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قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دوره هاي تحصیالت تکمیلی در دانشگاه ها و مراکز
آموزش عالی کشور

3733/44528/1/1395  شماره

حجت االسالم والمسلمین جناب آقاي دکتر حسن روحانی

ریاست محترم جمهوري اسالمی ایران

) قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دوره هاي تحصیالت تکمیلی در 123در اجراي اصل یکصد و بیست و سوم (

دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور که با عنوان طرح یک فوریتی به مجلس شوراي اسالمی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز سه شنبه 

 و تأیید شوراي محترم نگهبان، به پیوست ابالغ می گردد.18/12/1394مورخ 

رئیس مجلس شوراي اسالمی ـ علی الریجانی

108714/2/1395شماره

وزارت علوم، تحقیقات و فناوري

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

در اجراي اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران به پیوست «قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دوره هاي تحصیالت تکمیلی 

در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور» که در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ هجدهم اسفند ماه یکهزار و سیصد و نود و چهار مجلس شوراي اسالمی 

 مجلس شوراي اسالمی واصل گردیده، 28/1/1395 مورخ 3733/445 به تأیید شوراي نگهبان رسیده و طی نامه شماره 18/1/1395تصویب و در تاریخ 

جهت اجرا ابالغ می گردد.

د تکمیلی تحصیالت های دوره در دانشجو پذیرش و سنجش قانون - پژوهشها مرکز ... http://rc.majlis.ir/fa/law/print_version/961877

1 of 5 16/01/18, 22:44



رئیس جمهور ـ حسن روحانی

قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دوره هاي تحصیالت تکمیلی

در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور

ـ تعریف اصطالحات به کار رفته در این قانون به شرح زیر است:1ماده

الف ـ دانشگاه: به کلیه دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی تحت پوشش وزارتخانه هاي علوم، تحقیقات و فناوري، بهداشت، درمان و آموزش 

پزشکی، دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی غیر دولتی اطالق می شود.

ب ـ وزارتین: به وزارتخانه هاي علوم، تحقیقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اطالق می شود.

پ ـ سنجش: فرآیندي است که با هدف ایجاد وحدت رویه و هماهنگی در بین دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی، ایجاد فضاي رقابتی یکسان و 

برقراري عدالت آموزشی براي کلیه داوطلبان تحصیالت تکمیلی از طریق آزمون، مصاحبه علمی، بررسی سوابق آموزشی و پژوهشی و فناوري انجام می شود.

ت ـ پذیرش: فرآیندي است که با شرکت داوطلب در آزمون آغاز و با بررسی سوابق آموزشی، پژوهشی، فناوري، انجام مصاحبه علمی و سنجش عملی 

تکمیل و با اعالم نتایج قبولی توسط وزارتین از طریق سازمان سنجش آموزش کشور و مرکز سنجش آموزش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی پایان 

می یابد.

ث ـ تحصیالت تکمیلی: شامل مقاطع کارشناسی ارشد ناپیوسته، دکتري ناپیوسته و دکتري تخصصی می باشد.

ـ برنامه ریزي، هماهنگی و نظارت بر نحوه سنجش و پذیرش دانشجوي تحصیالت تکمیلی به شوراي سنجش و پذیرش دانشجو در دوره هاي 2ماده

تحصیالت تکمیلی در دانشگاه ها با ترکیب زیر واگذار می شود که در این قانون به اختصار «شورا» نامیده می شود:

ـ وزیر علوم، تحقیقات و فناوري (رئیس شورا)1

ـ وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی2

ـ دو نفر از رؤساي دانشگاه هاي دولتی به انتخاب وزارتین3
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ـ رئیس دانشگاه آزاد اسالمی بدون حق رأي4

 ـ رئیس دانشگاه پیام نور5

 ـ رئیس سازمان سنجش آموزش کشور (دبیر شورا)6

ـ دو نفر از نمایندگان کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوري به عنوان ناظر7

ـ عضویت اعضاء در «شورا» قابل تفویض به غیر نمی باشد و «شورا» با حضور حداقل پنج نفر از اعضاي داراي حق رأي، رسمیت می یابد.1تبصره

ـ «شورا» می تواند براي انجام وظایف محوله، کارگروههاي تخصصی تشکیل دهد.2تبصره

ـ شـورا مـوظف است در اجـراي این قـانـون، سیاست هاي کلی نظام ابالغی از سوي مقـام معظم رهبري و مصـوبات شـوراي عالی انقالب 3تبصره

فرهنگی را رعایت نماید.

ـ وظایف و اختیارات شورا درخصوص سنجش و پذیرش دانشجوي تحصیالت تکمیلی عبارت است از:3ماده

الف ـ تصویب شیوه نامه اجرائی سنجش و پذیرش دانشجوي تحصیالت تکمیلی در دانشگاه.

ب ـ تصویب عناوین و تعیین ضرایب دروس آزمون مربوط به هر رشته تحصیلی.

پ ـ نظارت بر حسن اجراي فرآیند سنجش و پذیرش و اعالم نتایج پذیرفته شدگان.

ت ـ تعیین نصاب قبولی در مرحله سنجش عمومی براي ورود به مرحله بعدي سنجش.

ث ـ تصویب دروس آزمون متمرکز دوره کارشناسی ارشد در هر یک از رشته هاي تحصیالت تکمیلی و تعیین ضرایب آنها.

ج ـ تعیین تعداد دفعات برگزاري آزمون متمرکز در هر سال و مدت اعتبار آن.

چ ـ تصویب معیارهاي اختصاصی درخصوص رشته هاي خاص.

ـ سنجش در مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته براساس آزمون متمرکز از دروس تخصصی مقطع کارشناسی و تأثیر معدل داوطلب (در رشته هاي مرتبط) 4ماده
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توسط وزارتین انجام می شود.

ـ سنجش و پذیرش دانشجو در مقطع دکتري ناپیوسته برحسب هر یک از شیوه هاي «آموزشی ـ پژوهشی» و «پژوهش محور» به شرح زیر انجام می 5ماده

شود:

الف ـ دکتري آموزشی ـ پژوهشی: سنجش و پذیرش براي ورود به دوره دکتري ناپیوسته آموزشی ـ پژوهشی براساس معیارهاي زیر صورت می گیرد:

 درصد)50ـ آزمون هاي متمرکز (1

 درصد)20ـ سوابق آموزشی، پژوهشی و فناوري (2

 درصد)30ـ مصاحبه علمی و سنجش عملی (3

ب ـ دکتري پژوهش محور: سنجش و پذیرش براي دوره دکتري ناپیوسته پژوهش محور براساس معیارهاي زیر صورت می گیرد:

 درصد)30ـ آزمون هاي متمرکز (1

 درصد)20ـ سوابق آموزشی، پژوهشی و فناوري (2

 درصد)30ـ مصاحبه علمی و بخش عملی (3

 درصد)20ـ تهیه طرح واره (4

ـ برگزاري آزمون هاي متمرکز زیر نظر هریک از وزارتین و از طریق سازمان سنجش آموزش کشور و مرکز سنجش آموزش وزارت بهداشت، درمان 1تبصره

) از ظرفیت دانشگاههاي کشور اعم از دولتی و غیردولتی در برگزاري آزمون 1و آموزش پزشکی برگزار می شود. شورا می تواند با لحاظ بند (ت) ماده (

متمرکز استفاده کند.

ـ هریک از وزارتین موظفند در چهارچوب آمایش آموزش عالی کشور، ساالنه نسبت به تعیین سقف ظرفیت مجاز پذیرش دانشجو براي تمامی رشته 2تبصره

محلهاي مورد تأیید شوراي گسترش خود اقدام نمایند.

) دکتري پژوهش محور باید در جهت رفع یکی از مشکالت ملی باشد و به تصویب دستگاه اجرائی ذي ربط رسیده باشد.4ـ طرح واره موضوع بند (3تبصره 
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%) معیارهاي 10ـ شوراي سنجش و پذیرش دانشجو می تواند هر سه سال یکبار نسبت به اضافه نمودن معیارهاي دیگر و تعدیل حداکثر ده درصد (4تبصره

موجود اقدام کند. زمان اعمال این تغییرات حداقل یک سال پس از اعالم عمومی آن است.

ـ سهمیه هاي مصوب مجلس شوراي اسالمی و شوراي عالی انقالب فرهنگی براي دوره هاي تحصیالت تکمیلی کماکان به قوت خود باقی است.6ماده

تبصره ـ افرادي که براساس مصوبات مجلس شوراي اسالمی و شوراي عالی انقالب فرهنگی از شرکت در آزمون ورودي دوره هاي تحصیالت تکمیلی 

معاف شمرده شده اند، از شمول این قانون مستثنی هستند.

قانون فوق مشتمل بر شش ماده و هشت تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ هجدهم اسفندماه یکهزار و سیصد و نود و چهار مجلس شوراي اسالمی 

 به تأیید شوراي نگهبان رسید.18/1/1395تصویب شد و در تاریخ 

رئیس مجلس شوراي اسالمی ـ علی الریجانی

 
 حق کپی رایت متعلق به مرکز پژوهشهاي مجلس شوراي اسالمی ایران می باشد© 1396
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