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قانون برقراري عدالت آموزشي در پذيرش دانشجو در 

 92/1/1832هاي تحصيالت تکميلي و تخصصي مصوب  هدور

 مجلس شوراي اسالمي

بندي در پذيرش دانشجوو در   از تاريخ تصويب اين قانون سهميه -ماده واحده

( هاي پزشکي و غيرپزشجکي  اعم از رشته) هاي تحصيالت تکميلي و تخصصي دوره

آمجده ممنجو    در ذيج    که موارديي دولتي و غيردولتي به جز ها دانشگاهدر کليه 

 :است

قانون ايواد تسهيالت براي ورود رزمندگان و جهادگران داوطلجب بسجيوي    -1

، جانبازان، و اصالحات بعدي شام  ايثارگران عالي آموزشو مؤسسات  ها دانشگاه به

 خانواده مفقوداالثرها و شهدا به قوت خود باقي است؛

ها  يمان به خانمهاي تخصصي زنان و زا پذيرش در رشته( %111) صددرصد -2

 يابد؛ اختصاص مي

 هاي دسجتياري پزشجکي   سهميه مازاد بر ظرفيت در رشته( %11) ده درصد -3

به مناطق محجرو   ( درمان و آموزش پزشکي، هاي مورد نياز وزارت بهداشت رشته)

شدگان مکلفند بجه مجدت سجه برابجر      يابد و پذيرفته اختصاص مي داوطلبان بومي به

در مناطق محرو  خدمت کنند و افجرادي کجه سجابقه    فاً صر طول مدت تحصي  را

خدمت در اين مناطق را دارند حجداکثر تجا پجنا سجال از تعهجد خدمتشجان کسجر        

 گردد؛ مي

درمان و آموزش پزشکي عجالوه بجر سجهميه تعيجين     ، وزارت بهداشت -تبصره

تواند سهميه خاص مازاد بجر ظرفيجت    مي ،شده براي دستياري پزشکي در اين بند

هاي مورد نياز از داوطلبان زن و با تصويب    شده براي نقاط محرو  و تخصصاعال
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شدگان ملز  به تعهد خدمت عنوان شده در اين  وزيران اعمال نمايد. پذيرش هيأت

 باشند. بند مي

سهميه مازاد بر ظرفيت در مقطع دکتجري بجراي مربيجان    ( %11) ده درصد -4

نمره آخرين ( %01) هشتاد درصد منوط به کسب حداق ( حداق  يک نفر)رسمي 

 يابد؛ فرد پذيرفته شده اختصاص مي

سهميه مازاد بجر ظرفيجت دسجتياري بجه نيروهجاي      ( %5/2) دو و نيم درصد -5

درمجان و آمجوزش پزشجکي    ، وزارت بهداشت تأييدهاي مورد نياز با  مسلح در رشته

 نمجره آخجرين فجرد پذيرفتجه شجده     ( %01) منوط به کسب حداق  هشجتاد درصجد  

 يابد؛ اختصاص مي

اختصجاص سجهميه    درخصجوص  انقالب فرهنگي عالي شورايمصوبه  -1تبصره 

 براي نخبگان و استعدادهاي برتر به قوت خود باقي است.

بندي براي تحصيالت تکميلي به جز  کليه قوانين و مقررات سهميه -9تبصره 

ر پجذيرش  موارد مصرح در اين قانون از جمله قانون تخصيص سهميه براي زنجان د 

 گردد. لغو مي 1332هاي تخصصي پزشکي مصوب  دستياري رشته

 است. االجرا  اين قانون از زمان تصويب الز  -8تبصره 

قانون فوق مشتم  بر ماده واحده و سه تبصجره در جلسجه علنجي روز يکشجنبه     

نجه مولجش شجوراي     و هشتاد و و سيصد هزار يکمورخ بيست و نهم فروردين ماه 

 شوراي نگهبان رسيد. تأييدبه  1/2/1301و در تاريخ تصويب  اسالمي
 

علي الريواني -رييش مولش شوراي اسالمي  
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