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:كارشناسي درباره اظهارنظر

و پذيرش دانشجو در دوره طرح« در هاي تحصيالت تكميلي سنجش
و مراكز آموزش عالي كشور »1دانشگاهها

 چكيده

و پذيرش دانشجو در دوره هاي تحصيالت تكميلي به منظور انجام وظايف طرح سنجش

و هماهنگي بين دانشگاه برنامه و ريزي ضرايب آنها، هاي كشور، تصويب عناوين دروس

و اتخاذ تصميم در خصوص امتيازات فعاليت هاي مختلف در سنجش علمي داوطلبان

و مراكز آموزش عالي، تشكيل شورا نامه مشترك براي كليه دانشگاه تصويب شيوه ييها

ر و بهداشت، اؤمتشكل از وزراي علوم و چهار دانشگاه ديگر، ساي دانشگاه آزاد سالمي

ركل دفتر گسترش آمومدير و سايؤزش عالي، رئيس سازمان سنجش آموزش كشور

و يك نفر از نمايندگان كميسيون  و دانشگاه آزاد اسالمي مراكز آزمون وزارت بهداشت

و فناوري را در نظر گرفته است و تحقيقات به موجب طرح مذكور سهم آزمون. آموزش

به هاي كارشناسي متمركز براي ورود به دوره و دكتري  درصد70به ميزان ترتيب ارشد

و درصد50و هردرصد30در نظر گرفته شده يك از دو دوره به مناطق از كل ظرفيت

سوابق مربوط، نتايج از نظر اين گزارش، با توجه به بررسي. محروم اختصاص يافته است

و مطالعات انجام گزارش و ديدگاه ها و معاونان آموزشي يافته هاي جمعي از صاحبنظران

 
سه 196اين طرح در جلسه علني.1 .اعالم وصول شده است 19/1/1393شنبه مورخ روز
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و ضوابط آزمون ورودي دوره دانشگاه هاي تحصيالت هاي بزرگ كشور، تثبيت شرايط

و ضوابط،نون از توجيه الزم برخوردار نيستتكميلي، از طريق وضع قا زيرا شرايط

و روش حسب پيشرفتمذكور بر و تغيير در منابع و پذيرش هاي علمي هاي سنجش

و به اين لحاظ  اين امر از جنس امور اجرايي است كه دانشجو ناگزير به تغيير است

برگيري در مورد آن باي تصميم هاي اجرايي ذيربط حسب مقتضيات روز توسط دستگاهد

مو در تعامل كامل با دانشگاه و و پژوهشي پذيرنده دانشجو سسهؤها هاي آموزش عالي

كه دهندگان گزارش توصيه كرده است همه در جهت رفع دغدغه طرح با اين. انجام شود

و اصالح نارسا هاييياز اقتدار نظارتي مجلس براي نظارت بر اجراي مقررات جاري

.احتمالي اقدام كند

 مقدمه

در دوره دكتري عالي و از اين حيث كه هاي آموزش عالي جهاني است نظام ترين سطح

و به ايجاد نو«اين دوره بنا بر هدف در مرزهاي دانش جريان دارد از انجامد،مي» دانش

و سرمايهياهميت باال ميي برخوردار است و گذاري وسيعي را به خود اختصاص دهد

و چه به لحاظ ايجاد هاي اين دوره، چه به لحاظ نوآوريداد برونطبيعتاً  هاي علمي

از گذاري همه سرمايهكننده ارزش اقتصادي جبران يها سوي دانشگاههايي است كه

و اجراي مي اين دورهمعتبر جهاني براي طراحي اما از آنجا كه ورودي. شود ها صرف

مي آموختگان دوره دوره دكتري را دانش به هاي كارشناسي ارشد تشكيل دهند، توجه



___________________________________________________�

دوره داد بروندر همين ارتباط، مهمترين1.يابد تحصيالت تكميلي در مجموع اهميت مي

شامل(دادهاي دوره القاعده دستيابي به دانش جديد است، از درون دكتري كه علي

وئدانشجو، عضو هي مي)...ت علمي، موضوع تحقيق شود كه در اينو فرآيند نتيجه

ترين، يعني انتخاب مناسبهاي دورهداد درونر انتخاب يكي از گزارش به سازوكا

.شود داوطلبان براي ورود به دوره دكتري، پرداخته مي

و پذيرش دانشجو در دور  هاي تحصيالت تكميليهتبيين طرح سنجش

و پذيرش دانشجو در دوره و مراكزها هاي تحصيالت تكميلي دانشگاه محتواي طرح سنجش

 196نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسالمي در جلسه علني79يآموزش عالي كه با امضا

:اعالم وصول شده است، مشتمل بر موارد زير است 19/1/1393مورخ

و.1 شوراي(پذيرش دانشجوي تحصيالت تكميلي تشكيل شوراي سنجش

ر)تحصيالت تكميلي و بهداشت، وؤ، متشكل از وزراي علوم ساي دانشگاه آزاد اسالمي

چهار دانشگاه ديگر، مديركل دفتر گسترش آموزش عالي، رئيس سازمان سنجش 

ر و اؤآموزش كشور و دانشگاه آزاد و يك نفر از ساي مراكز آزمون وزارت بهداشت سالمي

و فناوري؛ و تحقيقات  نمايندگان عضو كميسيون آموزش

:به اينكهبا توجه

مي» وزارتين«ها به پيشنهاد ساي دانشگاهؤرـ .شوند انتخاب

ــر.1 ــت اگ ــه از ظرفي ــيم ك ــه كن ــگاه5/4توج ــوني دانش ــا ميلي ــا ه ــور، تنه ــالي كش ــوزش ع ــز آم ــت45و مراك ــزار ظرفي  ه
و) درصد1( هـاي ظرفيت به دوره كارشناسي ارشد اختصاص يافته اسـت، اهميـت دوره) درصد10(هزار 450به دوره دكتري

ميها تحصيالت تكميلي در دانشگاه هر روشنبه بيان. شود بيش از پيش روشن هاي پايه يك نفـر دانشجوي دوره10تر به ازاي
و به ازاي هر  مي10به دوره كارشناسي ارشد .يابد دانشجوي كارشناسي ارشد يك نفر به دوره دكتري راه
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و نماينده مجلس فاقد حق رأي هستند ساي دانشگاهؤرـ .هاي وابسته به وزارتين

.عضويت در شورا قابل تفويض به غير نيستـ

مي5را با حضور حداقلشوـ .يابد نفر از اعضاي غيرناظر رسميت

و فناوري استـ .رياست شورا بر عهده وزير علوم، تحقيقات

و هماهنگي بين دانشگاه وظايف شوراي مذكور شامل برنامه.2 هاي كشور، ريزي

و ضرايب آنها، اتخاذ تصميم در خصوص امتيازات مقاالت  تصويب عناوين دروس

پ و تصويب شيوهآموزشي، و اختراع در سنجش علمي داوطلبان و فناوري نامه ژوهشي

و مراكز آموزش عالي است مشترك براي كليه دانشگاه .ها

و سهم70براي ورود به مقطع كارشناسي ارشد، سهم آزمون متمركز.3 درصد

.درصد در نظر گرفته شده است 130سوابق تحصيلي داوطلب

درصد، سهم سوابق50دكتري سهم آزمون متمركز براي ورود به دوره.4

و اختراع 220،تحصيلي و سهم سوابق آموزشي، پژوهشي، فناوري درصد 330درصد

.تعيين شده است

اختصاص يافته4درصد از ظرفيت تحصيالت تكميلي به مناطق محروم5.30

5.است

و ضريب دانشگاه محل تحصيل است سوابق تحصيلي داوطلب ورود به دوره كارشناسي ارشد شامل معدل تراز.1 .شده
و ضـريب شـده دوره يلي داوطلب ورود به دوره دكتري شامل معدل تـراز سوابق تحص2. و كارشناسـي ارشـد هـاي كارشناسـي

.دانشگاه محل تحصيل است
در ارزيابي اين بخش از طريق مقوالتي چون تدريس، ارزيابي ارزش مقاالت چاپ شده، انجام طـرح3. هـاي پژوهشـي، شـركت

م ها، كسب رتبه در جشنواره كنفرانس و و ترجمهها مي سابقات علمي، ثبت اختراع، تأليفات .شود ها انجام
.طرح، در تعريف از مناطق محروم ساكت است4.
و عـدالت آموزشـي در فرآينـد پـذيرش دانشـجو اصل برابري فرصت«اين اقدام با توجه به ضرورت رعايت.5 در ازاي تعهـد» ها

تخدمت در مناطق مذكور به ميزان دو .وجيه شده استبرابر مدت تحصيل
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و پذيرش دانش نقش دانشگاه.6 جو به هاي مجري دوره دكتري در طرح سنجش

و ارزيابي الزام به اطالع« و مكان برگزاري جلسات بررسي رساني كامل در خصوص زمان

و اختراعات داوطلبان و محدود است» سوابق آموزشي، پژوهشي، فناوري .منحصر

هيينيآ.7 .ت وزيران خواهد رسيدئنامه اجرايي مربوطه ظرف سه ماه به تصويب

 سابقه قانوني

تاد سال گذشته، از بدو تأسيس دانشگاه تهران تاكنون، امور قوانين جاري طي هش

و پذيرش دانشجو، مشتمل بر تعيين ضوابط و نحوه برگزاري سنجش و شرايط پذيرش

و ستاد آموزش عالي كشور واگذاشته است هاي ورودي را به حوزه آزمون .هاي صف

تعيين شرايط« 1313 ماهخرداد8قانون اجازه تأسيس دانشگاه تهران، مصوب.1

از» ورود محصل به دانشگاه ).5ماده(جمله وظايف شوراي دانشگاه قلمداد كرده است را

كميسيون 1344 ماهآذر9ها، مصوب قانون تأسيس شوراي مركزي دانشگاه.2

و پرورش مجلس شوراي اسالمي  به«مشترك آموزش تعيين شرايط ورود دانشجو

و مدارس عالي دانشگاه و مدارس عالي توجه به پيشنهاد دانشگاهبا)را( ها »ها

.ها عنوان كرده است جمله وظايف شوراي مركزي دانشگاهاز

و آموزش عالي مصوب جلسه مورخ.3 اليحه قانون تشكيل شوراي عالي فرهنگ

و تصويب مقررات نحوه«شوراي انقالب جمهوري اسالمي ايران، 17/2/1359 بررسي

از» گزينش دانشجو و را و آموزش عالي جمله و اختيارات شوراي عالي فرهنگ ظايف

.دانسته است




	��� �و��________________________________________���������را�ا �

 17/2/1364مورخ21شوراي عالي انقالب فرهنگي بنابر مصوبه جلسه.4

س گيري در خصوص ضوابط گزينش دانشجو، منطقه تصميم و بندي در كنكور هميهبندي

و تصميم سراسري را از نحوه گزينش گيري در مورد جمله اختيارات خود قلمداد كرده

.آموزش عالي كشور محول كرده است ذيربطهاي علمي در كنكور را به حوزه

و فناوري مصوب.5 و تشكيالت وزارت علوم، تحقيقات 28قانون اهداف، وظايف

و معيارهاي كلي پذيرش دانشجو« 1383 ماهمرداد از» پيشنهاد ضوابط جمله را

).»ب«بند)2(ماده(آن وزارت اعالم كرده است هاي اصلي مأموريت

هاي تحصيالت تكميلي براي قانون برنامه پنجم توسعه انتخاب دانشجوي دوره.6

و ظرفيت پرديس هاي مجري ها را به آزمون اختصاصي دانشگاه هاي مازاد دانشگاه ها

.محول كرده است

و آزمون با اين.7 هاي سراسري يكي از موضوعات مورد همه پرداختن به كنكور

كه عالقه جمعي از نمايندگان مجلس شوراي اسالمي در ادوار مختلف بوده است، تا آنجا

از8سال گذشته تاكنون15 طي سوي نمايندگان به مجلس شوراي اسالمي ارائه طرح

از صورت شده است كه بعضاً با تصويب مجلس شوراي اسالمي به  و برخي قانون درآمده

:نتيجه رها شده است آنها بي

يك«ها شامل طرح اين طرح نحوه«1،»)1377(اي نمودن آزمون مرحله قانون

و پذيرش دانشجو  و طرح نحوه پذيرش دانشجو در دانشگاه«2،»)1382(سنجش ها

و مراكز آموزشها قانون پذيرش دانشجو در دانشگاه3)1385(مراكز آموزش عالي كشور 

.به تصويب رسيده است 21/5/1377اين طرح در تاريخ.1
و اعاده شده است 21/10/1382در تاريخ 2194اين طرح به شماره.2 .به چاپ رسيده، اما يك فوريت آن به تصويب نرسيده
.به تصويب رسيد 28/4/1385يك فوريت اين طرح در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ.3
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و دكتري تخصصي دانشگاه طرح نحوه پذيرش دانشجو دوره«،»1)1386(عالي كشور ها

و آموزش عالي كشور در«2»مراكز پژوهشي قانون افزايش ظرفيت پذيرش دانشجو

و مهم دولتي در سال دانشگاه قانون برقراري عدالت«،»3)1387( 1387هاي مادر

 قانون پذيرش«،»4)1389(هاي تحصيالت تكميلي آموزشي در پذيرش دانشجو در دوره

و حرفه دانشجو در آموزشكده و دانشگاه شهيد رجايي هاي فني اي، مراكز تربيت معلم

در«،»5)1389( و پذيرش دانشجو و مراكز آموزش عالي دانشگاه قانون سنجش ها

آن»6)1392( و پذيرش دانشجو در دوره«هاو آخرين هاي تحصيالت طرح سنجش

و مراكز آموزش عالي تكميلي دانشگاه .بوده است»)1393(ها

به بنابر موارد فوق مي الذكر و پذيرش رسد نظر نمايندگان مجلس به موضوع سنجش

و. اند بيش از اندازه ورود كردهدانشجو،  در شرايطي كه پرداختن به اين مهم طبق قوانين

و اجرايي مقررات جاري مصوب بر عهده دستگاه و تخصصي  ذيربطهاي سياستگذاري

طي8بين همين خصوص الزم به توضيح است كه از محول شده است، در 15طرح كه

و پذيرش دانشجو به مجلس ارائه سال گذشته از سوي نمايندگان در موضوع سنجش

آنده استش به، جز معدودي از قانون صورت ها كه با تصويب مجلس شوراي اسالمي

طر. نتيجه رها شده است درآمده، مابقي بي ح نحوه پذيرش نكته قابل توجه اينكه حتي

بر قانون.1 و6مذكور مشتمل .به تصويب رسيد 9/8/1386تبصره در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ6ماده
يك.2 شد 18/9/1386شنبه مورخ دو فوريت اين طرح در جلسه علني روز و نهايتاً طرح مذكور مسكوت گذاشته .به تصويب رسيد
و.3 يك4قانون مذكور مشتمل بر ماده واحده .به تصويب رسيد 21/7/1387شنبه تبصره در جلسه علني روز

و طرح پيشنهادي نمايندگان با عنوان طرح برقراري عدالت آموزشي در پذيرش دانشجو در دوره4. هاي تحصيالت تكميلي
و  يك3تخصصي، مشتمل بر ماده واحده .به تصويب رسيد 29/1/1389شنبه مورخ تبصره در جلسه علني روز

و.5 يك4قانون فوق مشتمل بر ماده واحده .به تصويب رسيد 19/2/1389شنبه مورخ تبصره در جلسه علني روز
و پذيرش دانشجو در دانشگاه.6 بر طرح يك فوريتي سنجش و مراكز آموزش عالي كشور، مشتمل و11ها در7ماده تبصره

.به تصويب رسيد 10/6/1392شنبه مورخ جلسه علني روز يك
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و مراكز آموزش عالي كشور كه در تاريخ دانشجو در دانشگاه به تصويب 9/8/1386ها

و به تصويب قانون جديدي با همان  ، امكان اجرا نيافت مجلس شوراي اسالمي رسيد

و پذيرش دانشجو در دانشگاه«عنوان  و مراكز آموزش عالي كشور قانون سنجش در» ها

.شد منجر 10/6/1392تاريخ

هاي طور متوسط دو طرح در باب نحوه برگزاري آزمون اينكه در هر دوره مجلس به

مي مؤسسهوها ورود به دانشگاه از هاي آموزش عالي ارائه شده است خود تواند نشان

. هاي ورودي آموزش عالي باشد توجه به موضوع آزمون

هاي ورودي مقاطع با توجه به آنچه گذشت قوانين موجود براي تنظيم امور آزمون

و ورود  و«مجلس به مجدد مختلف تحصيالت دانشگاهي كفايت دارد طرح سنجش

و مراكز آموزش عالي پذيرش دانشجو در دانشگاه بهاست ضروري» ها ميو رسد بيش نظر

و محدودكننده به توسعه علمي كشور باشد از آنچه كمك در. كننده خواهد بود، بازدارنده

خصوص توجه به اين نكته ضروري است كه در دوره هشتم قانونگذاري همين ارتباط به

نحوه پذيرش دانشجو در دوره دكتراي تخصصي«طرح مشابهي با عنوان 

و آموزش عالي كشور دانشگاه و مراكز پژوهشي با قيد دو فوريت در دستور» ها

مجلس شوراي اسالمي قرار گرفت كه نه تنها دو فوريت، بلكه 18/9/1386جلسه مورخ 

و طرح مذكور عمالً به فراموشي سپرده شد 1.حتي يك فوريت آن نيز به تصويب نرسيد

مجلـس«: علي سرافراز يزدي آمده اسـت شوراي اسالمي به نقل از آقايمجلس 382در ارتباط با اين طرح در مشروح مذاكرات جلسه1.
يعني ما در سـطح ليسـانس داريـم كنكـور را حـذف. هاي گذشته در مورد حذف كنكور كارشناسي قانون گذرانده محترم در همين هفته

و سوابق تحصيلي را براي مي مي كنيم و. كنيم فرد جايگزين پس چطور در مرحله دكتري كه داوطلب از يك بلوغ علمـي برخـوردار اسـت
و تجربي پيدا كرده، ما كنكور سراسـري بگـذاريم كارشناسي را پشت و يك بلوغ علمي . سر گذاشته، كارشناسي ارشد را پشت سر گذاشته

ك. اين در هيچ جاي دنيا رسم نيست انـد، مالحظـه اند، در دنيـاي پيشـرفته علمـي درس خوانـده شور درس خواندهآنهايي كه در خارج از
و آن فـرد را از نظـر سـوابق كند با چه كسي مـي كردند كه هميشه آن استاد مربوطه يا گروه مربوطه است كه تعيين مي توانـد كـار بكنـد
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ـ ضرورت يا عدم  ضرورتبررسي كليات طرح

به.1 از با توجه به نكاتي كه است دهندگان طرح عنوان شده سوي ارائهعنوان داليل توجيهي

امكان دسترسي به تحصيالت تكميلي براي استعدادهاي مناطق«هايي همچون خواسته

و عدالت آموزشي ضرورت برابري فرصت«،»مختلف » هاي سنجش بخشي به روشو تنوع» ها

به بررسي اين نكته خواهيم پرداخت كه آيا در ادامه.طرح برشمرد عنوان داليل تدوين را به

ميساجراي طرح پيشنهادي پا . يا خير تواند باشد خگوي اين مطالبات

كه.2 در فرآيند آموزش عالي كشور پذيرش دانشجو از جمله امور«واقعيت اين است

و تابع تحوالت برنامهياجرا و فناوري يا نياز بخش هاي درسي، پيشرفتي هاي هاي علم

و اجتماعي كم اويتمختلف اقتصادي و مكانات كيفيت داوطلبان، جايگاه رقبا

و. هاي مجري مقاطع تحصيلي است دانشگاه با توجه به اين خصوصيات است كه ضوابط

و شفافيت خاص برخوردار باشد تا امكان  شرايط پذيرش دانشجو بايد از پويايي، رواني

و تحت شرايط روز فراهم آورد ترين خاب مناسبنتا اين موضوع با توجه. ها را در هر زمان

.بندي آموزش عالي از اهميتي مضاعف برخوردار است ري در سطحبه جايگاه دوره دكت

و بعد كاري، مقاالت، كارهاي علمي، تجربه علمي، ارائه مطالب ارزيابي مي بـهبكند رايعنـوان كانديـدا بـراي دكتـرهعنـوان يـك فـرد، او
مي. كند انتخاب مي و اجتمـاع پـول دهند كه او از طريق جذب سرمايه ما در دنيا داريم كه اين اختيار را به استاد و صـنعت هاي آزاد كشور

و تربيت مي و بعد با آن پول دانش دكتري را استخدام ، به آن بورسمي بگيرد كننده ايـن قضـيه يعني اين استاد است كه تعيين. دهد كند
هر دانشگاهي پتانسيل خاص خودش را دارد، هر استادي هـر گـروه علمـي. توانيم يك كنكور سراسري براي دكتري بگذاريم ما نمي. است

و باي ناسي ارشد هسـتم، داراي سال تجربه اداره دانشجوي كارش15من داراي. ارزيابي خاصي انجام بشوددپتانسيل خاص خودش را دارد
اي8 و امروز به را بندي رسيدم كه حتماً بايدن جمعسال تجربه استاد راهنمايي دكتري هستم و گروه آموزشـي مربوطـه حـرف اول استاد

يل اگـر پتانسـ. براي تعيين دانشجوي خودش بزند، چون قرار است آن استاد با اين دانشجو چهار سال تحقيقات كند، چهارسال كـار كنـد 
و آن داوطلب نيسـت به علمي يك فرد را يك مركز ديگري تعيين بكند اين استاد قادر  از. كار با آن دانشجو مـا اگـر در كشـور در بعضـي

ب جاها يك درصد بسيار كمي از خطا را مي و دهـه آخـرهبينيم اين خاطر اين است كه ما در شروع كار هستيم، تـازه مـا در ايـن دو دهـه
مياست كه داريم وارد  مي اين مرحله و اين بحمداهللا گيريم داريم پيشمي شويم، داريم ياد و مبارك است رويم .»براي ما خيلي ميمون
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اين وضع قانون در موضوعي همچون پذيرش دانشجوي تحصيالت بر اساس

و بهينه تكميلي، استعداد انعطاف و تغييرات را كه الزمه تسهيل و افزايش پذيري سازي

مييبازدهي است، از امور اجرا ي را ناگزيرياجراهاي كند، تا آنجا كه دستگاهي سلب

و سازد كه ضرورت مي و تحول در اجرا را به زيان مردم و مكاني براي تغيير هاي زماني

و تحول به پيگيري  و يا در بهترين حالت براي ايجاد كمترين تغيير كشور ناديده بگيرند

و پرهزينه اصالح قانون ناگزير شوند فرآيند وقت .گير

بگيري در خصوص هرگونه تصميم.3 ويژه دورههپذيرش دانشجوي تحصيالت تكميلي

س ياؤادكتري، بايد به پاسخ اين ل معطوف باشد كه براي دوره مذكور چه هدف

و انتظار چه نتايجي از اجراي اين دورهيها هدف وي در نظر گرفته شده ها وجود دارد

و دستگاه هاي دكتري براي جذب در كدام سازمان آموختگان دوره احياناً اينكه دانش

ميياجرا در اين خصوص توجه به اين نكته ضروري است كه برگزاري. شوند ي، آماده

مي دوره به بيان. شود هاي دكتري در دنياي خارج عموماً با هدف توليد دانش نو انجام

مي» توسعه علمي در مرز دانش«هاي دكتري مهمترين عامل ديگر دوره و به شمار روند

مي را بر بودجه دولت گذاري سنگيني سرمايه و به همين لحاظ دوره ها تحميل كنند

به دكتري در دنيا مسئله و عنوان يك حق عمومي مطرح نيست؛ در اين دوره محور است

م» آموزش« ازبه سوي استاد چندان مطرح نيست؛ فهوم ارائه درس يا دروس ثابتي

د ان ورهپذيرش دانشجو با اعتماد به كارنامه ميهاي قبل داوطلب به شود جام و با توجه

اهميت رابطه فرد با فرد در انجام رساله دكتري، پذيرش دانشجو در گروي موافقت استاد

هاي كشور در مرزهاي با اين توصيف اگر بخواهيم كه دانشگاه). 1393جاوداني،( است

را تحقق بخشند بايد از متصلب انداز دانش حركت كنند، تا بتوانند اهداف سند چشم
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اين زيراكردن مقررات ورود به دوره دكتري از طريق وضع قانون اجتناب كنيم،

مي انعطاف به تواند اهداف دوره ناپذيري و تبع آن تحقق اهداف سند هاي دكتري

.و سازدرانداز در آينده را با مشكل روب چشم

و اشك.4 توان كرد ال بري نيست، اما ترديد نمينظام آموزش عالي كشور مسلماً از نقص

و خوداصالح هاي اخير با افزايش اينكه طي سال كننده است، كما كه نظامي هوشمند

و به تبع آن افزايش ظرفيت هاي مجري دوره تعداد دانشگاه هاي پذيرش، هاي دكتري

 هاي دانشگاهي براي پذيرش دانشجوي دكتري به سمت برگزاري آزمون برگزاري آزمون

و تحوالت در حوزه نيمه و سراسري ميل كرده است، با اين توجه كه اقتضائات متمركز

متمركز در هر سال نسبت پذيرش دانشجوي دكتري در حدي بوده است كه آزمون نيمه

به سال قبل دستخوش تحوالت قابل توجهي بوده است كه اين خود از يك سو بيانگر 

و هوشمند و بيداري نظام آموزش عالي ناپذير بودن دهنده اجتناب سوي ديگر نشانازي

و دگرگوني و سريع اين حوزه است تحوالت . هاي متواتر

از اين گرددميموجب تحميل بار مالي بر دولت)2(ايجاد ساختار جديد در ماده.5

.منظر طرح مغاير اصل هفتادوپنجم قانون اساسي است

 بررسي طرح از ديدگاه صاحبنظران

به توجه به اهميت دورهبا و هاي تحصيالت تكميلي ويژه دوره دكتري از يك سو

به بخش براي هاي آگاهي هاي مجلس در ارائه گزارش مسئوليت مركز پژوهش كمك

از تصميم و پذيرش دانشجو در دورهگيري نمايندگان هاي سوي ديگر، طرح سنجش

و مراكز آموزش عالي كشور، تحصيالت تكميلي دانشگاه طي دو جلسه با حضور تني ها
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و معاونان آموزشي دانشگاه و صاحبنظران حوزهها چند از مديران ستادي ي تهران

و ارزيابي مورد بررسي قرار گرفت كه جمع مي سنجش توان به شرح بندي اين جلسات را

1:زير خالصه كرد

شد در كليات موضوع، از نظر اكثريت قريب به اتفاق شركت.1 كه كنندگان عنوان

ب فرآيند پذيرش دانشجو در دوره و تحوليدليل پوياههاي تحصيالت تكميلي، ي موضوع

و نيازها نمي و متصلب به خود مداوم در روش، محتوا، امكانات و نبايد شكل قانوني تواند

و اين واقعيت كه به موجب قوانين موضوعه، وضع مقررات در مورد پذيرش  بگيرد

ميدانشجو همواره بر عهده ست كه ادهاي تخصصي بوده است تواند مؤيد اين مطلب باشد

و تغييرفرآيند پذ و مكاني است يرش دانشجو فرآيندي پويا پذير در قبال اقتضائات زماني

.اي در قالب قانون داشته باشد تواند عملكرد بهينهو نمي

وآزمون سراسري در قالب سابقه نياز.2 دراالي برآمده از تحوالت جمعيتي است

مسابقه هاي دانشگاهي بيش از تقاضاي داوطلبان باشد شرايطي كه عرضه ظرفيت

و جغرافيايي برگزار شود معني است مگر اينكه به قصد تعيين اولويت بي . هاي دانشگاهي

و همه مقاطع نمي بديلي براي همه دوران به اين لحاظ كنكور نسخه بي .تواند باشد ها

در كه عملكرد ايشان را طي سال بانبرتري سابقه تحصيلي داوطل.3 و هاي متمادي

مي دروس مختلف با نشان دهد، بر نتيجه آزمون سراسري، كه در ساعاتي محدود،

ميؤس و در فضايي پر اضطراب ساخته و غيراستاندارد و االتي تستي شود، واقعيتي محرز

بي. غيرقابل انكار است اعتمادي شكل اما بايد توجه داشت كه اين برتري در فضاي

 
جل شركت.1 ازسكنندگان در ج دكتر علي:ه عبارت بودند  زاده، دكتـر رضـا ي، دكتر جمشيد حاجتي، دكتر مهدي رفيععفراصغر

نخوانساري، دكتر محمدحسن سعيدي، دكتر محمود قاضي ساكي، وي، دكتـر نـادر بـ دكتر محمدرضا مهرادفر، دكتر سيدصادق
.و خانم معصومه قارونگارزاده ابراهيم، دكتر غالمرضا يادنوه دكتر عبدالرحيم الهي، نعمت



___________________________________________________��

و عملياتي نمي نمي گيري از سوابق تحصيلي داوطلبان شود، بلكه شرط الزم بهره گيرد

بنابراين به جاي اقدام براي تسلط بر جزئيات.1اعتماد به ارزيابي گذشتگان است

درها آزمون و تمركز بر سنجش داوطلبان ورود به مقاطع مختلف دانشگاهي ي ورودي

و يك آزمون و غيراستاندارد، بايد تمهيداتي انديشيده يك سازمان كه شود محدود

.2احساس اعتماد در ذينفعان تقويت شود

به.4 رغم اجرايي نشدن آن در مهلت قانوني در شرايطي كه قانونگذار با وضع قانون،

و پذيرش دانشجو در  و تمديد مهلت، بر حذف كنكور تعيين شده، با وضع قانون جديد

ميهاي كارداني دوره و كارشناسي ارشد پيوسته اصرار ورزد، ارائه طرح، كارشناسي

و پذيرش دانشجو در دوره 50هاي تحصيالت تكميلي با تأكيد بر مبنا قرار دادن سنجش

و فقدان نگاه علمي درصد نمره آزمون نشان به واحد دهنده وجود استاندارد دوگانه

.ل استئمسا

و پردامنه.5 هاي مصوبات مجلس شوراي اسالمي در عرصه با توجه به تأثير عميق

و اجتماعي، اولي است كه طرح هاي پيشنهادي مختلف فرهنگي، سياسي، اقتصادي

آن نمايندگان مبتني بر نتايج تحقيقات ميداني شكل بگيرد، در غير اين صورت بيم

و جبران رود كه در صورت تبديل به قانون زيان مي كش هاي ناخواسته ور ناپذيري را بر

.تحميل كند

و توصيه هاي دانش هاي معتبر خارجي به كارنامه جالب توجه اينكه دانشگاه.1 هـاي اعضـاي نامـه آموختگان آموزش عالي كشور
ميئهي و اين اسنادت علمي ذيربط اعتماد ميرا كنند حال آنكه پذيرش اين اسناد به عنوان. دهند مبناي پذيرش داوطلبان قرار

د و چرامبناي پذيرش دانشجو در و چون .ستاخل كشور محل ترديد
و انصـاف حاصـل مـي،گيري از اصول شـفافيت، پاسـخگويي تقويت احساس اعتماد با بهره.2 كـه بـه ايـن معنـي.ودشـ برائـت

و برگزار و از آن سـو متقاضـيان و نسبت به عملكـرد خـود پاسـخگو باشـند كنندگان آزمون بايد عملكردي شفاف داشته باشند
و سـعه صـدر الزم بـراي در اولويـت قـرار نگـرفتن در قيـاس بـا داوطلبان نيز بايد اصل را بر برائت آزمون گيرندگان قرار دهنـد

د توانمندي .اوطلبان را داشته باشندهاي ساير
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به بخشي به شيوه تنوع.6 و ويژه با توجه به تنوع رشته هاي پذيرش دانشجو ها

گونه كه در مقدمه طرح عنوان شده است از ضرورتي مقاطع تحصيلي، همان

برا ناپذير برخوردار است، اما واقعيت اين اجتناب ست كه دستيابي به اين مرحله نه تنها

سازي كند، بلكه تصويب طرح پيشنهادي موجب يكسانا نمياثر تصويب قانون تحقق پيد

.و مانع اصلي تنوع در پذيرش دانشجو است

و تشكيالت وزارت علوم،)2(ماده»ب«به استناد بند.7 قانون اهداف، وظايف

ب و ضوابط پذيرش دانشجو بايد از سوي آن وزارت و فناوري، معيارها ه مراجع تحقيقات

در ذيصالح پيشنهاد شود، حال آنكه تصويب طرح مورد اشاره، حقوق قانوني وزارت علوم

.اين خصوص را نقض مي كند

با اجراي پذيرش بايد گفت سهميه به مناطق محروم اختصاصدرخصوص.8

آموختگان مستعد مناطق مندي برابر دانش هاي سراسري امكان بهره اي در آزمون سهميه

سا تكميلي كشور در قياس با دانشهاي موجود تحصيالت محروم از فرصت ير آموختگان

و تمهيد جديد بهديگري مناطق وجود دارد .رسد نظر نمي ضروري

و پذيرش دانشجو در دورهبررسي مواد در هاي تحصيالت تكميلي طرح سنجش

به مي :شرح زير اشاره كرد توان به نكاتي

ب)1(در ماده.1 و نياهتعاريف بكارگرفته شده دقيق نيست بر.ه اصالح داردز عالوه

و اين، صرف به» پذيرش«نظر از اشكال در تعريف، در طرح، الفاظ سنجش بعضاً نابجا

وو تبصره)5(كارگرفته شده است، از جمله در ماده  هاي آن، بررسي سوابق تحصيلي

و اختراع به عنوان اجزا و پژوهشي، فناوري ازيآموزشي و ي از سنجش معرفي شده است

و مكان برگزاري جلسات براي، اطالع)7(ديگر در ماده سوي رساني در خصوص زمان
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و ارزيابي اين سوابق به دانشگاه بنابراين اگر كاربرد. ها تكليف شده است بررسي

كهو تبصره)5(در ماده» سنجش« هاي آن موضوعيت داشته باشد بدان معني است

و پژوهشي مؤسسهوها دانشگاه پذيرنده دانشجو نقشي در پذيرش هاي آموزش عالي

و سازمان سنجش بايد عالوه بر برگزاري آزمون، بررسي سوابق دانشجو نخواهند داشت

و دردسرساز است تمامي داوطلبان را نيز بر عهده بگيرد كه فعاليتي توان . فرسا، پرهزينه

در پذيرشها ها محول است، بايد بر نقش دانشگاه اما اگر اين بخش از كار به دانشگاه

وو نه فقط در اطالع،دانشجو و مكان برگزاري جلسات بررسي رساني در خصوص زمان

كه در چنين صورتي بررسي اي شفاف تصريح شود طرح به گونه ارزيابي سوابق، در متن

نه» پذيرش«موارد مذكور در چارچوب  مي»سنجش«و .گيرد قرار

و كننده اين تداعي)1(از ماده»ت«بند.2 مفهوم است كه دانشگاه آزاد اسالمي

مـ سسات آموزش عالي غيردولتيؤم و سسات پژوهشي تحت پوششؤغيرانتفاعي

و بهداشت قرار ندارند م. وزارتين علوم ب سسهؤحال آنكه كليه لحاظه هاي نامبرده شده

و پژوهشي حسب مورد از وزارتين تبعيت مي .ندنك اجراي مقررات مختلف آموزشي

و)2(ي تحصيالت تكميلي، به شرح مذكور در ماده شورا.3 ، از افرادي پرمشغله

و پرمسئوليت متشكل است كه به هيچ وجه نمي توانند وظايف محوله را چنانكه بايد

حاضر وظايف محوله به شوراي درحالي است كه اوالً درحالاين.شايد به انجام رسانند

هيري تحصيالت تكميلي توسط شوراي عالي برنامه ت علميئزي متشكل از صدها عضو

هر در گروه ميهاي مختلف علمي و بهداشت انجام و ثانياً براي يك از وزارتين علوم شود

و دبيرخانه تعريف نشده است .شوراي مذكور در طرح دبير
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درصد از ظرفيت تحصيالت تكميلي به مناطق30طرح،)6(به موجب ماده.4

ح : ال آنكهمحروم اختصاص داده شده است،

مصوب تخصيص اين سهميه در مغايرت با قانون برقراري عدالت آموزشيـ

هاي تحصيالت تكميلي در پذيرش دانشجو در دورهمجلس شوراي اسالمي 19/2/1389

.است

هاي جاري نظير استعدادهاي درخشان، مربيان اين تخصيص بي توجه به سهميهـ

.و ايثارگران صورت گرفته است

مـ هربا توجه به هاي يك از رشته محلحدوديت ظرفيت پذيرش دانشجو در

و شكست حاصل از اعمال سهميه دوره هاي مختلف، اختصاص هاي تحصيالت تكميلي

ازسه ب ظرفيت ميه جز با افزايش درصد بااليي دكتري، صوص در دورهخههاي اصلي،

.پذير نيستعمالً امكان

م در طرح تعريف نشده است، بايد توجه داشت كه نظر از اينكه مناطق محروصرفـ

پ و اجتماعي خانوادهمحروميت افراد بر اساس و نه بر اساس منطقه ايگاه اقتصادي

.ي استيسكونت فرد، قابل شناسا

بهـ صورت مازاد بر ظرفيت اصلي يا در محدوده ظرفيت نحوه اختصاص ظرفيت،

م درياصلي، در طرح مشخص نشده است، كه اين ابهام تواند مشكالت قابل توجهي را

.اجرا ايجاد كند

ب هاي دوره با توجه به محدوديت ظرفيتـ ويژه دورهههاي تحصيالت تكميلي

تر به جاي دكتري، اختصاص سهميه به مفهوم پذيرش داوطلباني با درجه علمي ضعيف

ا .ستداوطلباني با درجه علمي باالتر، در تعارض با اصل اجراي عدالت آموزشي



___________________________________________________�	

و نتيجه جمع  گيري بندي

هاي انجام يافته در سوابق ورود مجلس شوراي اسالمي به موضوع با عنايت به بررسي

و كنكور از طريق ارائه طرح قانوني، گزارش هاي تحقيقاتي، مؤسسههاي پژوهشگران

و ديدگاه ديدگاه نظراني صاحبها هاي اداره كل تنقيح قوانين مجلس شوراي اسالمي

و حاصل برگزاري دو جلسه   هاي مجلس در مركز پژوهش»يميز آموزش عال«دانشگاهي

و نتيجه شرح زير جمع به :شودميگيري بندي

و هاي ورودي دانشگاه آزمون.1 هاي آموزش عالي، از جنس امور اجرايي مؤسسهها

ويژهبه هاي تحصيالت دانشگاهي هاي ورودي دوره به بيان ديگر آزمون.و نه تقنيني است

مدت توانند از ضوابط ثابتي حتي طي يك دوره ميان هاي تحصيالت تكميلي نمي در دوره

و برنامه زيرا منابع، روش. پيروي كنند و تحقيقاتي دانشگاه ها، داوطلبان ها هاي آموزشي

و پذيرش دانشجو درحالمرتباً و به اين لحاظ بنيان ثابتي را براي سنجش تغييرند

در نمي در. نظر گرفتتوان اينكه قوانين جاري نيز از بدو تأسيس آموزش عالي نوين

.ستند خود دليلي بر درستي اين مدعاا ايران تاكنون بر چنين روشي صحه گذاشته

هاي توسعه علمي كشور اجراي برنامهدرتواند بنابراين ورود مجلس به اين حوزه مي

. چالش ايجاد كند

مج.2 و پذيرش دانشجو در اداره كل تدوين قوانين لس، ارائه طرح سنجش

و هفتادوپنجمهاي تحصيالت تكميلي را مشمول اصل دوره قانون اساسي دانسته است

و عالوه بر آن به و قانون سنجش دليل همپوشاني محتوايي زيادي كه بين اين طرح

و مراكز آموزش عالي مصوب پذيرش دانشجو در دانشگاه وجود دارد، 10/6/1392ها
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كها ، مشكالتي در اجراي هر دو قانون ايجاد]طرح[ در صورت تصويب«عالم كرده است

.»خواهد شد

به دوره.3 ويژه دوره دكتري عصاره نظام آموزش عالي كشور هاي تحصيالت تكميلي

ميليون دانشجو را عمدتاً بايد5/4ي مصروفه برايها شوند، تا آنجا كه هزينه محسوب مي

از بين مجموعهها به اين لحاظ انتخاب مناسبترين. دوره دكتري بازيافتدر دستاوردهاي 

و عالق و در عين حال تضميني مندان ورود به اين دوره ضرورتي اجتنابداوطلبان ناپذير

فراهم آوردن امكان ادامه تحصيل داوطلبان مناطق كمتر.بر عدالت آموزشي است

و رشتههاي كشو ترين دانشگاه يافته در بزرگ توسعه گيري از نظام هاي پرطرفدار با بهرهر

به سهميه منزله فراهم آوردن شانس ادامه تحصيل بندي مناطق در پذيرش دانشجو عمالً

ت اي براي ورود به دوره استعدادهاي منطقه و دليل روشني بر اين هاي تحصيالت كميلي

پ هاي دوره به بيان ديگر بخش قابل توجهي از ورودي.ستمدعا هاي ايه دانشگاههاي

ميكشور را داوطلبان مناطق دو  و بنابرو سه كشور تشكيل آموختگان اين دانشدهند

بز دانشگاه ضمن اينكه منافع. نيستند» محرومغير«رگ كشور لزوماً افراد مناطق هاي

كند كه دوره دكتري به داوطلباني اختصاص يابد كه بتوانند برنامه توسعه ملي ايجاب مي

.انداز را محقق كنندو به تبع آن اهداف سند چشم علمي كشور

و قانونگذاران استفاده بهينه از امكانات نكته قابل تأمل اينكه مسئوليت نمايندگان

بر در جهت حفظ منافع ملي است حال آنكه توزيع كرسي هاي دكتري بين داوطلبان نه

و اساس توانمندي منطقه از امكانات هاي علمي، بلكه بر اساس محروميت فرد داوطلب

.شود محسوب مي
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برقراري عدالت آموزشي در پذيرش دانشجو طرح پيشنهادي در تعارض با قانون.4

و تشكيالت 29/1/1389هاي تحصيالت تكميلي مصوب در دوره ، قانون اهداف، وظايف

و قانون برنامه پنجم توسعه است كه قانون اول برقراري و فناوري وزارت علوم، تحقيقات

مي هرگونه سهميه جديدي را براي دوره ق هاي تحصيالت تكميلي منع و انون دوم كند،

و معيارهاي پذيرش دانشجو را از جمله اختيارات اصلي وزارت علوم،  پيشنهاد ضوابط

و قانون برنامه، تصميم و فناوري قرار داده است گيري در خصوص پذيرش تحقيقات

هاي دانشگاهي را خارج از آزمون سراسري به حوزه ستادي آموزش دانشجو در پرديس

.عالي محول كرده است

كنندگان كه بارها يكي از داليل نگارش طرح عنوان شده است ايتي شركتنارض.5

هر. تواند مالك مطمئني باشد نمي در اين خصوص بايد توجه داشت كه در آزموني كه از

ميدا 18 داوطلب از نحوه17طبيعي نيست اگر كه شود، غير وطلب يك نفر پذيرفته

و پذيرش نارضايتي احساس كنند، ضمن آنكه  آن يك نفر پذيرفته شده هم سنجش

و رشته مورد عالقه مي و رشته تواند با توجه به دانشگاه و دانشگاه آن اش اي كه در

و احوالي طبيعي است. پذيرفته شده است رضايت كامل نداشته باشد در چنين اوضاع

كنند، حال آنكه گيرندگان معطوف كه اكثريت ناراضيان، دليل ناكامي خود را به آزمون

و داوطلب زياد، اين اتفاق در هر آزموني به هر صورت كه باشدب ا توجه به ظرفيت اندك

كما. اعتماد داشته باشند ذيربطمگر اينكه داوطلبان به نهادهاي. ناپذير است اجتناب

هاي معتبر خارج از كشور كه از طريق پذيرش نسبت اينكه اين اعتماد در مورد دانشگاه
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ميبه انتخاب دانشجو اقدا و فرد پذيرشم دهد نشده به خود اجازه نمي كنند، وجود دارد

و درخواست احقاق حق به مراجع مختلف رجوع كند به .1عنوان معترض

كننده در جلسات ميز آموزش عالي با طرح مخالفت اكثريت دانشگاهيان شركت

به. آميز طرح در صورت تصويب است دهنده زمينه عدم اجراي موفقيت پيشنهادي، نشان

اين لحاظ توجه به محيط پشتيبان اجراي طرح از جمله مواردي است كه بايد مورد

.دهندگان قرار گيرد توجه رأي

آن،طرح پيشنهادي داراي نواقص قابل توجهي است.6 اما مهمترين نقيصه

و پذيرش دانشجو« به» شوراي سنجش يا شوراي تحصيالت تكميلي است كه با توجه

و مسئوليت سمت ت ها وان انجام وظايف محوله را، كه هاي اعضا، تحت هيچ شرايطي

ريزي وزارتين انجام مي شود نخواهد داشت، مگر حال حاضر توسط شوراي عالي برنامهدر

اينكه تشكيل دبيرخانه بزرگي در حد شوراهاي مذكور، براي انجام امور مربوط به 

ك تصميم ه اين خود به بزرگ شدن سازي در كنار شوراي تحصيالت تكميلي لحاظ شود

و از هفتادوپنجمعدم رعايت اصل دولت از يك سو سوي ديگر منجر قانون اساسي

.شود مي

به 18/9/1386مجلس شوراي اسالمي مورخ 382 در مشروح مذاكرات جلسه علني.1 و طرح نحـو«در بحث مربوط ه سـنجش
و حتي يك فوريـت آن مـورد موافقـت مجلـس شـوراي اسـالمي قـرار» ...ي تخصصي پذيرش دانشجو دوره دكتر كه دو فوريت

و نهايتاً به عدم پيگيري : عادل آذر آمده استح انجاميد به نقل از آقايطر نگرفت
دو. شودمي اي انتخاب ها سليقه در دانشگاه! دوستان استدالل كردند كه آقا...« اي كارخانـه آقـايت بزرگواري مثـلساز
م و ارقام اينيانتظار و آمار را ما عدد داريم، آمار داريم، ارقام داريم، درصد فراوانـي. چنين ادعاي عجيبي را بكنندرفت با عدد هـا

هـا در همـين سـال توزيـع پـذيرش. هاي مادر مراجعه كنيـد داريم به دانشگاه تهران مراجعه كنيد به تربيت مدرس، به دانشگاه
و گروه مرجع پاكي مثل اعضـاي را اينچنين دانشگاهچ ها توزيع شده دانشگاهرا دربياوريد، بين تمام 1385و سال 1386 هايمان

ميئهي  بريم؟ت علمي را زير سؤال
براين چنين ادعاه ميايي، ادعاهاي بزرگي است داريم و به علم توهين كنيم، به توليدكننـدگان علـم تـوهين خالف علم

ن مي و اين چنين حركتي را هي.ا را بگيريمه احترام دانشگاه ...كنيم كنيم، اين چنين كار .»ت علمي را ارج بنهيمئاعضاي
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پر براي دوره.7 و پرجاذبه تحصيالت تكميلي كه حسب مورد در هاي طرفدار

مي آزمون و پذيرش هاي مربوط درصد اندكي پذيرفته شوند هر روشي كه براي سنجش

ها به كار گرفته شود، همواره وجود عده زيادي معترض دورهدانشجو در اين 

به اجتناب و معترضان نيز مي ناپذير است خود را به گوش كوشند تا صداي طور طبيعي

و از در اما پاسخ به اين اعتراض. جمله نمايندگان مجلس برسانندهمه مسئوالن ها لزوماً

تا. سازي است در گروي اعتماد لي مشكلوضع قانون جديد نهفته نيست، بلكه حل اصو

و متوليان اجرائيات كشور در فرهنگ عمومي جايي زماني كه اعتماد به نهادها، مسئولين

و طرح از ها را تقليل نمي هاي مشابه اعتراض نداشته باشد، تصويب اين طرح دهد، بلكه

م گروهي به گروه ديگر انتقال مي و مبادا طرحي به اجرا گذاشته شود كه ترين ناسبدهد

هاي تحصيالت تكميلي هاي ورودي دوره داوطلبان در رديف معترضان به نتايج آزمون

.قرار گيرند

،ارائه شده به اين شكل قابليت تصويب نداردطرح با عنايت به مراتب فوق

و اصالح كلي قرار گيرد پيشنهاد مي و براساس طراحي گردد طرح مورد بازبيني

و تأييد آن اقدام به الگوي مشخص جهت مقطع كار و دكتري شناسي ارشد

. تدوين مواد طرح بر اين اساس شود
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و مĤخذ  منابع

.قانون برنامه پنجم توسعه.1
و فناوري.2 و تشكيالت وزارت علوم، تحقيقات .قانون اهداف، وظايف
و طرح.3 .هاي مرتبط ساير قوانين، مصوبات
.1386آذرماه18، مورخ 382، جلسه مشروح مذاكرات مجلس شوراي اسالمي.4
و پذيرش دانشجو در دوره جمع.5 هاي بندي نظرات در خصوص طرح يك فوريتي سنجش

و برنامه)8/2/1393(تحصيالت تكميلي  .ريزي آموزش عالي، مؤسسه پژوهش
و پذيرش دانشجو در دوره.جاوداني، حميد.6 هاي بازكاوي كارشناسي طرح قانون سنجش

و مراكز آموزشي، در دانشگاهتحصيالت تكميلي  و برنامه مؤسسهها ، ريزي آموزش عالي پژوهش
1393.

و 9/2/1393مورخ،29،30هاي مجلس، جلسات مركز پژوهشگزارش ميز آموزش عالي،.7
13/2/1393.
من.8 هاي قانوني، ظر طرحبررسي رويكرد مجلس شوراي اسالمي به بخش آموزش عالي از

ش هاي مجلس، فصلن مركز پژوهش و پژوهش، .41،1382امه مجلس
و پذيرش دانشجو دوره دكتراي تخصصي«اظهارنظر كارشناسي درباره.9 طرح نحوه سنجش

و آموزش عالي كشور دانشگاه و مراكز پژوهشي دفتر مطالعات هاي مجلس،، مركز پژوهشها
.1386 اجتماعي،

و پذيرش دانشجو در دورهاظهار.10 ، الت تكميليهاي تحصي نظر در خصوص طرح سنجش
كل تدوين قوانين مجلس شوراي اسالمي، .1393اداره
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و پذيرش دانشجو در دوره«اظهارنظر كارشناسي درباره:عنوان گزارش هاي طرح سنجش
و مراكز آموزش عالي كشوردر تحصيالت تكميلي  »دانشگاهها

و تحقيقاتگروه( مطالعات اجتماعي:نام دفتر )آموزش
و تدوين  احمد خدادادي، احمد داوري، فاطمه سبزعلي:كنندگان تهيه

 اصل، علي اخوان بهبهاني ايروان مسعودي:علميانناظر
و تحقيقات:متقاضي  كميسيون آموزش

ميز آموزش(هاي تخصصي كنندگان در نشست شركت: اظهارنظركنندگان خارج از مركز
، جمشيد حاجتي)به نمايندگي از معاون آموزشي دانشگاه آزاد اسالمي(اصغر جعفري علي): عالي

و آموزش پزشكي( زاده، مهدي رفيع)به نمايندگي از سوي معاون آموزشي وزارت بهداشت، درمان
سا)معاون آموزشي دانشگاه صنعتي اميركبير( ،)معاون آموزشي دانشگاه فرهنگيان(كي، رضا

معاون اجرايي مؤسسه(، معصومه قارون)معاون آموزشي دانشگاه صنعتي شريف(محمدحسن سعيدي
و برنامه مدير تحصيالت تكميلي دانشگاه علوم(، محمود قاضي خوانساري)ريزي آموزش عالي پژوهش
آزيمعاون اجرا(، محمدرضا مهرادفر)پزشكي تهران ، سيدصادق نبوي)مون دانشگاه آزاد اسالميي مركز

معاون آموزشي دانشگاه عالمه(اللهي، نادر نعمت)مدير تحصيالت تكميلي دانشگاه فرهنگيان(
و(، عبدالرحيم نوه ابراهيم)طباطبائي به نمايندگي از سوي معاون آموزشي وزارت علوم، تحقيقات
هي(و غالمرضا يادگارزاده) فناوري مئعضو )ركز تحقيقات سازمان سنجش آموزش كشورت علمي

ــ: ويراستار تخصصي
ــ:ويراستار ادبي

ــ: هاي كليدي واژه

 20/1/1393:تاريخ شروع مطالعه
 18/3/1393:تاريخ خاتمه مطالعه

 25/3/1393: تاريخ انتشار


