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آئین نامه تسھیالت آموزشي دانشجويان شاھد و ايثارگر

  :تعريف -

  :واژه ھاي شاھد و ايثارگر در اين آيین نامه به شرح ززير تعريف مي شوند

  .درصد و باالتر اطالق مي شود ٧٠واژه شاھد به فرزند و زوجه شھید، مفقود االثر، اسیر و جانباز : الف

  :واژه ايثارگر بر يكي از مصاديق زير اطالق مي شود: ب

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

  .درصد نقص عضو داشته باشد ٢٥جانبازي كه حداقل  -

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

كه به علت ادامه درمان نتواند در مھلت تعیین شده براي ثبـت نـام    به دانشجوي جانبازي: 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 نمايند ١٠دانشجويان شاھد و ايثارگر مي توانند در ھر نیمسال حداقل : ١١ه ماده تبصره الحاقي ب -٣

واحد درسي فـارغ التحصـیل مـي     ٨دانشجوي شاھد و ايثارگري كه با گذراندن : ١١ماده  ٥تبصره الحاقي به تبصره  -٤

واحـد   ٨انـد در دوره تابسـتاني حـداكثر    باشـد مـي تو   ١٥شود، در صورتي كه میانگین نمرات نیمسال ماقبل او حـداقل  

  .انتخاب نمايد

دانشجوي ايثارگري كه به دلیل انجام معالجات پزشكي ناشـي از صـدمات جنـگ نتوانـد     : ١٤تبصره الحاقي به ماده  -٥

ن پزشـكي يـا   .در جلسه و يا جلسات امتحاني درس يا دروس گرفته شده شركت كند، تأيیـد مـدارك توسـط كمیسـي    

نشگاه، مي تواند طبق برنامه اي ك ھاز طرف گروه آموزشي ذيربط تعیین مـي شـود حـداكثر تـا پايـان      پزشك معتمد دا

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

و ايثـارگر در كـالس درس و   تشخیص موجه يا غیر موجه بودن غیبت دانشـجويان شـاھد   : ١٦تبصره الحاقي به ماده  -٦

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

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

  .واحد كمتر نشود ١٠حدھاي باقي مانده او از پايان نیمسال تحصیلي حذف نمايد، مشروط بر اينكه تعداد وا

تشخیص قادر نبودن به ادامـه تحصـیل در نیمسـال مـوردنظر بـراي دانشـجويان شـاھد و        : ١٩تبصره الحاقي به ماده  -٨

  .ايثارگر باستاد امور دانشجويان شاھد و ايثارگر دانشگاه میباشد
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براي دانشجويان جانباز ، بـا توجـه بـه وضـعیت     ) و پايان ترم میان ترم(مدت زمان امتحان : ٢٣تبصره الحاقي به ماده  -٩

جسماني آنھا بنا به تشخیص كمیسیون پزشكي يا پزشك معتمـد دانشـگاه و تأيیـد سـتاد امـور دانشـجويان شـاھد و        

  .برابر مدت زمان معمول آن قابل افزايش است ٢ايثارگر دانشگاه، حداكثر تا 

% ٣٥مـردودي سـه ددرس دانشـجويان شـاغل بـه تحصـیل جانبـاز بـا حـداقل          نمـرات  : ٢٦تبصره الحاقي بـه مـاده    -١٠

در میـانگین نمـرات آنـان محسـوب نمـي شـود، مشـروط بـر         ) به بعد ٦٧وروديھاي (به باال % ٥٠جانبازي و زوجه جانباز 

 ١٢ اينكه نمرات ھـر يـك از دروس مزبـور پـس از اخـذ آنھـا در اولـین فرصـت ممكـن و شـركت در امتحانھـاي آن كمتـر از            

  .نباشد

اضـافه جانبـازي يـك درس بـه     % ١٠باشد، بـه ازاي ھـر   % ٣٥براي دانشجويان جانبازي كه درصد جانبازي آنان بیش از 

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

اننـد دروس مزبـور را بـا رعايـت سـاير شـرايط در دو       دانشجويان شاھد و ايثـارگر مـي تو  : 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

ل جـزو  يك ماه ادامه يابد و مدارك مربـوط مـورد تأيیـد كمیسـیون پزشـكي يـا پزشـك معتمـد دانشـگاه باشـد آن نیمسـا           

  .سنوات تحصیلي دانشجو محسوب نمي شود

براي دانشجويان شاھد و ايثارگر، نمرات دروس گذرانـده شـده كـه در دانشـگاه مقصـد      : ٤٦تبصره الحاقي به ماده  -١٣

  .پذيرفته نشده است در میانگین كل او محاسبه نمي شود

  .واحد درسي كفايت مي كند ١٤اندن حداقل براي دانشجويان شاھد و ايثارگر، گذر: ٥٥تبصره الحاقي به ماده  -١٤

دانشجويان شاھد و ايثارگر مي توانند در صـورت موافقـت شـوراي آموزشـي دانشـگاه      : ٥٦تبصره الحاقي به ماده  -١٥

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

  


