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  در دانشگاھھاي كشورآئین نامه نقل و انتقال دانشجويان شاھد 

  :مقدمه

مبنـي بـر بھبـود بخشـیدن بـه برنامـه ھـاي        ) مدظلـه العـالي  (مقام معظم رھبري  ٥/٨/٧٥در راستاي فرمايشات مورخ 

شـوراي   ١٣/٧/٧٤آموزشي و فرھنگي فرزندان و ھمسران معزز شاھد با اولويـت خـاص و بـا عنايـت بـه مصـوبه مـورخ        

نقل و انتقال فرزندان و ھمسران دانشجوي شاھد اين آئین نامـه كـه پـس از    طرح و برنامه در خصوص تدوين آئین نامه 

تأيید ستادھاي مركزي شاھد وزارتین فرھنگ و آموزش عالي و بھداشـت، درمـان و آمـوزش پزشـكي و تصـويب سـتاد       

د رسـید  به تصويب نھايي شوراي طرح و برنامه امور فرھنگي فرزندان معزز شاھ ٤/١١/٧٥برنامه ريزي در جلسه مورخ 

  .در كلیه دانشگاھھاي كشور قابل اجرا است ٧٦-٧٧از نیمسال اول سال تحصیلي 

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

رند، لكن بدلیل ضرورت حفـظ  نقل و انتقال وزارتین فرھنگ و آموزش عالي و بھداشت، درمان و آموزش پزشكي برخوردا

انسجام و تجمع خانواده ھايي كه در آنھا يگانه فرزند ذكور و يا فرزندان اناث و ھمسر موفق بـه تحصـیل در مراكـز آمـوز     

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

  . ابالغ مي گردد شاھد تصويب و جھتا اجرا

  :١ماده 

تسھیالت موضوع اين آئین نامه تك فرزندان ذكور و كلیه فرزندان اناث و ھمسرات شاھد را در مقاطع مختلـف تحصـیلي   

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

آئـین نامـه ھـاي جـاري نقـل و انتقـال       ساير فرزندان معزز شاھد در صـورت درخواسـت مـي تواننـد از مزايـاي      : ١تبصره 

  .وزارتین استفاده نمايند

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

  : ٢ماده 

عالي موظفند در ھر سال تحصـیلي بـا   كلیه دانشگاھھا و مؤسسات آموزش عالي وابسته به وزارت فرھنگ و آموزش 

اين آئین نامه پـس از ثبـت نـام و در ابتـداي تـرم در شـروع سـال         ١درخواست انتقال دانشجويان شاھد مذكور در ماده 

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

  :٣ماده  

) ي، كارشناسي، كارشناسي ارشد و دكتري غیـر تخصصـي  كاردان(سھمیه پذيرش در ھر مقطع تحصیلي % ٢حداكثر 

در ھر دانشگاه يا دانشكده تحت پوشش وزارت بھداشت درمان و آموزش پزشـكي جھـت انتقـال فرزنـدان و ھمسـران      

  .در شروع ھر سال تحصیلي اختصاص مي يابد) ١(شاھد جديد الورود موضوع ماده 
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در شـروع ھــر ســال  ) ١(يان جديـد الــورود موضـوع مــاده   توســط دانشــجو% ٢در صــورت عـدم تكمیــل سـقف   : ١تبصـره  

  .تحصیلي اختصاص مي يابد

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

  .دانشجويان شاھد ورودي سالھاي قبل تخصیص مي يابد

صیلي دفترچه راھنمـاي آزمـون سراسـري، دفترچـه ھـاي راھنمـاي       مالك تعیین ظرفیت پذيرش ھر مقطع تح: ٢تبصره 

  .آزمون كارداني به كارشناسي، كارشناسي به كارشناسي ارشد سال ورود دانشجو مي باشد

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

رشـته ھـاي   % ٢واھد كرد، بعبـارت ديگـر در صـورت عـدم تكمیـل و اسـتفاد ه از سـھمیه        تجاوز نخ% ٢ھر شرايطي از 

  .پزشكي و داروسازي مازاد سھمیه اين رشته ھا قابل استفاده در رشته دندانپزشكي نخواھد بود

  :٤ماده 

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

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


