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رؤسا/سرپرستان محترم مراکز آموزش علمی کاربردی استان گیالن

موضوع: در خصوص پذیرش مدارک دانشگاه علمیکاربردی

با سالم و احترام

عطف به نامه شماره ۱۴۰۰/۴۵۷۰۷/م مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۱ دفتر امور حقوقی 
دانشگاه، موارد زیر را به اطالع میرساند:

با توجه به گزارشهای واصله در خصوص عدم پذیرش مدارک این دانشگاه از سوی 
برخی از سازمانها و دستگاههای اجرائی، با عنایت به لزوم اجرای بند ۹ اصل سوم قانون 
اساسی جمهوری اسالمی ایران مبنی بر رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادالنه برای همه 
در تمام زمینههای مادی و معنوی و اجرائی نمودن بند ب ماده ۶۵ برنامه ششم توسعه دایر 

بر افزایش سهم آموزشهای مهارتی در نظام آموزشی، اقدامات زیر صورت گرفته است: 

در خصوص عدم پذیرش مدارک تحصیلی مقاطع کاردانی و کارشناسی رشته مدیریت  .۱

خانواده از سوی سازمانها و دستگاههای اجرائی و همچنین سایر رشتهها از سوی وزارت 

نفت، مراتب تحت شماره ۹۵/۳۲۵۵/م مورخ ۱۳۹۵/۷/۲۸ و ۹۵/۳۶۰۶۷/م مورخ 

۱۳۹۵/۸/۱۸ به معاونت محترم وقت رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی 

کشور و همچنین معاونت محترم وقت توسعه سرمایه انسانی و مدیریت وزارت نفت 

منعکس و برابر پیگیری بعدی، مقرر شد عناوین رشتهها و گروههای درسی از سوی دفتر 

برنامه ریزی درسی در سامانه وزارت عتف بارگذاری شده و به سازمان مذکور ارسال شود.

در خصوص ارگانهای دارای مراکز علمی کاربردی، نیز برابر پیشنهاد شماره  .۲

۸۷۶۷ مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۳ و دستور مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۱۱ ریاست محترم وقت 

دانشگاه، مقرر شد با ابالغ اخطار، در صورت عدم رفع مشکل، نسبت به حذف کد 

رشته محلهای اینگونه مراکز اقدام شود.

با عنایت به شکایات واصله در خصوص عدم پذیرش مدارک تحصیلی دانشگاه از سوی  .۳

سپاه پاسداران انقالب اسالمی، نیروی انتظامی و ارتش جمهوری اسالمی و با اخطار بند 

فوق ، مراتب در خصوص ارتش جمهوری اسالمی ایران تحت شمارههای ۹۵/۵۳۶۸۴/م 

مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۲ با فرماندهی دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش و سپس با شمارههای 

۹۶/۴۱۱/م/د مورخ ۱۳۹۶/۲/۱۷ و ۹۶/۳۱۲۸/م/د مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۹و ۹۶/۴۹۴۸۳/م 

مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۷ با معاونت محترم تربیت و آموزش ارتش جمهوری اسالمی ایران 
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منعکس گردیده که با رفع برخی ابهامات، مراتب پذیرش تحت شماره 

۳۱۱۵/۱۵/۴۵۶۴/آ/۹۶ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۲۰ به دانشگاه و با شماره ۳۱۱۵/۱۵/۵۰۶۶/آ/۹۶ 

مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۸ به امیر معاونت محترم نیروی انسانی آجا ابالغ گردید.

مراتب در خصوص سپاه پاسداران تحت شماره ۹۶/۲۸۵۷۹/م مورخ ۱۳۹۶/۷/۳منعکس  .۴

گردیده که با عنایت به عدم پاسخگوئی علیرغم پیگیریهای عدیده، نهایتًا تحت 

شمارههای ۹۶/۴۱۴۴۹/م مورخ ۱۳۹۶/۹/۲۰ و ۹۷/۱۶۶۰۸/م مورخ ۱۳۹۷/۷/۱۰ به 

ریاست محترم ستاد کل نیروهای مسلح منعکس و برابر جلسه منعقده مورخ ۱۳۹۷/۷/۱۰ 

با نماینده اعزامی ایشان (مدیر محترم آموزش عالی ستاد کل نیروهای مسلح و مشاور 

ایشان) در دفتر معاونت محترم وقت آموزشی دانشگاه و پیگیری های بعدی، نامه شماره 

۲۷۱۱۰۰/۳/۳۱۳۹/۹۸۷۲۱ مورخ ۱۳۹۸/۵/۲۸ معاونت محترم آموزش و پژوهش ستاد 

کل نیروهای مسلح در خصوص اعتبار مدارک تحصیلی دانشگاه برای نیروهای مسلح 

واصل گردیده، مشکل عدم پذیرش را شامل ماهیت مدارک تحصیلی این دانشگاه ندانسته 

بلکه به مباحثی از قبیل: نیاز سنجی سازمانی و تناسب با ساختار، لزوم هم راستا بودن 

مدرک با رسته شغلی و غیر مرتبط بودن برخی رشته ها با اهداف سازمانی اشاره نموده 

بودند که مراتب تحت شماره ۹۸/۴۱۲۵/م د مورخ ۱۳۹۸/۶/۲۶ به فرماندهی محترم سپاه 

پاسداران انقالب اسالمی منعکس گردید.

مراتب در خصوص نیروی انتظامی نیز تحت شماره ۲۴۶۴۹/م مورخ ۱۳۹۶/۶/۸  .۵

منعکس که با پیگیری موسسه آموزش عالی علمی کاربردی، موضوع مرتفع گردید.

نامههای شماره ۹۷/۴۹۰۳۴/م مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۴و ۱۴۰۰/۷۱۴۰۰۸۳۶/م د مورخ  .۶

۱۳۹۷/۱۲/۴/و۱۴۰۰/۷/۲۶ نیز به پژوهشگاه قوه قضائیه و ریاست محترم سازمان 

صدا و سیما منعکس گردیده است.

شایان ذکر است باستناد تبصره ۲ ماده ۱۳ آئین نامه نظام آموزش مهارت و فناوری 

مصوبه مورخ ۱۳۹۰/۸/۱ هیات محترم وزیران (دارندگان مدارک تحصیلی و گواهینامههای 
آموزشی این نظام از تمامی مزایای قانونی اشتغال و دریافت تسهیالت برخوردار هستند).

همچنین باستناد ماده ۱۲ همان آئین نامه (سطوح تحصیلی در هر دو نظام آموزش 

عالی نظری و نظام آموزش عالی مهارت و فناوری از نظر ارزش همطراز بوده و فارغ 
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التحصیالن هر یک از سطوح تحصیلی در این دو نظام می توانند بر اساس شرایط عمومی 

و اختصاصی پذیرش، در سطوح باالتر در هر یک از دو نظام ادامه تحصیل دهند).

همچنین باستناد ردیف ۴ بند ج ماده ۲ قانون اهداف، وظایف و تشکیالت وزارت 

علوم، تحقیقات و فناوری مصوب ۱۳۸۳/۵/۱۸ مجلس شورای اسالمی، تعیین ضوابط و 

ارزشیابی علمی مدارک فارغ التحصیالن و تائید ارزش علمی مدارک دانشگاهها و مراکز 

آموزش عالی جزء ماموریتهای اصلی و حدود اختیارات وزارت علوم، تحقیقات و 

فناوری بوده برابر آراء متعدد صادر از هیات عمومی دیوان عدالت اداری، تعیین ضوابط 

ارزشیابی علمی مدارک فارغ التحصیالن و تایید ارزش علمی مدارک دانشگاهها و مراکز 

آموزش عالی (دولتی یا غیر دولتی) داخل کشور (به استثنای گروه پزشکی) از جمله 

ماموریت های اصلی و حدود اختیارات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بوده و کلیه 

سازمانها، ارگانها و اشخاص حقیقی و حقوقی را فاقد صالحیت اظهار نظر در خصوص 

مدارک دانسته حتی بخشنامه های دارای تبعیض در خصوص میانگین نمرات ماخوذه 

بر اساس نوع دانشگاهها و عدم پذیرش مدارک دانشگاهی را ابطال نموده است.


