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های آموزشی نامههد و ايثارگر ضميمه آيينتسهيالت آموزشی دانشجويان شا يين نامه اجراييآ

 ، کارشناسی پيوسته، ناپيوسته و کاردانی)پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی(دوره دکتری

  :فيتعار

  :رديگيم ل تعلقيثارگر ذيان شاهد و اينامه متناسب با مواد آن به دانشجونيين آيالت ايتسه -١ماده 

 )و باالتر% ٢٥ جانباز آزاده، مفقوداالثر، د،يشه(فرزندان و همسران 

 ماه سابقه اسارت  ٦آزاد با حداقل 

 ماه سابقه حضور داوطبانه در جبهه  ٣و  يجانباز% ١٠ن جانباز با حداقل يو باالتر و همچن% ٢٥جانباز 

 ماه متناوب سابقه حضور داوطلبانه در جبهه  ٩ا ي يماه متوال ٦رزمنده با حداقل 

 . باشديمثارگر هر دانشگاه ينامه ستاد شاهد و انيين آيثارگر در ايهد و امنظور از ستاد شا :١تبصره 

 . شوديده ميامه به اختصار ستاد نامننيين آيثارگر در ايعنوان ستاد شاهد و ا :٢تبصره 

  :نامثبت

 ين شـده بـرا  يـي ر مهلـت تع د دا ادامه درمان نتوانيو  يماريکه به علت ب يجانباز يبه دانشجو – ٢ماده 

ستاد  دييتأکه به  يپزشک ينکه گواهيمشروط بر ا(شود يمسال مراجعه کند اجازه داده ميهر ن ثبت نام در

 . تخاب واحد کندتا زمان حذف و اضافه ثبت نام و ان )ديده باشد ارائه نمايرس

 : يدرس يواحدها

داکثر نـد و حـ  يخاب نماواحد انت ١٠مسال حداقل يتوانند در هر نيثارگر ميا ان شاهد ويدانشجو – ٣ماده 

جزو سـقف سـنوات    ،واحد انتخاب نموده است با نظر ستاد ١٠که دانشجو  ييهاالمسيمسال از نيتا چهار ن

 . شجو محاسبه نخواهد شددان يليمجاز تحص

 ١٠تخـاب کمتـر از   ار خـود مجبـور بـه ان   يثارگر خارج از اختيشاهد و ا يکه دانشجو يمساليدر ن :تبصره

 يآموزشـ  يهـا نامـه نيـي با توجه به آ ١٤ا ي ١٢کمتر از (مسال ين نيانگير صورت کسر مد ،واحد بوده است

 . محاسبه نخواهد شد يمشروط مسال به عنوانيآن ن )مربوطه

کـه   يشـود در صـورت  يل ميالتحصفارغ يواحد درس ٨ثارگر که با گذراندن يشاهد و ا يدانشجو – ٤ماده 

 . ديتخاب نماواحد ان ٨حداکثر  يتواند در دوره تابستانيم .باشد ١٤ن کل نمرات او حداقل يانگيم

ـ يـ ه و يـ جامع علوم پا يهاکه جهت شرکت در آزمون يثارگريشاهد و ا يدانشجو :تبصره  يکـارورز شيا پ

واحـد   ٨ستاد مجاز به انتخاب حـداکثر   دييتأص و يمانده داشته باشند با تشخيباق يواحد درس ٨حداکثر 

 .شدبايم يدر دوره تابستان
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١٧٧١٧٧١٧٧١٧٧    
 

  :ابيحضور و غ

ثر از آالم ا متـأ ياز صدمات جنگ  ينات پزشکيل انجام معايکه به دل يثارگريشاهد و ا يدانشجو – ٥ماده 

مـدارک   دييـ تأا دروس گرفته شـده شـرکت کنـد بـا     يدرس  يا جلسات امتحانيگذشته نتواند در جلسه و 

ان يـ شـود حـداکثر تـا پا   ين مـ ييربط تعيذ يآموزشکه از طرف گروه  ياتواند طبق برنامه يتوسط ستاد م

ا دروس مذکور حذف يرت درس ن صوير ايد در غيا دروس شرکت نماين درس آدر امتحان  يمسال بعدين

 . شوديم

ا در يـ  ثـارگر در کـالس درس و  يان شـاهد و ا يبت دانشجوير موجه بودن غيا غيص موجه يتشخ – ٦ماده 

بر عهـده سـتاد    يکارورزشيه  و پيجامع علوم پا يهاآزمونمسال، يان نيمسال، پايان نيجلسات امتحان م

 . باشد يم

  :حذف و اضافه

مسـال  يان نيـ هفته مانـده بـه پا   ٥خود را تا  يتواند دو درس نظريثارگر ميشاهد و ا يدانشجو – ٧ماده 

 . واحد کمتر نشود ١٠ده او از مانيباق ينکه تعداد واحدهايد مشروط بر ايحذف نما يليتحص

مرتبـه در   ٤و  يو کارشناس يمرتبه در مقطع کاردان ٢ يثارگر حداکثر برايان شاهد و ايدانشجو :هتبصر

  .مند گردندالت ماده مذکور بهرهيتوانند از تسهيمقاطع باالتر م

باشد کـه در آن  يبرعهده ستاد م يليمسال تحصيل در هر نيص قادر نبودن به ادامه تحصيتشخ – ٨ماده 

ثارگر حداکثر يان شاهد و ايدانشجو .دانشجو محسوب نخواهد شد يليزو سنوات تحصمسال جيصورت آن ن

مرتبه در مقاطع  ٣و  يمرتبه در مقطع کارشناس ٢وسته، يناپ يو کارشناس يمرتبه در مقطع کاردان ١ يبرا

 . ندين ماده استفاده نمايالت ايتوانند از تسهيباالتر م

 دانشجو يليشرفت تحصيپ يابيارز

ت يان جانباز با توجه به وضعيدانشجو يمسال برايان نيمسال و پايان نيم يهامدت زمان امتحان -٩ماده 

مدت زمان . استش ينها قابل افزاآبرابر مدت زمان معمول  ٢ص ستاد حداکثر تا ينها بنا به تشخآ يجسمان

ان ين دانشـجو يـ ا يرامدت زمان امتحانات مذکور ب% ٢٥ز تا ين يکارورزشيه و پيجامع علوم پا يهاآزمون

 . ش خواهد بوديقابل افزا) بازجان(

مسـال  يان نين کل نمرات پايانگيل در ميثارگر شاغل به تحصيدرس شاهد و ا ٣نمرات حداکثر  – ١٠ماده 

ک از دروس پـس از اخـذ آنهـا و    ينکه نمرات هر يشود مشروط بر اين کل نمرات آنها محسوب نميانگيو م

 . نباشد ١٢ن فرصت ممکن کمتر از يوله در امربوط يهاشرکت در امتحان

درس  ٣ک درس بـه  يـ ، يدرصد اضافه جانباز ١٠هر  يو باالتر به ازا% ٢٥ان جانباز يجهت دانشجو :تبصره

 . ديدرس تجاوز نما ٥د از  يشده نباشود در هر حال دروس حذف ياضافه م
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١٧٨١٧٨١٧٨١٧٨    
 

، يوسـته و کـاردان  يناپ يناسـ در مقـاطع کارش  يلين کـل دوره تحصـ  يانگيـ جهت جبران کسـر م  -١١ماده 

در  يليحصـ در سقف سـنوات ت  ط،ير شرايت سايتوانند دروس مزبور را با رعايثارگر ميان شاهد و ايدانشجو

 . نديمسال تکرار نمايدو ن

شـاهد   يرا که دانشـجو  يدروس يو داروساز يدندانپزشک ،يپزشک يعموم يدکتر يهادر دوره – ١٢ماده 

کـه  يد در صـورت يـ نماين در سقف سنوات مجاز مرحله مربوطه اخذ مـ يانگيثارگر جهت جبران کسر ميو ا

درس مورد نظر از نمرات  يقبل ين مرحله مربوطه باالتر باشد نمرات مردوديانگينها از حد نصاب مآنمرات 

 . ل در نظر گرفته خواهد شديکل تحص نيانگيشود و تنها در ميمرحله مربوطه حذف م

ن يانگيـ م يثارگر جهت جبران کسريشاهد و ا يرا که دانشجو ييهامسالياز نمسال ين ٤حداکثر  :تبصره

 . محاسبه نخواهد شد يو يلينوات تحصد جزو سينمايانتخاب واحد م

ـ يـ جامع علوم پا يهازمونثارگر در آيشاهد و ا يشجودان يدر صورت قبول – ١٣ماده  و  يکـارورز شيه و پ

 يهـا مرحلـه (ن کل مرحلـه مربوطـه    يانگيا کسر ميآزمون و از دروس اعالم شده پس از  يکيدر  يمردود

درس  در ين مرحله و با قبـول ن آيگانيدر آزمون جامع مذکور تا جبران م يقبول )يکارورزشيه و پيعلوم پا

 . دخواهد مان يمذکور محفوظ باق

ن از صـدمات جنـگ باشـد و مـدت درمـا      يناش يمعالجات پزشک يبرا يکه مرخص يدر صورت – ١٤ماده 

 يليمسال جـزو سـنوات تحصـ   ين نستاد واقع شود آ دييتأمربوط مورد ابد و مدارک يک ماه ادامه يش از يب

بدون  يمسال مرخصيچهار ن يمجاز اعطا يليتحص ين عالوه بر مرخصيهمچن. شود يشجو محسوب نمدان

% ٢٥حـداقل  و بـاالتر و جانبـاز اعصـاب و روان بـا     % ٢٥د ، جانبـاز  يشـه  احتساب در سنوات به همسـران 

 . ع استستاد بالمان يهماهنگبا  )يجانباز

  :انتقال

شـگاه مقصـد   توسـط دان  يثـارگر انتقـال  يشاهد و ا يه دروس گذرانده شده دانشجويرش کليپذ – ١٥ماده 

 . است يالزام

ت يـ ر رشته کفاييتغ يثارگر متقاضيان شاهد و ايدانشجو يبرا يواحد درس ١٤گذراندن حداقل  – ١٦ماده 

  .کنديم

غ از ردانشـگاه فـا   يآموزشـ  يدر صـورت موافقـت شـورا   نـد  توانيثارگر ميان شاهد و ايدانشجو – ١٧ماده 

 . ر رشته دهندييتر تغنيي، از مقطع باالتر به پايه نسبط احراز رتبيشرا

اسبه د محيرفته نشده از رشته قبل در رشته جديثارگر نمرات دروس پذيان شاهد و ايدانشجو يبرا :تبصره

 . شودينم
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١٧٩١٧٩١٧٩١٧٩    
 

 يعمـوم  يل در دوره دکتـر ياز ادامه تحصـ  يآموزشل مشکالت يکه به دل يثارگريان شاهد و ايدانشجو -١٨ماده 

باشـد   ١٠شـتر از  يا بيـ  ينها مساون کل نمرات آيانگيواحد گذرانده و م ٦٨که کمتر از  يشوند در صورتيمحروم م

توانند بـه مقطـع   يواحد گذرانده باشند م ٦٨ش از يه بک ير رشته دهند و در صورتييتغ يتوانند به مقطع کاردانيم

ا يـ  ينهـا مسـاو  آن کـل نمـرات   يانگينکه ميمشروط بر ا(ر رشته دهند ييوسته تغيوسته و ناپيپ ي، کارشناسيکاردان

  .)باشد ١٠شتر از يب

هـا منـوط بـه    آن ينامه، که اجرانيياز مواد آ يبرخ دييتأتواند يدانشگاه م ثارگريستاد شاهد و ا – ١٩ماده 

 . ديض نمايشگاه تفوثارگر دانيان شاهد و ايت امور دانشجويريستاد است را به مد دييتأ

دوره  يآموزشـ الت ينامـه تسـه  نييآ(ثارگر يا ان شاهد ويدانشجو يآموزشالت يتسه يهانامهنييآه يکل – ٢٠ماده 

 آمـوزش  يـي نامـه اجرا نييآ، ٧٤/٨/١٤مورخ  يزيربرنامه يعال يشورا ٣٠٦وسته مصوب جلسه يارشد ناپ ياسنکارش

% ٥نامـه نقـل و انتقـال    نيـي آو  ٦٨/٨/٤مـورخ   ٢٩٣ت  ٨٥٦٣٤ران شـماره  يـ وز أتيـ هنامـه  بيآزادگان تصو يعال

  .باشدياالجرا مالزم بوده و مفاد آن يالسابق به قوت خود باقيکماف )...ثارگر ويان شاهد و ايدانشجو

ل در مقـاطع  يبـه تحصـ   ان شاغليشامل دانشجو شود و صرفاًيبق نمنامه عطف به ماسنيين آيا -٢١ماده 

 . گردديم يفعل

بـه عهـده اداره کـل      يقبلـ  يهـا نامهنييآبا  ينامه و موارد اختالفنييآر مواد يتفس ييمرجع نها -٢٢ماده 

 . ثارگر وزارت متبوع خواهد بوديان شاهد و ايدانشجو

ب و از يطرح و برنامـه شـاهد تصـو    يشورا ٨٧/٢/١٨جلسه مورخ تبصره در  ٨ماده و  ٢٢نامه در نييآن يا

  )١١١١به شماره  ٨٨/٤/٢٠مصوب  يينامه اجرانييآرات ييبا اعمال تغ .باشديخ مذکور الزم االجرا ميتار
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