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با سالم

به پیوست تصویر بخشنامه های شماره /74561و مورخ  7131/77/71و شماره  64/457مورخ  7136/6/17و مصوبه 106
مورخ  7116/1/74شورای عالی برنامه ریزی وزارت علوم  ،تحقیقات و فناوری ارسال می گردد .به استحضار می رساند با توجه به طرح
موضوعات در جلسات مورخ  7136/1/10شورای آموزشی دانشگاه و جلسه مورخ  7135/6/13کمیته منتخب ستاد شاهد و ایثارگر
دانشگاه و تعیین دستورالعمل اجرایی بخشنامه های مذکور به شرح زیر با همکاری و تایید دفتر امور دانشجویان شاهد و ایثارگر آن
پردیس  ،دانشکده در نیمسال اول سال تحصیلی  7135-34برای کلیه دانشجویان شاغل به تحصیل الزم االجرا است.
خواهشمند است دستور فرمایند تقاضای اینگونه دانشجویان برای استفاده از سایر موارد و مندرج در بخشنامه های مذکور پس از ارائه
درخواست و تایید دفتر محترم امور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه توسط آن معاونت محترم به موقع اقدام گردد.
دستور العمل اجرایی تسهیالت آموزشی جدید دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه تهران

 -7تقاضای دانشجویان برای استفاده از سایر موارد مندرج در بخشنامه های مذکور پس از ارائه درخواست و تایید دفتر امور دانشجویان
شاهد و ایثارگر دانشکده توسط معاونت آموزشی پردیس  /دانشکده اقدام می گردد.
-1درخصوص بند  7بخشنامه مزبور  ،چنانچه دانشجوی شاهد و ایثارگر در امتحان درس یا دروس مربوط شرکت ننماید با تایید دفتر
مذکور آن دروس برای وی به صورت ناتمام در کارنامه درج می شود.
 -1دانشجوی شاهد و ایثارگر برای استفاده از این مصوبه ( امتحان مجدد دروسی که در امتحان آنها غایب بوده ) موظف است تقاضای
کتبی خود را به دفتر امور دانشجویان شاهد و ایثارگر پردیس  /دانشکده تحویل دهد.
 1-7مهلت امتحان ناتمام اینگونه دروس حداکثر تا پایان نیمسال بعدی است .
 1-1تاریخ ارائه درخواست دانشجو حداکثر  75روز قبل از تقویم امتحانات است .
 1-1دانشجو با تایید دفتر مذکور و با هماهنگی معاونت محترم آموزشی پردیس  /دانشکده می تواند درس را به صورت معرفی به استاد یا
با شرکت در جلسات امتحان پایان نیمسال ( همراه با دانشجویان دیگر ) بگذراند .در صورت عدم تمایل دانشجو به امتحان مجدد  ،درس
از نیمسال قبلی حذف و دانشجو می تواند آن درس را در نیمسال بعدی با رعایت مقررات مربوط اخذ نماید.
مهلت مقرر برای ارائه درخواست امتحان مجدد :برای نیمسال اول  :پایان فروردین ماه و برای نیمسال دوم  :پایان آبان ماه می باشد.

 -6درخصوص محاسبه مشروطی  :تعداد واحدهای انتخابی دانشجو در نیمسال بعدی در زمان حذف و اضافه در صورت مشروطی با
واحدهای نمره دار مالک انتخاب واحد قرار نمی گیرد .پس از گزارش و ثبت نمرات امتحانی مجدد و مشخص شدن وضعیت قطعی و
میانگین نمرات آن نیمسال ( طبق مهلت تعیین شده در بند  )7واحدهای مازاد به علت مشروطی در نیمسال بعدی طبق مقررات از کارنامه
وی حذف می شود.
-5اجرای مفاد بخشنامه های مزبور برای کلیه دانشجویان شاغل به تحصیل شاهد و ایثارگر در نیمسال اول سال تحصیلی 7135-34
الزامی است .
-4اجرای ماده  6برای دانشجو طبق روال معمول و با ارسال فرم مربوط و طرح در جلسه کمیسیون بررسی موارد خاص دانشگاه امکان
پذیر می باشد.
 -1سایر مواردی که متقاضی به عنوان دانشجوی شاغل به تحصیل محسوب نمی شود و درخواست استفاده از تسهیالت بخشنامه قبل از
نیمسال اول سال تحصیلی  ( 35-34نیمسال دوم سال تحصیلی  31-36و نیمسال اول و دوم سال تحصیلی  ) 36-35از طریق اداره کل
امور دانشجویان شاهد و ایثارگر بررسی و در صورت تایید آن اداره کل  ،تشخیص و ارجاع موضوع به عنوان موارد خاص  ،در جلسه
کمیته منتخب ستاد شاهد و ایثارگر دانشگاه قابل بررسی و طرح خواهد بود.
دکتر عبدالرضا سیف
مدیر کل امور آموزشی دانشگاه

رونوشت  :به انضمام نامه های مذکور برای استحضار معاونت محترم آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه تقدیم می گردد.
به انضمام نامه های مذکور برای عطف به نامه شماره  713/7411مورخ  7135/4/10استحضار مدیر کل محترم امور دانشجویان شاهد
و ایثار گر دانشگاه تقدیم می گردد.

باسمه تعالی
دانشگاه ................ :
با اهدای سالم و درود
هماهنگونه که مستحضرید طی سالهای گذشته به تدریج آمار دانشجویان ایثارگر کاهش یافته و بر تعداد دانشجویان شاهد یا فرزندان
جانبازان و آزادگان در دانشگاهها افزوده شده است و این روند طبق برآوردهای موجود تا اواخر دهه حاضر ادامه خواهد یافت  .بر این
اساس  ،رسیدگی و توجه به موضوعات مرتبط با این عزیزان در زمینه های مختلف آموزشی و غیر آن بیش از پیش اهمیت می یابد  .در
همین خصوص مواردی به شرح زیر به عنوان حاصل مباحثات کارشناسی ناشی از برگزاری جلسات کمیته های تخصصی اداره کل
دانشجویان شاهد و ایثارگر فراهم آمده است که می تواند راهگشای مشکالت برخی از دانشجویان شاهد و ایثارگر قرار گیرد.
-7در مواردی که دانشجوی شاهد آمادگی شرکت در جلسه امتحان درس یا دروسی را نداشته باشد می تواند به قرینه تبصره الحاقی به
ماده  76آیین نامه آموزشی به تایید ستاد شاهد و ایثارگر و در صورت ارائه درس یا دروس مذکور در نیمسال بعدی در امتحانات پایان آن
نیمسال شرکت نماید و یا دانشگاه می تواند با رعایت سقف مجاز تحصیل و حسب درخواست وی آنها را حذف کند.
-1تبصره الحاقی به ماده  14آیین نامه آموزشی با تائید ستاد شاهد و ایثارگر دانشگاه می تواند برای دانشجویان شاهد مورد استفاده قرار
گیرد.
-1در صورتی که واحدهای انتخابی دانشجو در یک نیمسال به کمتر از  71واحد تقلیل یابد میانگین کمتر از  71دانشجو در آن نیمسال
مشروطی محسوب نمی شود.
 -6به دانشجویانی که بیش از  6نیمسال مشروط شده اند اما دارای معدل کل  71یا باالتر هستند اجازه ادامه تحصیل داده می شود ،
مشروط به اینکه از آن پس در هیچ یک از نیمسالهای تحصیلی معدل کمتر از  71کسب نکنند.
-5اعطای چهار نیمسال مرخصی بدون احتساب در سنوات به همسر جانباز  %50و باالتر عالوه بر مرخصی تحصیلی با تائید ستاد شاهد و
ایثارگر دانشگاه بالمانع است .
-4پذیرش کلیه نمرات  71و باالتر دانشجوی شاهد و ایثارگر انتقالی توسط دانشگاه مقصد الزامی است .
-1انتقال دانشجوی شاهد در دوران تحصیل به شرح مندرج در آیین نامه آموزشی انجام می شودو برخورداری دانشجوی مذکور از آیین
نامه نقل و انتقال شاهد مانعی برای انتقال وی در طول دوران تحصیل  ،با رعایت مفاد فصل  3آیین نامه آموزشی مصوب جلسه 113
شورای عالی برنامه ریزی محسوب نمی شود.
-3با توجه ب ه اشراف مدیران کل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر به مشکالت و مسائل دانشجویان ذیربط انتصاب مدیر کل امور
دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه به عضویت کمیسیون موارد خاص مورد تاکید است.
-3با توجه به ضرورت تشکیل ستاد امور دانشجویان شاهد و ایثارگر که جناب عالی ریاست آن را بر عهده دارید انتظار دارد ترتیبی اتخاذ
فرمائید تا با تشکیل مرتب جلسات اقدامات الزم برای ارتقاء کیفیت تحصیلی این دانشجویان از طریق ستاد  ...................تصمیمات این
ستاد برای مجریان دانشگاه الزم االجرا است .
با آرزوی توفیق الهی
دکتر جعفر توفیقی

ریاست محترم دانشگاه و رئیس ستاد امور دانشجویان شاهد وایثارگردانشگاه
سالم علیکم

احتراماً چنانچه مستحضر هستید بخشنامه شماره /74561و در خصوص دانشجویان شاهد و ایثارگر در تاریخ  31/77/71به منظور بهره
برداری در جهت رفع مشکالت تحصیلی ایشان ارسال شده است که برای کلیه دانشجویان شاهد یا ایثارگر ( حسب مورد ) شاغل به
تحصیل قابل استفاده است  .در زیر توضیحاتی برای تبیین مفاد این بخشنامه بحضور تقدیم می شود.
 -7دانشجویان شاهدی که متاثر آز آالم روحی گذشته  ،در گذراندن دروس خود دچار مشکل شده و آمادگی خود را برای شرکت در
جلسه امتحان از دست می دهند می تواننند مشابه با آنچه طبق تبصره الحاقی به ماده  76آیین نامه آموزشی در خصوص دانشجویان جانباز
قابل اجرا است  .با تائید ستاد شاهد و ایثارگر دانشگاه آزمون های خود را حداکثر تا پایان نیمسال بعدی ( درصورت ارائه درس در آن
نیمسال ) به تاخیر انداخته و در غیر اینصورت درس یا دروس مورد نظر را حذف نمایند.
-1نمرات درس ( دروسی ) که دانشجوی شاهد بدلیلی مشابه با بند  7نتوانسته است در آزمون آن ( ها ) نمره قبولی آورد با تأیید ستاد
شاهد و ایثارگر دانشگاه تا سقف مجاز قید شده در تبصره الحاقی به ماده  14آیین نامه آموزشی (  5درس ) از کارنامه دانشجو قابل حذف
است  .این موضع درخصوص کلیه دروس قبلی دانشجو نیز به فرض احراز شرایط قابل اعمال است .
-1طبق تبصره الحاقی به ماده  77آیین نامه آموزشی دانشجویان شاهد وایثارگر مجازند در هر نیمسال  76واحد و حداقل  70واحد
انتخاب کنند  .چنانچه دانشجو در یک نیمسال بدلیلی مشابه با بند  7برخی از دروس خود را جذف نمود یا بدالیل دیگری مانند عدم ارائه
دروس مورد نیاز و یا محدودیت اخذ واحد به دلیل رعایت پیشنیاز تعداد واحدهای وی در پایان نیمسال کمتر از  71واحد باشد  ،دانشگاه
می تواند با تفسیر موسع از تبصره  1ماده  14آیین نامه آموزشی نیمسال مذکور را مشابه با دوره فشرده تابستانی منظور نماید و بنابراین در
صورتیکه معدل دانشجو در آن نیمسال کمتر از  71باشد ذیل ماده  13آیین نامه آموزشی محسوب نمی شود.
-6کمیسیون مرکزی موارد خاص وزارت علوم به دانشجویان که علی رغم داشتن معدل کمتر از  71در  1یا  5نیمسال متوالی یا متناوب
دارای معدل کل  71یا باالتر باشند با استفاده از اختیارات خود اجازه ادامه تحصیل می دهد  .دانشگاه می تواند بدون نیاز به ارسال موضوع
به کمیسیون موارد خاص مرکز نسبت به صدور اجازه ادامه تحصیل این دانشجویان مشروط بر اینکه از آن پس معدل زیر  71کسب نکنند
اقدام نماید.
-5در بند  5بخشنامه مزبور به دانشگاهها اجازه داده شده است که با استفاده از ماده  11آیین نامه آموزشی و با تایید ستاد شاهد و ایثارگر
دانشگاه عالوه بر مرخصی استحقاقی حداکثر تا  6نیمسال به همسران جانبازان با آسیب دیدگی حداقل  %50بمنظور مراقبت از همسران
خود مرخصی تحصیلی بدون احتساب در سنوات اعطا نمایند.
-4گاهی در برخی از دانشگاهها دیده می شود که برخالف ماده  64آیین نامه آموزشی از دانشجوی انتقالی نمرات باالتر از  71را که وی
در دانشگ اه مبدا کسب نموده است نمی پذیرندو این موجب می شود که معدل کل دانشجو کاهش یافته و چه بسا مشکل ساز گردد  .در
بند  4ضرورت پذیرش کلیه نمرات باالی  71توسط دانشگاه مقصد طبق ماده مزیور تاکید شده است تا عمل به تبصره الحاقی به ماده 64
مشکلی برای دانشجویان شاهد و ایثارگر بوجود نیاورد.

 -1دانشجویان شاهد  ،مشمول آیین نامه نقل و انتقال شاهد می توانند در آغاز تحصیل با بهره مندی از این آیین نامه به دانشگاه دیگری
منتقل شوند  .یادآور می شود که به تصریح آیین نامه مذکور نقل و انتقال از این طریق مستقل از ضوابط انتقال مندرج در آیین نامه
آموزشی محسوب شده و بنابراین چنانچه دانشجویان شاهد انتقالی در طول دوران تحصیل خود نیز با استفاده از آیین نامه آموزشی جاری
تقاضای انتقال نمایند دانشگاه به تقاضای ایشان رسیدگی خواهد کرد.
-3دربند  3تاکید شده است که مدیر کل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه به عضویت کمیسیون موارد خاص منصوب می شود تا
از طریق این کمیسیون تمهیدات الزم برای رسیدگی به درخواست های آموزشی دانشجویان مانند تقلیل واحد  ،حذف ترم  ،افزایش
سنوات  ،تغییر رشته ( در گروه آزمایشی خود یا گروه دیگر ) انتقال و دیگر مسائل آموزشی فراهم آورده شود.
-3تشکیل ستادهای امور دانشجویان شاهد و ایثارگر به مسوولیت ریاست دانشکده ها و طبق اساسنامه طرح شاهد و آیین نامه اجرایی آن
تاثیر محسوسی در بهبود و سرعت رسیدگی به امور ایشان دارد .بعالوه تصمیمات این ستادها بعنوان باالترین مرجع ویژه دانشجویان شاهد
و ایثارگر در دانشگاهها برای مجریان دانشگاهی قابل اتکا و استناد است  .از کلیه مسووالن دانشگاه بویژه ریاست محترم دعوت می شود به
این موضوع اهمیت داده و ضمن برنامه ریزی ساالنه جلسات ستاد بطور مستقیم روند فعالیت های الزم برای ارتقاء کیفیت تحصیلی این
دانشجویان دنبال نمایند.

با آرزوی توفیق الهی
دکتر غالمرضا ظریفیان

آئین نامه تسهیالت آموزشی دانشجویان شاد و ایثارگر
مصوبه جلسه  403شورای عالی برنامه ریزی
مورخ 6473/7/61
الحاقی به آیین نامه آموزشی دوره های کاردانی و کارشناسی مصوب اسفند ماه 6411
شورای عالی برنامه ریزی ( نشریه شماره )606

آیین نامه تسهیالت آموزشی دانشجویان شاهد و ایثارگر که به صورت تبصره های الحاقی بــــــــه
مواد آیین نامه آموزشی دوره کاردانی و کارشناسی مصوب اسفند ماه  6411شورای عالـــــــــی
برنامه ریزی از طرف کمیسیون تدوین آیین نامه ها پیشنهاد شده بود در جلسه  403مورخ 6473/7/61
شورای عالـــــــــــی برنامه ریزی در  61بند به تصویب رسید و از تاریخ تصویب قابل اجرااست.

رای صادره جلسه  403مورخ  6473/7/61شورای عالی برنامه ریزی در مورد تسهیالت آموزشی دانشجویان شاهد و ایثارگر صحیح
است به دانشگاهها و موسسات آموزش عالی ابالغ شود.
دکتر سید محمد رضا هاشمی گلپایگانی
وزیر فرهنگ و آموزش عالی

رونوشت  :معاونت محترم آموزشی وزارت فرهنگ و آموزش عالی
رونوشت  :معاونت محترم آموزشی وزارت بهداشت  ،درمان و آموزش پزشکی
رونوشت  :رئیس محترم دانشگاه آزاد اسالمی
خواهشمند است به واحدهای مجری ابالغ نمائید.

سید محمد کاظم پوستینی
دبیر شورای عالی برنامه ریزی

باسمه تعالی
آیین نامه تسهیالت آموزشی دانشجویان شاهد و ایثارگر
مصوبه جلسه  403مورخ  6473/7/61شورای عالی برنامه ریزی
ضمیمه آیین نامه آموزشی دوره های کاردانی و کارشناسی مصوب اسفند ماه  ( 6411نشریه )606
-6تعریف :

واژه های شاهد و ایثارگر آیین نامه به شرح زیر تعریف می شوند:
الف :واژه شاهد به فرزند و زوجه شهید ؛مفقود االثر ؛ اسیر و جانباز 10درصد و باالتر اطالق می شود.
ب:واژه ایثارگر بر یکی از مصادیق زیر اطالق می شود:
رزمنده ای که حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه داشته باشد.جانبازی که حداقل  15درص نقص عضو داشته باشد.آزاده ای که حداقل شش ماه سابقه اسارت داشته باشد.-2تبصره الحاقی به ماده  . 4به دانشجوی جانباز که به علت ادامه درمان نتواند در مهلت تعیین شده برای ثبت نام مراجعه کند اجازه داده
می شود ( مشروط بر اینکه گواهی پزشکی معتبری که به تایید کمیسیون پزشکی و یا پزشک معتمد دانشگاه رسیده باشد ارائه نماید) که تا
زمان حذف و اضافه انتخاب واحد کند.
-4تبصره الحاقی به ماده  :66دانشجویان شاهد و ایثارگر می توانند در هر نیمسال حداقل  70واحد انتخاب نمایند.
-3تبصره الحاقی به ماده  :66دانشجوی شاهد وایثارگری که با گذراندن  3واحد درسی فارغ التحصیل می شود  ،در صورتی که میانگین
نمرات نیمسال ماقبل او حداقل  75باشد  ،می تواند در دوره تابستانی حداکثر  3واحد انتخاب نماید.
-5تبصره الحاقی به ماده  :63دانشجوی ایثارگری که بدلیل انجام معالجات پزشکی ناشی از صدمات جنگ نتواند در جلسه و یا جلسات
امتحانی درس یا دروس گرفته شده شرکت کند ؛ با تایید مدارک توسط کمیسیون پزشکی یا پزشکی معتمد دانشگاه  ،می تواند طبق
برنامه ای که از طرف گروه آموزشی ذیربط تعیین می شود حداکثر تا پایان نیمسال بعدی در امتحان آن درس یا دروس شرکت نماید  .در
غیر اینصورت درس یا دروس مذکور حذف می شود.
-1تبصره الحاقی به ماده  :61تشخیص موجه یا غیر موجه بودن غیبت دانشجویان شاهد و ایثارگر در کالس درس و یا در جلسه امتحان با
ستاد امور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه می باشد.
-7تبصره الحاقی به ماده  : 67دانشجوی شاهد و ایثارگر  ،می تواند دو درس نظری خود را تا پنج هفته مانده به پایان نیمسال تحصیلی
حذف نماید ،مشروط بر اینکه تعداد واحدهای باقی مانده او از  70واحد کمتر نشود.
-8تبصره الحاقی به ماده  : 61تشخیص قادرنبودن در ادامه تحصیل در نیمسال مورد نظر  ،برای دانشجویان شاهد و ایثارگر با ستاد امور
دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه می باشد.
-1تبصره الحاقی به ماده  : 24مدت زمان امتحان ( میان ترم و پایان ترم ) برای دانشجویان جانباز  ،با توجه به وضعیت جسمانی آنها بنا به
تشخیص کمیسیون پزشکی معتمد دانشگاه و تایید ستاد امور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه  ،حداکثر تا  1برابر مدت زمان معمول آن
قابل افزایش است .

-60تبصره الحاقی به ماده  : 21نمرات مردوی سه درس دانشجویان شاغل به تحصیل جانباز با حداقل  %15جانبازی و زوجه جانباز %50
به باال ( ورودیهای  41به بعد ) در میانگین نمرات آنان محسوب نمی شود ،مشروط بر اینکه نمرات هر یک از دروس مزبور پس از اخذ
آنها در اولین فرصت ممکن و شرکت در امتحانهای آن کمتر از  71نباشد.
برای دانشجویان جانبازی که درصد جانبازی آنان بیش از  %15باشد  ،بازای هر  %70اضافه جانبازی ؛ یک درس به سه درس فوق افزوده
می شود و در هر حال تعداد دروس حذف شده نباید از پنج درس تجاوز نماید.
-66تبصره الحاقی به ماده  : 15دانشجویان شاهد و ایثارگر می توانند دروس مزبور را با رعایت سایر شرایط در دو نیمسال تکرار کنند.
-62تبصره الحاقی به ماده  : 44در صورتی که مرخصی برای درمان صدمات ناشی از جنگ باشد و مدت درمان بیش از یک ماه ادامه
یابد و مدارک مربوط مورد تایید کمیسیون پزشکی یا پزشک معتمد دانشگاه باشد آن نیمسال جزو سنوات تحصیلی دانشجو محسوب نمی
شود.
 -74تبصره الحاقی به ماده  : 31برای دانشجویان شاهد وایثارگر  ،نمرات دروس گذرانده شده که در دانشگاه مقصد پذیرفته نشده است ،
در میانگین کل او محاسبه نمی شود.
 -63تبصره الحاقی به ماده  : 55برای دانشجویان شاهد وایثارگر ،گذراندن  76واحد درسی کفایت می کند.
 -65تبصره الحاقی به ماده  : 51دانشجویان شاهد و ایثارگر می توانند در صورت موافقت شورای آموزشی دانشگاه فارغ از شرایط احراز
رتبه نسبی  ،از مقطع باالتر به مقطع پایین تر تغییر رشته دهند.
-74این آیین نامه در  74بند در جلسه شماره  106مورخ  16/1/74شورای عالی برنامه ریزی به تصویب رسید و با تصویب آن کلیه
مقررات مغایر لغو می گرددو از تاریخ تصویب الزم االجرا است .
سید محمد کاظم نائینی
دبیر شورای عالی برنامه ریزی

دکتر سید محمد رضا هاشمی گلپایگانی
وزیر فرهنگ و آموزش عالی

