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   ،دانشجویان شاهد و ایثارگرآموزشی  ین نامه تسهیالتیآ
   ري تخصصیتضمیمه آیین نامه آموزشی دوره هاي کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دک

  
  

  مقدمه
  ) ره(به منظور تحقق فرامین بنیانگذار نظام مقدس جمهوري اسالمی ایران حضرت امـام خمینـی   

درخصوص رسیدگی همه جانبـه  ) مدظله العالی(خامنه اي ... ا و رهبر فرزانه انقالب حضرت آیت
به امور آموزشی، فرهنگی و رفاهی یادگاران معزز شهدا و ایثارگران، و اهتمام ویـژه در تربیـت   
  و تحصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــیل 

مصـوب جلسـه   (اصالحیه اساسـنامه طـرح شـاهد    و بدنبال  عالی ترین سطوح، فرزندان شاهد تا
ش و زدر مورد تسهیل امر آمـو ) وراي عالی انقالب فرهنگیشوراي معین ش 23/8/85مورخ  152

شـوراي   7/4/84مـورخ   564مصوبه جلسـه  ارتقاء تحصیلی فرزندان شاهد و ایثارگر، و همچنین 
عالی انقالب فرهنگی در مـورد تعمـیم تسـهیالت طـرح شـاهد بـه فرزنـدان آزادگـان و فرزنـدان          

با نیازهاي جدید جامعه شاهد و ایثـارگر و بـه   ین نامه که متناسب ی، این آ%69الی % 50جانبازان 
ــور اصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالح،     منظــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ییـد  این نامه ها و مقـررات آموزشـی موجـود تـدوین گردیـده اسـت، پـس از ت       یتکمیل و تجمیع آ
  ستاد مرکزي شاهد و ایثارگر وزارت علوم، تحقیقات و فناوري و تصـویب سـتاد برنامـه ریـزي     

  شــوراي طــرح و برنامــه شــاهد بــه  30/5/86 امــور فرهنگــی فرزنــدان شــاهد، در جلســه مــورخ
  .از تاریخ تصویب الزم االجرا می باشد و ی رسیده استیتصویب نها

  
  :تعاریف
  ذیــل  دانشــجویان شــاهد و ایثــارگرتســهیالت ایــن آیــین نامــه متناســب بــا مــواد آن بــه  ) الــف

 :تعلق می گیرد        
 )رو باالت% 50االثر، آزاده، جانباز  جاویدشهید، (فرزند  -1
 به باال% 70جانباز  -2
 )و باالتر% 50االثر، آزاده جانباز  جاویدشهید، (همسر  -3
 و باالتر% 25جانبازان  -4
 )حداقل شش ماه سابقه اسارتبا (آزادگان  -5
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 جانبازي و سه ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه % 15حداقل  با جانباز -6
متنـاوب در  نـه مـاه    شش ماه متـوالی و یـا  سابقه حضور داوطلبانه حداقل  بارزمنده  -7

   جبهه
  : ازاست واژه ستاد عبارت ) ب 

  دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه  ستاد امور         

 
  انی، کارشناسی ناپیوسته و پیوسته، آموزشی ویژه دوره هاي کاردتسهیالت آیین نامه  -اول فصل

  نامه ریزيشوراي عالی بر 14/2/76مورخ  399ضمیمه آیین نامه آموزشی مصوب جلسه 
  
 :2الحاقی به ماده  1تبصره  -١

 پذیرفتـه چنانچه آزاده اي قبل از اسارت در یکی از دانشگاه ها و مؤسسـات آمـوزش عـالی    
است پس  وظفشده و موفق به ثبت نام نشده باشد، قبولی وي محفوظ و دانشگاه مربوطه م

  آمـوزش کشـور    بنیاد شهید و امور ایثارگران و با معرفـی نامـه سـازمان سـنجش     تاییداز 
  .دوراز ایشان ثبت نام بعمل آ) دانشگاه آزاد اسالمیآزمون یا مرکز (
  
 :2الحاقی به ماده  2تبصره  -٢

درصورت تمایل ثبت نـام خـود را پـس از آزادي تـا دو نیمسـال       ،می تواندآزاده  دانشجوي
  بــدون احتســاب در ســنوات بــراي کــاردانی و چهــار نیمســال بــراي کارشناســی تحصــیلی 

  . ویق اندازدبه تع
  
 :3تبصره الحاقی به ماده  -٣

در مهلـت   نتوانـد جنـگ  صـدمات  ناشـی از  معالجات پزشکی دانشجوي جانبازي که به علت  
بیشــتر از در صــورتی کــه مــدت مــذکور حــداکثر  ،بــراي ثبــت نــام مراجعــه کنــد مقــرر
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  دانشـگاه   ان شـاهد و ایثـارگر  ییـد مـدیرکل امـور دانشـجوی    تابـا  دت زمان نیمسال نباشد، م
   .انتخاب واحد نمایدمی تواند 

  
 :9الحاقی به ماده  1تبصره  -۴

بنیه علمی و ارتقاي سطح تقویت   بـه منظـور  دانشگاه هـا و مؤسسـات آمـوزش عـالی     



 
٣

ــارگر    ــاهد و ایثــ ــجویان شــ ــده     دانشــ ــیم شــ ــه تنظــ ــق برنامــ ــتی طبــ ــی بایســ   مــ
  تقـــویتی برگـــزار نماینـــد،  کالســـهاي ،اداره کـــل امـــور دانشـــجویان شـــاهد و ایثـــارگر

  و در % 50بــــه تــــأمین حــــداقل  نســــبتنیــــز و بنیــــاد شــــهید و امــــور ایثــــارگران 
اقدام  به جامعه هدف خود هزینه هاي مربوط% 100دانشگاه هاي غیرانتفاعی و نوبت دوم تا 

  .می نماید
  
 :)5الحاقی به تبصره ( 11الحاقی به ماده  6تبصره  -۵

  شـود،   التحصـیل مـی   واحـد درسـی فـارغ    8ري کـه بـا گذرانـدن    دانشجوي شاهد و ایثـارگ   
 .واحد انتخاب نماید  8حداکثر  تواند در دوره تابستانی یم  
  
 :11الحاقی به ماده  7تبصره  -۶
  با تشخیص مدیرکل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر شاهد و ایثارگر می تواند  يدانشجو  
  . واحد انتخاب نماید 10حداقل تحصیلی  نیمسال 4دانشگاه فقط در   
  
 :11الحاقی به ماده  8تبصره  -٧

     12نیمســال تحصــیلی بــه کمتــر از  هــردر صــورتی کــه واحــدهاي انتخــابی دانشــجو در   
  دانشـجو در آن نیمسـال مشـروطی محسـوب      12کمتـر از  نمرات واحد تقلیل یابد، میانگین  
  .نمی شود 
  
 :11الحاقی به ماده  9تبصره  -٨

واحـد درسـی از واحـدهاي خـود را      20تـا سـقف    سـتاد  تاییـد تواند با دانشجوي آزاده می 
ــد   دورهبصــورت  ــان ده ــده و امتح ــرده گذران ــانگین  ، فش ــرات کســب شــده در می ــل  نم   ک

  .دشومحاسبه گردیده ولی ترم مذکور جزو سنوات تحصیلی دانشجو محسوب نمی 
  
 :13الحاقی به ماده  1تبصره  -٩

     حداکثر مدت مجـاز تحصـیل در دوره هـاي کـاردانی     براي دانشجوي شاهد و ایثارگر به     
  و کارشناسی ناپیوسته یـک نیمسـال و در دوره هـاي کارشناسـی پیوسـته دو نیمسـال            
  .اضافه می شود     
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 :13الحاقی به ماده  2تبصره  - ١٠
  .دوشنمی مدت اسارت دانشجویان آزاده جزو سنوات تحصیل آنان محسوب    

  
 :) 1الحاقی به تبصره (  14ه مادالحاقی به  3تبصره  - ١١

و یـا  جنـگ  صـدمات  ناشی از انجام معالجات پزشکی بدلیل دانشجوي شاهد و ایثارگري که 
 رعایـت حـد   شـرکت کنـد  در جلسه یـا جلسـات درس یـا دروس    متأثر از آالم گذشته نتواند 

  واحــــد در طــــول نیمســــال بــــراي وي الزامــــی نیســــت و در صــــورت   10نصــــاب 
 .دوشمی سال جزو سنوات تحصیلی وي محسوب نآن نیم ،ستاد تایید

 
 :15تبصره الحاقی به ماده  - ١٢

دانشجوي شاهد و ایثارگري که بدلیل انجام معالجات پزشکی ناشی از صـدمات جنـگ و یـا    
ــته ــأثر از آالم گذشــ ــتاد،   متــ ــد ســ ــا تاییــ ــد بــ ــا دروس  نتوانــ ــان درس یــ   در امتحــ

تا پایان نیمسال بعدي در امتحـان آن   می تواند حداکثر ستاد تاییدبا نماید، شده، شرکت  اخذ
در غیراین صورت درس یا دروس مذکور حذف شده و مطابق . درس یا دروس شرکت نماید

  .رعایت حد نصاب الزامی نیست 14تبصره الحاقی به ماده 
 

 :16تبصره الحاقی به ماده  - ١٣

در جلسـات درس یـا   تشخیص موجه یا غیرموجه بودن غیبت دانشـجوي شـاهد و ایثـارگر    
  . می باشد ستادامتحان با 

 
 :18تبصره الحاقی به ماده  - ١۴

ــارگر، مــی  ــا   دانشــجوي شــاهد و ایث ــد دو درس نظــري خــود را ت ــان   دوتوان ــه پای ــه ب   هفت
واحـد   10مانـده او از   نیمسال تحصیلی حذف نماید، مشروط بر اینکه تعداد واحـدهاي بـاقی  

  .کمتر نشود
 

 :19تبصره الحاقی به ماده  - ١۵

ــودن  ــادر نب ــخیص ق ــجوي      تش ــراي دانش ــر، ب ــورد نظ ــال م ــه تحصــیل در نیمس ــه ادام   ب
مجاز   حداکثر مدت  ونیمسال مربوطه جز ،صورتاین در  .باشد می ستادشاهد و ایثارگر با 

  .دوشمی محسوب ن تحصیل دانشجو 
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  :20تبصره الحاقی به ماده  - ١٦
  با توجه به وضعیت  براي دانشجویان جانباز،) ترم ترم و پایان میان(مدت زمان امتحان         
  مدیرکل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر  اعالمآنها بنا به تشخیص و  ی و روحیجسم       

  .آن قابل افزایش است برابر مدت زمان معمول 2حداکثر تا  ،دانشگاه       
 :23تبصره الحاقی به ماده  - ١٧

   زمـان تبـدیل نمــره   بــه  ترالبـا  و% 50جانبـاز  رجانبـاز و همســ آزاده،  بـراي دانشـجوي          
  .شودیک نیمسال اضافه می حداکثر  ،ستاد تاییدمره قطعی با ن به ناتمام        

  
 :26الحاقی به ماده  3تبصره  - ١٨

ــیل      ــه تحصـ ــاغل بـ ــجویان شـ ــه درس دانشـ ــردودي سـ ــرات مـ ــا  آزاده، نمـ ــاز بـ   جانبـ
میانگین  در ف و و باالتر از کارنامه تحصیلی حذ% 50جانباز  همسر و جانبازي% 25حداقل 

شود، مشروط بر اینکه نمرات هر یک از دروس مزبور پس از اخـذ   نمرات آنان محسوب نمی
  .نباشد 12کمتر از  مربوطههاي  شرکت در امتحانو آنها 

  % 10باشــد، بــازاي هــر % 25بــیش از  اوبــراي دانشــجوي جانبــازي کــه درصــد جانبــازي  
   تعـداد دروس   شـود و در هـر حـال    مـی  هضـاف ؛ یک درس به سه درس فوق ابیشتر جانبازي

  .درس خواهد بود 5حداکثر  در طول تحصیلشده  حذف
ــد دانشــجوی ــاریف، 2و  1ان موضــوع بن ــا ســقف حــداکثر  در طــول تحصــیل  تع   درس  5ت

  .دنمشمول این تبصره می باش ستاد تاییدبا 
  

 :29تبصره الحاقی به ماده  - ١٩

  .دشومسال به این تعداد اضافه می براي دانشجویان شاهد و ایثارگر یک نی        
 

 :30تبصره  الحاقی به ماده  - ٢٠

  واحد درسی و کسب حداقل میـانگین   70با گذراندن حداقل دانشجوي شاهد و ایثارگر          
  صدور مدرك کـاردانی حسـب    در این صورت. مدرك کاردانی دریافت می کند 10کل          
دوره کـاردانی مصـوب در آن    یا عدم وجود وجودتقاضاي دانشجو و صرف نظر از          

  رشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــته، 
  .یا مجري بودن دانشگاه صادر کننده مدرك کاردانی صورت می گیرد         
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 :32تبصره  الحاقی به ماده  - ٢١
  دانشجوي شاهد و ایثارگر شـاغل بـه تحصـیل در دوره کارشناسـی ارشـد پیوسـته                
ــه اي،            ــري حرفـ ــی و دکتـ ــول تحصـ ــول    در طـ ــل قبـ ــدهاي قابـ ــقف واحـ ــا سـ   ل تـ
ــی          ــین  ) 135-140(دوره کارشناس ــابع آی ــجویان    ت ــی دانش ــهیالت آموزش ــه تس   نام
   ن نامـه کارشناسـی ارشـد    یـی تـابع آ پـس از آن  می باشد و دروس مقطع کارشناسی          
  .ناپیوسته خواهد شد         

 
 :33الحاقی به ماده  1 تبصره - ٢٢

    جنـگ باشـد و مـدت    صـدمات  ناشـی از  معالجـات پزشـکی   اي  درصورتی که مرخصی بـر  
  ؛ واقــع شــود ســتاد تاییــددرمــان بــیش از یــک مــاه ادامــه یابــد و مــدارك مربــوط مــورد   
ــیلی دانشـــــجو محســـــوب نمـــــی    ــزو ســـــنوات تحصـــ ــود آن نیمســـــال جـــ     .شـــ
    مرخصــی بــدون   اعطــاي چهــار نیمســالعــالوه بــر مرخصــی تحصــیلی مجــاز، همچنــین   
  بـا   جانبـاز اعصـاب و روان  و بـاالتر  و % 50جانبـاز  شـهید و  احتساب در سنوات به همسر 
  .بالمانع است ستاد تاییدبا  ،جانبازي %15حداقل  
  

 :35تبصره الحاقی به ماده  - ٢٣

  صـدمات  ناشـی از  معالجـات پزشـکی   در صورتیکه دانشجوي شـاهد و ایثـارگر بـه دلیـل       
 تاییـد بـا  ، گرددنیمسال  2به میزان حداکثر قفه تحصیلی دچار و ،جنگ و یا آالم متأثر از آن 

محسوب نمـی   می تواند ادامه تحصیل بدهد و آن مدت جزو سنوات تحصیلی دانشجو  ستاد
  .دشو

  
 :38الحاقی به ماده  1تبصره  - ٢۴

ــات           ــوم، تحقیق ــه وزارت عل ــته ب ــالی وابس ــوزش ع ــات آم ــا و مؤسس ــگاه ه ــه دانش   کلی
  ل تحصــیلی بــا انتقــال دانشــجویان شــاهد و ایثــارگر در  و فنــاوري موظفنــد در هــر ســا   
  شـوراي طـرح و برنامـه     26/7/85قالب آیـین نامـه نقـل و انتقـال مصـوب جلسـه مـورخ           
  .شاهد موافقت نمایند   
  

 :38الحاقی به ماده  2تبصره - ٢۵
ــل و انتقــال   ین نامـه  یبهره مندي دانشجوي شاهد و ایثارگر از آ     مصــوب جلســه  نق



 
٧

  مــانعی بــراي اســتفاده از نقــل و انتقــال  شــوراي طــرح و برنامــه شــاهد 26/7/85مــورخ    
   .عادي نیست   
  

 :46تبصره الحاقی به ماده  - ٢۶

  توسـط  و بـاالتر دانشـجوي شـاهد و ایثـارگر انتقـالی       10نمـرات  دروس بـا  ذیرش کلیـه  پ  
 .الزامی است دانشگاه مقصد  

 :52تبصره الحاقی به ماده  - ٢٧

    و در تحصـیلی  نیمسـال   4گر مـی توانـد در دوره کارشناسـی تـا     دانشجوي شـاهد وایثـار   
   بــه طـور تمــام وقــت بــه   ،تحصــیلینیمســال  2دوره کـاردانی و کارشناســی ناپیوســته تـا    
   کـل واحـدها تجـاوز    % 60همـان نبایـد از   یمجمـوع دروس م  ،همـان تحصـیل کنـد   یصورت م 
  .کند 
 

  :55تبصره الحاقی به ماده  - ٢٨

   ،کنـد  واحـد درسـی کفایـت مـی     14ي شاهد و ایثـارگر، گذرانـدن حـداقل    براي دانشجو       
  .مستثنی می باشند 3بند شرط  همچنین اینگونه دانشجویان در تغییر رشته از شمول       

 
 :56تبصره الحاقی به ماده  - ٢٩

  درنظـر گـرفتن     بـدون  ،سـتاد تواند درصـورت موافقـت    دانشجوي شاهد و ایثارگر می    
  .تر تغییر رشته دهد ز رتبه نسبی، از مقطع باالتر به مقطع پایینشرایط احرا    
 

 :58الحاقی به ماده  3تبصره - ٣٠

ــره          ــداقل نم ــا ح ــذیرش دروس ب ــارگر، پ ــاهد و ایث ــجوي ش ــورد دانش ــه   10در م ــا ب   بن
  .ستاالزامی تشخیص و اعالم ستاد    
 

 :59الحاقی به ماده  1تبصره  - ٣١

  توانـــایی ادامـــه   ســـتادشـــخیص انشـــجوي شـــاهد و ایثـــارگري کـــه بـــه ت    د    
  تحصــیل در رشــته خــود را نداشــته باشــد، مــی توانــد بــه رشــته دیگــري در گــروه      
  . آموزشی مربوط و یـا رشـته اي در سـایر گـروه هـاي آزمایشـی تغییـر رشـته دهـد            
  بــا تاییــد و  بــه تغییــر محــل تحصــیل باشــد،   صــورتی کــه تغییــر رشــته، منــوط   در   



 
٨

  دانشــگاه ور دانشــجویان شــاهد و ایثــارگر وزارت متبــوع،    معرفــی اداره کــل امــ     
  .به پذیرش دانشجو می باشد ملزممقصد    

  

 :63الحاقی به ماده  4تبصره  - ٣٢

  .الزامی است 10در مورد دانشجوي شاهد و ایثارگر، پذیرش دروس با حداقل نمره    
 :65تبصره الحاقی به ماده  - ٣٣

ــاهد و           ــ دانشــجوي ش ــی توان ــارگر م ــاردانی و  ایث ــور را در دوره ک   د دروس مزب
  نیمسـال بـا    3نیمسال و کارشناسی پیوسته حـداکثر در   2ناپیوسته در  کارشناسی       
  .شرایط تکرار نماید رعایت سایر       

  
  ، کارشناسی ارشد ي دورهتسهیالت آموزشی آیین نامه  -دوم فصل

  ستهضمیمه آیین نامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد ناپیو
  25/10/1373شوراي عالی برنامه ریزي مورخ  291مصوب جلسه 

  

  
 
 :7الحاقی به ماده  2تبصره  .1

ــالج    ــک مع ــخیص پزش ــه تش ــد  ودر صــورتیکه ب ــگاه تایی ــد دانش ــک معتم ــا  پزش ــدی   تایی
درمان صدمات ناشی از جنگ یا آالم متـأثر از آن مسـتلزم عـدم حضـور دانشـجوي       ،ستاد

ــیش ا   ــزان بـ ــه میـ ــارگر بـ ــاهد و ایثـ ز شـ
17
ــذف   4 ــد آن درس حـ ــاعات کـــالس باشـ   سـ

  .واحد در آن نیمسال الزامی نیست 8در این صورت رعایت حد نصاب  .می شود
  
 :8الحاقی به ماده  2تبصره  .2

یـا جلسـات   در جلسـه  تشخیص موجه یا غیرموجه بودن غیبت دانشجوي شـاهد و ایثـارگر   
  .می باشد هد و ایثارگر دانشگاهاداره کل امور دانشجویان شابا امتحان 

  
 :8الحاقی به تبصره ماده  3تبصره  .3

متـأثر از آن   آالم یـا صـدمات ناشـی از جنـگ    درمان بدلیل شاهد و ایثارگري که دانشجوي 



 
٩

   سـتاد  تاییـد و  یبا ارائه گـواهی پزشـک   ،موفق به شرکت در امتحان درس یا دروسی نگردد
  امتحــان آن درس یــا دروس شــرکت نمایــد،  مــی توانــد حــداکثر تــا پایــان نیمســال بعــد در

  .شوددر غیر اینصورت آن درس یا دروس حذف می 
 :9الحاقی به ماده  3تبصره  .4

ــخیص      ــا تش ــارگر ب ــاهد و ایث ــجوي ش ــورد دانش ــتاددر م ــداکثر     س ــه ح ــال ب ــک نیمس   ی
 .سنوات تحصیلی افزوده می شود 

 
 :10الحاقی به ماده  4 تبصره .5

با تشخیص ستاد به این مدت یک نیمسال بدون احتساب در رگر و ایثابراي دانشجوي شاهد 
  .سنوات اضافه می شود

  
 :10ماده  3الحاقی به تبصره تبصره  .6

  بـه دلیـل درمـان صـدمات ناشـی از جنـگ یـا آالم         شاهد و ایثارگردر صورتیکه دانشجوي 
  .هدتحصیل د، می تواند ادامه ستاد  تاییددچار وقفه تحصیلی گردد، با متأثر از آن 

 
 :12الحاقی به ماده تبصره  .7

  جانبـاز بـا   و  ، آزاده شـاهد دو درس دانشجویان شاغل به تحصـیل  حداکثر نمرات مردودي 
ــانگین نمــرات آنــان محســوب   % 25حــداقل    جانبــازي از کارنامــه تحصــیلی حــذف و در می

 14کمتـر از  مجـدد  نمی شود، مشروط بر اینکه نمرات هر یک از دروس مذکور پـس از اخـذ   
  .اشدنب
 
 :12الحاقی به ماده  4تبصره .8

متـأثر از آن   آالم یـا دانشجوي شاهد و ایثارگري که به دلیل درمان صدمات ناشی از جنـگ  
ولین نیمسال تحصیلی پـس  موفق به انجام فعالیتهاي مربوط به درس ناتمام نشود، تا پایان ا

بـه  را ناتمـام   نمـره دارد  فرصـت  سـتاد  تاییدتشخیص و با و بازگشت به تحصیل از درمان 
  .نمایدقطعی تبدیل  نمره 

  
 :13 مادهالحاقی به  2 تبصره .9

      8 در صورتیکه واحدهاي درسی دانشجوي شـاهد و ایثـارگر در یـک نیمسـال بـه کمتـر از       



 
١٠

  مشـــروط   باشـــد، 14کمتـــر از و 12بـــیش از  و معـــدل آن نیمســـال بـــدواحـــد تقلیـــل یا 
  )از می باشدمج نیمسال اي یکاین بند فقط بر استفاده از ( .محسوب نمی شود

  
 :13 مادهالحاقی به  3 تبصره .10

  .دشویک نیمسال اضافه می براي دانشجوي شاهد و ایثارگر به این تعداد  
  

 :23 مادهالحاقی به تبصره  .11

  در صــورتی کــه دانشــجوي شــاهد و ایثــارگر بــه دلیــل درمــان صــدمات ناشــی از جنــگ   
به ادامه تحصیل در دانشگاه مبدأ نباشـد بـا تشـخیص    قادر با تایید ستاد یا آالم متأثر از آن 

بـه  ستاد مبدأ و تایید و معرفی اداره کل امـور دانشـجویان شـاهد و ایثـارگر وزارت متبـوع      
در این صورت دانشگاه مقصد ملزم به پذیرش دانشجو می  و انتقال می یابددانشگاه دیگري 

  .باشد
  
  

  ،)(Ph.D دکتري دوره يتسهیالت آموزشی آیین نامه  –سوم  فصل
  شوراي عالی برنامه ریزي 27/1/1384ضمیمه آیین نامه آموزشی مصوب جلسه مورخ 

  
 
 :3الحاقی به ماده  4 تبصره  .1

  نمـره   %80اعمـال   ،دکتـري تخصصـی  دوره ي آزمـون   شـاهد و ایثـارگر   وطلبـان براي دا   
  مصـاحبه   زبـان، کتبـی و  آزمـون  آخرین فرد پذیرفته شده شامل تمـامی مراحـل از جملـه      

  .می باشد   
  
 :3الحاقی به ماده  5 تبصره  .2

  حضور مدیرکل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه به عنوان نماینده سـتاد در           
  .کمیته پذیرش نهائی آزمون دکتري تخصصی الزامی است         
  
 :3الحاقی به ماده  6 تبصره  .3

آزاد، مربـی، بـورس،   (ن در ظرفیت نهایی پذیرش ایثارگرا% 20چنانچه پس از اعمال سهمیه 



 
١١

ــل و   ــه داخـــ ــدیل بـــ ــل  ...)تبـــ ــدد حاصـــ ــاري عـــ ــتر  5/0از ، بخـــــش اعشـــ   بیشـــ
  .به عدد باالتر رند می شودباشد،  5/0و یا مساوي 

 :3الحاقی به ماده  7 تبصره  .4

در آزمون هایی که براي پذیرش دانشجو در دو یـا چنـد گـرایش برگـزار مـی شـود، حتـی        
  .ایثارگران در نظر گرفته شود% 20جموع ظرفیت گرایش ها براي تعیین سهمیه االمکان م

ایثارگران را غیـرممکن  % 20همچنین در مواردي که ظرفیت ناچیز دوره امکان اعمال سهمیه 
یک نفر به ظرفیت دوره اضافه شود تـا اعمـال سـهمیه بـه سـهولت       می سازد، اولی است که

  .انجام شود
  
 :10ماده الحاقی به  2 تبصره  .5

ــارگر            ــاهد و ایث ــجوي ش ــراي دانش ــگ     ،ب ــی از جن ــدمات ناش ــان ص ــت درم ــاجه    ی
ــأثر از آن  آالم          ــد  مت ــه تشــخیص و تایی ــر ایــن   ،ســتادب   دو نیمســالتعــداد، عــالوه ب
  .دشواضافه می          

  
 :10الحاقی به ماده  3 تبصره  .6

   یــا ناشــی از جنــگ   دانشــجوي شــاهد و ایثــارگري کــه جهــت درمــان صــدمات       بــه 
مرخصی بدون با تشخیص و تایید ستاد یک نیمسال متأثر از آن نیاز به مرخصی دارد  آالم

  .داعطا می گرداحتساب در سنوات 
  
     30/5/86بنـد در جلسـه مـورخ     50فصـل و   3و در تعـاریف  این آیین نامه با یک مقدمـه و   

  .تصویب الزم االجرا می باشد شوراي طرح و برنامه شاهد به تصویب رسید و از تاریخ
  

  دکتر محمد مهدي زاهدي                                 دکتر حسین دهقان                
  وزیر علوم، تحقیقات و فناوري                       معاون رئیس جمهور                                                  

                                         امور ایثارگران و  رئیس بنیاد شهید و     
  
  
  
  دکتر عبداله جاسبی                 مهندس محمود فرشیدي                      دکتر کامران باقري لنکرانی   

  ه آزاد اسالمیرئیس دانشگا                    وزیر آموزش و پرورش                وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی




