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 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 2422 :ماره دادنامهش

 21/8/1398 :دادنامه ختاري

 97/1815: روندهپ شماره

 : هیأت عمومی دیوان عدالت اداریمرجع رسیدگی

 سازمان بازرسی کل کشور: یشاك

سته شکايت و خوا ضوع  شجویان دکتر 11بند ابطال : مو صی اشیوه نامه تدوین و دفاع از پایان نامه دان ص ی تخ

 مصوب هفتاد و هفتمین جلسه شورای تحصیالت تکمیلی دانشگاه علوم پزشکی کرمان 9/6/1393مورخ 

سرپرست معاونت حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه  :كار گردش     

 اعالم کرده است که: 16/4/1397-80459شماره 

 حضرت حجت االسالم و المسلمین جناب آقای بهرامی "  

 رئیس محترم دیوان عدالت اداری         

 سالم علیکم   

ی تخصصی مصوب هفتاد و اشیوه نامه تدوين و دفاع از پايان نامه دانشجويان دكتر ،احتراماً به استحضار می رساند  

سه  شد كه هفتمین جل سازمان با قوانین انطباق داده  شکی كرمان در اين  شگاه علوم پز صیالت تکمیلی دان شورای تح

صويب و  شکی كرمان اقدام به ت شگاه علوم پز شرح زير معطوف می دارد: دان سیها به  توجه جنابعالی را به نتايج برر

شجويان دكتر شیوه نامه تدوين و دفاع از پايان نامه دان صی ااجرای  ص شورای ی تخ سه  صوب هفتاد و هفتمین جل م

 شیوه نامه مذكور )برخالف  11( نموده و در بند 9/6/1393تحصیالت تکمیلی دانشگاه علوم پزشکی كرمان )مورخ 

 
 آدرس: تهران بزرگراه شهید ستاری بلوار شهید مخبری نبش خیابان ایران زمین

 

Instagram.com/dotic.ir

http://instagram.com/dotic.ir


 
َّبِعُو  ا اْلَهوي اَْن تَعِدلُوافاَل تَت

 دادنامه

2 

 

 29/8/1386( مصروب سری و پنجمین جلسره مورخ ph.dآيین نامه آموزش دوره تخصرصری ) 43ماده  5تبصرره 

صی را چاپ  ص شجويان دكترای تخ شرط الزم برای دفاع از پايان نامه دان شکی(  شورای عالی برنامه ريزی علوم پز

حداقل دو مقاله ايندكس نوع يک حاصل از كار خود ) مستخرج از پايان نامه( قرار داده كه اين تعداد در آيین نامه 

برخالف ماده  23/7/1396له می باشد. همچنین شورای تحصیالت تکمیلی آن دانشگاه در تاريخ ياد شده يک مقا

در ده درصد  (1)آيین نامه مذكور مصوب نموده است كه دانشجويان دكترای تخصصی با انتشار يک مقاله تیپ  43

ست  شد با يک مقاله نیز مجوز  ISIبرتر لی شجو دارای ثبت اختراع با شت. در حالی و يا چنانچه دان دفاع خواهد دا

 كه: 

اوالً: شورای عالی انقالب فرهنگی به عنوان مرجع عالی سیاستگذاری، تعیین خط مشی، تصمیم گیری و هماهنگی و   

صمیمات  شود و ت سوب می  ستهای كلی نظام مح سیا شور در چارچوب  شی ك شی و پژوه هدايت امور فرهنگی، آموز

 20روزنامه رسمی( و به استناد بند  15/10/1367-1540) به نقل از شماره  آن الزم االجرا و در حکم قانون است

شورای عالی  25/11/1377-دش/4229و نامه شماره  5/8/1377و  21/7/1377-430و  429مصوبه جلسات 

، بندهای 1364قانون تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب سال  7و  2انقالب فرهنگی و مواد 

، شورای 1367قانون تشکیالت و وظايف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب سال  1ماده  16، 4، 1

عالی برنامه ريزی علوم پزشررکی به منظور تحقس سرریاسررتها و خط مشرری ها و اجرای مصرروبات شررورای عالی انقالب 

شکی شی ت صويب آيین نامه ها و مقررات آموز ست و مطابس بند  شدهل فرهنگی در امر برنامه ريزی و تدوين و ت  2ا

آيین نامه شورای عالی برنامه ريزی علوم پزشکی، تهیه و تصويب آيین نامه های آموزشی و پژوهشی، تغییر  (1) ماده

 و اصالح آيین نامه ها بر عهده آن شورا می باشد.

شگاه ها، مطابس ماده   شکیل هیأتهای امناء  7 ثانیاً: هیأت امنا به عنوان مرجع برنامه ريز و تصمیم گیر در دان قانون ت

 ورای عالی رش 23/6/1367و  9-183و  181وسسات آموزش عالی و پژوهشی )مصوبات جلسات ردانشگاه ها و م
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شته و  اه مبنی بر نمی تواند اختیاری به تشکیالت دانشگانقالب فرهنگی(، فقط در حیطه اداری و استخدامی اختیار دا

 تدوين آيین نامه ها و شیوه نامه های آموزشی بدهد.

شماره    سب نامه  صی 18/2/1397-م/942/97ثالثاً: ح ص شکی و تخ شورای آموزش پز شی و دبیر   معاون آموز

مصوب  آيین نامه آموزشی دوره دكترای تخصصی 54وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مطابس مفاد ماده 

وم پزشکی آيین نامه مذكور در همه رررورای عالی برنامه ريزی علرررش 29/8/1386ورخ ررری و پنجمین جلسه مرررس

درمان و آموزش پزشکی سراسر دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی و موسسات وابسته به وزارت بهداشت، 

صیلی  سال تح شجويان ورودی  شور جهت دان شیوه نامه  1387-1388ك شد. بنا به مراتب  و بعد الزم االجرا می با

صوبه مورخ  شکی كرمان 23/7/1396فوق الذكر و م شگاه علوم پز صیالت تکمیلی دان مغاير با قوانین  ،شورای تح

ضع شده و خارج از حدود و اختیارات وا ضا ياد  شخیص و ابطال آن در هیأت عمومی ديوان مورد تقا . مزيد ستت

  "امتنان است از نتیجه اقدام و تصمیم متخذه اين سازمان را مطلع نمايید.

 متن شیوه نامه در قسمت مورد اعتراض به قرار زیر است:  

  " ............. 

شد ك -11    شجو زمانی مجاز به دفاع از پايان نامه می با صل از كار خود  1داقل دو مقاله ايندكس نوع ح هدان حا

سانیده و يا گواهی پذيرش آنها را اخذ نموده  سئول به چاپ ر سنده اول يا م ستخرج از پايان نامه( را به عنوان نوي )م

  "باشد، ذكر آدرس دانشگاه علوم پزشکی كرمان برای دانشجو الزامی است.

شگاه عل   شکایت مذکور، رئیس دان سخ به  ستان کرمان به در پا شتی، درمانی ا شکی و خدمات بهدا وم پز

 توضیح داده است که: 30/7/1397-16098/1/10موجب الیحه شماره 

 ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری "  

 موضوع: پاسخ به دادخواست سازمان بازرسی      
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 با سالم   

سه پرونده    شور به كال سی كل ك سازمان بازر ست  صوص دادخوا ضوع  9709980905801171احتراماً در خ مو

ی تخصصی با قوانین موارد ذيل را به استحضار ااع از پايان نامه دانشجويان دكترررردوين و دفررروه نامه ترررانطباق شی

صره  ساس تب ساند: بر ا شورای عالی برنامه ريزی علوم  43ماده  5می ر صوب  صی م ص شی دوره تخ آيین نامه آموز

شور مورخ  شکی ك صريح  29/8/1386پز ست كه برای دفاع از پايان نامه چاپ و يا ارائه گواهی پذيرش  شدهت ا

شده  صوص تعیین تعداد مقاله به  1در مجالت تیپ حداقل يک مقاله نمايه  صمیم گیری در خ شد و ت الزامی می با

 مجری دوره گذاشته شده است، در اين راستا ساير دانشگاه های تیپ يک علوم پزشکی كشور عهده دانشگاه های

پ و يا ارائه گواهی )تهران، اصفهان، مشهد، شیراز، تبريز( جهت دفاع از پايان نامه اين دسته از دانشجويان، شرط چا

را به تصويب رسانده اند. لذا به جهت حفظ شتاب علمی كشور در چشم انداز  1پذيرش دو مقاله در ژونالهای تیپ 

و رسرریدن كشررور به رتبه اول منطقه در تولید علم و با توجه به رقابت تنگاتنگی كه بین كشررورهای منطقه  1404

شگاه های مجری دوره ها سه به عنوان نهاد  ph.dی وجود دارد كلیه دان س صیالت تکمیلی مو شورای تح صويب  به ت

قانونی نظارت بر دوره های تحصیالت تکمیلی تعداد دو مقاله را شرط دفاع از پايان نامه قرار داده اند. اين دانشگاه 

شگاه های دول ساير دان صوبه  هفتاد و هفنیز هم گام با  شور مطابس م صیالت تکمتتی ك شورای تح سه  میلی ین جل

الزم االجرا  1/1/1394شرریوه نامه تدوين و دفاع از پايان نامه را تصررويب و از مورخ  9/6/1393دانشررگاه مورخ 

است و همگام با توسعه كمی همواره خود را ملزم به حفظ كیفیت آموزش و شأنیت دانشگاه به عنوان يکی از  كرده

سال سانی در نظام  شگاه های برتر تربیت كننده نیروی ان صد و دان صوبه يک شور می داند. با اين حال مطابس م مت ك

شگاه مورخ  صیالت تکمیلی دان شورای تح سه  شر  23/7/1396سی و هفتمین جل و با عنايت به كیفیت مقاالت منت

از  ISIو ده درصد برتر لیست  1( می توانند با انتشار يک مقاله تیپ ph.dشده، دانشجويان دوره دكتری تخصصی )

شگاه پايان نامه خو صیالت تکمیلی دان شورای تح سه  شمین جل ش صد و پنجاه و  صوبه يک د دفاع نمايند و نیز طبس م

 ( كه وارد سنوات مازاد شده باشند ) از نیم سال دهم( باph.dی تخصصی )ا، دانشجويران دكترر4/6/1397مرورخ 
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مقاله به مجله معتبر )ساب مستخرج از پايان نامه )به عنوان نويسنده اول و يا مسئول( و ارسال  ISIچاپ يک مقاله 

میت( مقاله دوم می تواند از پايان نامه خود دفاع نمايند. در پايان تاكید می كند كه اين دانشررگاه تمام اهتمام خود 

ضمن در نظر گرفتن تن ست تا  صیل را به كار گرفته ا شور كمک الزم را به كاهش طول مدت تح گناهای كنونی ك

( نموده و در عین حال به عنوان يک دانشگاه مجری دوره های دكترای تخصصی ph.dدانشجويان دكتری تخصصی )

 " رسالت خود را جهت تربیت و آموزش نیروی انسانی كارا و شايسته به انجام رساند.

لت اداری      لت و  رئیسبا حضوووور  21/8/1398در تاریخ  هیأت عمومی دیوان عدا معاونین دیوان عدا

پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به و  مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و رؤسااداری و 

 .زیر به صدور رأی مبادرت کرده استشرح 

 هیأت عمومی رأی

شورای عالی برنامه ریزی  35جلسه آیین نامه آموزشی دوره تخصصی، مصوب  43ماده  5به موجب تبصره 

، چاپ یک مقاله به زبان انگلیسی از کار تحقیقاتی از رشته مربوطه و مرتبط 29/8/1386علوم پزشکی مورخ 

آیین نامه مذکور، این آیین نامه در همه  54با موضوع پایان نامه کفایت می کند و از آنجا که به موجب ماده 

پزشکی و موسسات وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دانشگاه ها و دانشکده های علوم 

به بعد الزم االجرا اعالم شده است. نظر  1387-1388سراسر کشور جهت دانشجویان ورودی سال تحصیلی 

 11به اینکه در این آیین نامه اختیاری برای دانشگاه ها برای وضع مقررات مغایر تعریف نشده است، بند 

خارج از کرمان ی تخصصی دانشگاه علوم پزشکی اوین و دفاع از پایان نامه دانشجویان دکترشیوه نامه تد

قانون تشکیالت و آيین دادرسی ديوان عدالت  88و ماده  12ماده  1و مستند به بند  هحدود اختیارات وضع شد

 ./ ابطال می شود 1392مصوب سال  اداری

 محمدكاظم بهرامی                                                            

 رئیس هیأت عمومی ديوان عدالت اداری                                                       
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