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  تعاریف :
  به دانشـجویان شـاهد و ایثـارگر ذیـل تعلـق       متناسب با مواد آنتسهیالت این آئین نامه  - 1ماده 

  می گیرد:
  )% وباالتر50جانباز آزاده، وداالثر،مفق ،شهید(و همسران  انفرزند -1
  ماه سابقه اسارت 6آزاده باحداقل  -2
ـه   ماه سابقه  3% جانبازي و  15و همچنین جانباز با حداقل  % وباالتر 25جانباز  -3 ـور داوطلبان حض

  درجبهه
  بقه حضور داوطلبانه درجبههساماه متناوب  9متوالی یا ماه  6رزمنده باحداقل  -4

  دانشـگاه   هـر  سـتاد شـاهد و ایثـارگر   : منظور از ستاد شاهد وایثارگر در این آئین نامه  1تبصره
  می باشد.
  نامیـده  سـتاد  عنوان سـتاد شـاهد و ایثارگردانشـگاه در ایـن آیـین نامـه بـه اختصـار          :2تبصره 

  می شود.
  

  ثبت نام:
نتوانـد در مهلـت تعیـین شـده     و یا ادامه درمـان  بیماري  به دانشجوي جانبازي که بعلت - 2ماده 

(مشروط بر اینکه گواهی پزشکی که به براي ثبت نام در هر نیمسال مراجعه کند اجازه داده می شود 
  انتخاب واحد کند.و  ثبت نام تا زمان حذف و اضافه تأیید ستاد رسیده باشد ارائه نماید)

  

  واحد هاي درسی :
 واحد انتخـاب نماینـد و   10شاهد و ایثارگر می توانند در هر نیمسال حداقل  دانشجویان - 3ماده 

بـا نظـر سـتاد    واحد انتخاب نمـوده اسـت    10هایی که دانشجو  از نیمسالنیمسال  تا چهار حداکثر
 جزو سقف سنوات مجاز تحصیلی دانشجو محاسبه نخواهد شد.

از اختیار خود مجبور به انتخاب کمتر در نیمسالی که دانشجوي شاهد و ایثارگر خارج از تبصره: 
ــوده اســت، در صــورت کســر  10 ــر از   واحــد ب ــانگین نیمســال (کمت ــا  12می ــه   14ی ــا توجــه ب   ب

  .) آن نیمسال بعنوان نیمسال مشروطی محاسبه نخواهد شدآئین نامه هاي آموزشی مربوطه
  

  ارغ التحصـیل  واحـد درسـی فـ    8 حـداکثر  دانشجوي شاهد و ایثارگري که بـا گذرانـدن   - 4ماده 
ـداکثر دوره تابسـتانی   می تواند در ،باشد 14نمرات او حداقل کل می شود در صورتیکه میانگین    ح

 تخاب نماید.واحد ان 8 

  آئین نامه تسهیالت آموزشی دانشجویان شاهد و ایثارگر ضمیمه آئین نامه هاي آموزشی
  دوره هاي دکتري (پزشکی ،دندانپزشکی،داروسازي)، کارشناسی پیوسته، ناپیوسته و کاردانی 
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  علـوم پایـه و یـا    آزمونهـاي جـامع   در جهـت شـرکت   دانشجوي شـاهد و ایثـارگري کـه     تبصره :

یص و تاییـد سـتاد مجـاز بـه     با تشخ واحد درسی باقیمانده داشته باشد 8حداکثر پیش کارورزي 
  تابستانی می باشد. در دورهواحد  8 حداکثر انتخاب

  

  غیاب : حضور و
دانشجوي شاهد و ایثارگري که به دلیل انجام معالجات پزشکی ناشی از صدمات جنـگ   - 5ماده 

یا متاثر از آالم گذشته نتواند در جلسه و یا جلسات امتحانی درس یا دروس گرفتـه شـده شـرکت    
با تأیید مدارك توسط ستاد می تواند طبق برنامه اي که از طرف گروه آموزشی ذیربط تعیین کند 

می شود حداکثر تا پایـان نیمسـال بعـدي در امتحـان آن درس یـا دروس شـرکت نمایـد در غیـر         
  اینصورت درس یا دروس مذکور حذف میشود.  

  

هد وایثارگر در کـالس درس  تشخیص موجه و یا غیر موجه بودن غیبت دانشجویان شا - 6ماده 
 جامع علوم پایه و پیش کارورزينیمسال، آزمونهاي پایان نیمسال ، و یا در جلسات امتحان میان 

  ستاد می باشد.برعهده 
  

  حذف و اضافه : 
هفتـه مانـده بـه پایـان      5دانشجوي شاهد و ایثارگر می تواند دو درس نظري خود را تا  - 7ماده 

واحـد کمتـر    10مشروط بر اینکه تعداد واحـدهاي بـاقی مانـده او از     نیمسال تحصیلی حذف نماید
  شود.ن

نی مقطـع  مرتبـه در   2بـراي  حـداکثر   شـاهد وایثـارگر   یاندانشـجو  : تبصره کارشناسـی  و  کـارد
د از تسـهیالت مـاده   نـ مـی توان باالتر مرتبه در مقاطع  4در مقطع کارشناسی و مرتبه 3 ،ناپیوسته 

  د.نمذکور بهره مند گرد
  

ــ ــه تحصــیل در   - 8اده م ــه ادام ــودن ب ــادر نب ــر تشــخیص ق ــده نیمســال ه   ســتاد  تحصــیلی برعه
کـه در آن صـورت آن نیمسـال جـزو سـنوات تحصـیلی دانشـجو محسـوب نخواهـد شـد.            می باشد

 مرتبه 2، و کارشناسی ناپیوسته  در مقطع کاردانیمرتبه  1 براي حداکثرایثارگر  شاهد ودانشجویان (
  می توانند از تسهیالت این ماده استفاده نمایند)مرتبه در مقاطع باالتر  3 در مقطع کارشناسی و

 ارزیابی پیشرفت تحصیلی دانشجو :
براي دانشجویان جانباز بـا توجـه    نیمسالو پایان  نیمسال میان هاي مدت زمان امتحان - 9ماده 

قابـل   هـا مـول آن برابر مـدت زمـان مع   2حداکثر تا ستاد جسمانی آنها بنا به تشخیص  به وضعیت
%  مـدت زمـان   25جامع علوم پایه و پیش کارورزي نیـز تـا    آزمون هايمدت زمان افزایش است. 

 قابل افزایش خواهد بود. (جانباز)براي این دانشجویان  ات مذکورامتحان
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درس دانشـجویان شـاهد و ایثـارگر شـاغل بـه تحصـیل در        3حـداکثر نمرات مـردودي   -10ماده 
محسـوب نمیشـود مشـروط براینکـه     ایان نیمسال و میانگین کـل نمـرات آنهـا    پنمرات کل میانگین 

و شرکت در امتحانهاي مربوطه در اولین فرصـت ممکـن   نمرات هر یک از دروس پس از اخذ آنها 
 نباشد. 12کمتر از 
درصد اضافه جانبازي ، یـک درس   10% به باال به ازاي هر  25جهت دانشجویان جانباز  :تبصره 

 درس تجاوز نماید.   5اضافه می شود در هر حال دروس حذف شده نباید از درس  3به 
  

 ،و کـاردانی  ناپیوسته میانگین کل دوره تحصیل در مقاطع کارشناسی جهت جبران کسر -11ماده 
  ، دانشـــجویان شـــاهد و ایثـــارگر مـــی تواننـــد دروس مزبـــور را بـــا رعایـــت ســـایر شـــرایط 

  کرار نمایند.در دو نیمسال تسقف سنوات تحصیلی  در
  

وســی را کــه دردر دوره هــاي دکتــري عمــومی پزشــکی، دندانپزشــکی و داروســازي  -12مــاده 
اخـذ  میانگین در سقف سنوات مجاز مرحله مربوطـه   دانشجوي شاهد و ایثارگر جهت جبران کسر

میـانگین مرحلـه مربوطـه بـاالتر باشـد نمـرات       از حدنصـاب   هـا در صورتیکه نمـرات آن  نمایدمی 
بلی درس مورد نظر از نمرات مرحله مربوطه حـذف مـی شـود و تنهـا در میـانگین کـل       مردودي ق

  تحصیل در نظر گرفته خواهد شد.
که دانشجوي شاهد و ایثارگر جهت جبـران کسـري   را ی های نیمسال از نیمسال 4حداکثر  :تبصره
  انتخاب واحد می نماید جزو حداکثر سنوات تحصیلی وي محاسبه نخواهد شد. میانگین 

  

علـوم پایـه و پـیش    در صورت قبولی دانشجوي شاهد و ایثـارگر در آزمونهـاي جـامع     -13ماده 
و یا کسـر میـانگین کـل مرحلـه     و مردودي در یکی از دروس اعالم شده پس از آزمون کارورزي 

میـانگین  تا جبـران   مذکور ،  قبولی در آزمون جامعهاي علوم پایه وپیش کارورزي ) مرحله( مربوطه
  محفوظ باقی خواهد ماند.ذکور درس م قبولی دره و یا مرحل آن

  

  مرخصی :
ی براي معالجات پزشکی ناشی از صدمات جنـگ باشـد و مـدت    صدر صورتی که مرخ -14ماده 

درمان بیش از یک ماه ادامه یابد و مدارك مربوط مورد تایید ستاد واقـع شـود آن نیمسـال جـزو     
عطـاي  این عالوه بر مرخصی تحصیلی مجاز ، سنوات تحصیلی دانشجو محسوب نمی شود. همچن

% و باالتر و جانبـاز   50جانباز  ،شهید( انچهار نیمسال مرخصی بدون احتساب در سنوات به همسر
  با تایید ستاد بالمانع است . )% جانبازي 25اعصاب و روان با حداقل 

  

  انتقال :
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ر انتقـالی توسـط دانشـگاه    دانشجوي شـاهد و ایثـارگ   گذرانده شدهپذیرش کلیه دروس  -15ماده 
  مقصد الزامی است.

  

  تغییر رشته :
 و ایثارگر متقاضی تغییر رشـته  درسی براي دانشجویان شاهدواحد  14گذراندن حداقل  -16ماده 

  کفایت می کند.
  

دانشجویان شاهد و ایثارگر می توانند در صورت موافقت شـوراي آموزشـی دانشـگاه     -17ماده 
  از مقطع باالتر به مقطع پایین تر تغییر رشته دهند.  ه نسبی ،فارغ از شرایط احراز رتب

در رشـته  قبـل  از رشـته  براي دانشجویان شاهد وایثارگر نمـرات دروس پذیرفتـه نشـده     :تبصره
 محاسبه نمی شود.جدید 

  

  

مشکالت آموزشی از ادامـه تحصـیل در دوره   دانشجویان شاهد وایثارگري که به دلیل  -18ماده 
واحد گذرانده و میانگین کل نمرات آنها  68د در صورتیکه کمتر از نمحروم می شودکتري عمومی 

باشد می توانند به مقطع کاردانی تغییر رشته دهند  و در صورتی که بیش  10مساوي یا بیشتر از 
کارشناسـی پیوسـته و ناپیوسـته تغییـر     کـاردانی ،  به مقطع  می توانند واحد گذرانده باشند 68از 

  .باشد)  10(مشروط بر اینکه میانگین کل نمرات آنها مساوي یا بیشتر از  رشته دهند
  

ستاد شاهد وایثارگر دانشگاه می تواند تأیید برخی از مواد این آئین نامه، که اجراي آنها  -19ماده 
  منوط به تأیید ستاد است را به مدیریت امور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه تفویض نماید.

  
آئین نامه هاي تسهیالت آموزشی دانشجویان شاهد و ایثارگر (آئین نامه تسهیالت کلیه  -20ماده 

شــوراي عــالی برنامــه ریــزي 306آموزشــی دوره کارشناســی ارشــد ناپیوســته مصــوب جلســه
، آئین نامه اجرایی آمـوزش عـالی آزادگـان تصـویب نامـه هیئـت وزیـران شـماره          14/8/74مورخ

% دانشـجویان شـاهد و ایثـارگر و ... )    5آئین نامه نقل و انتقـال   و 4/8/69هـ مورخ  293ت 85634
  کمافی السابق به قوت خود باقی بوده و مفاد آن الزم االجرا می باشد.

  

این آئین نامه عطف به ماسبق نمی شود و صرفا شامل دانشجویان شاغل به تحصیل در  -21ماده 
  مقاطع فعلی میگردد.
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واد این آئین نامه و موارد اختالفی با آئین نامه هاي قبلی به عهـده  مرجع نهایی تفسیر م -22ماده 

  اداره کل دانشجویان شاهد و ایثارگر وزارت متبوع خواهد بود.
  

بـه  طـرح و برنامـه شـاهد     شـوراي  18/2/87در جلسـه مـورخ   تبصره  8و ماده  22این آئین نامه در 
  الزم االجرا می باشد.  تصویب تصویب رسید و از تاریخ 

  
 

 دکتر حسین دهقان
 معاون رئیس جمهور و 

 رئیس بنیاد شهید و ایثارگران

 دکتر کامران باقري لنکرانی
 وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 
 
 
 

 دکتر محمد مهدي زاهدي
 وزیر علوم، تحقیقات و فن آوري

علی احمديعلیرضا دکتر   
رورشـــوزش و پــآم رـــوزی  

 دکتر عبداله جاسبی
اه آزاد اسالمیرئیس دانشگ  
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