
 

 

دوره  آئین نامه تسهیالت آموزشی دانشجویان شاهد و ایثارگر ضمیمه آئین نامه های آموزشی

 های دکتری ) پزشکی ، دندان پزشکی، داروسازی( کارشناسی پیوسته، نا پیوسته و کاردانی

 

 

 :تعاریف

 به دانشجویان شاهد و ایثارگر ذیل تعلق می گیرد: متناسب با مواد آنتسهیالت آئین نامه  -1ماده 

 و باالتر( %52فرزندان و همسران ) شهید، مفقوداالثر، آزاده، جانباز  -1

 ماه سابقه اسارت 6آزاده با حداقل  -5

 ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه 3جانبازی و  %12اقل و باالتر و همچنین جانباز با حد %52جانباز -3

 ماه متناوب سابقه حضور داوطلبانه در جبهه 9ماه متوالی یا  6رزمنده با حد اقل  -4

 آئین نامه ستاد شاهد و ایثارگر هر دانشگاه می باشد.منظور از ستاد شاهد و ایثارگر در این : 1تبصره 

 .نامیده می شود ستادعنوان ستاد شاهد و ایثارگر دانشگاه در این آیین نامه به اختصار : 2تبصره 

 ثبت نام:

سرا   عیین شده برای ثبت نام در هرر نیم به دانشجوی جانبازی که به علت بیماری و یا ادامه درمان نتواند در مهلت ت -2ماده 

 مراجعه کند اجازه داده می شود ) مشروط بر اینکه گواهی پزشکی که به تایید ستاد رسیده باشد ارائه نماید(تا زمان حذف و

 اضافه ثبت نام و انتخاب واحد کند.

 های درسی: واحد

نیمسا  هرایی   واحد انتخاب نمایند و تا چهار نیمسا  از11سا  حد اقلایثارگر می توانند در هر نیم دانشجویان شاهدو-3ماده

 واحد انتخاب نموده است با نظر ستاد جزو سقف سنوات مجاز تحصیلی دانشجو محاسبه نخواهد شد.11انشجوکه د

واحد بوده است ، در صورت  11ثارگر خارج از اختیار خود مجبور به انتخاب کمتر از در نیمسالی که دانشجو شاهد و ای تبصره:

با توجه به آئین نامه های آموزشی مربوطه (آن نیمسرا  بعنروان نیمسرا  مشرروطی      14یا  15کسر میانگین نیمسا ) کمتر از 

 محاسبه نخواهد شد.

واحد درسی فارغ التحصیل می شود در صورتیکه میانگین کرل   8دانشجوی شاهد و ایثارگری که با گذراندن حد اکثر  -4ماده 

 واحد انتخاب نماید. 8باشد، می تواند در دوره تابستانی حداکثر  14نمرات او حداقل 

حد درسری  وا 8ایه و یا پیش کارورزی حداکثر دانشجوی شاهد و ایثارگری که جهت شرکت در آزمونهای جامع علوم پ تبصره :

 واحد در دوره تابستانی می باشد. 8اشد با تشخیص و تایید ستاد مجاز به انتخاب حداکثر باقیمانده داشته ب

 

 



 حضور و غیاب:

دانشجوی شاهد و ایثارگری که به دلیل انجام معالجات پزشکی ناشی از صدمات جنگ یا متاثر آالم گذشته نتوانرد در   -5ماده 

کت کند با تایید مدارک توسط ستاد می تواند طبق برنامه ای که از لسه و یا جلساتی امتحانی درس یا دروس گرفته شده شرج

طرف گروهی آموزشی ذیربط تعیین می شود حداکثر تا پایان نیمسا  بعدی در امتحان آن درس و یا یرا دروس شررکت نمایرد    

 در غیر این صورت درس و یا یا دروس مذکور حذف می شود.

میران   بت دانشجویان شاهد و ایثارگر در کالس درس و یا در جلسرات امتحران  تشخیص موجه و یا غیر موجه بودن غی-6ماده 

 نیمسا ، پایان نیمسا  ، آزمون های جامع علوم پایه و پیش کارورزی بر عهده ستاد می باشد.

 حذف و اضافه :

هفته مانده بره پایران نیمسرا  تحصریلی حرذف نمایرد        2دانشجوی شاهد وایثارگر میتواند دو درس نظری خود را تا  -7ماده 

 واحد کمتر نشود. 11مشروط بر اینکه تعداد ئاحد های باقی مانده او از 

مرتبره در مقعرع    3مرتبره در مقعرع کراردانی و کارشناسری نرا پیوسرته ،        5دانشجویان شاهد وایثارگر حداکثر برای  تبصره :

 مرتبه در مقاطع باالتر می توانند از تهسیالت ماده مذکور بهره مند گردند. 4کارشناسی و 

تشخیص قادر نبودن به ادامه تحصیل در هر نیمسا  تحصیلی بر عهده ستاد می باشردکه در آن صرورت آن نیمسرا      -8ماده 

در مقعرع کراردانی و   مرتبره   1شاهد وایثارگر حرداکثر بررای   جزو سنوات تحصیلی دانشجو محسوب نخواهد شد . )دانشجویان 

 مرتبه در مقاطع باالتر می توانند از تهسیالت این ماده استفاده نمایند( 3مرتبه در مقعع کارشناسی و 5کارشناسی نا پیوسته ،

 

 ارزشیابی پیشرفت تحصیلی دانشجو: 

مدت زمان امتحان های میان نیمسا  و پایان نیمسا  برای دانشجویان جانباز با توجه به وضعیت جسمانی آن ها بنرا   -9ماده 

برابر مدت زمان معمو  آن ها قابل افزایش است . مدت زمان آزمرون هرای جرامع علروم پایره و       5به تشخیص ستاد حداکثر تا 

 ر برای این دانشجویان ) جانباز( قابل افزایش خواهد بود.مدت زمان امتحانات مذکو %52پیش کارورزی نیز تا 

درس دانشجویان شاهد و ایثارگر شاغل به تحصیل در میانگین کل نمرات پایان نیمسا  و  3نمرات مردودی حداکثر  -11ماده 

ت در امتحران  میانگین کل نمرات آن ها محسوب نمی شود مشروط بر اینکه نمرات هر یک از دروس پس از اخذ آن ها و شررک 

 نباشد. 15های مربوطه کمتر از 

درس اضرافه مری شرود در     3درصد اضافه جانبازی ، یک درس به  11به باال به ازای هر  %52جهت دانشجویان جانباز  تبصره:

 درس تجاوز نماید. 2هر حا  دروس حذف شده نباید از 

کارشناسی ناپیوسته و کاردانی ، دانشجویان شراهد و ایثرارگر   جهت جبران کسر میانگین کل دوره تحصیل در مقاطع  -11ماده 

 می توانند دروس مزبور را با رعایت سایر شرایط ، در سقف سنوات تحصیلی در دو نیمسا  تکرار نماید.

 

 

 

 

 



 

ن در دوره ای دکتری عمومی پزشکی ، دندانپزشکی و داروسازی دروسی راکه دانشجوی شاهد وایثارگر جهرت جبررا   -12ماده 

کسر میانگین در سقف سنوات مجاز مرحله مربوطه اخذ می نماید در صورتیکه نمررات آن هرا از حرد نصراب میرانگین مرحلره       

از نمرات مرحله مربوطه حذف می شود و تنها در میانگین کل تحصیل مربوطه باالتر باشد نمرات مردودی قبلی درس مورد نظر

 در نظر گرفته خواهد شد.

مسا  از نیمسا  هایی را که دانشجوی شاهد و ایثارگر جهت جبران کسری میرانگین انتخراب واحرد مری     نی 4حداکثر  تبصره:

 نماید جزو حداکثر سنوات تحصیلی وی محاسبه نخواهد شد.

در صورت قبولی دانشجوی شاهد و ایثارگر در آزمون های جامع علوم پایه و پریش کرارورزی و مرردودی در یکری از      -13ماده 

شده پس از آزمون و یا کسر میانگین کل مرحله مربوطه ) مرحله های علروم پایره و پریش کرارورزی( ،قبرولی در      دروس اعالم 

 آزمون جامع مذکور تا جبران میانگین آن مرحله و یا قبولی در درس مذکور محفوظ باقی خواهد ماند.

 

 مرخصی:

گ باشد و مدت درمان بیش از یک ماه ادامه یابرد  پزشکی ناشی از صدمات جندر صورتی که مرخصی برای معالجات  -14ماده 

و مدارک مربوط مورد تایید ستاد واقع شود آن نیمسا  جزو سنوات تحصیلی دانشجو محسوب نمی شود. همچنرین عرالوه برر    

و براالتر و   %21مرخصی تحصیلی مجاز ، اععای چهار نیمسا  مرخصی بدون احتساب در سنوات به همسران ) شهید ، جانبراز  

 جانبازی( با تایید ستاد بال مانع است. %52نباز اعصاب و روان با حد اقل جا

 

 انتقال:

 الزامی است.پذیرش کلیه دروس گذرانده شده دانشجوی شاهد و ایثارگر انتقالی توسط دانشگاه مقصد  -15ماده 

 

 تغییر رشته:

 شاهد و ایثارگر متقاضی تغییر رشته کفایت می کند. انواحد درسی برای دانشجوی 14گذراندن حداقل  -16ماده 

می توانند در صورت موافقت شورای آموزشی دانشگاه فارغ از شرایط احراز رتبه نسربی ،   شاهد و ایثارگر اندانشجوی -17ماده 

 از مقعع باالتر به مقعع پایین تر تغییر رشته دهند.

 پذیرفته نشده از رشته قبل در رشته جدید محاسبه نمی شود. : برای دانشجویان شاهد و ایثارگر نمرات دروستبصره

مری    دانشجویان شاهد و ایثارگری که به دلیل مشکالت آموزشی از ادامه تحصیل در دوره دکتری عمرومی محرروم   -18ماده 

یوسته تغییرر رشرته   واحد گذرانده باشند می توانند به مقعع کاردانی ، کارشناسی پیوسته و نا پ 68رتی که کمتر از شونددر صو

 باشد(. 11دهند.) مشروط بر اینکه میانگین کل نمرات آن ها مساوی یا بیشتر از 

ستاد شاهد و ایثارگر دانشگاه می تواند تایید برخ از مواد آئین نامه ، که اجرای آن ها منوط به تایید ستاد است را بره   -19ماده 

   فویض نماید.مدیریت امور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه ت

کلیه آئین نامه ها ی تسهیالت آموزشی دانشجویان شاهد و ایثارگر ) آئین نامه تسهیالت آموزشی دوره کارشناسری   – 21ماده 

اجرایی آموزش عالی آزادگان تصروی    ، آئین نامه 14/8/44شورای عالی برنامه ریزی مورخ  316ارشد نا پیوسته مصوب جلسه 



دانشجویان شاهد و ایثارگر و ... (کمرا   %2و آئین نامه نقل و انتقا   69 8/ 4ه مورخ  593ت  82634نامه هیئت وزیران شماره 

 به قوت خود باقی بوده و مفاد آن الزم االجرا می باشد.فی السابق 

 

 گردد.این آئین نامه ععف به ماسبق نمی شود و صرفاً شامل دانشجویان شاغل به تحصیل در مقاطع فعلی می  -21ماده 

 

مرجع نهایی تفسیر مواد این آئین نامه و موارد اختالفی با آئین نامه های قبلی به عهده اداره کل دانشرجویان شراهد    -22ماده 

 و ایثارگر وزارت متبوع خواهد بود.

 

ز ستاد برنامه ریزی شاهد و ایثارگر به تصویب رسید و ا 4/9/93تبصره در جلسه مورخ  8ماده و  22آئین نامه در 

 تاریخ تصویب الزم االجرا می باشد.


