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آنـی

معاونان محترم آموزشی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی

با سالم و احترام
در خصوص پذیرش بدون آزمون" استعدادهای درخشان" و "طرح شهیداحدی" در مقطع دکتری در 

سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ موارد زیر را به استحضار میرساند:
الف) ابالغیه شماره ۲/۵۷۶۶۹ مورخ ۱۴۰۰/۳/۲۲ (تصویر پیوست) وزارت عتف درخصوص مصوبات هفتاد و 
دومین جلسه شورای هدایت استعدادهای درخشان به تاریخ ۱۴۰۰/۲/۷ مربوط به تسهیالت بنیاد ملی نخبگان 

(طرح شهیداحدی) برای ادامه تحصیل در دوره دکتری تخصصی به شرح ذیل میباشد:
۱- دانشگاه اختیار دارد حداکثر معادل بیست درصد از ظرفیت پذیرش با آزمون شیوه آموزشی پژوهشی دوره 
روزانه دکتری خود در هر کدرشته محل تحصیل را با هماهنگی بنیاد ملی نخبگان و پس از تایید سازمان 
سنجش آموزش کشور، به دانش آموختگان دوره کارشناسیارشد حائز شرایط آییننامه «پذیرش بدون 

آزمون استعدادهای درخشان در دوره تحصیلی دکتری» اختصاص دهد.
۱-۱- ظرفیت پذیرش گفته شده در بند ۱، مازاد بر ظرفیت مندرج در ماده ۱ آیین نامه یادشده است.

۲-۱- در صورت وجود متقاضیانی که یکی از شرایط آیین نامه یادشده را ندارند، موارد توسط بنیاد ملی 
نخبگان به دبیرخانه شورای هدایت استعدادهای درخشان اعالم و در صورت نیاز به بررسی در کمیته 

کارشناسی مسائل استعدادهای درخشان مطرح و اعالم نظر شود.
۳-۱- دستورالعمل اجرایی مربوط به بندهای ۱ و ۱-۲ توسط بنیاد ملی نخبگان با هماهنگی وزارت عتف و 

این سازمان تهیه و متعاقباً به دانشگاهها اعالم خواهد شد.
ب) دستورالعمل اجرایی شماره ۲۰۲۰۲ مورخ ۱۴۰۰/۴/۷ به همراه آییننامهها، اصالحیهها و ابالغیههای 

پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در مقطع دکتری به پیوست ارسال میشود. 
الزم است دانشگاهها و موسسات آموزش عالی، وضعیت علمی متقاضیان را براساس شرایط و ضوابط مربوط  -۱

بررسی و اعالم نمایند.
نحوه ارسال اسامی دانشجویان پذیرش شده در سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ تنها از طریق پرتال ارتباطی  -۲
این سازمان صورت خواهد پذیرفت. دانشگاهها و موسسات آموزش عالی میبایست، اطالعات متقاضیان را 
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از تاریخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۵ لغایت ۱۴۰۰/۰۶/۱۵ در پرتال ارتباطی درج نمایند، بدیهی است در غیراینصورت 
وضعیت هیچ متقاضی خارج از پرتال ارتباطی این سازمان بررسی نخواهد شد.

در صورت وجود ابهام و یا هرگونه پرسشی در رابطه با مفاد آییننامه یادشده، مقرر فرمایند با حوزه معاونت  -۳
محترم آموزشی وازرت عتف مکاتبات الزم صورت گرفته، تا به هنگام تکمیل اطالعات در پرتال ارتباطی 

این سازمان مشکلی ایجاد نشود.
در پایان موجب امتنان خواهد بود که تاکید برای دقت در حین بررسی و درج اطالعات خواسته شده در پرتال 
ارتباطی و یا صدور و تایید معرفینامه افراد مشمول به عمل آید تا اختالف و یا اشتباهی در خصوص پذیرش 
افراد صورت نپذیرد. بدیهی است عواقب ناشی از ارائه اطالعات ناصحیح بعهده آن دانشگاه است و هیچگونه 

مسئولیتی متوجه این سازمان نخواهد بود.

رونوشت:
      ـ معاون محترم آموزشی وزارت عتف برای استحضار.

      ـ مدیرکل محترم دفتر برنامهریزی آموزش عالی وزارت عتف برای استحضار.


