
  بسمه تعالی
 

   در رشته های خاص برای استعداد های درخشانهآیین نامه دوره دکتری پیوست
  

  مقدمه
های  در رشته های خاص به منظور شکوفاسازی استعداد دوره دکتری پیوستهیاین آیین نامه برای اجرا        

  .درخشان در آموزش عالی کشور تدوین گردیده و به اجرا گذاشته می شود
  

  تعاریف
پژوهشی است که از بدو ورود داوطلب دارنده دیپلم متوسطه به  - دوره دکتری پیوسته یک دوره آموزشی:1ماده 

به اخذ مدرک ) یکسره(آموزش عالی آغاز شده و می تواند پس از طی دوره مطابق مفاد این آیین نامه بطور پیوسته 
  .منتهی گردد) .Ph.D(دکتری 

  
، به شورای "دانشگاه" موسسه آموزش عالی و پژوهشی مجری دوره دکتری پیوسته به ، در این آیین نامه:2ماده 

   اطالق   "دانشجو"دارای استعداد درخشان   و به دانشجوی "شورا"های درخشان در آموزش عالی هدایت  استعداد 
  .می گردد

  
  اهداف

  :اهداف برگزاری دوره دکتری پیوسته به شرح زیر است: 3ماده 
  های درخشاناهم ساختن امکان شکوفایی استعدادای افراد و فر به تفاوت استعداده توجه بیشتر-لفا

 خاص، بویژه رشته های  هایجهت تحصیل در رشتههای برتر  و جاذبه بیشتر برای استعداد رایش گ  ایجاد -ب
  علوم پایه

   ایجاد زمینه مناسب برای ارتقای کیفیت آموزش عالی کشور-ج
های آموزشی و ه های مختلف متناسب با نیاز انسانی متخصص مبتکر و خالق در زمین تسریع در تربیت نیروی-د

   جدید هایفن آوری پژوهشی کشور در جهت گسترش مرزهای دانش و پیشبرد 
  های درخشانپژوهشی مناسب برای پرورش استعداد تمهید جایگاه آموزشی و -ه
  

  نحوه گزینش دانشجو
 از ی یک، حائزعمومی ورود به آموزش عالیشرایط  دکتری پیوسته باید عالوه بر  های داوطلبان ورود به دوره:4ماده 

  .باشندنیز شرایط زیر 
 ات در آزمون سراسری در گروه های آموزشی ذی ربط منحصرا به ترتیب امتیاز500 تا 1 دارندگان رتبه های -الف

  علمی با رعایت حد نصاب قابل قبول در دروس مربوط به رشته انتخابی



در رشته مربوط به معرفی وزارت آموزش و ) دارندگان مدال طال( برگزیدگان المپیاد های دانش آموزی کشور -ب
  پرورش

 و که در آن مدال طال کسب نموده اند،از رشته ای   دارندگان مدال طال برای پذیرش در رشته هایی غیر-ج
تایید سازمان پژوهشهای   جشنواره خوارزمی بادارندگان مدال نقره به معرفی وزارت آموزش و پرورش و برگزیدگان

 در آزمون سراسری در گروه آموزشی ذی ربط و با رعایت 1000 تا 1علمی و صنعتی به شرط کسب رتبه علمی 
   مربوط به رشته انتخابی حد نصاب قابل قبول در دروس

 سازمان سنجش آموزش کشور تعیین حد نصاب قابل قبول در دروس مربوط به رشته های انتخابی بر عهده: تبصره
  .است

 را به همراه سوابق 4 داوطلبان ورود به دوره دکتری پیوسته مدارک مربوط به شرایط مندرج در ماده :5ماده 
سازمان سنجش ضمن تطبیق شرایط عمومی و اختصاصی داوطلبان با ه سازمان سنجش تحویل می نمایند و تحصیلی ب

  . برای انجام مصاحبه و اخذ پذیرش نهای به دانشگاه معرفی می نمایدآیین نامه، داوطلبان واجد شرایط را
سازمان سنجش واحدی مستقل را برای انجام امور مربوط به پذیرش دانشجویان استعدادهای درخشان ایجاد : تبصره

  .می کند
واجد شرایط، اسامی ان، و گزینش داوطلبان ب دانشگاه پس ار بررسی سوابق تحصیلی و انجام مصاحبه با داوطل:6ماده 

  .پذیرفته شدگان نهایی را به سازمان سنجش آموزش کشور اعالم می نماید
  

  شرایط دانشگاه مجری
 مجوز راه اندازی دوره دکتری پیوسته توسط شورا به دانشگاههای واجد شرایط با توجه به ضوابط و :7ماده 

  :معیارهای زیر اعطا می شود
   رشته مربوطت علمی دانشیار و استاد درا دارا بدن حداقل چهار عضو هی-الف
های درخشان به تشخیص  مناسب برای پرورش استعدادات آموزشی و پژوهشی امکانات کافی و دارا بودن تجهیز-ب

  .هیاتی که توسط شورا تعیین می شود
  لتحصیل در مقطع دکتری در رشته مورد نظر  عرضه حداقل دو دوره فارغ ا-ج

  .های جدید در دانشگاه های دارای شرایط خاص شرط ج توسط شورا تعیین می شود در خصوص رشته -1تبصره 
 انتخاب رشته های تحصیلی ی اسامی دانشگاه های مجری ورشته های مصوب همراه با دفترچه راهنما-2تبصره 

  .توسط سازمان سنجش آموزش کشور در اختیار داوطلبان گذاشته می شود
شرایط بند دانشگاه های واجد شرایط بند های الف و ب ، می توانند با همکاری  موسسات پژوهشی واجد ال-3تبصره 

 .ج نسبت به کسب مجوز برگزاری این دوره اقدام نمایند
 

  مقررات آموزشی
در  آنها  کشور به   شته هایی  هستند که به  تشخیص  شورامشمول این آیین نامه ر  رشته های خاص :8ماده 

  .اشته باشدطویل المدت نیاز اساسی د



ی یکی از اعضای هیات علمی واجد تحصیلترم طی اولین  دانشگاه موظف است پس از پذیرش داوطلب :9ماده 
  .شرایط در رشته مورد نظر را به عنوان استاد هادی دانشجو متناسب با رشته و گرایش تحصیلی دانشجو تعیین نماید

 سال سابقه تدریس و 3استاد هادی باید عضو هیات علمی دانشگاه بوده وحداقل دارای مرتبه استادیاری با : 1  تبصره
  .وهشی دررشته مربوط باشددارای آثار علمی پژ

استاد هادی در طول دوره تحصیل دانشجو وظیفه هدایت، نظارت، راهنمایی و مشاوره با او را در کلیه : 2تبصره 
انشجو در مدتی بیش از یک ترم دارد و در صورت غیبت استاد هادی دپژوهشی بر عهده تهای آموزشی و فعالی

  .شرایط دیگری را به این عنوان تعیین نماید، دانشگاه باید شخص واجد تحصیلی
تعیین واحد معادل بر اساس چگونگی . شود وظایف استاد هادی بصورت واحد معادل ارزیابی می: 3تبصره 
  .رسد  به تصویب می هیات امناود که درالعملی خواهد بدستور

  
 پس از مشخص شدن گرایش تخصصی، مطابق آیین نامه دوره دکتری، یک استاد راهنما برای دانشجو :10ماده 

 موضوع پایان نامه و انجام ،یی دانشجو در دروس گرایش تخصصیول راهنماسؤاستاد راهنما م. شود تعیین می
  .پژوهشهای مرتبط با آن است

ولیتهای مربوط به مشاوره و نظارت د راهنما غیر از استاد هادی باشد، استاد هادی مسؤچنانچه استا: تبصره
  .برفعالیتهای آموزشی و پژوهشی دانشجو را همچنان بر عهده خواهد داشت

  
اد و ه برنامه هر یک از رشته های دوره دکتری پیوسته با توجه به ضوابط زیر توسط دانشگاه به شورا پیشن:11ماده 
  .ز تصویب به اجرا گذاشته می شودپس ا
  .معمول کمتر باشددوره های  تعداد واحدهای دوره دکتری پیوسته نباید از مجموع تعداد واحدهای -الف
  .ها به پژوهش اختصاص می یابداز مجموع واحد% 35 تا 20 -ب
  

 دانشگاه ،ی به زبان خارجیاحث علمبئه می و اراان این دوره از متون خارجده دانشجویاور استف به منظ:12ماده 
حداقل دانش زبان انگلیسی در . ن دانشجویان تدوین و اجرا می نماید زبان خارجی برای ایژه آموزشیبرنامه های و

بل از تعیین شرط باید قن ای.  است MCHE  از امتحان تافل یا معادل آن در امتحان 550این دوره اخذ نمره 
  .راز شودگرایشهای تخصصی دانشجو اح

  
ای تدوین رساله پژوهشی خود  دانشگاه ترتیبی اتخاذ می نماید که دانشجو در طول دوره تحصیل یا بر:13ماده 

  .دازدمراکز علمی معتبر خارج از کشور به مطالعه وکسب علم بپر ماه در یکی از 12 تا 9 بین مجموعاً
وره در کنفرانسهای علمی بین المللی، نمایشگاههای دانشگاه تمهیدات الزم را برای شرکت دانشجویان این د: تبصره

  .بین المللی و کارگاههای آموزشی مربوط به رشته در داخل و خارج فراهم می سازد
  



 به باال 15هش در این دوره دانشجو باید در هر نیمسال تحصیلی معدل پژو برای حفظ کیفیت آموزش و :14ماده 
 ادامه تحصیل وی در این دوره از  شود،15در دو نیمسال متوالی کمتر از و ب نماید و در صورتی که معدل دانشجکس

ه به تعداد واحدهایی که گذرانده در این صورت، دانشجو با توج. پیوسته تبدیل می شودت ناحالت پیوسته به حال
 آن مقطع ، دریا کارشناسی ارشد و  یلی کارشناسی تحص  ز مقاطعمربوط به یکی ا دروس  اتمام  از  است ، پس 

 طبق روال معمول در آزمون ت تمایل به ادامه تحصیل می تواننداین دانشجویان در صور. التحصیل می شودفارغ 
  .ورودی مقطع باالتر شرکت نمایند

  
 دانشجو پس از گذراندن واحدهای آموزشی و پژوهشی دوره طبق برنامه مصوب به شرط داشتن معدل کل :15ماده 

رک ته می شود و دانشگاه، مد مقاله در مجالت علمی معتبر فارغ التحصیل دوره شناخ3حداقل  و باالتر و انتشار 15
  .دکتری پیوسته در رشته مربوط را به وی اعطا می نماید

  
العمل جداگانه ای تهیه استعدادهای درخشان به صورت دستور پژوهشی ویژه دانشجویان ،ررات آموزشی مق:16ماده 

  .غ می گرددپس از تصویب شورا ابال و
  

ان این دوره  از دانشجوی،تواند از محل بودجه خود و منابع مالی خاص استعدادهای درخشان  دانشگاه می:17ماده 
  .گردد ا ابالغ می به این حمایتها، پس از تصویب شوردستور العمل اجرایی مربوط.  آوردحمایتهای مالی به عمل

  
در حیطه اختیارات شورا می باشد و در خصوص مواردی ح آیین نامه النظارت بر اجرای دوره و تغییر و اص :18ماده 

ب شورای عالی واند در چارچوب آیین نامه های مصوت نسبت به آنها ساکت است ، دانشگاه  می که آیین نامه 
  .ریزی حسب مورد تصمیم گیری و اقدام نماید برنامه
  . دوره پس از تصویب شورا ابالغ می شودبه نظارت و ارزیابی اینالعمل اجرایی مربوط دستور: تبصره

  
 شورای هدایت استعدادهای 17/3/76 تبصره در چهارمین جلسه مورخ 11 ماده و 19 این آیین نامه در :19ماده 

  . درخشان در آموزش عالی به تصویب  رسید و از تاریخ تصویب قابل اجرا است


