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پذيرش برگزيدگان علمي دوره کارشناسي براي  نامه آيين

 0/3/0330ورود به دوره دکتري مصوب 

 عالي آموزش ريزي برنامهشوراي 

ي حمايت و هدايت استعدادهاي درخشان مصوب  جسهو    ها سياستدر اجراي 

 2بخو    ا  مواد     5انقال  فرهنگي و بند  عالي شبراي 22/2/1711مبرخ  914

مصوب  جسهو     فناوريتحقيقات و ، وظايف و تشکيالت و ارت عسبم، قانبن اهداف

 بوراي شناسوايي و   ريزي برنام  ي برمجسس شبراي اسالمي مبن 11/5/1717مبرخ 

ي راهبوردي  هوا  اولبيوت بو  سومت   آنها  حمايت ا  استعدادهاي درخشان و هدايت

قوانبن برنامو  جونج      11هاي مختسف عسبم و نيز در اجوراي مواد     کشبر در حب  

مند مادي و معنبي ا  نخبگان و نبآوران عسمي و  ي هدفها حمايتتبسع  مبني بر 

جذيرش برگزيدگان عسمي دور  کارشناسي بوراي ورود بو  دور    » نام  آيين فناوري

 : ير تدوين شد  است شرح ب « دکتري»

 تعاريف -0ماده 

 ؛فناوريتحقيقات و ، و ارت عسبم :وزارت -0-0

کارشناسي ب  دکتراي تخصصي اسوت کو  داوبسوا واجود     دور   :دوره -0-2

 ؛دشب ميشرايط جس ا  گذراندن آن ب  اخذ درج  دکتري نايل 

و جژوهشوي   عوالي  آمب شي ها مؤسه و  ها دانشگا هر يک ا   :مؤسسه -0-3

 ؛کنند ميکشبر ک  مطابق مقررات و ارت فعاليت 

 ؛سا مان سنج  آمب ش کشبر :سازمان سنجش -0-4

ي آمب شوي و جژوهشوي   هوا  قابسيوت آ مبني بوراي احورا     :آزمون جامع -0-5
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در انتهواي بخو  آمب شوي    ي جژوهشي است کو   ها فعاليتدانشجب براي آغا  

 ؛شبد ميدور  انجام 

ابالغيو  شومار    ) دور  دکتوري  نامو   آيوين  :دوره دکتهري  نامهه  آيين -0-6

شووبراي  1/1/1714مصووب  جسهوو  مووبرخ  ( 11/4/1714مووبرخ  51274/21

 است. عالي آمب ش ريزي برنام 

 اهداف -2ماده 

ي تحصويالت  هوا  دور و تنبع بخشوي بو     اارتقايجاد  مين  مناسا براي  -2-1

 تکميسي؛

ي تحصيالت تکميسي با افزاي  سه  ها دور کمک ب  تقبيت بني  عسمي  -2-2

 ي؛المسس بيندر ترا   نيروي انهانيجژوه  و تبانمندسا ي 

 مبتکر و خالق؛، متخصص نيروي انهانيتهريع در تربيت  -2-7

اي امکان شکبفايي اسوتعداده  ساختن فراه تبج  ب  تفاوت استعدادها و  -2-9

 درخشان.

گان دور  کارشناسي جيبست  ک  تحصيل خبد را حداکثر آمبخت دان  -3ماده 

تحصيسي ب  جايان رساند  باشند در صبرت داشتن يکي ا  شرايط  ير  سال ني  1در 

 نام  آييندر همان رشت  تحصيسي دور  کارشناسي خبد ا  تههيالت اين  ندتبان مي

 :شبند مند بهر 

آمب ي ک  جس ا  گذراندن هفت  جهاني المپيادهاي دان  دارندگان نشان -7-1

تحصيسي ب  لحاظ ميانگين کل حايز رتب  اول تا سبم در ميان دانشجبيان  سال ني 

 ؛ورودي خبد باشند و ه  رشت  ه 

آموب ي کو  جوس ا      دارندگان نشان بالي کشوبري المپيادهواي دانو     -7-2

کل حايز رتب  اول توا سوبم در    تحصيسي ب  لحاظ ميانگين سال ني گذراندن هفت 

 ؛ورودي خبد باشند و ه  رشت  ه ميان دانشجبيان 

دانشوجبيي   -نهوايي المپيادهواي عسموي    7توا   1هواي   برگزيدگان رتبو   -7-7

تحصويسي بو     سوال  ني ي تحصيسي ک  جس ا  هفت ها رشت کشبري در هر يک ا  
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و  رشوت   هو  لحاظ ميانگين کول حوايز رتبو  اول توا سوبم در ميوان دانشوجبيان        

 ؛ورودي خبد باشند ه 

سا مان سنج  ک  ب  لحاظ  کارشناسي ارشددر آ مبن  کنندگان شرکت -7-9

 در گراي  مبرد تقاضا باشند. شدگان جذيرفت رتب  آ مبن جزو جنج درصد برتر 

مالک محاسب  ميانگين کل دانشجبيان دور  کارشناسي جيبست  ک   -0تبصره 

تحصيسي ماقبل  سال ني تا جايان ، شبند مي  آمبخت ن داتحصيسي  سال ني  ودتر ا  

 .باشد ميآخر 

ي داراي مجوب   هوا  رشوت  در « 9-7»اسامي حوايزين شورايط بنود     -2تبصره 

 .شبد ميا  بريق درگا  اينترنتي سا مان سنج  اعالم ، برگزاري دور 

 براي سال تحصويسي بالفاصوس    ندتبان ميصرفاً  7افراد مذکبر در ماد   -4ماده 

 منود  بهور  ا  تهوهيالت ورود بو  دور    ، گي در دور  کارشناسيآمبخت دان جس ا  

 شبند.

سال است و در صبرت ضرورت  5/5مدت مجا  تحصيل در اين دور   -5ماده 

 .شبد ميتحصيسي ب  اين مدت اضاف   سال ني مؤسه  حداکثر دو  تأييدبا 

ست کو  ا  ايون   واحد ا 59مجمبع واحدهاي اين دور  شامل حداقل  -6ماده 

آخور بخو     سوال  نوي  واحود اسوت و دانشوجب در     12و حداکثر 77تعداد حداقل 

 آمب شي ا  اخذ حداقل واحد معاف است.

 سوال  نوي  تعداد واحدهاي درسي در بخ  آمب شي اين دور  در هور   -7ماده 

آخور بخو     سوال  نوي  واحد است و دانشوجب در   12و حداکثر  1تحصيسي حداقل 

 قل واحد معاف است.آمب شي ا  اخذ حدا

است و ميانگين کول قابول    27ا  19حداقل نمر  قببلي در هر درس  -8ماده 

 .باشد مي 27ا   11قببل دانشجب در بخ  آمب شي حداقل 

بايد حداکثر ، باشد 11چنانچ  ميانگين کل نمرات دانشجب کمتر ا   -0تبصره 

بوراي  ( درسوي  عالو  بر سوقف واحودهاي  ) هايي را تحصيسي درس سال ني در يک 
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 جبران ميانگين کل بگذراند.

 ک  صبرتيدر ، براي حفظ کيفيت آمب شي و جژوهشي در اين دور  -2تبصره 

، باشود  11کمتور ا   ( متوبالي يوا متنواو    ) سوال  نوي  ميانگين نمر  دانشجب در دو 

 .شبد ميناجيبست  تبديل  کارشناسي ارشدتحصيل وي ب  دور  

 کارشناسوي ارشود  صويسي وي بو  دور    دانشجبيي ک  وضوعيت تح  -3تبصره 

، بايد عالو  بر گذراندن واحدهاي درسوي دور  موذکبر  ، ناجيبست  تبديل شد  است

 کارشناسوي ارشود  دو تا چهار واحد درس سمينار را بگذرانود توا بو  اخوذ مودرک      

 آمب ش محبر نايل شبد.

دوم نهوبت بو  تعيوين اسوتاد      سوال  ني دانشجب مبظف است در جايان  -3ماده 

چهارم برگزار خباهد شد و دانشجب  سال ني آ مبن جامع در جايان ، هنما اقدام کندرا

 جنج  نهبت ب  دفاع ا  مبضبع رسال  خبد اقدام کند. سال ني بايد تا جايان 

دور  دکتري تعيوين   نام  آيين براساس تعداد استادان راهنما و مشاور -تبصره

 .شبد مي

تحصيالت تکميسي دانشکد  يا جژوهشکد   دانشجب بايد با نظر شبراي -01ماده 

در آ مبن جامع ک  شامل حداقل س  درس اصسي و تخصصوي بو  انتخوا  اسوتاد     

باشد  اي گبن  ب شرکت کند. اين آ مبن بايد ، راهنما و تصبيا گرو  آمب شي است

 تحسيل و استنباط دانشجب براي آغا  فعاليت جژوهشي سنجيد  شبد.، تا تبانمندي

انايي در  بان خارجي دانشجبيان دور  بايد تا قبل ا  آ مبن جامع تب -0تبصره 

ا  بريق شرکت در آ مبن  بان سا مان سنج  ويژ  دور  دکتراي تخصصي احرا  

 شبد.

دانشجبيي ک  ، باشد 11ميانگين نمرات آ مبن جامع نبايد کمتر ا   -2تبصره 

در  بوار  يک براي دتبان ميصرفاً  ،باشد 11ميانگين نمرات آ مبن جامع وي کمتر ا  

جبران ميوانگين آ موبن    منظبر ب ، باشد مي 11آ مبن درسي ک  نمر  آن کمتر ا  

 جامع شرکت کند.
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را  11دانشجبيي ک  جس ا  دو بار آ موبن جوامع نتبانود ميوانگين      -3تبصره 

کارشناسوي  ا  ادام  تحصيل در ايون دور  محوروم و بو  وي مودرک     ، کها نمايد

 اعطا خباهد شد.( 1ماد   7با رعايت مفاد تبصر  ) آمب ش محبر ارشد

استاد يا اسوتادان راهنموا و بو      تأييددانشجب جس ا  تدوين رسال  و  -00ماده 

ي عسمي رسال  ا  نظر شبراي تحصيالت تکميسي دانشکد  دستآوردهاشرط کفايت 

مبظوف اسوت در   ، جژوهشي معتبور  -و جذيرش چاپ قطعي حداقل دو مقال  عسمي

 وران ا  رسال  خبد دفاع کند.حضبر دا

 توأمين دانشجب کواربردي و يوا کارفرمواي مشوخص     رسال   چنانچ  -0تبصره 

 تأييود کنند  هزين  جروژ  باشد و ب  حل مشکل عسمي تخصصي حب   کواربرد بو    

با يک مقال  همرا  باشد  دتبان مي نام  جايان، منتهي شد  باشد ربط ذيمقام مهؤول 

ي جروژ  اجا   انتشار نتايج حاصول را بو  لحواظ محرمانو      کارفرما ک  صبرتيو در 

 خباهد ببد. مهتثناا  شمبل مقال  ، برداري ندهد ببدن يا داشتن امتيا  خاص بهر 

 نامو   آيوين  براساس داوران و ار يابي رسال  هيأتوظايف و ترکيا  -2تبصره 

 .گيرد ميدور  دکتري انجام 

بنا ب  تشخيص ، قببل ار يابي شبد قابلغير چنانچ  رسال  دانشجب -3تبصره 

دانشجب مجا  است حداکثر ظورف شو  موا  اصوالحات ر م را در     ، داوران هيأت

 ديگر ا  آن دفاع کند. بار يک برايصرفاً  آورد و عمل ب  رسال  خبد

دانشجبيي ک  نتباند ا  فرصت اعطا شد  استفاد  کند يوا بو  رغو      -4تبصره 

ي ها فعاليتبا تبج  ب  ، بلي ا  رسال  خبد دريافت کنداستفاد  ا  آن نتباند نمر  قب

جژوهشوي   -آمب شوي  کارشناسوي ارشود  مودرک  ، آمب شي و جژوهشوي انجوام داد   

 دريافت خباهد کرد.

دانشجب جس ا  گذراندن واحدهاي درسي و کها درجو  قبوبلي ا     -02ماده 

 .شبد ميرسال  خبد ب  دريافت مدرک دکتري نايل 

را  نامو   آيوين اجرايي ايون   نام  شيب ري دور  مبظفند مؤسهات مج -03ماده 
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براي تحقق اهداف کسي تدوين نمايند و جس ا  تصبيا شبراي تحصيالت تکميسي 

 مؤسه  ب  ابالع معاونت آمب شي و ارت برسانند.

متقاضيان ورود ب  دور  در نيمو  دوم خورداد موا  هرسوال جوس ا        -04ماده 

در  شورايط منودر   در صبرت داشتن ، ان سنج نام در درگا  اينترنتي سا م ثبت

تيرموا    15ب  مؤسهات مجري دور  معرفي و مؤسهات مذکبر مبظفند تا  7ماد  

خوبد بو  سوا مان سونج  اقودام نماينود.        شدگان جذيرفت نهبت ب  اعالم اسامي 

نهايي آن سوا مان انجوام    تأييدبديهي است ثبت نام قطعي ا  افراد مذکبر جس ا  

 .شبد مي

برگزاري اين دور  در هر يک ا  مؤسهات مجري بوا مجوب  شوبراي     -05ه ماد

 .باشد مي جذير امکان عالي آمب شگهترش 

ي اختصاصوي دور   هوا  برنام برنام  درسي هر رشت  تا  مان تصبيا  -06ماده 

و  کارشناسي ارشدي درسي مصب  دور  ها برنام ببق ، ريزي برنام تبسط شبراي 

تشخيص شبراي تحصيالت تکميسي مؤسه  قابل اجرا  دکتراي تخصصي مبجبد با

 خباهد ببد.

توابع  ، نشود  اسوت   بينوي  جوي   نامو   آيوين در اين  ک  مبارديکسي   -07ماده 

 .باشد ميآمب شي دور  دکتري  نام  آيين

بور عهود  معاونوت    ، نام  آيينمهؤوليت نظارت بر حهن اجراي اين  -08ماده 

 آمب شي و ارت است.

تبصر  در جسه   17ماد  و  14، مشتمل بر يک مقدم  نام  ينآياين  -03ماده 

تصبيا شد و براي دانشوجبياني کو  ا     ريزي برنام شبراي  1/7/1741مبرخ  141

 اجورا قابول  ، شبند ميو جس ا  آن در اين دور  جذيرفت   1741-42سال تحصيسي 

 است.
 

کامران دانشجب -فناوريو ير عسبم و تحقيقات و   


