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  :تعاريف 
  :مي گيرد به دانشجويان شاهدوايثارگرذيل تعلق تناسب با مواد آنمتسهيالت اين آئين نامه  - 1ماده 

 )االتروب  %25 انبازج آزاده، وداالثر،مفق ،شهيد(و همسران  انفرزند -1
  ماه سابقه اسارت 6آزاده باحداقل  -2
  حضور داوطلبانه درجبههماه سابقه  3جانبازي و %  15و همچنين جانباز با حداقل  وباالتر%  25جانباز  -3
  سابقه حضور داوطلبانه درجبههماه متناوب  9متوالي يا ماه  6رزمنده باحداقل  -4

  

  .دانشگاه مي باشد هر ستاد شاهد و ايثارگرمنظور از ستاد شاهد وايثارگر در اين آئين نامه :  1تبصره
  .دناميده مي شوستاد عنوان ستاد شاهد و ايثارگردانشگاه در اين آيين نامه به اختصار  :2تبصره 

  
  
  

  :ثبت نام
نتواند در مهلـت تعيـين شـده بـراي ثبـت نـام در هـر نيمسـال         و يا ادامه درمان به دانشجوي جانبازي كه بعلت بيماري  - 2ماده 

تـا زمـان حـذف و    ) مشروط بر اينكه گواهي پزشكي كه به تأييد ستاد رسيده باشد ارائـه نمايـد  (مراجعه كند اجازه داده مي شود 
  .تخاب واحد كندانو  نام ثبت اضافه

  

  

  :واحد هاي درسي 
 از نيمسـال نيمسال  تا چهار حداكثرواحد انتخاب نمايند و 10دانشجويان شاهدوايثارگرمي توانند در هر نيمسال حداقل  - 3ماده 

  .با نظر ستاد جزو سقف سنوات مجاز تحصيلي دانشجو محاسبه نخواهد شدواحد انتخاب نموده است  10هايي كه دانشجو 
 

واحـد بـوده اسـت، در     10از درنيمسالي كه دانشجوي شاهد و ايثارگر خارج از اختيار خـود مجبـور بـه انتخـاب كمتـر      : هتبصر
آن نيمسـال بعنـوان نيمسـال     )آئـين نامـه هـاي آموزشـي مربوطـه      با توجـه بـه   14يا  12كمتر از (ميانگين نيمسال صورت كسر

  .دخواهد شنمشروطي محاسبه 
  

كـل  واحد درسي فارغ التحصيل مي شود در صـورتيكه ميـانگين    8 حداكثر و ايثارگري كه با گذراندندانشجوي شاهد  - 4ماده 
  .نمايد  تخابان  واحد  8حداكثر دوره تابستاني  مي تواند در ،باشد 14نمرات او حداقل 

واحد درسـي   8داكثر حعلوم پايه و يا پيش كارورزي آزمونهاي جامع در جهت شركت دانشجوي شاهد و ايثارگري كه  :تبصره 
  .تابستاني مي باشد در دورهواحد  8 حداكثر با تشخيص و تاييد ستاد مجاز به انتخاب باقيمانده داشته باشد



 
 

 
  :غياب  حضور و

  

دانشجوي شاهد و ايثارگري كه به دليل انجام معالجات پزشكي ناشي از صدمات جنگ يا متـاثر از آالم گذشـته نتوانـد     - 5ماده 
جلسات امتحاني درس يا دروس گرفته شده شركت كند با تأييد مدارك توسط ستاد مي تواند طبق برنامه اي كه از  در جلسه و يا

طرف گروه آموزشي ذيربط تعيين مي شود حداكثر تا پايان نيمسال بعدي در امتحان آن درس يا دروس شـركت نمايـد در غيـر    
  .  اينصورت درس يا دروس مذكور حذف ميشود

  

شخيص موجه و يا غير موجه بودن غيبت دانشجويان شاهد وايثارگر در كالس درس و يا در جلسـات امتحـان ميـان    ت - 6ماده 
  .ستاد مي باشدبرعهده  جامع علوم پايه و پيش كارورزينيمسال، آزمونهاي پايان نيمسال ، 

  

  : حذف و اضافه 
هفته مانده به پايـان نيمسـال تحصـيلي حـذف نمايـد       5 دانشجوي شاهد و ايثارگر مي تواند دو درس نظري خود را تا - 7ماده 

  .شودنواحد كمتر  10مشروط بر اينكه تعداد واحدهاي باقي مانده او از 
در مقطـع   مرتبـه  3 ،كارشناسـي ناپيوسـته   و  مقطـع كـارداني  مرتبـه در   2حـداكثر بـراي    شـاهد وايثـارگر   ياندانشجو : تبصره

 .دند از تسهيالت ماده مذكور بهره مند گردنوانمي تباالتر مرتبه در مقاطع  4كارشناسي و
  

كـه در آن صـورت آن نيمسـال     ستاد مي باشد تحصيلي برعهده نيمسال هر تشخيص قادر نبودن به ادامه تحصيل در - 8ماده 
و  در مقطـع كـارداني  مرتبـه   1 بـراي  حـداكثر ايثـارگر   شاهد ودانشجويان . (جزو سنوات تحصيلي دانشجو محسوب نخواهد شد

  )مي توانند از تسهيالت اين ماده استفاده نمايندمرتبه در مقاطع باالتر  3در مقطع كارشناسي و  مرتبه 2، ارشناسي ناپيوسته ك
  

  

 :ارزيابي پيشرفت تحصيلي دانشجو 
بنا بـه  براي دانشجويان جانباز با توجه به وضعيت جسماني آنها  نيمسالو پايان  نيمسال ميان هاي مدت زمان امتحان - 9ماده 

جـامع علـوم پايـه و پـيش      آزمـون هـاي  مدت زمـان  . قابل افزايش است هابرابر مدت زمان معمول آن 2حداكثر تا ستاد تشخيص 
  .قابل افزايش خواهد بود) جانباز(براي اين دانشجويان  ات مذكورمدت زمان امتحان%  25كارورزي نيز تا 

  

  

پايـان نيمسـال و   نمـرات  كـل  هد و ايثارگر شاغل به تحصيل در ميانگين درس دانشجويان شا 3حداكثرنمرات مردودي  -10ماده 
و شـركت در امتحانهـاي   محسوب نميشود مشروط براينكه نمـرات هـر يـك از دروس پـس از اخـذ آنهـا       ميانگين كل نمرات آنها 

 .نباشد 12كمتر از مربوطه 
درس اضافه مي شـود در   3درصد اضافه جانبازي ، يك درس به  10به باال به ازاي هر %  25يان جانباز جهت دانشجو :تبصره 

  .  درس تجاوز نمايد 5هر حال دروس حذف شده نبايد از 
  

دانشـجويان شـاهدوايثارگرمي    ،و كـارداني  ناپيوسته ميانگين كل دوره تحصيل درمقاطع كارشناسي جهت جبران كسر -11ماده 
  .درسقف سنوات تحصيلي دردونيمسال تكرار نمايد، روس مزبوررا با رعايت سايرشرايطتوانندد

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 
 

  
  

وسي را كه دانشجوي شـاهدوايثارگرجهت جبـران   دردر دوره هاي دكتري عمومي پزشكي، دندانپزشكي و داروسازي  -12ماده 
ميـانگين مرحلـه مربوطـه    ازحدنصـاب   هـا مـرات آن درصورتيكه ننمايدمي اخذ ميانگين درسقف سنوات مجازمرحله مربوطه  كسر

تحصـيل درنظرگرفتـه    مردودي قبلي درس مورد نظرازنمرات مرحله مربوطه حذف ميشودوتنهادرميانگين كلباالتر باشد نمرات 
  .خواهدشد
حد مي نمايـد  انتخاب وا ميانگين كه دانشجوي شاهد و ايثارگر جهت جبران كسري را ي هاي نيمسال از نيمسال 4حداكثر  :تبصره

 .جزو حداكثر سنوات تحصيلي وي محاسبه نخواهد شد
  

و مـردودي در يكـي از   علوم پايه و پـيش كـارورزي   در صورت قبولي دانشجوي شاهد و ايثارگر در آزمونهاي جامع  -13ماده 
،  قبـولي در  )ي هـاي علـوم پايـه وپـيش كـارورز      مرحلـه ( و يا كسر ميانگين كل مرحله مربوطهدروس اعالم شده پس از آزمون 

  .محفوظ باقي خواهد ماندذكور درس م قبولي درمرحله و يا  آنميانگين تا جبران  مذكور آزمون جامع
  

  :مرخصي 
ي براي معالجات پزشكي ناشي از صدمات جنگ باشد و مدت درمان بيش از يك ماه ادامه يابـد  صدر صورتي كه مرخ -14ماده 

همچنـين عـالوه بـر    . ود آن نيمسال جزو سنوات تحصيلي دانشجو محسوب نمي شـود و مدارك مربوط مورد تاييد ستاد واقع ش
و بـاالتر و  %  50جانبـاز   ،شـهيد (ان عطاي چهار نيمسال مرخصي بدون احتساب در سنوات به همسرامرخصي تحصيلي مجاز ، 

 .با تاييد ستاد بالمانع است )جانبازي%  25جانباز اعصاب و روان با حداقل 
  

  :انتقال 
  .دانشجوي شاهد و ايثارگر انتقالي توسط دانشگاه مقصد الزامي است گذرانده شدهپذيرش كليه دروس  -15ه ماد

  
  

  :تغيير رشته 
  .كفايت مي كند و ايثارگر متقاضي تغيير رشته درسي براي دانشجويان شاهدواحد  14گذراندن حداقل  -16ماده 

  

  

 ورت موافقت شوراي آموزشي دانشگاه فارغ از شرايط احراز رتبه نسـبي ، دانشجويان شاهد وايثارگرمي توانند در ص -17ماده 
  . از مقطع باالتر به مقطع پايين تر تغيير رشته دهند

 .محاسبه نمي شوددر رشته جديد قبل از رشته براي دانشجويان شاهد وايثارگر نمرات دروس پذيرفته نشده  :تبصره
  

مشكالت آموزشـي از ادامـه تحصـيل در دوره دكتـري عمـومي محـروم مـي        دليل دانشجويان شاهد وايثارگري كه به  -18ماده 
باشد مي توانند به مقطع كـارداني   10واحد گذرانده و ميانگين كل نمرات آنها مساوي يا بيشتر از  68د در صورتيكه كمتر از نشو

كارشناسي پيوسته و ناپيوسته كارداني ،  به مقطع مي توانند واحد گذرانده باشند 68تغيير رشته دهند  و در صورتي كه بيش از 
  .) باشد 10مشروط بر اينكه ميانگين كل نمرات آنها مساوي يا بيشتر از ( تغيير رشته دهند

  

ستاد شاهد وايثارگر دانشگاه مي تواند تأييد برخي از مواد اين آئين نامه، كه اجراي آنها منوط به تأييد سـتاد اسـت را    -19ماده 
  .دانشجويان شاهد و ايثارگر دانشگاه تفويض نمايدبه مديريت امور 



 
 

  
  
  

آئين نامـه تسـهيالت آموزشـي دوره كارشناسـي     (آئين نامه هاي تسهيالت آموزشي دانشجويان شاهد و ايثارگر كليه  -20ماده 
تصـويب  ، آئين نامه اجرايي آموزش عـالي آزادگـان    14/8/74شوراي عالي برنامه ريزي مورخ306ارشد ناپيوسته مصوب جلسه

كمـافي  ... ) دانشجويان شاهد و ايثارگر و % 5و آئين نامه نقل و انتقال  4/8/69هـ مورخ  293ت 85634نامه هيئت وزيران شماره 
  .السابق به قوت خود باقي بوده و مفاد آن الزم االجرا مي باشد

  

  .تحصيل در مقاطع فعلي ميگردداين آئين نامه عطف به ماسبق نمي شود و صرفا شامل دانشجويان شاغل به  -21ماده 
  

مرجع نهايي تفسير مواد اين آئين نامه و موارد اختالفي با آئين نامه هاي قبلي به عهده اداره كـل دانشـجويان شـاهد و     -22ماده 
  .ايثارگر وزارت متبوع خواهد بود

  

امور فرهنگي طرح  برنامه ريزي ستاد 4/9/93 در جلسه مورختبصره  8و ماده  22اين آئين نامه در آخرين نسخه اصالحيه 
  .به تصويب رسيدشاهد 

  
  
 

  سيد محمد علي شهيدي
  معاون رئيس جمهور، رئيس بنياد شهيد و ايثارگران 

 و رئيس شوراي طرح و برنامه شاهد  وايثارگر

  سيد حسن قاضي زاده هاشمي
  وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

  و عضو شوراي طرح و برنامه شاهد و ايثارگر
  

  
  
  
 

  محمد فرهادي
  وزير علوم، تحقيقات و فن آوري
  و عضو شوراي طرح و برنامه

 حميد ميرزاده
  رئيس دانشگاه آزاد اسالمي

  و عضو شوراي طرح و برنامه
  

  علي اصغر فاني
  وزيـــر آمــوزش و پـــرورش
  و عضو شوراي طرح و برنامه

  


