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 مصوب  آيين نامه اجرايي قانون سنجش و پذيرش دانشجو در دانشگاهها و مراكز آموزش عالي كشور

2040339315 

   :در اين آيين نامه اصطالحات زير در معاني مشروح به كار مي روند -2ماده 

  -2931مصوب  -قانون : قانون سنجش و پذيرش دانشجو در دانشگاهها و مراكز آموزش عالي كشور -الف

   ( قانون1شورا: شوراي سنجش و پذيرش دانشجو موضوع ماده ) -ب

   دبيرخانه: دبيرخانه شورا -پ

 سازمان: سازمان سنجش آموزش كشور -ت

( عضو صاحب راي تشكيل و رسميت مي يابد و تصميمات آن بر اساس راي 5جلسات شورا با حضور حداقل ) -1ماده 

 .زم االجرا خواهد بود( عضو صاحب راي معتبر و ال4موافق حداقل )

 .دبيرخانه شورا در سازمان تشكيل و مستقر مي گردد -2تبصره 

جلسات شورا هر سه ماه يكبار با دعوت دبير شورا تشكيل مي گردد. در صورت ضرورت، با درخواست  -1تبصره 

 .( عضو )صاحب رأي( جلسات فوق العاده با دعوت دبير شورا تشكيل مي شود9حداقل )

 .بالغ مصوبات شورا با رييس و پي گيري اجراي آنها بر عهده دبير شورا مي باشدا -0تبصره 

 .موضوعات براي طرح در شورا جمع بندي و توسط دبير شورا مطرح مي شود -9تبصره 

( قانون، شورا مي تواند براي بررسي هاي علمي، فني و آماري الزم در مورد ماموريت 9در اجراي تبصره ماده ) -0ماده 

محوله نسبت به تشكيل كارگروه هاي تخصصي اقدام نمايد. حدود اختيارات و وظايف كار گروه هاي تخصصي به  هاي

تصويب شورا خواهد رسيد. اعضا و رييس كارگروه هاي تخصصي پس از تصويب در شورا با حكم رييس شورا منصوب 

 .مي شوند

لي را در زمان تعيين شده توسط شورا به سازمان وزارت آموزش و پرورش موظف است اطالعات سوابق تحصي -9ماده 

 .ارايه دهد

به منظور تعيين و تنظيم سابقه تحصيلي متقاضيان ورود به دانشگاهها و مراكز آموزش عالي موضوع قانون،  -5ماده 

وزارت آموزش و پرورش موظف است ضمن استاندارد سازي امتحانات )از نظر سطح دشواري و اصول سنجش و اندازه 

تدابير الزم را مطابق مصوبات شوراي عالي آموزش و پرورش و با رعايت اصول سنجش و  يري سئواالت امتحاني(،گ

 .اندازه گيري به عمل آورد
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( قانون، راهكارهاي اجرايي تحقق وظايف شورا در خصوص سنجش و پذيرش دانشجو براي 9در اجراي ماده ) -6ماده 

كشور اعم از دولتي و غير دولتي در مقاطع كارداني )پيوسته و ناپيوسته(، كارشناسي  كليه دانشگاهها و مراكز آموزش عالي

 : پيوسته، كارشناسي ارشد پيوسته، دكتري حرفه اي و دكتري پيوسته عبارتست از

 .تعيين دروس موثر سوابق تحصيلي و تعيين ضريب هر درس در هر گروه آزمايشي - الف

 .در هر سال تعيين روش پذيرش رشته محل ها - ب

 .تصميم گيري در خصوص سنجش و پذيرش داوطلبان فاقد سوابق تحصيلي يا داراي سوابق تحصيلي ناقص - پ

 .نظارت بر نحوه سنجش علمي و پذيرش دانشجو - ت

( 5تعيين مالك هاي الزم براي نحوه پذيرش رشته محل ها بر اساس يكي از روش هاي پيش بيني شده در ماده ) - ث

 .قانون

 .تصميم گيري در خصوص ساير موضوعات ارجاعي از سوي رئيس شورا - ج

( قانون، روش پذيرش دانشجو با توجه به ظرفيت رشته محل ها و تقاضاي 5( ماده )9در اجراي تبصره ) - تبصره

مان قبل ز، قبل از آزمون تعيين و ضمن اطالع رساني اوليه از طريق ساداوطلبان به صورت ساالنه تا پايان شهريور ماه

 .از ثبت نام اعالم مي شود

( قانون متناسب با ميزان تحت پوشش قرار 5( ماده )4ميزان تاثير سوابق تحصيلي ساالنه موضوع تبصره ) -7ماده 

 .گرفتن دروس سال هاي تحصيلي مختلف، به صورت تدريجي افزايش مي يابد

لتي موظفند قبل از هر گونه پذيرش، به منظور انطباق كليه دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي دولتي و غير دو -8ماده 

 .با مصوبات شورا، هماهنگي الزم را با دبيرخانه سازمان انجام دهند

 رمعاون اول رييس جمهو  اسحاق جهانگيري

 


