی وابسته به وزارت می تواند به منزله یک موسسه اجرایی از :تبصره

چوب آیین نامه مذکور برای ادامه تحصیل مربیان خود در مقطع داد با دانشگاه مجری در چهارراطریق عقد قر
ای که از سوی وزارت اعالم می شود و  هزینه تحصیلی این مربیان در قالب سهمیه. دکتری از این امکان استفاده کند

  .انشجویان خارج پرداخت می شودبر اساس تعرفه مصوب شورای مرکزی بورس با تایید اداره کل بورس و امور د
  . دانشگاه مجری می تواند دانشجویان بورسیه تبدیل به داخل را مازاد بر ظرفیت اعالم شده پذیرش نماید-7ماده 

  
  :نحوه اجرای آزمون

ثبت نام و زمان مهلت ظرفیت هر رشته، شرایط پذیرش،  دانشگاه باید تاریخ و نحوه برگزاری آزمون، -8ماده 
شروع دوره تحصیلی را قبل از انتشار در جراید، برای اطالع و تطبیق آن با مقررات مربوط به دفتر امور آموزشی و 

  . کند نظرتحصیالت تکمیلی وزارت اعالم نماید و دفتر مذکور موظف است ظرف مدت دو هفته در این مورد اعالم
  : دانشجو به ترتیب زیر است امتیازات مراحل مختلف گزینش علمی-9ماده 
 دوره کارشناسی ارشد در هر رشته و حد دانش و تجربیات فارغ التحصیلسواالت آزمون کتبی در : آزمون کتبی: الف

کل امتیازات زا تشکیل % 70امتیاز آزمون کتبی . تی مصوب شورای عالی برنامه ریزی اسمطابق فهرست برنامه ها
  .می دهد

 20امتیاز مصاحبه . برگزار می شود.... جش انگیزه های ادامه تحصیل، توانایی های تحقیق و به منظور سن: مصاحبه: ب
  .درصد امتیاز کل است

امتیاز سوابق تحصیلی دانشجو بر اساس معدل کتبی دیپلم، میانگین نمرات دوره های کارشناسی و : سوابق تحصیلی: ج
  . درصد امتیاز کل است10امتیاز سوابق تحصیلی . می شودو تعیین کارشناسی ارشد و سایر فعالیتهای علمی دانشج

 خاص، به درخواست گروه آموزشی انشگاه می تواند در مورد رشته های تکمیلی د شورای تحصیالت-1تبصره 
  .از امتیاز آزمون کتبی کسر و به امتیاز مصاحبه اضافه نماید% 10مربوط حداکثر 

 و آزمون زبان انگلیسی پیشرفته که GREدانشجو از نتایج آزمون  پذیرش  دانشگاه ها می توانند در-2تبصره 
  . استفاده نمایند،توسط سازمان سنجش آموزش کشور برگزار می شود



سال آخر دوره کارشناسی ارشد می توانند با ارائه گواهی از آموزش دانشگاه ذیربط مبنی  دانشجویان نیم-10ماده 
این داوطلبان در صورت . یلی مربوط، در آزمون کتبی شرکت کنندبر فراغت از تحصیل قبل از شروع سال تحص

  .قبولی، برای ثبت نام باید گواهی فراغت از تحصیل خود را که معدل کل نیز در آن قید شده باشد، ارائه نمایند
 داوطلبان باید از نظر مقررات وظیفه عمومی برای شرکت در آزمون و ادامه تحصیل در مقطع دکتری -11ماده 

اهی از محل خدمت هستند، می توانند با ارائه گو حال انجام خدمت وظیفه داوطلبانی که در. نع قانونی نداشته باشندم
د، در آزمون که تا تاریخ شروع سال تحصیلی مربوط، خدمت وظیفه خود را به پایان خواهند رسانخود مبنی بر این
  .شرکت نمایند

تغال به تحصیل مشخص شود که داوطلب امتحانات و اش، برگزاری  چنانچه در هر مرحله از ثبت نام-12ماده 
 و یا ضوابط این دستور العمل نبوده – مذکور در آیین نامه دوره دکتری –دارای هر یک از شرایط ورود به دکتری 

  مقررات با وی رفتارطابقو م است، بالفاصله از ثبت نام، شرکت در آزمون و ادامه تحصیل او جلوگیری می شود
  .خواهد شد

 دانشگاه موظف است حداکثر یک ماه پس از انجام مراحل نهایی آزمون و تعیین امتیاز داوطلبان، اسامی -13ماده 
ظرفیت به عنوان ذخیره برای بررسی صالحیت عمومی به هیات مرکزی % 50پذیرفته شدگان علمی را به اضافه 

  .گزینش دانشجو ارسال نماید
 هفته اسامی پذیرفته 2شدگان، دانشگاه باید حداکثر ظرف مدت حیت عمومی معرفی پس از تعیین صال - 14ماده 

  .اعالم کند) کثیر االنتشار پیک سنجش و یکی از روزنامه های ترجیحا از طریق(شدگان نهایی را بطور رسمی 
 شده به دفتر  دانشگاه باید یک نشخه از اسامی  پذیرفته شدگان نهایی را به تفکیک سهمیه های تعیین-1تبصره 

  امور آموزشی اعالم کند
ون را در اختیار آنان قرار  دانشگاه پس از اعالم نتایج آزمون ، کارنامه امتیازات شرکت کنندگان در آزم-2تبصره 
  .دمی ده
های دولتی هستند، باید برای ثبت نام مدارک الزم مبنی فته شدگانی که در استخدام دستگاه پذیر- 15ماده 

  .رائه نماینداحصیل تمام وقت و یا ماموریت تحصیلی را برموافقت با ت
  . نظارت بر حسن اجرای این دستور العمل بر عهده معاونت آموزشی وزارت است-16ماده 
 به تصویب وزیر فرهنگ و آموزش عالی 1/12/77 تبصره ، در تاریخ 8 ماده و 17 این دستور العمل در -17ماده 
این دستور العمل از تاریخ ابالغ الزم .  کلیه مقرارت مغایر با آن لغو می شودبا ابالغ این دستور العمل. رسید

  .الجراست


