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  136751: شماره
  16/8/1387:مورخ 

 وزارت علوم، تحقیقات و فناوري ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
ی در سـال  هاي مادر و مهم دولت قانون افزایش ظرفیت پذیرش دانشجو در دانشگاه

که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و یکم مهرماه یکهزار و سیصد  1387
بـه تأییـد    1/8/1387و هشتاد و هفت مجلس شوراي اسالمی تصویب و در تـاریخ  

مجلـس   7/8/1387مـورخ   43584/228شوراي نگهبان رسیده و طی نامه شماره 
 . گردد ابالغ می شوراي اسالمی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجرا

 
قانون افزایش ظرفیت پذیرش دانشجو در دانشگاههاي مادر و مهم دولتی 

 1387در سال 
هـاي   ماده واحده ـ ظرفیت پذیرش دانشجو که از طریق آزمون سراسري در رشـته  

 : هاي شوند در رشته روزانه در دانشگاههاي مادر و مهم دولتی پذیرش می
 . الف ـ فنی و مهندسی و پزشکی

هاي علوم انسـانی کـه مـورد     ب ـ حقوق و به تشخیص وزارت علوم در سایر رشته 
 :یابد به صورت زیر افزایش می. تقاضاي باالي داوطلبان است

کـاهش ظرفیـت پـذیرش     1386نسبت به سال  1387هایی که در سال  ـ رشته1 
 . یابد افزایش می 1386اند به میزان ظرفیت پذیرش دانشجو در سال  داشته

هـاي   در رشـته  1387به ظرفیت پـذیرش دانشـجو در سـال    %) 10(ده درصد ـ 2
شـود بـا جابجـایی در     ـ به دولت اجازه داده مـی 1تبصره. گردد الذکر اضافه می فوق

ــرمایه  ــی سـ ــاري و تملـــک دارایـ ــارات جـ ــارد   اعتبـ ــود میلیـ ــغ نـ ــا مبلـ اي تـ
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را به  اعتبارات موردنیاز) 101000(ردیف ) 15(ریال از جزء ) 90،000،000،000(
 . دانشگاههاي ذیربط پرداخت نماید

ـ افزایش ظرفیت ایجادشده بر طبق ایـن قـانون براسـاس نمـره زیرگـروه      2تبصره
 3و  2، 1صرفاً بـا تـأثیر سـهمیه منـاطق      1387مربوطه در آزمون سراسري سال 

هـاي دیگـر صـورت     کشوري و به صورت آزاد و بدون تأثیر هرگونه سـهمیه بنـدي  
 . گیرد می

آوري موظف است گزارش کاملی از اقـدامات   ـ وزارت علوم، تحقیقات و فن3تبصره
هاي صورت گرفته در دانشگاهها را بـه کمیسـیون آمـوزش و تحقیقـات      و پذیرش

 . مجلس ارائه نماید
یابـد،   ـ دانشگاههایی که براساس این ماده واحده ظرفیت آنها افزایش مـی 4تبصره

 : عبارتند از
لم و صنعت ایران ـ صنعتی اصفهان ـ امیرکبیر ـ شیراز    تهران ـ صنعتی شریف ـ ع  

ـ شهیدبهشتی ـ تبریز ـ مشهد ـ علوم پزشکی تهران ـ علوم پزشکی شهیدبهشتی     
ـ علوم پزشکی ایران ـ علوم پزشکی شیراز ـ علوم پزشکی اصفهان ـ علوم پزشـکی     

 . تبریز ـ علوم پزشکی مشهد ـ علوم پزشکی اهواز ـ علوم پزشکی کرمان
نون فوق مشتمل بر ماده واحده و چهـار تبصـره در جلسـه علنـی روز یکشـنبه      قا

مورخ بیست و یکم مهرمـاه یکهـزار و سیصـد و هشـتاد و هفـت مجلـس شـوراي        
 .به تأیید شوراي نگهبان رسید 1/8/1387اسالمی تصویب و در تاریخ 




