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آييننامه امتحانات ورودي تحصيالت تكميلي به استثناي
دكتراي تخصصي داخل مصوب 07/6/41
وزير فرهنگ و آموزشعالي
فصل اول -كليات
ماده  -4بهمنظور گزينش دانشجو براي دورههاي كارشناسي ارشد (ناپيوس ته)
داخل و خارج و دكتراي اعزام به خارج هم ه س ا ه امتنان ار ورودي ينت ي ر
يكميلي برگزار ميشود.
ماده  -2شركت كليه داوطلبان ورود به دورههاي كارشناس ي ارش د داخ ل و
خارج و دكتراي اعزام در اين امتنانار ا زامي است.
ماده  -3آزمون ورودي بهصورر سراسري و حداكثر يا پايان خ رداد م اه ه ر
سال برگزار ميشود.

فصل دوم -شرايط عمومي شركتكنندگان
ماده  -1ش راي عم ومي ش ركتكنن دگان هم ان ش راي عم ومي مت و
شورايعا ي انق

فرهنگي براي ورود به اين دورهها است.

ماده  -6شركتكنندگان بايد فارغا تنتيل رشتههاي ينتيلي هماهن

با

رشته مورد يقاضا يا دانشجوي سال آخر اين رشتهها باشند.
تبصره  -4رشتههاي علوم انساني از اين قاعده مستثنا ميباشند.
تبصره  -2دانشجوي سال آخر به كسي اط ق ميشود كه براي ورود به دوره
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كارشناسي ارشد حداكثر يا پايان شهريور ماه همان سال و براي ورود به دورههاي
دكت را ح داكثر ي ا پاي ان ش هريور س ال بد د از دانش گاه من ل ينت يل خ ود
فارغا تنتيل شناخته شود و در صورر پذيرفته شدن ،در هنگام ثبت نام گ واهي
الزم را ارايه دهد.
ماده  -5هر شركتكننده با يوجه به نوع مدرك ينتيلي خ ود و رش تهه اي
ينتيلي دانشگاهي فق مييواند در يك رشته كه در دفترچه مربوط ذك ر ش ده
ثبت نام و در امتنانار آن شركت كند.
ماده  -0ادامه ينتيل شركتكنندگان از ناظ ق انون وييه ه عم ومي باي د
ب مانع باشد.

فصل سوم -ضوابط آزمون و مقررات علمي
ماده  -8سؤاالر آزمون بهصورر يستي خواهد بود .موارد استثنا يوس هيأر
اجرايي ينتي ر يكميلي مدين گشته و به اط ع داوطلبان خواهد رسيد.
ماده  -9يدداد دروس آزمون حداكثر  5درس ميباشد .زبان يختتي مييواند
بهعنوان يك درس اضافي منظور شود.
ماده  -47نوع و ضرايب دروس براي هر رشته يا پايان ش هريور م اه ه ر س ال
پس از نظرخواهي از گروههاي برنامهريزي شورايعا ي برنامهريزي يوس
اجرايي مدين ميگردد.

هي أر

ماده  -44سازمان سنجش آموزش كشور مسؤول يهيه سؤاالر آزمون با كمك
دانشگاهها ميباشد.
ماده  -42نمره كل داوطلب براساس امتياز مكتسبه در آزمون و مددل مقط ع
كارشناسي (براي ورود به مقطع كارشناسي ارشد) يديين ميگردد.
تبصره -نمره كل مددل كل  %02از نمره نهايي آزمون را يشكيل ميدهد.
ماده  -43مددلهاي متهاور دانشگاهها و مؤسسار آموزشعا ي ب ا يوج ه ب ه

بخش نهم :دانشجويي 560 /

ميانگين مددل هر دانشگاه در صورر زوم يوس هيأر اجرايي همتراز (نرم ا يزه)
ميشود.
تبصره -چنانچه يا ياريخ اخذ مددل يوس س ازمان س نجش ،نم رار كام ل
كارشناسي شركتكنندگان اع م نشده باشد ،مددل از كل واحدهاي گذرانده شده
گرفته ميشود.
ماده  -41حد نتا امتنان كتبي يوس كميتههاي يختتي آزم ون در ه ر
رشته يديين و در هيأر اجرايي بهيتويب ميرسد.

فصل چهارم -مراحل گزينش دانشجو
ماده  -46يرفيتهاي دانشجويي به يهكيك رشته منل براي هر سال حداكثر
يا سه ماه قبل از برگزاري آزمون ،يوس وزارر به سازمان اع م ميگردد.
تبصره  -4مداونت آموزشي يرفيتهاي دانشجويي را حداقل شش ماه قبل از
برگزاري آزمون از دانشگاهها و مؤسسار آموزشع ا ي و پژوهش ي و ني ز مداون ت
دانشجويي (براي يرفيتهاي اعزام به خارج از كشور) استد م ميكند.
تبصره  -2دانشگاهها و مؤسسار آموزشي و پژوهشي بايد حداكثر يرف ي ك
ماه پس از وصول استد م فوق ،يرفي ته اي پيش نهادي خ ود را پ س از يأيي د
شوراي دانشگاه از طريق رييس دانشگاه يا مؤسسه اع م نمايند.
تبصره  -3مداونت آموزشي يرفيتهاي دانشجويي پيشنهادي را در جلس ار
كميسيون « » شوراي مداونان وزارر ب ا ش ركت مد اون عمران ي در چ ارچو
سياستها و برنامههاي متو مورد بنث قرار ميدهد و نتيجه را حداكثر سه ماه
قبل از برگزاري آزمون به وزير فرهن و آموزشعا ي ارايه مينمايد.
تبصره  -1چنانچه يرفيتها در موعد مقرر به سازمان سنجش آموزش كشور
اع م نگردد ،يرفيتهاي سال قبل اعمال ميشود.
ماده  -45م ك علمي پذيرش دانشجو نتايج آزم ون سراس ري و مد دل ك ل
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ينتيلي داوطلب مطابق مواد موضوع فتل سوم اين آييننامه ميباشد.
ماده  -40گزينش نهايي بر مبناي كل امتيازار علمي كسب شده ،با يوجه به
او ويتهاي رشته و منل يديين شده يوس داوطلبان پس از احراز شراي عمومي
انجام ميشود.
ماده  -48نتايج نهايي يوس سازمان سنجش در نيم ه اول ش هريور م اه ه ر
سال اع م ميگردد.

فصل پنجم -اجراي آزمون
ماده  -49سازمان سنجش آموزش كشور مسؤول برگزاري آزمون ميباشد.
ماده  -27هيأر اجرايي آزمون كارشناسي ارش د و دكت راي اع زام ب ه خ ارج
بهمنظور ايجاد هماهنگي ،برنامهريزي ،نظارر بر حسن اجراي آي يننام ه و ايخ اذ
يتميمهاي الزم با عضويت مقامار ذيل يشكيل ميشود:
ا ف) مداون وزير و رييس سازمان سنجش آموزش كشور (رييس هيأر)؛
) مداون آموزشي وزارر فرهن و آموزشعا ي؛
ج) مداون دانشجويي وزارر فرهن و آموزشعا ي؛
د)  5نهر از مداونان آموزشي دانشگاهها و مؤسسار آم وزشع ا ي ذيرب ب ه
انتخا مداونان آموزشي دانشگاهها كه از طريق مد اون آموزش ي وزارر ب ه وزي ر
فرهن و آموزشعا ي پيشنهاد ميشوند؛
ه) سه نهر صاحبنظر به انتخا وزير فرهن و آموزشعا ي.
تبصره  -4اعضاي بندهاي (د و ه) به حكم وزير فرهن

و آموزشع ا ي ب راي

مدر يك سال منتو ميشوند .انتخا و انتتا مجدد آنان ب مانع است.
ماده  -24ويايف هي أر اجراي ي ،ايخ اذ يت ميمه اي اص و ي ب راي اج راي
سياستها و برنامههاي متو وزارر و ايجاد هماهنگيهاي الزم در برگزاري ه ر
چه بهتر آزمونها ،يأييد ص حيت طراح ان س ؤال و نظ ام نم ره دادن ب ه ان واع
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سؤالهاي امتناني ،يديين حد نت ا قب و ي در ه ر امتن ان و در نم ره نه ايي،
زمانبنديهاي مراحل مختلف آزمون در چارچو اين آييننام ه و يدي ين مي زان
حقا زحمههاي طراحان سؤال و همكاران اجرايي آزمون در دانشگاهها ميباشد.
ماده  -22سازمان سنجش مسؤول پاسخگويي به س ؤاالر داوطلب ان و س اير
مراجع خواهد بود.
ماده  -23صدور كليه اط عيهها و آگهيها و انجام متاحبههاي مطبوعايي در
اين موارد فق بر عهده سازمان سنجش آموزش كشور است.
ماده  -21هزينههاي مرب وط ب ه برگ زاري آزم ونه ا ،گ زينش دانش جويان،
استخراج و اع م نت ايج از من ل اعتب ارار س ازمان س نجش آم وزش كش ور در
چارچو مقررار متو قابل پرداخت است.

فصل ششم -ضوابط متفرقه
ماده  -26پذيرش رزمندگان و آزادگان در دورههاي ينتي ر يكميلي طب ق
متوبار مجلس شوراي اس مي و هيأر وزيران انجام ميشود.
ماده  -25يسهي يي كه براي ادامه ينتيل مرب ي آموزش ياران ،كارشناس ان
آموزشي و مربيان در نظر گرفته شده حسب مورد طبق آييننامههاي متو اجرا
ميشود.
ماده  -20پذيرش دانشجويان بورسيه دستگاههاي رسمي كشور ب ا يوج ه ب ه
آييننامههاي متو وزارر صورر ميگيرد .اين آييننامه در  02ماده و  4بن د و
 9يبتره پس از بررسي در جلسه مورخ  22/5/44شوراي مداونان بهيتويب وزي ر
فرهن و آموزشعا ي رسيد.
وزير فرهن

و آموزشعا ي -متطهي مدين

