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مقدمه
با توجه به گسترش روزافزون تحصيالتتکميلي در كشور و ضرورت استفاده از تمام ظرفيتهاي موجود ،شايسته است كه
اصل برابري فرصتها و عدالت آموزشي در فرايند پذيرش دانشجو مدنظر قرار گيرد ،در اين فرايند ،اعتماد به مؤسسات پذيرنده
دانشجو ،به مثابه پايه و اساس تحقق اين مهم ،مدنظر قرارگرفته است.
آنچه در اين شيوهنامه آمده ،بهمنظور اطالع مؤسسات از نحوه اجرا و پذيرش دانشجوي دكتري ( )Ph.D.در سال  1400و
در جهت جلوگيري از هرگونه سوگيري ناخواسته و براي ايجاد نوعي وحدت رويه در پذيرش دانشجوي دكتري تخصصي
فراهمشده است.
بر اساس قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دورههای تحصیالتتکمیلي در دانشگاهها و مراکز آموزش عالي
كشور ،مصوب مورخ  1394/12/18مجلس محترم شوراي اسالمي و مصوبات شوراي سنجش و پذيرش دانشجو در دورههاي
تحصيالتتکميلي و مصوبه جلسه  137مورخ  1399/8/6شوراي ستاد راهبري اجراي نقشه جامع علمي كشور (شوراي عالي
انقالب فرهنگي) در خصوص اعمال حدنصاب براي مرحله دوم آزمون كه شامل مجموع نمرات سوابق آموزشي ،پژوهشي ،فناوري
و مصاحبه و هم چنين طرح واره (در رشتهمحلهاي پژوهشمحور) ميباشد ،شيوهنامه اجرايي جاري براي تعيين روند پذيرش
و بهمنظور پيشگيري از بروز هرگونه اختالل در فرآيند پذيرش عادالنه ،علمي و كيفي و نيز ايجاد هماهنگي بين همه عوامل
اجرايي در ستاد ،سازمان و مؤسسات تدوينشده است .نظارت عالي و هرگونه تفسير يا تبيين موارد پيشبينينشده ،بر عهده
شوراي سنجش و پذيرش دانشجو در دورههاي تحصيالتتکميلي است.

تعاريف
وزارت :وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري.
سازمان :سازمان سنجش آموزش كشور.
مؤسسه :تمام دانشگاهها و مؤ سسات آموزش عالي و مراكز پژوهشي تابع وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري كه داراي مجوز
پذيرش دوره دكتري از دفتر گسترش آموزش عالي يا شوراي عالي انقالب فرهنگي هستند.
شورا :شوراي سنجش و پذيرش دانشجو در دورههاي تحصيالتتکميلي.
سنجش :فرايندي است كه باهدف ايجاد وحدت رويه و هماهنگي در بين مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي براي تمامي
داوطلبان از طريق آزمون ،مصاحبه علمي ،بررسي سوابق آموزشي ،پژوهشي و فناوري انجام ميشود.
پذیرش :فرايندي است كه با شركت داوطلب در آزمون آغاز و با بررسي سوابق آموزشي ،پژوهشي ،فناوري ،انجام مصاحبه
علمي و سنجش عملي تکميل و با اعالم قبولي از طريق سازمان سنجش آموزش كشور پايان مييابد.
دکتری پژوهش محور :دوره دكتري تخصصي است كه با محوريت پژوهش و مشتمل بر اخذ واحدهاي آموزشي محدود و
ارائه رساله برگزار ميشود.
طرح پژوهشي تقاضامحور :طرح پژوهشي داراي كارفرماي مشخص كه برابر قرارداد ،اجراي آن به موسسه واگذار و اعتبارات
كامل آن به همراه هزينههاي نظارت بر آن توسط كارفرما تأمين و نتيجه كار نيز تحويل گرفته ميشود.
رشتهمحلهای پژوهش محور :رشتهمحلهايي از مؤسسات ميباشد كه داراي طرح پژوهشي تقاضامحور است و در زمان
انتخاب رشته عناوين آنها از طريق دفترچه شماره دو سازمان اطالعرساني خواهد شد.
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طرحواره :طرح اوليه رساله داوطلبان رشتهمحلهاي پژوهش محور است كه در راستاي طرح پژوهشي تقاضامحور كه از طرف
موسسه اعالمشده است ،توسط داوطلب تهيه و تدوين و در زمان انجام مصاحبه و بررسي سوابق آموزشي ،پژوهشي ،فناوري
بهصورت مکتوب ارائه ميشود.

كلیات
بر اساس قانون سنجش و پذيرش دانشجو در دورههاي تحصيالتتکميلي در دانشگاهها و مراكز آموزش عالي كشور ،پذيرش
دانشجو در دوره دكتري ( )Ph.D.و دستياري رشتههاي گروه دامپزشکي شامل دو مرحله است كه هر يك از مراحل مطابق با
اين شيوهنامه انجام ميگيرد .مرحله اول آزمون متمركز است كه توسط سازمان انجام ميشود و مرحله دوم آن شامل مصاحبه
علمي و سنجش عملي ،بررسي سوابق آموزشي ،پژوهشي و فناوري و تهيه طرحواره (براي پذيرش در رشتهمحلهاي پژوهش
محور) داوطلبان است كه به مؤسسات پذيرنده واگذار شده و كليات آن به شرح ذيل است:
 -1ثبتنام و شركت داوطلبان در مرحله اول (آزمون متمركز) ،بر اساس اطالعيههايي كه از طريق سايت سازمان (هفتهنامه
پيك سنجش و دفترچه راهنما) اطالعرساني شده ،صورت گرفت.
 -2بر اساس مصوبه هفدهمين جلسه شوراي سنجش و پذيرش دانشجو در دورههاي تحصيالتتکميلي مواد آزمون متمركز
دكتري ) (Ph.D.سال  1400به شرح زير است:
الف) آزمون زبان

با ضريب ()1

ب) آزمون استعداد تحصيلي

با ضريب ()1

ج) آزمون دروس تخصصي در سطح كارشناسي يا كارشناسيارشد

با ضريب ()4

 -3نتايج آزمون متمركز ،حداكثر دو ماه پس از برگزاري از سوي سازمان استخراج و بهصورت كارنامه به تفکيك نمرات در
بخشهاي مختلف آزمون با محاسبه نمرهكل تراز شده به شركتكنندگان اعالم ميشود تا داوطلبان مجاز به انتخاب رشته
بر اساس دفترچه انتخاب رشته ،كدرشتهمحلهاي موردنظر خود را انتخاب كنند.
 -4نتايج اوليه بهصورت چند برابر ظرفيت پذيرش بر اساس حدنصاب نمره سنجش عمومي (آزمون متمركز) با هماهنگي
مؤسسات پذيرنده تعيينشده از طريق سايت سازمان اعالم ميشود.
 -5تمام فارغالتحصيالن مقطع كارشناسيارشد و دكتري حرفهاي ميتوانند در صورت دارا بودن شرايط و ضوابط عمومي و
اختصاصي مندرج در دفترچه شماره ( )1و ( )2در آزمون شركت كنند.
 -6دارندگان مدرك معادل دوره كارشناسيارشد ،درصورتيكه مشمول آييننامه ابالغي شماره  2/77633مورخ 92/5/28
معاون آموزشي وزارت عتف باشند ،ميتوانند در آزمون مرحله اول شركت كنند.
 -7بر اساس قانون فوق ،سنجش و پذيرش دانشجو در مقطع دكتري ناپيوسته برحسب هر يك از شيوههاي «آموزشي ـ
پژوهشي» و «پژوهش محور» به شرح زير انجام ميشود:

4

الف ـ دکتری آموزشي ـ پژوهشي :سنجش و پذيرش براي ورود به دوره دكتري ناپيوسته آموزشي ـ پژوهشي براساس
معيارهاي زير صورت ميگيرد:
1ـ آزمون متمركز ( 50درصد)
2ـ سوابق آموزشي ،پژوهشي و فناوري ( 20درصد)
3ـ مصاحبه علمي و سنجش عملي ( 30درصد)
ب ـ دکتری پژوهش محور :سنجش و پذيرش براي دوره دكتري ناپيوسته پژوهش محور براساس معيارهاي زير صورت
ميگيرد:
1ـ آزمون متمركز ( 30درصد)
2ـ سوابق آموزشي ،پژوهشي و فناوري ( 20درصد)
3ـ مصاحبه علمي و سنجش عملي ( 30درصد)
4ـ تهيه طرحواره ( 20درصد)
تذکر مهم :نمرات مربوط به بندهاي  2و  3و يا ( 4در كدرشتهمحلهاي پژوهش محور) الزم است به تفکيك هر مورد در
پرتال ارتباطي سازمان سنجش درج شود و رعايت سقف هركدام از بندهاي فوق طبق قانون الزامي و قابل جابجايي و تغيير
نميباشد.
 -8تعيين حدنصاب براي ورود داوطلبان به مرحله دوم در اختيار مؤسسات ميباشد و سازمان مانند سنوات گذشته حدنصاب
پيشنهادي را در اختيار مؤسسات قرار ميدهد .مؤسسات بايستي دقت نمايند كه افزايش يا كاهش اين حدنصاب باعث
مشکالتي اعم از كاهش يا افزايش تعداد افراد معرفي شده براي مرحله دوم ميشود و با توجه به اينکه افراد در
كدرشتهمحلهاي ديگر تکرار ميشوند و با در نظر گرفتن اينکه طبق مصوبات هفتمين و دوازدهمين جلسه شوراي سنجش
و پذيرش دانشجو در دورههاي تحصيالتتکميلي مرحله تکمیل ظرفیت وجود نخواهد داشت ،احتمال بروز مشکالتي
همچون خالي ماندن ظرفيت پذيرش وجود دارد.
 -9برگزاري مرحله دوم توسط مؤسسات فقط از داوطلباني صورت ميگيرد كه حدنصاب اعالمي موسسه را دارا بوده و توسط
سازمان به موسسه معرفي شوند.
 -10مؤسسات مجاز به برگزاري آزمون كتبي يا شفاهي و احتساب نمره آن در مقدار نمره مصاحبه علمي و سنجش عملي
هستند .شايانذكر است از تمامي افراد معرفيشده بايد مصاحبه به عمل آيد و آزمون كتبي يا شفاهي را نميتوان
بهعنوان فيلتر جهت كاهش تعداد مصاحبهشوندگان قرارداد.
توجه مهم :براساس مصوبه جلسه  137مورخ  1399/08/06شورای ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمي کشور
(شورای عالي انقالب فرهنگي) ،دانشگاهها و موسسات آموزش عالي ميتوانند برای نمره مرحله دوم
آ زمون که شامل مجموع نمرات سوابق آموزشي ،پژوهشي و فناوری و مصاحبه و همچنین طرحواره (در
رشتهمحلهای پژوهشمحور) ميباشد ،حدنصاب نمره برای هر کدرشتهمحل تعیین کنند و این سازمان
مکلف است در پذیرش نهایي حدنصاب مذکور را اعمال نماید.
 -11در برگزاري فرآيند مرحله دوم آزمون ،مؤسسات دقت كافي به تطابق رشته امتحاني داوطلب و رشته فارغالتحصيلي آنان
مطابق جداول دفترچه ثبتنام آزمون (دفترچه شماره  )1داشته باشند.

5

 -12مؤسسات پذيرنده كدرشتهمحلهاي پژوهش محور ملزم هستند حداكثر تا  15ارديبهشتماه سال  1400فهرست طرحهاي
پژوهشي تقاضامحور هر يك از رشتههاي مربوط را جهت اطالع داوطلبان واجد شرايط از طريق سايت موسسه اعالم نمايند.
 -13دانشجوي پذيرفتهشده در كدرشتهمحل پژوهش محور هيچگونه مسئوليتي در قبال مسائل مادي مربوط به طرح پژوهشي
تقاضامحور با كارفرما و موسسه نداشته و امکان دريافت هيچ وجهي از دانشجو بابت اين طرح وجود ندارد .لذا بروز هرگونه
اختالف بين كارفرما و مؤسسه نميتواند مانعي براي ادامه تحصيل دانشجوي پذيرفتهشده به وجود آورد.
 -14مؤسسات ،براي پذيرش دانشجو در مهرماه ،از كساني ميتوانند پذيرش به عملآورند كه حداكثر تا سي و يکم شهريورماه
همان سال فارغالتحصيل شوند .اين موضوع براي داوطلباني كه شروع تحصيل آنان نيمسال دوم است ،سيام بهمنماه همان
سال خواهد بود.
 -15پذيرفتهشدگان نهايي دوره روزانه چه در دانشگاه قبولي ثبتنام كرده و چه ثبتنام نکرده باشند سال بعد از سال قبولي
اجازه شركت در آزمون را ندارند.
 -16براساس مصوبه چهارمين جلسه شوراي سنجش و پذيرش دانشجو در دورههاي تحصيالت تکميلي مورخ ،1395/10/18
دانشجويان در حال تحصيل در مقطع روزانه دكتري (به استثناي پذيرفته شدگان دوره هاي روزانه آزمون دكتري سال
 1399كه حق شركت در آزمون دكتري سال  1400را ندارند) ،در صورت ثبت نام در دانشگاه مي بايست تا پايان مهلت
مقرر ثبتنام آزمون دكتري سال  ،1400از تحصيل انصراف قطعي حاصل مينمودند .بديهي است در صورت عدم انصراف
قطعي از تحصيل دانشجويان پذيرفته شده در زمان مقرر ،در صورت قبولي در اين آزمون ،قبولي آنان لغو و هيچگونه اقدامي
نسبت به درخواست آنان ،امکانپذير نخواهد بود .ضمنا با توجه به رأي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره 726
مورخ  1399/05/28دانشجويان شاغل به تحصيل در دوره هاي غيرروزانه دكتري ( به شرط نداشتن مشکل نظام وظيفه
براي برادران ( ميتوانند بدون انصراف از تحصيل ،درآزمون دكتري سال 1400ثبت نام و شركت نمايند .بديهي است اين
داوطلبان بعد از اعالم نتايج نهايي در صورت قبولي بايد انصراف قطعي از رشته قبلي را به دانشگاه جديد محل تحصيل ارائه
دهند.
 -17در بررسي سوابق آموزشي ،پژوهشي و فناوري و مصاحبه علمي و سنجش عملي رعايت موارد زير ضروري است:
الف) مؤسسات مجري دورههاي دكتري ميبايست چگونگي تشکيل پرونده داوطلبان ،زمان و مکان برگزاري آزمون ،نحوه
مصاحبه علمي يا برگزاري آزمون تخصصي را از طريق سايت سازمان و سايت موسسه به داوطلبان اطالعرساني كنند.
ب) ضروري است كه مؤسسات در فرآيند بررسي سوابق آموزشي ،پژوهشي و فناوري يا برگزاري جلسه مصاحبه ،ميزان
تأثير هر يك از مؤلفههاي فوق را مطابق آنچه در قانون آمده مدنظر قرار دهند.

فرآيند اجرايي
مؤسسات بعد از اعالم نتيجه انتخاب رشته داوطلبان در قالب كارنامه ،با توجه به معرفي چند برابر ظرفيت با رعايت
موارد الزامي كه در ذيل آمده است ،اقدام به مصاحبه و بررسي سوابق آموزشي ،پژوهشي و فناوري داوطلبان ميكنند:
الف) مؤسسات بايد زمان برگزاري مصاحبه علمي و سنجش عملي و بررسي سوابق آموزشي ،پژوهشي و فناوري را مشخص و
از طريق سايت اينترنتي مؤسسه به داوطلبان ذينفع اطالعرساني كنند و زماني را برای داوطلبان غایب و یا افرادی
که زمان مصاحبه آنها با سایر مؤسسات همپوشاني داشته است در نظر بگیرند.

6

ب) نمرهدهي به مصاحبه علمي و سنجش عملي و بررسي سوابق آموزشي ،پژوهشي و فناوري و طرحوارههاي پژوهشي (مرحله
دوم) ،بر اساس فرم پيشنهادي شماره دو اين شيوهنامه انجام گيرد.
ج) كليه داوطلبان معرفيشده به مرحله دوم ،موظف به تکميل فرم بررسي صالحيتهاي عمومي ميباشند .بديهي است چنانچه
داوطلبي فرم مذكور را در مهلت تعيينشده تکميل نکند سازمان اين افراد را از فرآيند پذيرش حذف نموده و هيچگونه
اعتراضي قابلقبول نخواهد بود.
د) مطابق مصوبات چهاردهمين جلسه شوراي سنجش و پذيرش دانشجو در دورههاي تحصيالت تکميلي ،دانشگاهها و مراكز
آموزش عالي تحت پوشش وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري و با توجه به شيوع ويروس كرونا زيرساخت مناسب آماده و
مصاحبه آزمون دکتری تخصصي را به صورت مجازی انجام دهند.
 -1تركیب كمیته برگزاركننده
الف  -جلسات مربوط به مصاحبه و بررسي سوابق آموزشي ،پژوهشي و فناوري با حضور اعضاي هيأتعلمي (حداقل سه نفر)
به انتخاب گروه آموزشي رسميت مييابد.
ب -درصورتيكه گروه داراي رشتهها و گرايشهاي مختلف باشد ،پيشنهاد ميشود كه يك كميته اصلي و به تعداد گرايشها
كميتههاي فرعي براي مرحله دوم تشکيل شود.
ج  -بهمنظور ايجاد شرايط يکسان براي تمامي داوطلبان الزم است تعداد اعضاي هيأتعلمي برگزاركننده در هر كدرشتهمحل
تمام جلسات مرحله دوم ثابت باشد.
 -2تشکیل پرونده
فرآيندهاي اداري مربوط به تشکيل پرونده و مدارك الزم براي مرحله دوم ،از طريق اطالعيه مؤسسات به اطالع
داوطلبان رسانده شود و تمام مراحل تشکيل پرونده در حد امکان بهصورت الکترونيکي بوده و در يك بازه زماني مشخص و در
قالب فرمهاي صريح و روشن براي داوطلبان امکانپذير باشد.
تبصره :شايانذكر است پاسخگويي در خصوص مرحله دوم آزمون بر عهده مؤسسات ميباشد.
 -3دستورالعمل اجراي مصاحبه و بررسي سوابق آموزشي ،پژوهشي و فناوري
در اين شيوهنامه ،سه فرم پيشنهادي مجزا در نظر گرفتهشده است كه فرم شماره  1مخصوص درج اطالعات داوطلبان،
فرم شماره  2مخصوص نحوه ارزيابي مرحله دوم و فرم شماره  3مخصوص صورتجلسه انجام مرحله دوم و درج نمرات داوطلبان
است.
تبصره  -1فرمهاي  1و  2بهصورت پيشنهادي است و درصورتيكه مؤسسه بخواهد تغييري در جداول آنها ايجاد كند اين
تغيير از سوي شوراي مؤسسه به تصويب رسيده و اطالعرساني صورت پذيرد .شايانذكر است مجموع نمرات هر
قسمت بايد مطابق قانون رعايت شود.
تبصره  -2مؤسسات بايستي براي تمامي داوطلبان معرفيشده براي انجام مرحله دوم ،كه در مرحله دوم حاضر بودهاند ،نمره
اين مرحله را به تفکيك موارد اعالمشده در پرتال ارتباطي سازمان درج نمايد.
تبصره  -3اگر داوطلبي در يك رشته امتحاني (گرايش يکسان) و يك دانشگاه در دورههاي مختلف در يك جلسه مصاحبه
حاضر بوده است ،براي تمامي دورهها نمره مصاحبه يکسان درج شود.
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 -4مستندسازي
معاون آموزشي مؤسسه ،مسئول نظارت بر فرآيند مرحله دوم است و ميبايست پس از اتمام مرحله دوم ،فرم
صورتجلسه را براي تمام داوطلبان ،حتي در صورت عدم كسب حدنصاب موردنظر ،تکميل و تأييد كند .تکميل تمام بندهاي
فرم صورتجلسه مرحله دوم ،الزامي است.
 -5اعالم نتايج نهايي
سازمان ،بعد از تعيين وضعيت صالحيت عمومي و كنترل ساير شرايط و ضوابط و شرايطي كه از سوي مؤسسه در
زمان فراخوان پذيرش دانشجو اعالمشده است ،اسامي پذيرفتهشدگان نهايي را استخراج و اعالم ميكند و بعد از اعالم اسامي
نهايي از طرف سازمان ،داوطلبان بهعنوان پذيرفتهشده قطعي در مؤسسات ادامه تحصيل خواهند داد.

 - 6غیبت و انصراف
مصاحبه علمي و بررسي سوابق آموزشي ،پژوهشي و فناوري براي هر داوطلب صرفاً يكبار انجام ميشود .عدم مراجعه
داوطلب در بازه زماني تعيينشده در مرحله دوم و همچنين تاريخ مجدد پيشبينيشده بهمنزله انصراف وي تلقي شده و
برگزاري مجدد ،براي داوطلبي كه شركت نکرده است ،امکانپذير نخواهد بود.

 -7مالحظات
الف) بهمنظور هماهنگي بيشتر بين اعضاي هيأتعلمي برگزاركننده مرحله دوم ،تصميمگيري در خصوص مالكهاي
پذيرش ،چگونگي برگزاري جلسات و نحوه بررسي سوابق داوطلبان ،جلسهاي با حضور اعضاي هيأتعلمي مربوطه و
معاون آموزشي دانشکده يا مؤسسه برگزار شود.
ب) فراهم ساختن شرايط يکسان و مشابه براي تمام داوطلبان در طي فرآيند مرحله دوم بهمنظور برقراري عدالت آموزشي
و رعايت شأن و منزلت داوطلبان در تمام موارد مربوط به مرحله دوم ،الزامي است.
ج) با توجه به اينکه مصاحبه به صورت مجازي انجام ميشود ،راهنمايي الزم براي ورود به سامانه دانشگاه براي مصاحبه
و اقدامات و كنترلهاي الزم براي تشخيص هويت فرد شركت كننده به عمل آورند .در صورت قطعي اينترنت يا ايجاد
مشکل در ورود به سامانه ،زمان مجدد به داوطلب داده شود.
د) بر اساس آموزههاي دين اسالم و قوانين و مقررات كشور ،از هرگونه تبعيض و سوگيري قومي ،جنسيتي ،فرهنگي و
مؤسسهاي در طي فرآيند مرحله دوم پرهيز شود.
ه) تصريح مالكهاي مرحله دوم بهمنظور ايجاد فرصت برابر براي رقابت داوطلبان ،به شفافيت بررسي سوابق و جلوگيري
از هرگونه اعتراض و مشکالت احتمالي منجر خواهد شد .شايسته است ،سؤاالت مرحله دوم ،صريح ،روشن ،بدون ابهام
و مرتبط با موضوع ،طرح شوند.
و) بهمنظور برقراري عدالت آموزشي و ايجاد فرصت برابر ،شايسته است كه مدتزمان يکساني با توجه به نظر هيأت
برگزاركننده براي مرحله دوم هر يك از داوطلبان در نظر گرفته شود.
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ز) در صورت پرشمار بودن تعداد داوطلبان ،بهمنظور پيشگيري از خستگي اعضا هيأت برگزاركننده و اثرات احتمالي آن،
الزم است كه برنامهريزي الزم براي برگزاري جلسات مصاحبه و بررسي سوابق آموزشي ،پژوهشي و فناوري طي چند
روز ،انجام شود.
ح) بهمنظور افزايش پايايي فرآيند مصاحبه و بررسي سوابق آموزشي ،پژوهشي و فناوري ،ضروري است كه فرم نمرهدهي
مرحله دوم ،از سوي هر يك از اعضاي هيأتعلمي برگزاركننده بهصورت جداگانه تکميل شود و تصميمگيري در
خصوص هر داوطلب ،از سوي كل اعضاي هيأت برگزاركننده صورت پذيرد.
ط) مؤسسه ،نمره مرحله دوم هر داوطلب را در مالكهاي مربوطه در فرم صورتجلسه مصاحبه و بررسي سوابق آموزشي،
پژوهشي و فناوري وارد كرده و اصل صورتجلسه به تأييد اعضاي هيأت برگزاركننده برسد.

 -8ساير موارد
الف) ظرفيت پذيرش دانشجو در مؤسسات مطابق با ظرفيت تأييدشده از طرف دفتر گسترش آموزش عالي و بر اساس
آنچه در فراخوان پذيرش اعالمشده است صورت ميگيرد.
ب)با توجه به تصويب «قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران (-1396
 )1400در تاريخ  1395/12/14توسط مجلس محترم شوراي اسالمي ،ماده  90اين قانون عالوه بر ماده « 70قانون
جامع خدماترساني به ايثارگران» و اصالحيه بعدي آن در ماده « 47قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از
مقررات مالي دولت ( »)2در اين آزمون اجرا ميشود و معرفي و پذيرش داوطلبان واجد شرايط در هر دو مرحله از
آزمون ،بر اساس اين قوانين و بهصورت ذيل صورت ميگيرد.
 25 درصد از ظرفيت پذيرش در هر كدرشتهمحل به رزمندگان و ايثارگران (همسر و فرزندان شهدا و مفقوداالثر،
آزادگان ،همسر و فرزندان آنان و جانبازان 25درصد و باالتر و همسر و فرزندان آنان) ،بهشرط كسب حدنصاب
علمي (در سهميه رزمندگان حداقل  80درصد و در سهميه ايثارگران حداقل  70درصد نمره در هر يك از مراحل
آزمون براي آخرين فرد پذيرفتهشده در گزينش آزاد) اختصاص مييابد.
 5 درصد از ظرفيت پذيرش در هر كدرشتهمحل نيز به جانبازان زير  25درصد و همسر و فرزندان آنان و همسر و
فرزندان رزمندگان با حداقل  6ماه حضور داوطلبانه در جبهه بهشرط كسب حدنصاب علمي (حداقل  70درصد
نمره در هر يك از مراحل آزمون براي آخرين فرد پذيرفتهشده در گزينش آزاد) اختصاص مييابد.
 خالي مانده سهميه  25درصدي ايثارگران ابتدا به مشمولين سهميه  5درصدي ايثارگران تخصيص يافته و اگر باز
هم اين ظرفيت خالي بماند ،باقيمانده آن به داوطلبان سهميه آزاد اختصاص مييابد.
ج) بر اساس قانون برقراري عدالت آموزشي در پذيرش دانشجو در دورههاي تحصيالتتکميلي و تخصصي مصوب مورخ
 1389/1/29مجلس محترم شوراي اسالمي ،ده درصد ( )%10ظرفيت اعالمشده مازاد بر ظرفيت (حداقل يك نفر) در
هر كدرشتهمحل براي مربيان رسمي قطعي و يا رسمي آزمايشي تمامي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي ،بهشرط
كسب حداقل هشتاد درصد ( )%80نمره آخرين فرد پذيرفتهشده در گزينش آزاد ،اختصاص مييابد .حدنصاب نمره در
تمامي مراحل آزمون لحاظ ميشود .بر اين اساس و طبق مصوبه مورخ  1398/03/22شوراي مركزي بورس در خصوص
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ادامه تحصيل مربيان (ابالغي طي نامه شماره  4/29367به تاريخ سازمان امور دانشجويان) شرايط استفاده از سهميه
مربيان به شرح ذيل است:
 -1مربيان رسمي قطعي و يا رسمي آزمايشي تمامي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي مي توانند از سهميه مربي
استفاده كنند.
 -2مربيان رسمي قطعي يا رسمي آزمايشي پذيرفته شده با استفاده از سهميه مربي (مازاد بر ظرفيت) در كليه دورههاي
روزانه و غيرروزانه ملزم به پرداخت شهريه ميباشند و پرداخت اين شهريه در صورت نياز دانشگاه محل خدمت به
تخصص ايشان با رعايت آييننامههاي داخلي و امکان انجام تعهدات بعد از فارغالتحصيلي ،حداكثر به مدت چهار
و نيم سال براساس مصوبه هيات امنا برعهده دانشگاه محل خدمت و در غير اين صورت بر عهده مربي مي باشد.
 -3مربيان رسمي قطعي يا رسمي آزمايشي كه در ظرفيت عادي (بدون استفاده از سهميه مربي) دورههاي غيرروزانه
شهريه پرداز) پذيرفته شوند ،همانند ساير داوطلبان ملزم به پرداخت شهريه هستند.
 -4مربيان پيماني مشمول استفاده از سهميه مربي نميباشند؛ اين داوطلبان ميتوانند با موافقت دانشگاه محل خدمت
و استفاده از ظرفيت عادي همانند ساير داوطلبان (بدون استفاده از سهميه مربي) در آزمون شركت نموده و پذيرفته
شوند .الزم به ذكر است اين داوطلبان همانند داوطلبان آزاد ملزم به پرداخت شهريه در دورههاي غيرروزانه ميباشند.
 -5مربيان (اعم از رسمي قطعي يا رسمي آزمايشي يا پيماني) در صورتي ميتوانند در دوره روزانه يا شهريه پرداز
ادامه تحصيل دهند كه دانشگاه محل خدمت آنان موافقت نمايد و بايستي موافقت دانشگاه محل خدمت قبل از
ثبتنام در آزمون اعالم شود و ماموريت آموزشي مربيان پذيرفته شده ،وفق مقررات داخلي دانشگاه محل خدمت
ميباشد.
با توجه به موارد فوق مؤسسات ميبايست مدارك تمامي داوطلباني را كه براي آنها سهميه مربي لحاظ شده است را از
لحاظ صحت ادعاي اعالم شده داوطلب مبني بر مربي رسمي قطعي و يا رسمي آزمايشي بودن مورد بررسي و تائيد قرار
دهند.
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