
 
 

تحت پوشش وزارت در دانشگاههاي  و ايثارگر آئين نامه نقل و انتقال دانشجويان شاهد ((
 ))كشوربهداشت، درمان و آموزش پزشكي 

 
 

 :مقدمه
 

 مبني بـر بهبـود بخشـيدن بـه         ) مدظله العالي ( مقام معظم رهبري     5/8/75در راستاي فرمايشات مورخ     
و با عنايت به مصوبه مورخ      » اولويت خاص «ن معزز شاهد با     برنامه هاي آموزشي و فرهنگي فرزندان و همسرا       

 شوراي طرح و برنامه در خصوص تدوين آئين نامه نقـل و انتقـال فرزنـدان و همسـران دانشـجوي                      13/7/72
 تعميم تسهيالت طرح شـاهد     شوراي عالي انقالب فرهنگي در مورد        7/4/84 مورخ   564و مصوبه جلسه    شاهد  

و  مركـزي شـاهد    كه پـس از تأييـد سـتاد       اين آئين نامه    ،  % 69 الي   50ندان جانبازان   به فرزندان آزادگان و فرز    
بـه   25/7/84 درمان و آموزش پزشكي و تصويب ستاد برنامه ريـزي در جلسـه مـورخ                 ،بهداشتوزارت   ايثارگر

  از نيمسـال اول سـال تحصـيلي   ، تصويب نهايي شوراي طرح و برنامه امور فرهنگي فرزندان معزز شاهد رسيد           
 . در كليه دانشگاههاي كشور قابل اجراست85-84

 هماننـد سـاير دانشـجويان كشـور از مزايـاي         و ايثارگر   همسران شاهد    الزم به ذكر است كه فرزندان و      
ـ     درمـان و آمـوزش پزشـكي برخوردارنـد        نتقال وزارت بهداشت،    اآئين نامه هاي جاري نقل و        دليـل  ه  ، لكـن ب

 ذكور و يا فرزندان اناث و همسـر موفـق بـه تحصـيل در     انفرزندر آنها  خانواده هائي كه د     كيان ضرورت حفظ 
مراكز آموزش عالي مي شوند اين آئين نامه به صورت خاص براي اين قبيل خانواده ها از سوي شوراي طرح و       

 . گردد برنامه امور فرهنگي شاهد تصويب و جهت اجرا ابالغ مي
ه رشته هاي تحصيلي و دانشگاههاي تحـت پوشـش          تسهيالت موضوع اين آئين نامه در كلي       )1ماده  

 :وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به ترتيب اولويت، افراد ذيل را شامل مي شود
 فرزندان اناث شاهد -١
 فرزندان ذكور شاهد -٢
 همسر شاهد -٣
 .و باالتر و آزادگان% 50جانبازان  -۴
 .و باالتر و آزادگان% 50فرزندان اناث جانبازان  -۵
 .و باالتر و آزادگان%  50انبازان فرزندان ذكور ج -۶
 .و باالتر و آزادگان%  50همسران جانبازان  -٧
 % 49 الي 25جانبازان  -٨

، در صـورت عـدم تكميـل        1ط ورودي سالهاي قبـل موضـوع مـاده          الشراي دانشجويان واجد  )1تبصره  
 .خواهند بودظرفيت به وسيله دانشجويان جديدالورود به ترتيب اولويت ذكر شده مشمول اين آئين نامه 

، براي همسـران و      در صورتي كه سهميه انتقال بوسيله افراد واجد شرايط فوق تكميل نشود            )2تبصره  
 . شداستفاده خواهد% 49 الي 25فرزندان جانبازان

 . دوره هاي دكتري تخصصي مشمول اين آئين نامه نخواهند بود)3تبصره



 
كارداني، كارشناسي، كارشناسـي ارشـد و دكتـري    (ليسهميه پذيرش در هر مقطع تحصي   % 5 حداكثر   )2ماده  

در هر دانشگاه يا دانشكده تحت پوشش وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي جهـت انتقـال        ) غيرتخصصي
 . در شروع هر سال تحصيلي اختصاص مي يابد1افراد جديدالورود موضوع ماده 

نماي آزمون سراسري، دفترچه هـاي       مالك تعيين ظرفيت پذيرش هر مقطع تحصيلي دفترچه راه         )1تبصره
 .راهنماي آزمون كارداني به كارشناسي، كارشناسي به كارشناسي ارشد سال ورود دانشجو مي باشد

 با توجه به محدوديت ظرفيت دوره دكتري دندانپزشكي سهميه انتقالي دانشجويان شـاهد در ايـن                 )2تبصره
 % 5رت عـدم تكميـل ظرفيـت اسـتفاده از سـهميه             تجاوز نخواهد كرد و در صو     % 5دوره تحت هر شرايطي از      

 .رشته هاي پزشكي و داروسازي، مازاد سهميه اين رشته ها قابل استفاده در رشته دندانپزشكي نخواهد بود
  آمـوزش پزشـكي  لي وابسـته بـه وزارت بهداشـت، درمـان و    كلية دانشگاهها و مؤسسات آموزش عـا      ) 3ماده

 اين آئين نامه پس از ثبت نام و در          1انتقال دانشجويان مشمول ماده   وظفند در هر سال تحصيلي با درخواست        م
 .ابتداي ترم در شروع سال تحصيلي خارج از ضوابط نقل و انتقال آئين نامه آموزشي موافقت نمايند

دانشجويان شاهد وايثارگري كه بنا بر رأي كميسيون موارد خاص دانشگاه ملـزم بـه تغييـر رشـته و                     )4ماده  
 درصد از ظرفيـت پـذيرش رشـته         5به كارداني يا كارشناسي شده اند، مي توانند حداكثر به ميزان            تقليل مقطع   

نزديكترين دانشگاه به محل سكونت خـود ايـن         . درخواستي به دانشگاههاي نزديك محل سكونت انتقال يابند       
 .نظر ملزم به پذيرش دانشجو مي باشنددانشجويان در صورت دارابودن رشته مورد 

شرايط با تأييد و معرفي اداره كل آموزش عالي بنياد شهيد و امور ايثارگران انقالب اسالمي                واجدين   ) 5ماده  
 .و از طريق معاونت ذيربط در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به دانشگاه مقصد معرفي خواهند شد

 .ن كان لم يكن تلقي ميگردندپس از ابالغ اين آئين نامه، تمام آئين نامه هاي قبلي مغاير با آ ) 6ماده
 . به تصويب رسيد6/10/84 تبصره در تاريخ 5  ماده و 6اين آئين نامه در 

 
 
     دكتر كامران باقري لنكراني                      دكتر حسين دهقان             
 وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي   رئيس بنياد شهيد و امور ايثارگران   
 
 

 محمود فرشيديمهندس     ر محمد مهدي زاهديدكت        
 آموزش و پرورش وزير               رعلوم تحقيقات و فناوري زيو

 


