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   يالت آموزشين نامه تسهي آئ
  ثارگريان شاهد و ايدانشجو

  
  

   ي آموزشين نامه هايمه آئيضم
  ) يداروساز ،يدندانپزشك  ،يپزشك(ي دكتريدوره ها

   يوسته و كاردانيوسته ، ناپي پيكارشناس
  
  
  
  
  

  يوزارت بهداشت درمان و آموزش پزشك
  يمعاونت آموزش

  ثارگرياان شاهد وياداره كل امور دانشجو



  
  ي آموزشين نامه هايمه آئيثارگر ضميان شاهد و اي دانشجويالت آموزشين نامه تسهيآئ

  يوسته و كاردانيوسته، ناپي پي، كارشناس)ي،داروسازي ،دندانپزشكيپزشك (ي دكتري دوره ها
  

  :تعاريف 
ــاده  ــسه- ۱م ــالت اي ت ــي ــه ين آئ ــواد آن ن نام ــا م ــب ب ــشجومتناس ــه دان ــاهد و اي ب ــارگريان ش ــ ذث ــق ي   ل تعل

  :ردي گيم
  )وباالتر% ۵۰د، مفقوداالثر، آزاده، جانبازيشه( فرزندان و همسران -۱
   ماه سابقه اسارت۶ آزاده باحداقل -۲
  حضور داوطلبانه درجبهه ماه سابقه ۳ و يجانباز % ۱۵وباالتر و همچنين جانباز با حداقل  % ۲۵ جانباز -۳
   متناوب سابقه حضور داوطلبانه درجبهه ماه۹ ماه متوالي يا ۶ رزمنده باحداقل -۴

  .منظور از ستاد شاهد وايثارگر در اين آئين نامه ستاد شاهد و ايثارگر هر دانشگاه مي باشد : ۱تبصره
  . شوديده مينامستاد ن نامه به اختصار يين آيثارگردانشگاه در ايعنوان ستاد شاهد و ا: ۲تبصره 

  

  :ثبت نام
 ثبت نـام در هـر   ين شده برايينتواند در مهلت تعا ادامه درمان يو  يماري که بعلت ب  ي جانباز ي به دانشجو  - ٢ماده  

ـ ده باشد ارائـه نما    يد ستاد رس  يي که به تأ   ي پزشک ينکه گواه يمشروط بر ا  ( شود   يمسال مراجعه کند اجازه داده م     ين  تـا   )دي
  .زمان حذف و اضافه ثبت نام و انتخاب واحد کند

  

  :واحد هاي درسي 
نـد و حـداكثر تـا چهـار         ي واحد انتخاب نما   ١٠مسال حداقل   ي توانند در هر ن    يثارگر م يان شاهد و ا   يانشجود - ۳ماده  

 يلي واحد انتخاب نموده است با نظر ستاد جزو سـقف سـنوات مجـاز تحـص    ١٠مسال از نيمسال هايي كه دانشجو    ين
 .دانشجو محاسبه نخواهد شد

 واحد بوده است،    ١٠خارج از اختيار خود مجبور به انتخاب كمتر از          در نيمسالي كه دانشجوي شاهد و ايثارگر        : تبصره
آن نيمسال بعنـوان  )  با توجه به آئين نامه هاي آموزشي مربوطه ١٤ يا   ١٢كمتر از   (در صورت كسر ميانگين نيمسال      

  .نيمسال مشروطي محاسبه نخواهد شد
  

  ل ي فــارغ التحــص ي درســ واحــد۸ کــه بــا گذرانــدن حــداكثر    يثــارگري شــاهد و اي دانــشجو- ۴مــاده 
ــ ــورت يم ــود در ص ــکه مي ش ــداقل  يانگي ــرات او ح ــل نم ــ ۱۴ن ك ــد، م ــستان ي باش ــد در دوره تاب ـداکثر ي توان   حـ

  .دي واحد انتخاب نما۸ 
  ا يـــه و يـــ کـــه جهـــت شـــركت در آزمونهـــاي جـــامع علـــوم پايثـــارگري شـــاهد و ايدانـــشجو: تبـــصره 

 واحد  ۸د ستاد مجاز به انتخاب حداكثر       ييص و تا  ي با تشخ   واحد درسي باقيمانده داشته باشد     ۸ حداكثر   يش کارورز يپ



  . باشدي ميدر دوره تابستان
  

  :حضور و غياب 
ـ  از صدمات جنـگ      ي ناش يل انجام معالجات پزشک   ي که به دل   يثارگري شاهد و ا   ي دانشجو - ۵ماده   ا متـاثر از آالم     ي

 يد مدارک توسط ستاد م    ييکت کند با تأ   ا دروس گرفته شده شر    ي درس   يا جلسات امتحان  يگذشته نتواند در جلسه و      
 در امتحان آن    يمسال بعد يان ن ي شود حداکثر تا پا    ين م ييربط تع ي ذ ي که از طرف گروه آموزش     يتواند طبق برنامه ا   

  .  شوديا دروس مذکور حذف مينصورت درس ير ايد در غيا دروس شرکت نمايدرس 
  

ـ ثـارگر در کـالس درس و   يان شاهد وا  يوبت دانشج ير موجه بودن غ   يا غ يص موجه و    ي تشخ - ۶ماده   ا در جلـسات  ي
  . باشدي برعهده ستاد ميش کارورزيه و پيان نيمسال، آزمونهاي جامع علوم پايان نيمسال ، پايامتحان م

  

  : حذف و اضافه 
ـ  هفته مانده بـه پا     ۵ خود را تا     ي تواند دو درس نظر    يثارگر م ي شاهد و ا   ي دانشجو - ۷ماده    يليمـسال تحـص   يان ن ي
  . واحد کمتر نشود۱۰ مانده او از ي باقينکه تعداد واحدهايد مشروط بر ايف نماحذ

 در   مرتبـه  ۳وسـته ،    ي ناپ ي مرتبه در مقطـع كـارداني و کارشناسـ         ۲دانشجويان شاهد وايثارگر حداكثر براي      : تبصره  
  .دندمرتبه در مقاطع باالتر مي توانند از تسهيالت ماده مذكور بهره مند گر ۴مقطع كارشناسي و

  

ــاده  ــشخ - ۸مـ ــص  يتـ ــه تحـ ــه ادامـ ــودن بـ ــادر نبـ ــر نيص قـ ــتاد   يل در هـ ــده سـ ــصيلي برعهـ ــسال تحـ   مـ
دانشجويان شاهد و ايثارگر    . ( باشد كه در آن صورت آن نيمسال جزو سنوات تحصيلي دانشجو محسوب نخواهد شد              يم

مرتبه در مقاطع باالتر     ۳شناسي و    در مقطع كار    مرتبه ۲وسته ،   ي ناپ ي مرتبه در مقطع كارداني و کارشناس      ۱حداكثر براي   
  )مي توانند از تسهيالت اين ماده استفاده نمايند

 : دانشجو يليشرفت تحصي پيابيارز
ت يان جانبـاز بـا توجـه بـه وضـع          ي دانـشجو  يان نيمسال بـرا   يان نيمسال و پا   ي مدت زمان امتحان هاي م     - ۹ماده  
مدت زمـان آزمـون     . ش است يزمان معمول آنها قابل افزا     برابر مدت    ۲ص ستاد حداکثر تا     ي آنها بنا به تشخ    يجسمان

 قابـل   )جانبـاز (ان  ين دانشجو ي ا يمدت زمان امتحانات مذكور برا    %  ۲۵ز تا   ي ن يش کارورز يه و پ  يهاي جامع علوم پا   
 .ش خواهد بوديافزا

  

نمـرات  ن كـل  يانگيـ ل در ميثارگر شاغل بـه تحـص  يان شاهد و ا   ي درس دانشجو  ۳ حداكثر ي نمرات مردود  -۱۰ماده  
ک از دروس پس از اخذ آنها       ينکه نمرات هر    يشود مشروط برا  يپايان نيمسال و ميانگين كل نمرات آنها محسوب نم        

 . نباشد۱۲و شركت در امتحانهاي مربوطه در اولين فرصت ممكن کمتر از 
 درس اضـافه    ۳ک درس به    ي ،   ي درصد اضافه جانباز   ۱۰ هر   يبه باال به ازا    % ۲۵ان جانباز   يجهت دانشجو : تبصره  

 .  دي درس تجاوز نما۵د از ي شود در هر حال دروس حذف شده نبايم
  

ان شاهد  ي جهت جبران كسر ميانگين كل دوره تحصيل در مقاطع كارشناسي ناپيوسته و كارداني، دانشجو              -۱۱ماده  
  .نديمسال تکرار نمايدر دو نط ، در سقف سنوات تحصيلي ير شرايت ساي توانند دروس مزبور را با رعايثارگر ميو ا

  



ثـارگر  ي شاهد و ا   ي را که دانشجو   ي در دوره هاي دكتري عمومي پزشكي، دندانپزشكي و داروسازي دروس          -۱۲ماده  
ـ جهت جبران کسر ميانگين در سقف سنوات مجـاز مرحلـه مربوطـه اخـذ مـي نما                  که نمـرات آنهـا از      يد در صـورت   ي

 درس مورد نظر از نمرات مرحله مربوطـه حـذف           ي قبل ينمرات مردود حدنصاب ميانگين مرحله مربوطه باالتر باشد       
  .ل در نظر گرفته خواهد شدين کل تحصيانگي شود و تنها در ميم

 ميـانگين  انتخـاب      يثارگر جهت جبران کسر   ي شاهد و ا   ي نيمسال از نيمسال هايي را که دانشجو       ۴حداكثر  : تبصره
  .سبه نخواهد شد محاي ويليد جزو حداکثر سنوات تحصي نمايواحد م

  

 در  ي جامع علوم پايه و پيش كارورزي و مـردود         يثارگر در آزمونها  ي شاهد و ا   ي دانشجو ي در صورت قبول   -۱۳ماده  
ـ  علـوم پا يمرحلـه هـا  (ن کـل مرحلـه مربوطـه      يانگيـ ا کسر م  ي از دروس اعالم شده پس از آزمون و          يکي ـ ي ش يه وپ

ـ انگين آن مرحله و      در آزمون جامع مذكور تا جبران مي       ي،  قبول  )يکارورز  يا قبـولي در درس مـذكور محفـوظ بـاق          ي
  .خواهد ماند

  

  :مرخصي 
ـ         ي ناش ي معالجات پزشک  ي برا ي که مرخص  ي در صورت  -۱۴ماده   ـ ش از   ي از صدمات جنگ باشد و مدت درمان ب ک ي

 ينمـ  دانشجو محـسوب     يليمسال جزو سنوات تحص   يد ستاد واقع شود آن ن     ييابد و مدارک مربوط مورد تا     يماه ادامه   
 بـدون احتـساب در سـنوات بـه          يمـسال مرخـص   ي چهار ن  يعطاا مجاز ،    يلي تحص ين عالوه بر مرخص   يهمچن. شود

  .د ستاد بالمانع است يي با تا)يجانباز % ۲۵و باالتر و جانباز اعصاب و روان با حداقل  % ۵۰د، جانباز يشه (همسران
  

  :انتقال 
  .شاهد و ايثارگر انتقالي توسط دانشگاه مقصد الزامي است پذيرش كليه دروس گذرانده شده دانشجوي -۱۵ماده 

  

  :تغيير رشته 
  . کنديت ميثارگر متقاضي تغيير رشته کفايان شاهد و اي دانشجوي براي واحد درس۱۴ گذراندن حداقل -۱۶ماده 

  

ط احـراز   يا دانشگاه فـارغ از شـر      ي آموزش ي توانند در صورت موافقت شورا     يثارگر م يان شاهد و ا   ي دانشجو -۱۷ماده  
  . ر رشته دهنديين تر تغيي ، از مقطع باالتر به مقطع پايرتبه نسب
 . شوديرفته نشده از رشته قبل در رشته جديد محاسبه نميثارگر نمرات دروس پذيان شاهد واي دانشجويبرا: تبصره

  

  

 دكتـري عمـومي     ل مشكالت آموزشي از ادامـه تحـصيل در دوره         ي که به دل   يثارگريان شاهد وا  ي دانشجو -۱۸ماده  
 باشد مـي  ۱۰ واحد گذرانده و ميانگين كل نمرات آنها مساوي يا بيشتر از ۶۸محروم مي شوند در صورتيكه كمتر از      

 واحد گذرانده باشـند مـي تواننـد بـه مقطـع             ۶۸توانند به مقطع كارداني تغيير رشته دهند  و در صورتي كه بيش از               
ـ  ين کـل نمـرات آنهـا مـساو    يانگيـ نکه ميمشروط بر ا(ير رشته دهند كارداني ، كارشناسي پيوسته و ناپيوسته تغي      ا ي

  ) . باشد۱۰شتر از يب
  

 ستاد شاهد وايثارگر دانشگاه مي تواند تأييد برخي از مواد اين آئين نامه، كه اجراي آنهـا منـوط بـه تأييـد                   -۱۹ماده  



  .ايدستاد است را به مديريت امور دانشجويان شاهد و ايثارگر دانشگاه تفويض نم

  
آئين نامـه تـسهيالت آموزشـي دوره        (آئين نامه هاي تسهيالت آموزشي دانشجويان شاهد و ايثارگر           كليه   -۲۰ماده  

 ، آئين نامـه اجرايـي آمـوزش         ۱۴/۸/۷۴شوراي عالي برنامه ريزي مورخ    ۳۰۶كارشناسي ارشد ناپيوسته مصوب جلسه    
% ۵ و آئـين نامـه نقـل و انتقـال            ۴/۸/۶۹مورخ   هـ   ۲۹۳ ت ۸۵۶۳۴عالي آزادگان تصويب نامه هيئت وزيران شماره        

  .كمافي السابق به قوت خود باقي بوده و مفاد آن الزم االجرا مي باشد... ) دانشجويان شاهد و ايثارگر و 
  

اين آئين نامه عطف به ماسبق نمي شود و صرفا شامل دانشجويان شاغل بـه تحـصيل در مقـاطع فعلـي              -۲۱ماده  
  .ميگردد

  

نهايي تفسير مواد اين آئين نامه و موارد اختالفي بـا آئـين نامـه هـاي قبلـي بـه عهـده اداره كـل                     مرجع   -۲۲ماده  
  .دانشجويان شاهد و ايثارگر وزارت متبوع خواهد بود

  

 شوراي طرح و برنامه شـاهد بـه تـصويب رسـيد و از تـاريخ             ۱۸/۲/۸۷ تبصره در جلسه مورخ      ۸ ماده و    ۲۲اين آئين نامه در     
  . ا مي باشدتصويب الزم االجر

  

 
 دكتر حسين دهقان

 معاون رئيس جمهور و 
 رئيس بنياد شهيد و ايثارگران

 دكتر كامران باقري لنكراني
 وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

 
 
 
 

 دكتر محمد مهدي زاهدي
 وزير علوم، تحقيقات و فن آوري

 دکتر عليرضا علي احمدي
 وزيــر آمـوزش و پـرورش

 دكتر عبداله جاسبي
ئيس دانشگاه آزاد اسالمير  

  
   

  
  


