
آئین نامه تسهیالت آموزشی دانشجویان شاهد و ایثارگر

  :تعريف-

  :ير تعريف مي شوندثارگر در اين آيین نامه به شرح زواژه ھاي شاھد و اي

  .درصد و باالتر اطالق مي شود٧٠واژه شاھد به فرزند و زوجه شھید، مفقود االثر، اسیر و جانباز : الف

  :زير اطالق مي شودواژه ايثارگر بر يكي از مصاديق : ب

  .رزمنده اي كه حداقل ش شماه حضور داطلبانه در جبھه داشته باشد-

  .درصد نقص عضو داشته باشد٢٥جانبازي كه حداقل -

  .آزاده اي كه حداقل ش شماه سابقه اسارت داشته باشد-

مھلت تعیین شده براي ثبت نام به دانشجوي جانبازي كه به علت ادامه درمان نتواند در : ٣تبصره الحاقي به ماده -٢

مشروط بر اينكه گواھي پزشكي معتبري كه به تأيید كمیسیون پزشكي و يا پزشك (مراجعه كند اجازه داده مي شود 

  .كه تا زمان حذف و اضافه انتخاب واحد كند) معتمد دانشگاه دسیده باشد ارائه نمايد

  .واحد انتخاب نمايند١٠گر مي توانند در ھر نیمسال حداقل دانشجويان شاھد و ايثار: ١١تبصره الحاقي به ماده -٣

واحد درسي فارغ التحصیل مي ٨دانشجوي شاھد و ايثارگري كه با گذراندن : ١١ماده ٥تبصره الحاقي به تبصره -٤

د واح٨باشد مي تواند در دوره تابستاني حداكثر ١٥شود، در صورتي كه میانگین نمرات نیمسال ماقبل او حداقل 

  .انتخاب نمايد

دانشجوي ايثارگري كه به دلیل انجام معالجات پزشكي ناشي از صدمات جنگ نتواند : ١٤تبصره الحاقي به ماده -٥

ن پزشكي يا .در جلسه و يا جلسات امتحاني درس يا دروس گرفته شده شركت كند، تأيید مدارك توسط كمیسي

از طرف گروه آموزشي ذيربط تعیین مي شود حداكثر تا پايان پزشك معتمد دانشگاه، مي تواند طبق برنامه اي ك ھ

  .در غیر اينصورت درس يادروس مذكور حذف مي شود. نیمسال بعدي در امتحان آن درس يا دروس شركت نمايد

تشخیص موجه يا غیر موجه بودن غیبت دانشجويان شاھد و ايثارگر در كالس درس و : ١٦تبصره الحاقي به ماده -٦

  .جلسه امتحان باستاد امور دانشجويان شاھد و ايثارگر دانشگاه مي باشديا در 

دانشجوي شاھد و ايثارگر مي تواند دو درس نظري خود را تا پنج ھفته مانده به : ١٧تبصره الحاقي به تبصره ماده -٧

  .كمتر نشودواحد١٠پايان نیمسال تحصیلي حذف نمايد، مشروط بر اينكه تعداد واحدھاي باقي مانده او از 

تشخیص قادر نبودن به ادامه تحصیل در نیمسال موردنظر براي دانشجويان شاھد و : ١٩تبصره الحاقي به ماده -٨

  .ايثارگر باستاد امور دانشجويان شاھد و ايثارگر دانشگاه میباشد

انباز ، با توجه به وضعیت براي دانشجويان ج) میان ترم و پايان ترم(مدت زمان امتحان : ٢٣تبصره الحاقي به ماده -٩

جسماني آنھا بنا به تشخیص كمیسیون پزشكي يا پزشك معتمد دانشگاه و تأيید ستاد امور دانشجويان شاھد و 

  .برابر مدت زمان معمول آن قابل افزايش است٢ايثارگر دانشگاه، حداكثر تا 

% ٣٥به تحصیل جانباز با حداقل نمرات مردودي سه ددرس دانشجويان شاغل : ٢٦تبصره الحاقي به ماده - ١٠

در میانگین نمرات آنان محسوب نمي شود، مشروط بر ) به بعد٦٧وروديھاي (به باال % ٥٠جانبازي و زوجه جانباز 

١٢اينكه نمرات ھر يك از دروس مزبور پس از اخذ آنھا در اولین فرصت ممكن و شركت در امتحانھاي آن كمتر از 

  .نباشد

اضافه جانبازي يك درس به % ١٠باشد، به ازاي ھر % ٣٥ازي كه درصد جانبازي آنان بیش از براي دانشجويان جانب

  .سه درس فوق افزوده مي شود و در ھر حال تعداد دروس حذف شده نبايد از پنج درس تجاوز نمايد



ير شرايط در دو دانشجويان شاھد و ايثارگر مي توانند دروس مزبور را با رعايت سا: ٦٥تبصره الحاقي به ماده - ١١

  .نیمسال تكرار كنند

در صورتي كه مرخصي براي درمان صدمات ناشي از جنگ باشد و مدت درمان بیش از : ٣٣تبصره الحاقي به ماده - ١٢

يك ماه ادامه يابد و مدارك مربوط مورد تأيید كمیسیون پزشكي يا پزشك معتمد دانشگاه باشد آن نیمسال جزو 

  .ب نمي شودسنوات تحصیلي دانشجو محسو

براي دانشجويان شاھد و ايثارگر، نمرات دروس گذرانده شده كه در دانشگاه مقصد : ٤٦تبصره الحاقي به ماده - ١٣

  .پذيرفته نشده است در میانگین كل او محاسبه نمي شود

  .مي كندواحد درسي كفايت ١٤براي دانشجويان شاھد و ايثارگر، گذراندن حداقل : ٥٥تبصره الحاقي به ماده - ١٤

دانشجويان شاھد و ايثارگر مي توانند در صورت موافقت شوراي آموزشي دانشگاه : ٥٦تبصره الحاقي به ماده - ١٥

.فارغ از شرايط احراز رتبه نسبي از مقطع باالتر به مقطع پايین تر تغییر رشته دھند

  

  آئین نامه نقل و انتقال دانشجویان شاهد در دانشگاههاي کشور

  :مقدمه

مبني بر بھبود بخشیدن به برنامه ھاي ) مدظله العالي(مقام معظم رھبري ٥/٨/٧٥راستاي فرمايشات مورخ در 

شوراي ١٣/٧/٧٤آموزشي و فرھنگي فرزندان و ھمسران معزز شاھد با اولويت خاص و با عنايت به مصوبه مورخ 

دانشجوي شاھد اين آئین نامه كه پس از طرح و برنامه در خصوص تدوين آئین نامه نقل و انتقال فرزندان و ھمسران

تأيید ستادھاي مركزي شاھد وزارتین فرھنگ و آموزش عالي و بھداشت، درمان و آموزش پزشكي و تصويب ستاد 

به تصويب نھايي شوراي طرح و برنامه امور فرھنگي فرزندان معزز شاھد رسید ٤/١١/٧٥برنامه ريزي در جلسه مورخ 

  .در كلیه دانشگاھھاي كشور قابل اجرا است٧٦- ٧٧لي از نیمسال اول سال تحصی

الزم به ذكر است كه فرزندان و ھمسران معزز شاھد ھمانند ساير دانشجويان كشور از مزاياي آئین نامه ھاي جاري 

نقل و انتقال وزارتین فرھنگ و آموزش عالي و بھداشت، درمان و آموزش پزشكي برخوردارند، لكن بدلیل ضرورت حفظ 

ام و تجمع خانواده ھايي كه در آنھا يگانه فرزند ذكور و يا فرزندان اناث و ھمسر موفق به تحصیل در مراكز آموز انسج

عالي مي شون اين آئین نامه به صورت خاص براي اين قبیل خانواده ھا از سوي شوراي طرح و برنامه امور فرھنگي 

. شاھد تصويب و جھتا اجرا ابالغ مي گردد

  

  :١ماده 

یالت موضوع اين آئین نامه تك فرزندان ذكور و كلیه فرزندان اناث و ھمسرات شاھد را در مقاطع مختلف تحصیلي تسھ

  .در كلیه دانشگاھھا و مؤسسات آموزش عالي كشور شامل مي شود

ساير فرزندان معزز شاھد در صورت درخواست مي توانند از مزاياي آئین نامه ھاي جاري نقل و انتقال : ١تبصره 

  .وزارتین استفاده نمايند

.دوره ھاي دكتري تخصصي مشمول اين آئین نامه نخواھند بود: ٢تبصره 

  

  : ٢ماده 



كلیه دانشگاھھا و مؤسسات آموزش عالي وابسته به وزارت فرھنگ و آموزش عالي موظفند در ھر سال تحصیلي با 

از ثبت نام و در ابتداي ترم در شروع سال اين آئین نامه پس١درخواست انتقال دانشجويان شاھد مذكور در ماده 

.تحصیلي خارج از ضوابط نقل و انتقال آئین نامه آموزشي موافقت نمايند

  

  :٣ماده 

) كارداني، كارشناسي، كارشناسي ارشد و دكتري غیر تخصصي(سھمیه پذيرش در ھر مقطع تحصیلي % ٢حداكثر 

درمان و آموزش پزشكي جھت انتقال فرزندان و ھمسران در ھر دانشگاه يا دانشكده تحت پوشش وزارت بھداشت 

  .در شروع ھر سال تحصیلي اختصاص مي يابد) ١(شاھد جديد الورود موضوع ماده 

در شروع ھر سال ) ١(توسط دانشجويان جديد الورود موضوع ماده % ٢در صورت عدم تكمیل سقف : ١تبصره 

  .تحصیلي اختصاص مي يابد

از سھمیه فوق به % ٥/٠توسط دانشجويان جديد الورود، حداكثر تا سقف % ٢یل سقف در صورت عدم تكم: ١تبصره 

  .دانشجويان شاھد ورودي سالھاي قبل تخصیص مي يابد

مالك تعیین ظرفیت پذيرش ھر مقطع تحصیلي دفترچه راھنماي آزمون سراسري، دفترچه ھاي راھنماي : ٢تبصره 

  .ارشناسي ارشد سال ورود دانشجو مي باشدآزمون كارداني به كارشناسي، كارشناسي به ك

با توجه به محدوديت ظرفیت دوره دكتري دندانپزشكي سھمیه انتقالي دانشجويان شاھد در اين دوره تحت : ٣تبصره 

رشته ھاي % ٢تجاوز نخواھد كرد، بعبارت ديگر در صورت عدم تكمیل و استفاد ه از سھمیه % ٢ھر شرايطي از 

.د سھمیه اين رشته ھا قابل استفاده در رشته دندانپزشكي نخواھد بودپزشكي و داروسازي مازا

  

  :٤ماده 

افراد واجد شرايط با تأيید و معرفي بنیاد شھید انقالب اسالمي و از طريق معاونتھاي ذيربط در وزارت فرھنگ و آموزش 

  عالي، بھداشت درمان و آموزش پزشكي به دانشگاه مقصد معرفي خواھند شد


