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نهایی شدن آییننامه کارشناسی، ارشد و دکتری/معرفی رشتههای جدید  
  

مدیرکل دفتر برنامهریزی آموزش عالی وزارت علوم گفت: آییننامه آموزشی مقطع  کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری
تا آخر این ترم نهایی خواهد شد.

  

دکتر عبدالرحیم نوه ابراهیم در گفتوگو با خبرنگار دانشگاهی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با بیان اینکه در این
آییننامه مواردی مانند حذف نمره تکرقمی از  کارنامه، افزایش کاهش سنوات و... بررسی میشود، افزود: این آییننامه

اکنون  در حال بررسی و مطالعه است. تاکنون جلسات مختلفی توسط معاونان آموزشی  برگزار شده و پیشنهادات مختلفی
در این مورد جمعآوری شده است. همچنین موضوع  اخیرا به مسوولان مناطق ده گانه آموزشی که اخیرا تشکیل شده است

منتقل شد  تا این موضوع در هر منطقه بررسی شده و نظرات ابلاغ شود.

  

وی تاکید کرد: تا ابلاغ آییننامه جدید در مورد مواردی مانند نمره صفر در کارنامه و... مانند گذشته تصمیمگیری میشود.

برنامههای درسی بازنگری شدهاند  
  

مدیرکل دفتر برنامهریزی آموزش عالی وزارت علوم در ادامه از ارتقای کیفیت  نظارتها خبر داد و گفت: علاوه بر
ارتقای کیفیت نظارتها، برنامههای درسی  مورد بازنگری قرار گرفت و بسیاری از برنامههای درسی در همه مقاطع به روز 

شدهاند.

  

نوهابراهیم ادامه داد: برای مثال دو هفته گذشته برنامه سه درس مدیریت  دولتی، مدیریت صنعتی و مدیریت بازرگانی که
از رشتههای پرطرفدار طرفدار  هستند بازنگری شد. این بازنگری پس از بررسی شورای تحول به وزارت علوم منتقل  شد

سپس در شورای عالی برنامه ریزی آموزشی وزارت علوم به تصویب رسید و هم  اکنون دانشگاهها میتوانند از آن استفاده
کنند.

  

وی از معرفی رشتههای جدید خبر داد و اظهار کرد: در دورههای کارشناسی ارشد  و دکترا رشتههای جدیدی معرفی شده
است. برای مثال در مقطع دکترا، علوم  شناختی از رشتههای جدید است. همچنین رشتههای جدیدی در زمینههای فنی 

مهندسی، مدیریت، آینده پژوهی معرفی شده است که به ارتقای مدیران بخشهای  مختلف و در نتیجه رشد و توسعه اقتصادی
کمک میکند.
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مدیرکل دفتر برنامهریزی آموزش عالی وزارت علوم در ادامه در مورد اصلاح  آیین نامه جدید پذیرش بدون آزمون در
مقطع کارشناسی ارشد و دکترا توضیح داد:  این آیین نامه در تابستان تصویب و به دانشگاهها ابلاغ شد.

  

نوهابراهیم در مورد شرایط پذیرش بدون آزمون در مقطع دکترا اظهار کرد: برای  ورود به مقطع دکترا بدون آزمون دارا
بودن معدل 16 برای مقطع کارشناسی و  معدل 17 برای مقطع کارشناسی ارشد لازم است همچنین نباید دو سال بیشتر از 

فارغ التحصیل شدن از مقطع کارشناسی ارشد گذشته باشد.

  

وی ادامه داد: البته شرطهای دیگری مانند دارا بودن نمره 500 تافل یا معادل  آن و همچنین 10 نمره از فعالیتهای
پژوهشی هم مهم است. یعنی فردی که 10  نمره فعالیتهای پژوهشی را ندارد نمیتواند برای ورود به مقطع دکترا اقدام 

کند. همچنین یک جدول 100 امتیازی موجود است که دانشجویان در آن با یکدیگر  مقایسه میشوند.

  

مدیرکل دفتر برنامهریزی آموزش عالی وزارت علوم در مورد این جدول توضیح  داد: 100 نمره این جدول شامل 40
امتیاز فعالیت پژوهشی، 30 امتیاز آموزشی و  30 امتیاز مصاحبه میشود.

  

نوهابراهیم در مورد مقطع کارشناسی ارشد گفت: در این آیین نامه امتیازاتی  برای افرادی که رتبه کارشناسی آنها در 10
درصد بالاترین دانشجویان باشد  قائل شدیم و 10 درصد از بالاترین نمرههای دورههای کارشناسی برای ورورد به  مقطع

دکتری بدون آزمون انتخاب میشوند.
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