
آئین نامه نقل و انتقال دانشجويان شاھد و ايثارگر در دانشگاھھاي تحت پوشش وزارت بھداشت، درمان 
 و آموزش پزشكي كشور

مقام معظم رھبري(مدظله العالي) مبني بر بھبود بخشیدن به برنامه ھاي آموزشي و  ٠٥/٠٨/٧٥در راستاي فرمايشات مورخ 
شوراي طرح و برنامه در خصوص  ١٣/٠٧/٧٢الويت خاص و با عنايت به مصوبه مورخ با  فرھنگي فرزندان و ھمسران معزز شاھد

شوراي عالي انقالب  ٠٧/٠٤/٨٤مورخ  ٥٦٤تدوين آئین نامه نقل و انتقال فرزندان و ھمسران دانشجوي شاھد و مصوبه جلسه 
% اين آئین نامه كه پس از تائید ٦٩الي ٥٠فرھنگي در مورد تعمیم تھسیالت طرح شاھد به فرزندان آزادگان و فرزندان جانبازان 

به  ٢٥/٠٧/٨٤ستاد مركزي شاھد و ايثارگر وزارت بھداشت، درمان و اموزش پزشكي و تصويب ستاد برنامه ريزي در جلسه مورخ 
در كلیه  ٨٤- ٨٥تصويب نھايي شوراي طرح و برنامه امور فرھنگي فرزندان معزز شاھد رسید، از نیمسال اول سال تحصیلي 

  نشگاھھاي كشور قابل اجراست.دا

الزم به ذكر است كه فرزندان و ھمسران شاھد و ايثارگر ھمانند ساير دانشجويان كشور از مزاياي آئین نامه ھاي جاري نقل و 
ا انتقال وزارت بھداشت، درمان و آموزش پزشكي برخوردارند،لكن به دلیل ضرورت حفظ كیان خانوادھائي كه در آنھا فرزندان ذكور وي

فرزندان اناث و ھمسر موفق به تحصیل در مراكز آموزش عالي مي شوند اين آئین نامه به صورت خاص براي قبیل خانواده ھا از 
  سوي شوراي طرح و برنامه امور فرھنگي شاھد تصويب و جھت اجرا ابالغ مي گردد.

اي تحت پوشش وزارت بھداشت،درمان و آموزش ) تسھیالت موضوع اين آئین نامه در كلیه رشته ھاي تحصیلي و دانشگاھھ١ماده 
  پزشكي به ترتیب اولويت،افراد ذيل را شامل مي شود:

  فرزندان اناث شاھد -١

  فرزندان ذكور شاھد -٢

  ھمسر شاھد -٣

  % و باالتر و آزادگان٥٠جانبازان  -٤

  % وباالتر وآزادگان٥٠فرزندان اناث جانبازان  -٥

  تر و آزادگان% وباال٥٠فرزندان ذكور جانبازان  -٦

  % وباالتر و آزادگان٥٠ھمسران جانبازان -٧

  %٤٩الي  ٢٥جانبازان  -٨

، در صورت عدم تكمیل ظرفیت به وسیله دانشجويان ١) دانشجويان واجد الشرايط ورودي سالھاي قبل موضوع ماده ١تبصره
  جديدالورود به ترتیب اولويت ذكر شده مشمول اين آئین نامه خواھند بود.

% ٤٩الي  ٢٥درصورتي كه سھمیه انتقال بوسیله افراد واجد شرايط فوق تكمیل نشود،براي ھمسران و فرزندان جانبازان  )٢تبصره
  استفاده خواھد شد.

  ) دوره ھاي دكتري تخصصي مشمول اين آئین نامه نخواھند بود.٣تبصره

رشناسي ارشد و دكتري غیر تخصصي ) در % سھمیه پذيرش در ھر مقطع تحصیلي (كارداني، كارشناسي ، كا٥) حداكثر ٢ماده
درش  ١ھر دانشگاه يا دانشكده تحت پوشش وزارت بھداشت درمان و آموزش پزشكي جھت انتقال افراد جديد الورود موضوع ماده 

  روع ھرسال تحصیلي اختصاص مي يابد.

ترچه ھاي راھنماي آزمون كارداني ) مالك تعیین ظرفیت پذيرش ھر مقطع تحصیلي دفترچه راھنماي آزمون سراسري، دف١تبصره 
  به كارشناسي، كارشناسي به كارشناسي ارشد سال ورود دانشجو مي باشد.

) باتوجه به محدوديت ظرفیت دوره دكتري دندانپزشكي سھمیه انتقالي دانشجويان شاھد در اين دوره تحت ھر شرايطي ٢تبصره
% رشته ھاي پزشكي و داروسازي ، مازاد سھمیه ٥ه از سھمیه % تجاوز نخواھد كرد و در صورت عدم تكمیل ظرفیت استفاد٥

  اين رشته ھا قابل استفاده در رشته دندانپزشكي نخواھد بود.

) كلیه دانشگاھھا و موسسات آموزش عالي وابسته به وزارت بھداشت ، درمان و آموزش پزشكي موظفند در ھر سال ٣ماده
اين آئین نامه پس از ثبت نام و در ابتداي ترم در شروع سال تحصیلي  ١ادهتحصیلي با درخواست انتقال دانشجويان مشمول م

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

) دانشجويان شاھد و ايثارگري كه بنا بر راي كمیسیون موارد خاص دانشگاه ملزم به تغییر رشته و تقلیل مقطع به كارداني ٤ماده
درصد از ظرفیت پذيرش رشته در خواستي به دانشگاھھاي نزديك محل  ٥ده اند، مي توانند حداكثر به میزان با كارشناسي ش



سكونت انتقال يابند. نزديكترين دانشگاه به محل سكونت خود اين دانشجويان در صورت دارا بودن رشته مورد نظر ملزم به پذيرش 
  دانشجو مي باشند.

و معرفي اداره كل آموزش عالي بنیاد شھدي و امور ايثارگران انقالب اسالمي واز طريق معاونت ) واجدين شرايط با تائید ٥ماده
  ذيربط در وزارت بھداشت،درمان و آموزش پزشكي به دانشگاه مقصد معرفي خواھند شد.

  ) پس از ابالغ اين آئین نامه ،تمام آئین نامه ھاي قبلي مغايربا آن كان لم يكن تلقي میگردند.٦ماده

  به تصويب رسید. ٠٦/١٠/٨٤تبصره در تاريخ  ٥  ماده و ٦ين آئین نامه در ا

  

  

  


