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 نحوه پذيرش دانشجو در دوره دکتري تخصصي امهن آيين

(Ph.D )61/5/28مصوب جلسه مورخ  1نوبت دوم 

 عالي آموزششوراي گسترش 

 مقدمه

در جهتت رعت     ها دانشگاهي علمي ها توانمنديو  ها قابليتدر راستاي بهينه از 

 منظتور  بته اعزايش ظرعيت پذيرش دانشتوو   نيازهاي تخصصي جامعه از يک سو و

ي مناسب براي ادامته تصصتيم متضااتيار ورود بته دوره د تتري      ها صتعرايواد 

با مووز  شود مياجازه داده  عالي آموزشو مؤسسات  ها دانشگاهبه ( Ph.D) تخصصي

در آزمور دوره   نندگار شر تشوراي گسترش آموزش اسالمي همه ساله از بين 

راز شتراي   نوبت دوم مشروط به احت  صورت بهتعدادي را ( Ph.D) د تري تخصصي

 :اااعه بر سهميه آزاد خود پذيرش  نند صورت بهذيم و  شرح به

 :گرعته شده است ار  بهتعاريف زير  نامه آييندر اين  -تعاريف -6ماده 

 .عناوريتصضيضات و ، وزارت علوم :وزارت

پذيرنده دانشووي دوره د تري  ته   عالي آموزشدانشگاه يا مؤسسه  :دانشگاه

 است. عالي آموزشره از شوراي گسترش داراي مووز اجراي دو

، عنتي و مهندستي  ، علتوم پايته  ، علتوم انستاني  ، گانته  ي نهها گروه :گروه آموزشي

 .ي خارجي و تربيت بدني و علوم ورزشيها زبار، پزشکي، دامپزشکي، هنر،  شاورزي

                                                                                                                                                       
عنتاوري بته    معاور آموزشي وزير علوم، تصضيضتات و  3/11/98مورخ  91118/2امه شماره باتوجه به ن -1

نوبت دوم دوره د تتري پتا از مواعضتت     يعالي )پذيرش دانشوو ها و مؤسسات آموزش رؤساي دانشگاه

 .پذير است( عالي امکار ها و مؤسسات آموزش عالي توس  دانشگاه شوراي گسترش آموزش
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با پرداختت  ، دوره تصصيلي  ه پذيرعته شده آزمور سراسري :دوره نوبت دوم

در نوبتت دوم  ) عتالي  آمتوزش در يکتي از مؤسستات   ، حضتوري  تصور بهشهريه و 

 . ند ميتصصيم (  اري

متضااتي شتر ت در آزمتور د تتري  ته داراي متدرل تصصتيلي         :داوطلب

 .باشد ميوزارتين  تأييد ارشناسي ارشد مورد 

 آزمور نيمه متمر ز ورودي دوره د تري :آزمون

رش دانشوو در اين دوره مضررات و اواب  حا م بر پذي،  ليه مراحم -8ماده 

شامم داوطلبار پذيرش در دوره د تري تخصصي نوبتت  ( روزانه) به روش معمول

 .باشد ميدوم نيز 

پذيرش دانشوو در اين دوره در دانشگاه مشروط به تکميم ظرعيتت   -8ماده 

پيشتنهادي از ستوي گتروه/ دانشتکده همتار دانشتگاه       ( روزانته ) پذيرش ستهميه 

 .باشد مي

درصد اااعه بتر   33تا حدا ثر ، ت پذيرش دانشوو در اين دورهظرعي -4ماده 

 .باشد مي( روزانه) ظرعيت پذيرش دانشووي د تري سهميه عادي

ي هتا  آزمتور  نامته  آيتين روش پذيرش دانشوو در اين دوره بر مبناي  -5ماده 

 .شود ميانوام  9/9/98نيمه متمر ز ورودي دوره د تري مصوب 

نصراف از تصصيم در اين دوره پا از مواعضتت  دانشووي متضااي ا -6تبصره 

مووز ثبت نام و شتر ت در آزمتور   ، دانشگاه و صدور حکم انصراف قطعي از دوره

 د تري سال بعد را خواهد داشت.

به هتي   ( روزانه) تغيير سهميه دانشووي نوبت دوم به نوبت عادي -8تبصره 

نيتز  ( روزانته ) يه عاديو به تغييرات احتمالي در ظرعيت سهم باشد ميوجه مواز ن

 ارتباط ندارد.

در صورت عدم مواعضت يتا انصتراف داوطلتب يتا داوطلبتار واجتد        -8تبصره 

به عرد يا اعراد واجد شتراي    ترتيب بهاولويت پذيرش ، شراي  پذيرش در اين دوره
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 بعدي تعلق خواهد گرعت.

رعيتت  ظرعيت پذيرش دانشوو در اين دوره مازاد بر ظ ه  اين نظر به -1ماده 

دانشوو شخصا با عضد قرارداد با دانشتگاه ملتزم بته پرداختت     ، است( روزانه) عادي

هاي دانشگاه  ي تصصيم براساس قرارداد منعضده و مطابق مضررات و تعرعهها هزينه

 .باشد مي

تعهد  گونه هي اين دوره مشمول  شدگار پذيرعتهي تصصيم ها هزينه -7ماده 

 .شود ميودگي شهريه نو در عين حال  اهش يا بخش، مالي

خوابگاه و ساير  تأمينتعهدي در قبال  گونه هي دانشگاه موري دوره  -2ماده 

 امکانات رعاهي به دانشوويار ندارد.

تبصتره در جلسته متورخ     3متاده و   8، در يک مضدمته  نامه آييناين  -8ماده 

رسيد و پا از مواعضت شتوراي   تصويب به عالي آموزششوراي گسترش  11/1/98

و  ها دانشگاهنوبت دوم در دوره د تري توس   صورت بهاد شده با پذيرش دانشوو ي

 قابم اجراست. عالي آموزشمؤسسات 
 

  امرار دانشوو -عناوريوزير علوم، تصضيضات و 


