
 آئین نامه تسھیالت آموزشي دانشجويان شاھد و ايثارگر ضمیمه آئین نامه ھاي آموزشي

  تعاريف :

  تسھیالت اين آئین نامه متناسب با مواد آن به دانشجويان شاھد و ايثارگر ذيل تعلق - ١ماده 
  مي گیرد:

  % وباالتر)٥٠فرزندان و ھمسران (شھید، مفقوداالثر، آزاده، جانباز -١
  ماه سابقه اسارت ٦باحداقل آزاده  -٢
  ماه سابقه حضور داوطلبانه درجبھه ٣% جانبازي و  ١٥% وباالتر و ھمچنین جانباز با حداقل  ٢٥جانباز  -٣
  ماه متناوب سابقه حضور داوطلبانه درجبھه ٩ماه متوالي يا  ٦رزمنده باحداقل  -٤

  شاھد و ايثارگر ھر دانشگاه : منظور از ستاد شاھد وايثارگر در اين آئین نامه ستاد ١تبصره
  مي باشد.

  : عنوان ستاد شاھد و ايثارگردانشگاه در اين آيین نامه به اختصار ستاد نامیده٢تبصره 
  مي شود.

   
  ثبت نام:

به دانشجوي جانبازي كه بعلت بیماري و يا ادامه درمان نتواند در مھلت تعیین شده براي ثبت نام در ھر نیمسال مراجعه  -  ٢ماده 
د اجازه داده مي شود (مشروط بر اينكه گواھي پزشكي كه به تأيید ستاد رسیده باشد ارائه نمايد) تا زمان حذف و اضافه ثبت كن

  نام و انتخاب واحد كند.
   

  واحد ھاي درسي :
نیمسال از نیمسال واحد انتخاب نمايند و حداكثر تا چھار  ١٠دانشجويان شاھد و ايثارگر مي توانند در ھر نیمسال حداقل  - ٣ماده 

  واحد انتخاب نموده است با نظر ستاد جزو سقف سنوات مجاز تحصیلي دانشجو محاسبه نخواھد شد. ١٠ھايي كه دانشجو 
واحد بوده است، در صورت كسر  ١٠تبصره: در نیمسالي كه دانشجوي شاھد و ايثارگر خارج از اختیار خود مجبور به انتخاب كمتر از 

با توجه به آئین نامه ھاي آموزشي مربوطه) آن نیمسال بعنوان نیمسال مشروطي محاسبه  ١٤يا  ١٢ر از میانگین نیمسال (كمت
  نخواھد شد.

  واحد درسي فارغ التحصیل ٨دانشجوي شاھد و ايثارگري كه با گذراندن حداكثر  - ٤ماده 
  تاني حداكثرباشد، مي تواند در دوره تابس ١٤مي شود در صورتیكه میانگین كل نمرات او حداقل 

  واحد انتخاب نمايد. ٨ 
  تبصره : دانشجوي شاھد و ايثارگري كه جھت شركت در آزمونھاي جامع علوم پايه و يا

واحد در دوره  ٨واحد درسي باقیمانده داشته باشد با تشخیص و تايید ستاد مجاز به انتخاب حداكثر  ٨پیش كارورزي حداكثر 
  تابستاني مي باشد.

   
  حضور و غیاب :

دانشجوي شاھد و ايثارگري كه به دلیل انجام معالجات پزشكي ناشي از صدمات جنگ يا متاثر از آالم گذشته نتواند در  -  ٥ماده 
جلسه و يا جلسات امتحاني درس يا دروس گرفته شده شركت كند با تأيید مدارك توسط ستاد مي تواند طبق برنامه اي كه از 

ود حداكثر تا پايان نیمسال بعدي در امتحان آن درس يا دروس شركت نمايد در غیر طرف گروه آموزشي ذيربط تعیین مي ش
    اينصورت درس يا دروس مذكور حذف میشود.

تشخیص موجه و يا غیر موجه بودن غیبت دانشجويان شاھد وايثارگر در كالس درس و يا در جلسات امتحان میان  - ٦ماده 
  لوم پايه و پیش كارورزي برعھده ستاد مي باشد.نیمسال ، پايان نیمسال، آزمونھاي جامع ع

   
  حذف و اضافه :

ھفته مانده به پايان نیمسال تحصیلي حذف نمايد  ٥دانشجوي شاھد و ايثارگر مي تواند دو درس نظري خود را تا  - ٧ماده 
  واحد كمتر نشود. ١٠مشروط بر اينكه تعداد واحدھاي باقي مانده او از 

مرتبه در مقطع كارشناسي  ٣مرتبه در مقطع كارداني و كارشناسي ناپیوسته ،  ٢وايثارگر حداكثر براي  تبصره : دانشجويان شاھد
  مرتبه در مقاطع باالتر مي توانند از تسھیالت ماده مذكور بھره مند گردند. ٤و

  تشخیص قادر نبودن به ادامه تحصیل در ھر نیمسال تحصیلي برعھده ستاد - ٨ماده 
صورت آن نیمسال جزو سنوات تحصیلي دانشجو محسوب نخواھد شد. (دانشجويان شاھد و ايثارگر حداكثر مي باشد كه در آن 

مرتبه در مقاطع باالتر مي توانند از  ٣مرتبه در مقطع كارشناسي و  ٢مرتبه در مقطع كارداني و كارشناسي ناپیوسته ،  ١براي 
  تسھیالت اين ماده استفاده نمايند)

  لي دانشجو :ارزيابي پیشرفت تحصی
مدت زمان امتحان ھاي میان نیمسال و پايان نیمسال براي دانشجويان جانباز با توجه به وضعیت جسماني آنھا بنا به  - ٩ماده 

برابر مدت زمان معمول آنھا قابل افزايش است. مدت زمان آزمون ھاي جامع علوم پايه و پیش كارورزي  ٢تشخیص ستاد حداكثر تا 
  مان امتحانات مذكور براي اين دانشجويان (جانباز) قابل افزايش خواھد بود.مدت ز %٢٥نیز تا 
درس دانشجويان شاھد و ايثارگر شاغل به تحصیل در میانگین كل نمرات پايان نیمسال و  ٣نمرات مردودي حداكثر -١٠ماده 

آنھا و شركت در امتحانھاي مربوطه در  میانگین كل نمرات آنھا محسوب نمیشود مشروط براينكه نمرات ھر يك از دروس پس از اخذ
  نباشد. ١٢اولین فرصت ممكن كمتر از 

درس اضافه مي شود در ھر  ٣درصد اضافه جانبازي ، يك درس به  ١٠% به باال به ازاي ھر  ٢٥تبصره : جھت دانشجويان جانباز 
   درس تجاوز نمايد. ٥حال دروس حذف شده نبايد از 



ین كل دوره تحصیل در مقاطع كارشناسي ناپیوسته و كارداني، دانشجويان شاھد و ايثارگر مي جھت جبران كسر میانگ -١١ماده 
  توانند دروس مزبور را با رعايت ساير شرايط ، در سقف سنوات تحصیلي در دو نیمسال تكرار نمايند.

اھد و ايثارگر جھت جبران در دوره ھاي دكتري عمومي پزشكي، دندانپزشكي و داروسازي دروسي را كه دانشجوي ش - ١٢ماده 
كسر میانگین در سقف سنوات مجاز مرحله مربوطه اخذ مي نمايد در صورتیكه نمرات آنھا از حدنصاب میانگین مرحله مربوطه باالتر 
باشد نمرات مردودي قبلي درس مورد نظر از نمرات مرحله مربوطه حذف مي شود و تنھا در میانگین كل تحصیل در نظر گرفته 

  د.خواھد ش
انتخاب واحد مي نمايد   نیمسال از نیمسال ھايي را كه دانشجوي شاھد و ايثارگر جھت جبران كسري میانگین ٤تبصره: حداكثر 

  جزو حداكثر سنوات تحصیلي وي محاسبه نخواھد شد.
ر يكي از دروس در صورت قبولي دانشجوي شاھد و ايثارگر در آزمونھاي جامع علوم پايه و پیش كارورزي و مردودي د - ١٣ماده 

قبولي در آزمون جامع  اعالم شده پس از آزمون و يا كسر میانگین كل مرحله مربوطه (مرحله ھاي علوم پايه وپیش كارورزي )،
  مذكور تا جبران میانگین آن مرحله و يا قبولي در درس مذكور محفوظ باقي خواھد ماند.

   
  مرخصي :

زشكي ناشي از صدمات جنگ باشد و مدت درمان بیش از يك ماه ادامه يابد و در صورتي كه مرخصي براي معالجات پ - ١٤ماده 
مدارك مربوط مورد تايید ستاد واقع شود آن نیمسال جزو سنوات تحصیلي دانشجو محسوب نمي شود. ھمچنین عالوه بر 

% و باالتر و  ٥٠ز مرخصي تحصیلي مجاز ، اعطاي چھار نیمسال مرخصي بدون احتساب در سنوات به ھمسران (شھید، جانبا
  % جانبازي) با تايید ستاد بالمانع است . ٢٥جانباز اعصاب و روان با حداقل 

   
  انتقال :

  پذيرش كلیه دروس گذرانده شده دانشجوي شاھد و ايثارگر انتقالي توسط دانشگاه مقصد الزامي است. -١٥ماده 
   

  تغییر رشته :
  نشجويان شاھد و ايثارگر متقاضي تغییر رشته كفايت مي كند.واحد درسي براي دا ١٤گذراندن حداقل  -١٦ماده 
دانشجويان شاھد و ايثارگر مي توانند در صورت موافقت شوراي آموزشي دانشگاه فارغ از شرايط احراز رتبه نسبي ، از  -١٧ماده 

  مقطع باالتر به مقطع پايین تر تغییر رشته دھند.
  ت دروس پذيرفته نشده از رشته قبل در رشته جديد محاسبه نمي شود.تبصره: براي دانشجويان شاھد وايثارگر نمرا

دانشجويان شاھد وايثارگري كه به دلیل مشكالت آموزشي از ادامه تحصیل در دوره دكتري عمومي محروم مي شوند در  -١٨ماده 
توانند به مقطع كارداني تغییر رشته  باشد مي ١٠واحد گذرانده و میانگین كل نمرات آنھا مساوي يا بیشتر از  ٦٨صورتیكه كمتر از 

واحد گذرانده باشند مي توانند به مقطع كارداني ، كارشناسي پیوسته و ناپیوسته تغییر رشته  ٦٨و در صورتي كه بیش از  دھند
  باشد) . ١٠دھند (مشروط بر اينكه میانگین كل نمرات آنھا مساوي يا بیشتر از 

مي تواند تأيید برخي از مواد اين آئین نامه، كه اجراي آنھا منوط به تأيید ستاد است را به  ستاد شاھد وايثارگر دانشگاه -١٩ماده 
  مديريت امور دانشجويان شاھد و ايثارگر دانشگاه تفويض نمايد.

كلیه آئین نامه ھاي تسھیالت آموزشي دانشجويان شاھد و ايثارگر (آئین نامه تسھیالت آموزشي دوره كارشناسي  - ٢٠ماده 
، آئین نامه اجرايي آموزش عالي آزادگان تصويب نامه  ١٤/٨/٧٤شوراي عالي برنامه ريزي مورخ٣٠٦د ناپیوسته مصوب جلسهارش

% دانشجويان شاھد و ايثارگر و ... ) كمافي ٥و آئین نامه نقل و انتقال  ٤/٨/٦٩ھـ مورخ  ٢٩٣ت ٨٥٦٣٤ھیئت وزيران شماره 
  الزم االجرا مي باشد.السابق به قوت خود باقي بوده و مفاد آن 

  اين آئین نامه عطف به ماسبق نمي شود و صرفا شامل دانشجويان شاغل به تحصیل در مقاطع فعلي میگردد. -٢١ماده 
مرجع نھايي تفسیر مواد اين آئین نامه و موارد اختالفي با آئین نامه ھاي قبلي به عھده اداره كل دانشجويان شاھد و  -٢٢ماده 

  بوع خواھد بودايثارگر وزارت مت

 


