
 ١

 

                                          
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

 اداره كل آموزش عالي
 اداره آموزش

   )85-86 (سال تحصيلي



 ٢

 باسمه تعالي

 :مقدمه 

هاي آموزشي به دانشجويان معزز شاهد به منظور باال بردن سـطح علمـي ايـن عزيـزان بـا             ارائه خدمات موردنياز در زمينه     
 امكانات واعتبارات مشترك دانشگاهها و بنياد شهيد و امور ايثارگران مطابق قوانين مصوب از جمله اموري اسـت                   مندي از كليه    بهره

كند ، بلكـه موجـب        كه در بهبود كيفيت آموزشي دانشجويان  نقش بسزايي دارد كه نه تنها از بروز مشكالت آموزشي جلوگيري مي                  
 .گردد  حضور درمقاطع باالتر علمي ودانشگاهي ميايجاد انگيزه در روند تكاملي تحصيل آنها براي

اميد است دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي كشور در اجراي وظايفي كه دويست وهفتاد و چهارمين جلسـه شـورايعالي                     
اده انقالب فرهنگي  ومصوبات شوراي طرح و برنامه فرزندان شاهددر اين زمينه به عهده ستادهاي شـاهد وايثـارگر دانشـگاهها نهـ                

 .هايي شايسته بردارند است گام

 الف ـ اهداف 

 حفظ وارتقاء سطح علمي دانشجويان شاهد  -1
  جلوگيري از بروز موانع آموزشي نظير افت تحصيلي -2
 ايجاد انگيزه در دانشجويان شاهد و ايثارگر به منظور ادامه تحصيل در مقاطع باالتر  -3

 :يل خواهد بودب ـ ضرورت تشكيل كالسها به درخواست يكي از مراجع ذ

براساس تجربيات چندين ساله شايسته است در مورد دروسي كه اكثر دانشجويان نيـاز              ( تشخيص ستاد شاهد وايثارگر دانشگاه       -1
 )هاي تقويتي مورد نظر اقدام گردد  تقويتي دارند ، قبل از انتخاب واحد و شروع ترم تحصيلي نسبت به تشكيل كالس به كالس

 انشجويان شاهد و ايثارگر درخواست استاد مشاور د -2
  درخواست كتبي تعدادي از دانشجويان  -3

 درخواست اداره كل بنياد شهيد استان محل تحصيل  -4
 ج ـ كليات

 شورايعالي انقالب فرهنگي در مورد ايجاد دفـاتر خـاص           30/12/1370براساس مصوبه دويست و هفتاد وچهارمين جلسه مورخ          -١
 تقويت بنيه علمي و      ا و مؤسسات آموزش عالي مسئوليت ارائه خدمات كمك آموزشي ،          رسيدگي به امور ايثارگران در دانشگاهه     

ساير مواردي كه در ارتقاء سطح علمي دانشجويان شاهد وايثارگر مؤثر است بـه عهـده سـتادهاي شـاهد وايثـارگر دانشـگاهها                        
هـاي الزم بـا سـتادهاي          ايجـاد همـاهنگي    باشد و وظيفه بنياد شهيد و امور ايثارگران ارائه تسهيالت درحد بودجه مصوب و               مي

 .باشد هاي در دست اجراي ستادها مي شاهد وايثارگر و نظارت مستمر بر امور جاري به منظور اجراي مطلوب وبهنگام فعاليت



 ٣

فرزند و همسر شـهيد     ( آمار كل دانشجويان واجد شرايط          % 60: دانشجويان شاهد وايثارگر تحت پوشش فعاليت عبارتند از        -2
شاغل به تحصيل در هر سال تحصيلي كه براي هر ) و باالتر ـ فرزند وهمسر آنها ، آزادگان ، فرزند و همسر آنها  % 25 جانباز ،

 .آمار كل دانشجويان تحت پوشش با ارائه صورت وضعيت عملكرد ، اعتبارات پرداخت خواهد شد% 30نيمسال به ازاء 
 .ي ستاد شاهد وايثارگر اجرا واعتبارات مصوب در وجه آنها پرداخت خواهدشدطرح تقويت بنيه علمي در دانشگاههاي دارا -3

تواننـد    بنياد شهيد وامور ايثارگران استانها ميسازمان درصورتي كه مراكز آموزش عالي فاقد دفاتر شاهد وايثارگر باشند ،   :تبصره  

تي دارند  به ستادهاي شاهد وايثارگر سـاير دانشـگاهها           هاي تقوي   با هماهنگي قبلي نسبت به معرفي دانشجوياني كه  نياز به كالس           
 الزم است از طريق آموزشـگاههاي   )عدم وجود ستاد شاهد و عدم امكان استفاده از ساير دانشگاهها        ( اقدام نمايند ، درغيراينصورت     

هـاي   ورد نيـاز اقـدام و هزينـه   رسمي و معتبر واستفاده از اساتيد دانشگاهي مجرب و شناخته شده  نسبت به تأمين كالس تقويتي م            
 . مترتبه را  از محل اعتبارات تقويت بنيه علمي تأمين و پرداخت  نمايند

پرداخت هر گونه اعتباري تحت عنوان تقويت بنيه علمي خارج از ضوابط و شرايط ذكر شـده نيـاز بـه همـاهنگي و كسـب                  -4
 .مجوز از اداره كل آموزش عالي دارد

نباشد ، با تأييد و نظارت سـتاد شـاهد و ايثـارگر             هاي تقويتي در دانشگاهها مهيا        ي تشكيل كالس  درصورتي كه شرايط برا    -5
توان از دانشجويان سالهاي باالتر جهت تدريس به دانشجويان متقاضي بصورت تشكيل گـروه درسـي اسـتفاده و                 دانشگاه ، مي  

 .ر پرداخت نمودالزحمه آنها را برابر اسناد تأييد شده توسط ستاد شاهد وايثارگ حق
در انتخاب دانشجويان سالهاي باالتر از دانشجويان شاهد وايثارگر كـه از جهـت آموزشـي وعلمـي نيـز از مسـتعدين و                         :تبصره  

 .نخبگان هستند استفاده شود

فـت  پس از دريا  (  پيوست       )1 (مند از طرح تقويت بنيه علمي مطابق جدول شماره            ضروري است اطالعات دانشجويان بهره     -6
 . اي استان ثبت شود در پايان هر نيمسال تحصيلي در سيستم رايانه) اطالعات از ستاد شاهد دانشگاه مجري طرح 

هاي مناسب نظارت الزم درخصوص انجام مطلـوب و   بايستي با اعمال شيوه سازمان بنياد شهيد و امور ايثارگران استانها مي   -7
   . اعمال نمايند رابعمل آمدهكرد اعتبارات طبق تعريف  بهينه طرح وهزينه

 :دـ سازمان اجرايي 
اداره كل امور دانشجويان شاهد وايثارگر وزارتين علوم ، تحقيقات و فناوري ـ بهداشت ، درمان وآمـوزش پزشـكي و اداره      -1

گاه آزاد  اي وزارت آموزش و پـرورش و دفتـر امـور ايثـارگران سـازمان مركـزي دانشـ                    كل دفتر امور مدارس عالي فني وحرفه      
 اسالمي

ادارات كل و ستادهاي شاهد و ايثارگر مسـتقر در دانشـگاهها و دفـاتر رسـيدگي بـه امـور دانشـجويان شـاهد مسـتقر در                   -2
 اي و واحدهاي دانشگاهي دانشگاه آزاد اسالمي هاي فني وحرفه آموزشكده

 اداره كل آموزش عالي بنياد شهيد وامورايثارگران  -3 



 ٤

  وامور ايثارگران استانهاي محل تحصيل سازمان بنياد شهيد -4
  هـ ـ زمان ونحوه اجرا

هـاي مترتـب در قبـال          تقويم اجرايي  پيوست اجرا وهزينه       مطابق هاي تقويت بنيه علمي در طي دو نيمسال تحصيلي          برنامه -1
 .ارائه عملكرد وصورت اسناد هزينه مالي از سوي ستاد شاهد دانشگاه پرداخت خواهد شد

 
 : به يكي از اشكال ذيل خواهد بوداجراي فعاليت -2

  كالسهاي تقويتي -1-2
  گروههاي درسي -2-2

 با دانشجويان شاهد وايثارگر واجد شـرايط         اولويت( هاي باالتر     گيري از دانشجويان مستعد سال      منظور از گروه درسي بهره     
بنـدي تنظيمـي از    عيف ، درقالب جـدول زمـان      براي تدريس دروس تقويتي به دانشجويان شاهد وايثارگرداراي بنيه علمي ض          ) است  

الزحمـه تـوافقي بـه        باشد و دفتر شاهد و ايثارگر پس از تشكيل گروه درسي به پرداخت حـق                سوي دفتر شاهد و ايثارگر دانشگاه مي      
 .نمايد دانشجويان بكار گرفته شده اقدام مي

  و ـ اعتبارات ومنابع مالي

رگران  نظارت برحسن اجراي فعاليت تقويت بنيه علمي دانشجويان شاهد را به عهـده               برابر ضوابط ، بنياد شهيد و امور ايثا        
 .نمايد هاي اجرايي پرداخت مي دارد و به همين منظور با رعايت موارد ذيل اعتبارات مشخصي را جهت تأمين بخشي از هزينه

 .باشد  ريال مي000/500 مبلغ سرانه طرح تقويت بنيه علمي به ازاء هر دانشجو و در هر نيمسال تحصيلي حداكثر -1
 (     آمار كل دانشجويان شاهد وايثـارگر واجـد شـرايط   % 30دانشجويان تحت پوشش طرح در هر نيمسال تحصيلي عبارتند از     -2

 (  شاغل  به تحصيل در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي تحـت پوشـش هـر اسـتان                 )  از قسمت كليات اين دستورالعمل       2بند  
  )  واجد شرايطآمار كل دانشجويان شاهد وايثارگر% 60درهرسال تحصيلي 

باتوجه به آمار محدود دانشجويان شاهد شـاغل بـه تحصـيل در مراكـز آمـوزش عـالي داراي سـتاد شـاهد وايثـارگر ماننـد                             -3
هد اي ، تخصيص سرانه تعيين شده و پرداخت هزينه تشكيل كالس تقويتي براي كليه دانشـجويان شـا                   هاي فني وحرفه    آموزشكده

  .استباشد در هر نيمسال تحصيلي بالمانع   نفر مي30شاغل به تحصيل در اين مراكز كه تعداد دانشجويان آنها تا سقف 
كليه اعتبارات تخصيصي براساس اين دستورالعمل و در موارد مربوط توسط ادارات كل شاهد وايثارگر دانشگاهها هزينه خواهـد                    -4
 .شد
ريد بن كتاب ، لوازم و وسايل اداري جهت دفتر ستاد شاهد وايثارگر دانشگاه و برگزاري                كرد اعتبارات تخصيصي جهت خ      هزينه -5

 .باشد اردوهاي زيارتي ، سياحتي ممنوع مي



 ٥

 از  سـوي     2 و     1هاي شـماره      به منظور نظارت بر نحوه اجراي طرح و استفاده صحيح از اعتبارات تخصيصي الزم است جدول                -6
جري تكميل و جهت بررسي واقدام الزم درهر نيمسـال تحصـيلي تحويـل بنيـاد شـهيد وامـور                    ستاد شاهد وايثارگر دانشگاههاي م    

 .باشد ايثارگران مربوطه گردد ، عليهذا پرداخت اعتبارات منوط به احراز عملكرد مطلوب واطمينان از صحت عمل مي

سـي صـورت وضـعيت عملكـرد هـر          اعتبارات تخصيصي از سوي بنياد شهيد و امور ايثارگران  استان محل تحصيل پس از برر                -7
گـردد    نيمسال تحصيلي به حساب اعالم شده ستادهاي شاهد وايثارگر دانشگاهها يا مؤسسات آموزش عالي تحت پوشش حواله مي                 

 .باشد پرداخت جهت تشكيل كالسهاي تقويتي ممنوع مي وپرداخت هرگونه اعتبار و وجهي به عنوان پيش
اي وزارت آموزش و پرورش و دفتر         حرفهوم و بهداشت ، اداره كل امور مدارس عالي فني           ادارات كل شاهد وايثارگر وزارتين علو      -8

 نظـارت هماهنگي امور  دانشجويان شاهد و ايثارگر سازمان مركزي دانشگاه آزاد اسالمي به طرق مناسب براجـراي مطلـوب طـرح                
 .خواهند نمود 

هاي صحيح مطالعه ،  ، روشينظير برگزاري كارگاه آموزش يهاي ضروري و كمك آموزش از آنجايي كه تشكيل برخي از كالس -9
تواننـد پـس از تصـويب          هاي تندخواني منوط به داشتن اعتبارات الزم است ، لذا ستادهاي شاهد و ايثارگر مـي                 ايجاد تمركز و روش   

 .مايندهزينه تشكيل اين قبيل كالسها را از محل اعتبارات تقويت بنيه علمي استفاده ن% 10ستاد حداكثر تا 

 : ) تقويم زماني اجراء( نحوه تبادل آمار ، اطالعات و اعتبارات فعاليت تقويت بنيه علمي 
كار ساليانه در دو نيمسال تحصيلي به شرح ذيل اعالم و جهت رعايت اختصار   به منظور تسهيل در روند اجرايي فعاليت ، گردش

 :گردد ها به قرار ذيل تعريف مي برخي از واژه
 بنياد شهيد محل تحصيل  : بنياد 

 ستاد شاهد وايثارگر دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي كشور  : ستاد 

  الف ـ نيمسال اول سال تحصيلي

بنياد به منظور هماهنگي بيشتر با ستادهاي تابعه استاني نسبت به ارسال دستورالعمل اجرايي طرح حداكثر تا  پايـان نيمـه اول                        -1
 .نمايد طح استان اقدام ميشهريور ماه  به دانشگاههاي س

ستاد و بنياد جهت هماهنگي كليه امور در دست اجراء در آغاز سال تحصيلي تا پايـان نيمـه اول مهرمـاه  نسـبت بـه تشـكيل                              -2
 .هاي الزم براي اجراي طرح بعمل خواهد آمد  نشست مشترك اقدام و پس از تبادل آراء و نظرات طرفين ، هماهنگي

، نسبت به ارسال ليست اسامي دانشـجويان شـاغل بـه تحصـيل كـه در نيمسـال اول سـال                       ) 15/10  (تاريخستاد حداكثر تا     -3
و ليست اسامي اساتيد به همراه ساير مشخصـات   ) 1مطابق جدول شماره ( نمايند  تحصيلي از كالس تقويت بنيه علمي استفاده مي     

شگاه رسيده باشد به بنياد محـل تحصـيل دانشـجو ارسـال             كه به تأييد مسئولين ستاد شاهد دان       ) 2مطابق جدول شماره    (ذكر شده   
 .نمايد مي



 ٦

مند از كالسهاي تقويتي را بررسي و درصورت انطباق           بنياد مدارك و ليست اسامي دانشجويان شاهد وايثارگر واجد شرايط  بهره            -4
 قدامبراساس فرمول ذيل ا   )  10/11 (تاريخبا شرايط و ضوابط ذكر شده نسبت به پرداخت اعتبارات براساس سرانه و آمار حداكثر تا                   

 . نمايد مي

 آمار كل دانشجويان شاهد وايثارگر واجد شرايط×% 30×) ريال (000/500= سقف هزينه قابل پرداخت در هرنيمسال تحصيلي 

    )20/11(تـاريخ  اي اسـتان حـداكثر تـا     بنياد نسبت به ثبت اطالعات مربوط به اجراي طرح تقويت بنيه علمي در سيستم رايانه            -5
 .نمايد اقدام مي

نسبت به ارسال گزارش عملكرد آمار ي و اعتباري          ) 30/11 ( تاريخ  و حداكثر تا   3 جدول شماره     اطالعات موردنياز  بنياد مطابق  -6
 .اي به اداره كل آموزش عالي اقدام خواهد نمود  به صورت پرينت رايانه ترجيحاًتحصيلياجراي طرح در نيمسال اول سال 

 85-86دوم سال تحصيلي ب ـ نيمسال 

 نسبت به ارسال ليست اسامي دانشجويان واجد شـرايط كـه در نيمسـال دوم سـال                    )30/3(پايان خرداد ماه    تا  ستاد حداكثر    -1
و ليست اسامي اساتيد به همراه ساير مشخصـات    )1مطابق جدول شماره ( نمايند  تحصيلي از  كالس تقويت بنيه علمي استفاده مي     

  اقـدام  كه به تأييد مسئولين ستاد شاهد دانشگاه رسيده باشد ، به بنياد محل تحصـيل دانشـجو                 ) 2ق جدول شماره    مطاب( ذكر شده   
 .نمايد مي

مند از كالسهاي تقـويتي را بررسـي و در صـورت انطبـاق بـا                  بنياد مدارك و ليست اسامي دانشجويان شاهد وايثارگر بهره          -2
پس از ارسـال مـدارك و       )  20/4( تاريخ   اعتبارات براساس سرانه و آمار حداكثر تا      شرايط و ضوابط ذكر شده نسبت به پرداخت         

 .نمايد براساس فرمول ذكر شده اقدام مي

( اي استان حداكثر تا پايان تيرمـاه          بنياد نسبت به ثبت اطالعات مربوط به اجراي طرح تقويت بنيه علمي در سيستم رايانه                -3
 .نمايد  اقدام مي   )30/4

نسبت بـه ارسـال گـزارش    )  15/5(پايان نيمه اول مرداد ماه   و حداكثر تا   3شماره   اطالعات موردنياز جدول     ياد مطابق بن  -4
آي بـه اداره كـل آمـوزش عـالي            صورت پرينت رايانه  عملكرد آماري واعتباري اجراي طرح در نيمسال دوم سال تحصيلي به            

  21/1آ.اقدام خواهد نمود



 ٧

  1جدول شماره 
 مي دانشجويان شاهد وايثارگر شركت كننده در كالس تقويت بنيه علميليست اسا

 8 5 - 8 6      سال تحصيلي     دومدر نيمسال اول
    :نام درس تقويتي                :نام مدرس                       :نام دانشگاه 

 نسبت با ايثارگر گروه ايثارگري

يف
رد

 

 نام ونام خانوادگي 

هد
شا

اده 
آز

باز 
جان

زي 
انبا

دج
رص

د
ش  

ود
خ

زند
فر

سر 
هم

 

رشته 
 تحصيلي

مقطع 
 تحصيلي

شماره 
دانشجويي

معدل 
نيمسال 
 قبل

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

 نام و نام خانوادگي مديركل امور دانشجويان شاهد و ايثارگر دانشگاه:                            نام و نام خانواگي تنظيم كننده 
 :                                                 امضاء:                                              امضاء             

 



 ٨

  2جدول شماره 
 الزحمه مدرسين و عناوين كالسهاي دروس تقويت بنيه علمي دانشجويان شاهد وايثارگر ليست پرداخت حق

 :  دانشگاه8  5  - 8 6  سال تحصيلي      دوم در نيمسال اول

يف
رد

 

دگي خانوا نام و نام نام درس تقويتي
 مدرس 

ميزان ساعت 
 تدريس

 آمار 
  الزحمه ميزان حق الزحمه  حق نرخ كنندگان شركت

  )به ريال ( 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       جمــع كـــل

 نام و نام خانوادگي مديركل امور دانشجويان شاهد و ايثارگر دانشگاه:                        واگي تنظيم كننده     نام و نام خان
 : امضاء:                                                                                                            امضاء 

 
 



 ٩

 3جدول شماره 
  وايثارگر تقويت بنيه علمي دانشجويان شاهد آماري و اعتباري فعاليت گزارش عملكرد

     :    استان8  5 - 8 6  سال تحصيلي      دومدر نيمسال اول

  نيمسال دوم  نيمسال اول

يف
رد

 

نام دانشگاه يا مؤسسه 
 آموزش عالي

ان 
جوي

انش
ل د

ر ك
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رح
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ت پ

تح
رح 
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جرا

نه ا
هزي

 

خت
ردا

خ پ
اري

ت
 

ار 
آم
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رح 
ش ط

وش
ت پ

تح
رح  

ي ط
جرا

نه ا
هزي

 

خت
ردا

خ پ
اري

ت
 

 جمع كل هزينه 
 )به ريال ( 

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

          جمـــع كـــل

 نام و نام خانوادگي رئيس سازمان بنيادشهيدوامورايثارگران استان :                                نام و نام خانوادگي تنظيم كننده 
 :                           امضاء:                                                                                           امضاء 


