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 گفتارپیش
 

 یگرام یدانشجو

 .مییگو یمقدم م رمیخ علم و فرهنگ، ورود شما را به صحن مقدس دانشگاه   

 نش،یدانش و ب یهابه قله  دنیرس یبرا شتریب یسخن گفتن از دانشگاه و ضرورت تالش علم   

عرصه است،  نیدر ا یو بلند زیآم تیموفق یهاشاهد برداشتن گام زمان،یکه کشور عز یتیدر موقع

 دارد.  زیتعهدآور و شوق انگ یرنگ و آهنگ

به  دنیرس یعامل برا نیکشور، مهمتر یعلم گاهیو پا هیپا تیکه تقو داستیپ یبه روشن امروزه   

الملل بوده و بدون بهره  نیو . . . در جامعه ب یاسیس ،یاقتصاد ،یفرهنگ یهادر عرصه یسربلند

 . دیرس یدر خور منزلت نظام اسالم گاهیبه جا توانیهرگز نم ،یتیقابل نیاز چن یمند

از جهاد  گرید یاجلوه ن،ینو یهابه دانش افتنیو کوشش در جهت دست  یتالش علم امروزه،   

شود؛ از یشمرده م یو مل ینید یهامستحکم در دفاع از ارزش یاهلل و دانشگاه، سنگر لیسب یف

 یونکن تیاند، در وضعگفته یو نکوداشت دانشور سیما در تقد ختهیفره اکانیآنچه را که ن ،رونیا

 است. افتهی یاژهیبروز و ظهور و

 "ثارگریشاهد و ا انینو دانشجو ییآشنا یراهنما"که در این مجموعه تحت عنوان  آنچه   

در معاونت م همکاران یهایی است که از سودر اختیار شما قرار گرفته است، ماحصل تالش

شما تهیه  صیلبه منظور تسهیل مراحل تح ،«امور شاهد و ایثارگر»در بخش  و یفرهنگ ییدانشجو

ها، راه پیشرفت علمی و شده است. امیدوارم با مطالعه آن و آشنایی با این قوانین و دستورالعمل

 شما عزیزان هموارتر شود. یآموزشی برا

 

 راد یاکبر هاشم یعل دیس

 یفرهنگ ییدانشجو معاون

 علم و فرهنگ دانشگاه
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 تاریخچه دانشگاه علم و فرهنگ

 

 

و با مجوز  یانقالب فرهنگ یعال یمندرج در اساسنامه مصوب شورا فیبراساس اهداف و وظا یجهاددانشگاه

عالی مؤسسه آموزش  سیبا تأس یخود را در حوزه آموزش عال یآموزش تیفعال ،یو فناور قاتیوزارت علوم، تحق

و در  یآموزش یها تیقمستمر وکسب موف تیل فعالسا 13آغاز نمود. پس از  1372در سال  ،جهاد دانشگاهی

)تهران( به  یجهاددانشگاه یمؤسسه آموزش عال یگسترش آموزش با ارتقا یالزم، شورا طیاحراز شرا یپ

ارکان و  یدانشگاه با داشتن تمام نیبه عمل آورد. در حال حاضر ا یموافقت قطع "دانشگاه علم و فرهنگ"

دانشگاهها و مراکز آموزش  تیرینامه مد نییمصوب و مذکور در آ یهاتهیشوراها و کم ،ییاجرا ینهادها ینهادها

 نی. در حال حاضر ادینما یم تیفعال یوفرهنگ ییدانشجو ،یپژوهش ،یمختلف آموزش یهادر حوزه ،یعال

دانشکده  5دانشجو در قالب  8000عضو هیات علمی و بیش از  100از  شیاز توان ب یدانشگاه با بهره مند

 یو کارشناس یارشد، کارشناس یپژوهش محور، کارشناس یدکتر ،یدکتر طعه در مقرشت 87مشتمل بر 

 .قرار دارد SIR یبندرتبه گاهیپاو رتبه دهم  کشور یرانتفاعیغ یهادر رتبه نخست دانشگاه وستهیناپ
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 اولبخش 

 آشنایی با ستاد امور شاهد و ایثارگر

س از ادغام نهادهای ایثارگری و به منظور رسیدگی بهتر به پسازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران تهران بزرگ 

مسائل آموزشی و فرهنگی و ایجاد ارتباط مستمر و سازنده با رویکرد بهبود وضعیت علمی آموزشی دانشجویان 

ی به استناد دستورالعمل آموزش عالی سال شاهد و ایثارگر و همچنین ارائه تسهیالت و خدمات رفاهی دانشجوی

نماید، لذا ضرورت داشتن آگاهی و ها همکاری میدر چارچوب ضوابط تعیین شده با دانشگاه 1385-86تحصیلی 

موعه قوانین و مقررات تبیین شده در دستورالعمل آموزش عالی بنیاد شهید و امور ایثارگران به اطالع از مج

شاهد و ایثارگر شاغل به تحصیل در دانشگاه از میزان سهم مشارکت تعیین شده در منظور استفاده دانشجویان 

های احتمالی دانشجویی و تالش در جهت دستورالعمل در راستای تقویت بنیه علمی، آموزشی و رفع نگرانی

مطلوب با  تواند نقش به سزایی در ایجاد تعاملارتقای سطح تحصیالت تکمیلی دانشگاهی و تاثیر این مهم که می

های مختلف ستاد شاهد و ایثارگر مستقر در دانشگاه و حضور موثرتر دانشجویان عزیز شاهد و ایثارگر در عرصه

 علمی، فکر و فرهنگی دانشگاه باشد.

 علم و فرهنگ دانشگاه ثارگریشاهد و ا انیستاد امور دانشجو فیشرح وظا

های ابالغ شده از سوی ها و دستورالعملاجرای مصوبات، آئین نامه به منظوربرنامه ریزی و زمینه سازی  .1

شورای طرح و برنامه شاهد، وزیر محترم، ستاد مرکزی و اداره کل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر 

 وزارت متبوع

نظارت و ارزیابی وضعیت آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و رفاهی دانشجویان شاهد و ایثارگر در پایان هر  .2

 های مناسب برای رشد و تعالی مشکالت آنانها و برنامهسال و ارائه طرحنیم

های مورد نیاز برای تقویت بنیه علمی و ارتقای آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و طراحی و تدوین برنامه .3

 رفاهی دانشجویان شاهد و ایثارگر

و بزرگداشت مقام شهیدان و  های مورد نیاز به منظور ترویج فرهنگ ایثار، شهادتتنظیم و تدوین برنامه .4

 ایثارگران

های مناسب به منظور جلب مشارکت دانشجویان، اساتید و نهادهای ذیربط در برنامهطراحی و تدوین  .5

 های ویژه دانشجویان شاهد و ایثارگرفعالیت
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 :دومبخش 

 آشنایی با مقررات آموزشی دانشجویان شاهد و ایثارگر دوره کارشناسی

 : یآموزش التیمشمول تسه ثارگریشاهد و ا انیدانشجو

 و باالتر %25جانبازان  -1

 آزادگان -2

 و باالتر( %25همسر و فرزند )شهید، جاویداالثر، آزاده جانباز  -3

 جانبازی و سه ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه  %15جانباز با حداقل  -4

 اوطلبانه در جبههرزمنده با حداقل شش ماه سابقه حضور د -5

درسی را انتخاب کند.  واحد 20و حداکثر  12دانشجو در هر نیم سال تحصیلی الزم است حداقل  -7ماده 

 واحد درسی است. 6حداکثر واحد مجاز انتخابی در دوره تابستان 

دانشجو با تأیید گروه باشد، در این صورت  17اگر میانگین نمرات دانشجویی در یک نیم سال حداقل  -1تبصره 

 واحد درسی اخذ نماید. 24آموزشی در نیمسال بعد می تواند حداکثر تا 

واحد درسی باقی داشته باشد،  24دانشجو در نمیسال اخر برای دانش آموختگی، حداکثر چناچه  -2تبصره 

 واحد درسی اخذ نماید. 24باشد، می تواند تا  10بشرطی که میانگین کل وی باالی 

واحد درسی دانش آموخته شود، با تأیید گروه  8در شرایط خاص که دانشجو با گذراندن حداکثر  -3تبصره 

 اند واحدهای مذکور را در دوره تابستان اخذ نماید.آموزشی، میتو

 این ماده استفاده کند. 3و  2دانشجو همزمان نمیتواند از مفاد تبصره  -4تبصره 

در صورتی که واحدهای انتخابی یا باقیمانده دانشجو در پایان هر نمیسال به تشخیص گروه آموزشی،  -5تبصره 

واحد درسی برسد در این صورت این نمیسال به عنوان  12نشجو به کمتر از بنا به دالیل موجه و خارج از اراده دا

در مشروط شدن یا ممتاز شدن دانشجو یک نیمسال کامل در سنوات تحصیلی وی محسوب می شود، اما 

همین ماده( بی تأثیر است )به عبارت دیگر، در شرایط مذکرو، اگر میانگین دانشجو کمتر از  1)موضوع تبصره 

 و باالتر باشد ممتاز محسوب نمی شود(.  17شروط نیست و اگر شد م 12

و باالتر باشد می تواند  14: در صورتی که معدل کل دانشجو شاهد و ایثارگر 7الحاقی به ماده  1تبصره  -1

 واحد درسی انتخاب نماید. 8با رعایت ضوابط این ماده در نیم سال تابستان حداکثر 

جوی شاهد و ایثارگر می تواند حداکثر در دو نیم سال تحصیلی با تأیید : دانش7الحاقی به ماده  2تبصره  -2

 واحد درسی انتخاب نماید. 10کمیته منتخب ستاد حداقل 
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واحد درسی برای اتمام  10حداکثر  شاهد و ایثارگر که یدانشجو: 7به ماده  3تبصره الحاقی به تبصره  -3

مذکور را در نیم سال  یستاد واحدهاکمیته منتخب  داشته باشد می توانند با تأییدواحدهای دوره تحصیلی 

 تابستان انتخاب نماید.  

انتخابی یا باقی مانده دانشجو در پایان نیم  یدر صورتی که واحدها: 7ماده  5تبصره الحاقی به تبصره  -4

سال تحصیلی به تشخیص کمیته منتخب ستاد، بنا به دالیل موجه و خارج از اراده دانشجو به کمتر از  

محسوب نمی شود. )استفاده  14واحد درسی برسد، در این صورت میانگین کمتر از  12دانشجو مشروطی 

 از می باشد.(دو نیمسال مج یبرا طاز این تبصره فق

یکبار معاف از پرداخت هزینه  یدروس مردود یدانشجویان شاهد و ایثارگر برا: 12تبصره الحاقی به ماده  -5

شاهد و ایثارگر با تأیید ستاد انجام گرفته باشد از  یمی باشند. همچنین در صورتیکه حذف درس دانشجو

 پرداخت هزینه معاف می باشد.

ناپیوسته دو سال و  کاردانی )اعم از پیوسته و ناپیوسته( و کارشناسی یره هامدت مجاز تحصیل در دو -15ماده 

  کارشناسی پیوسته چهار سال است. یدر دوره ها

 یحداکثر یک نیمسال برا آموزشی دانشگاه، یدانشگاه اختیار دارد در شرایط خاص و با تصویب شورا. 1تبصره 

دوره کارشناسی پیوسته، مدت مجاز تحصیل  یدو نیمسال براکاردانی و کارشناسی ناپیوسته و حداکثر یدوره ها

 را افزایش دهد. چنانچه دانشجو در این مدت دانش آموخته نشود از ادامه تحصیل محروم خواهد شد.

 یبه حداکثر مدت مجاز تحصیل دانشجویان شاهد و ایثارگر در دوره ها: 15تبصره الحاقی به ماده 

 ک نیم سال و در دوره کارشناسی پیوسته دو نیم سال اضافه می شود.کاردانی و کارشناسی ناپیوسته ی

حضور و فعالیت در  ارزیابی پیشرفت تحصیلی دانشجو در هر درس توسط مدرس آن درس و براساس -16ماده 

  از صفر تا بیست محاسبه می شود. یکالس، انجام تکالیف و نتایج امتحانات انجام می شود و به صورت عدد

 .الزامی است یدروس نظر یآزمون کتبی برا یبرگزار -1تبصره 

جانباز که  یدانشجو یمدت زمان امتحان )میان ترم و پایان ترم( برا: 16ماده  1تبصره الحاقی به تبصره 

 مجروحیت نیاز به افزایش مدت زمان امتحان می باشد، بنا به تشخیص و اعالم بدلیل عدم توانایی ناشی از

 برابر مدت زمان معمول آنقابل افزایش است.  2دبیر ستاد، حداکثر تا 

 .الزامی است یحضوریحضور دانشجو در تمام جلسات درس دوره ها -17ماده 

جلسات یا در جلسه امتحان پایان نیمسال آن درس غیبت کند،  16/3اگر دانشجو در درسی بیش از  -1تبصره 

 آن درس حذف می شود. 
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این ماده، در صورت اظطرار تا دو هفته قبل از شروع  1نشجو می تواند با رعایت مفاد تبصره دا -2تبصره 

 .امتحانات پایان نیمسال، صرفاً یک درس نظری را با تأیید گروه آموزشی حذف کند

در شرایط خاص، حذف کلیه دروس یک نیم سال تحصیلی با : 17ماده  2تبصره الحاقی به تبصره 

شاهد و ایثارگر و تأیید کمیته منتخب ستاد تا قبل از شروع امتحانات امکان  یشجودرخواست کتبی دان

پذیر است. این نیم سال جزو سنوات تحصیلی دانشجو محسوب نمی شود. )استفاده از این تبصره فقط 

  دو نیمسال مجاز می باشد.( یبرا

شاهد و ایثارگر مجاز است یک درس بیشتر از سایر  یدانشجو: 17ماده  3تبصره الحاقی به تبصره 

 نماید. یدانشجویان حذف اضطرار

 است.  10حداقل نمره قبولی در هر درس  -18ماده 

 یهادر نیمسالدانشجویی که در هر نیمسال در یک یا چند درس نمره قبولی کسب نکند چناچه،  -1تبصره 

قبلی در ریز نمرات  یمردود یهاراند، نمره یا تمام نمرهدرس یا دروس مذکور را با نمره قبولی بگذ ،یبعد

اثر و صرفاً آخرین ها در محاسبه میانگین کل دوره بیماند اما این نمرهتحصیلی دانشجو، فقط ثبت و باقی می

  نمره قبولی در آن درس مالک محاسبه میانگین کل دوره خواهد بود.

تحصیلی در هنگام دانش ، صرفاً برای محاسبه میانگین کل دوره 1 گذراندن دروس با استفاده از تبصره -2تبصره 

  کند.قبل را خنثی نمی یباشد و مشروطی دانشجو در نیمسال هاآموختگی می

تسهیالت این ماده شامل دانشجویانی که به دلیل تقلب و یا حکم کمیته انضباطی، نمره مردودی  -3تبصره 

 شوند.کنند، نمیدریافت می

از کارنامه  یشاهد و ایثارگر یعنوان درس دانشجو 5: نمرات مردودی 18ماده  1تبصره الحاقی به تبصره 

ی بعد حداقل هاشود، مشروط براینکه در نیمسالحذف و در میانگین نمرات آن محسوب نمی تحصیلی

 را در دروس مزبور اخذ نماید. 12نمره 

باشد، دانشجو در آن نیم سال  12نیم سال تحصیلی کمتر از  چناچه میانگین نمرات دانشجو در هر -19ماده 

 واحد درسی انتخاب کند. 14تواند تا مشروط تلقی می شود و در نیم سال بعدی حداکثر می

 سه پیوسته کارشناسی تبصره. چنانچه دانشجویی در دوره کاردانی و کارشناسی ناپیوسته دو نیمسال و در دوره

 متناوب مشروط شده باشد، از تحصیل محروم شود.نیمسال اعم از متوالی یا 

مشروطی مجاز دانشجویان شاهد و  یهایک نیم سال به تعداد نیمسال: 19تبصره الحاقی به تبصره ماده 

 .گرددایثارگر اضافه می
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 ناپیوسته، یک نیمسال و تواند با رعایت سنوات مجاز تحصیل، دردوره کاردانی و کارشناسیدانشجو می -20ماده 

 . در دوره کارشناسی پیوسته حداکثر دو نیمسال از مرخصی تحصیلی استفاده کند

  تحصیلی است. مدت مجاز مرخصی زایمان، دو نیمسال تحصیلی و بدون احتساب در سنوات. 1تبصره 

آموزشی، حداکثر دو ی مدت مجاز مرخصی پزشکی، در صورت تأیید پزشک معتمد دانشگاه و شورا. 2تبصره 

 صیلی و بدون احتساب در سنوات تحصیلی است.نیمسال تح

حداکثر تا دو نیمسال  بررسی سایر مصادیق مرخصی تحصیلی )مانند مأموریت همسر یا والدین و...( -3تبصره 

  آموزشی دانشگاه است. یتحصیلی و بدون احتساب در سنوات مجاز، در اختیار شورا

مذکور در این ماده و ی هاآموزشی دانشگاه از مجموع مرخصی یتواند با تشخیص شورادانشجو می -4تبصره 

  مند شد.مندرج در آن بهره یهاتبصره

معالجات پزشکی ناشی از صدمات جنگ  یدر صورتی که مرخصی برا: 20ماده  2تبصره الحاقی به تبصره 

آن نیمسال جزو سنوات و یا آالم متأثر از آن باشد با ارائه مدارک مربوط و تأیید ستاد و پزشک دانشگاه، 

 شود.تحصیلی دانشجو محسوب نمی

 شود. ثبت نام نکردن دانشجو در هر نیمسال تحصیلی، انصراف از تحصیل محسوب می -21ماده 

آموزشی  یمنصرف از تحصیل بر عهده شورا یدر مورد بازگشت به تحصیل دانشجو یتبصره. تصمیم گیر

 دانشگاه است.

شاهد و ایثارگر به دلیل معالجات پزشکی و صدمات  یصورتیکه دانشجو در: 21تبصره الحاقی به ماده 

آن نیم  یا آالم متأثر از آن، باشد با ارائه مدرک مربوط و تأیید ستاد یا پزشک دانشگاه،جنگ و  ناشی از

 شود.مدت جزو سنوات تحصیلی دانشجو محسوب نمی سال

یک رشته یا گرایش  د ازنتوانکاردانی و کارشناسی پیوسته با داشتن شرایط زیر می یهادوره یدانشجو -23ماده 

 به رشته یا گرایش دیگر تحصیلی در همان دانشگاه تغییر رشته یا گرایش دهد:

 دانشجو در دانشگاه. یالف( وجود رشته یا گرایش مورد تقاضا

 زشی دانشگاه. آمو یب( موافقت گروه آموزشی مبدأ و مقصد و با تأیید شورا 

ربط از نمره آخرین فرد پذیرفته یگروه آزمایشی ذ یاکتسابی دانشجو در آزمون سراسر یهاج( کمتر نبودن نمره

 ا تایید سازمان سنجش آموزش کشور.در سال پذیرش ب شده در آن رشته یا گرایش در دانشگاه و

جاز باقیمانده. تبصره. دانشجو صرفاً در هر د( امکان ادامه تحصیل دانشجو در رشته یا گرایش جدید در سنوات م

 یک بار می تواند با رعایت شرایط این ماده، تغییر رشته یا گرایش دهد. یدوره تحصیلی برا
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که به تشخیص کمیته منتخب ستاد توانایی ادامه  یشاهد و ایثارگر یدانشجو: 23تبصره الحاقی به ماده 

 یدر همان دوره و در سایر گروه ها یتواند به رشته دیگرتحصیل در رشته خود را نداشته باشد، می

به تغییر محل تحصیل دانشجو باشد، با تأیید  منوط ،آزمایشی تغییر رشته دهد. در صورتی که تغییر رشته

 یدانشجو در شورا اداره کل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر سازمان امور دانشجویان، درخواست یو معرف

 مطرح خواهد شد. یموارد خاص مرکز

دانشجویان شاهد و ایثارگر تغییر رشته با تشخیص ستاد و حداکثر  یبرا: 23تبصره الحاقی به تبصره ماده 

  باشد.دوبار امکان پذیر می

داشتن شرایط و  تغییر رشته دانشجو در دوره کارشناسی ناپیوسته ممنوع است، اما تغییر گرایش با -25ماده 

 امکان پذیر است. 23 ضوابط ذکر شده در ماده

تغییر گرایش دانشجویان شاهد و ایثارگر مقطع کارشناسی ناپیوسته با : 25تبصره الحاقی به ماده 

 یک بار انجام می گیرد. یتشخیص کمیته منتخب ستاد و برا

کاردانی و  یهامیهمانی و انتقال دانشجو مطابق آیین نامه میهمانی و انتقال دانشجویان دوره -26ماده 

 .شودها و موسسات آموزش عالی دولتی و غیردولتی مصوب وزارت انجام میکارشناسی دانشگاه

ها و موسسات آموزشی موظفند در هر نیمسال تحصیلی با انتقال کلیه دانشگاه: 26تبصره الحاقی به ماده 

و برنامه شاهد موافقت طرح  یدانشجویان شاهد و ایثارگر مطابق آئین نامه نقل و انتقال مصوب شورا

 تقالاستفاده از میهمانی و ان یدانشجویان شاهد و ایثارگر از آئین نامه مذکور مانعی برا یمندنمایند. بهره

ها و موسسات کاردانی، کارشناسی دانشگاه یآیین نامه میهمانی و انتقال دانشجویان دوره ها"از طریق 

 نمی باشد. "الی دولتی و غیردولتیآموزش ع

( و با کسب 26،25، 27، 28انتقال توأم با تغییر رشته یا گرایش در صورت احراز شرایط )موضوع مواد  -27ده ما

 .یک بار امکانپذیر است یمبداء و مقصد، فقط برا یهاموافقت دانشگاه

دانشجویان شاهد و ایثارگر مطابق با  یانتقال توأم با تغییر رشته یا گرایش برا -27تبصره الحاقی به ماده 

 گیرد.انجام می 23،25،26های الحاقی به مواد تبصره

اجرایی مصوب  درسی گذرانده شده دانشجو براساس دستورالعمل یو پذیرش واحدها یمعادل ساز -28ماده 

 آموزشی دانشگاه امکان پذیر است. یشورا

دل سازی شده، یک نیم سال از سنوات مجاز تحصیلی کاسته واحد از دروس معا 20تا  12به ازای هر  -1تبصره 

 شود.می

 :گیردآموزشی هم عرض زیر صورت می یدروس صرفاً در شیوه ها یمعادل ساز -2تبصره 
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 .ییا غیرحضور ینیمه حضور ،یحضور یهابه دوره یحضور یگذرانده دانشجو یالف( واحدها

 .یو غیرحضور یبه نیمه حضور یب( نیمه حضور 

 .یبه غیرحضور یغیرحضورج( 

 شاهد و ایثارگر یو باالتر دانشجو 10 پذیرش کلیه دروس قابل تطبیق، با نمره -28تبصره الحاقی به ماده 

میهمانی، انتقال و انتقالی توأم با تغییر رشته توسط دانشگاه مقصد الزامی است. )تشخیص قابل تطبیق 

 باشد.(میبودن دروس در صالحیت گروه آموزشی دانشگاه مقصد 

 داشتن میانگین کل کاردانی، کارشناسی پیوسته و ناپیوسته یهادوره یمالک دانش آموختگی برا -29ماده 

 در پایان دوره است. 12حداقل 

باشد تنها  12از  درسی آن دوره کمتر یتبصره. چنانچه میانگین کل دانشجویی پس از گذراندن تمام واحدها

واحد  20 تا با اخذ مجدد حداکثر شودمیفرصت داده  یسنوات تحصیلی به ویک نیمسال با رعایت سقف مجاز 

و  برساند 12 میانگین کل دروس اخذ شده خود را به حداقلگذرانده است،  12 هایی که با نمره کمتر ازدرساز 

 . شودکند در غیر این صورت از تحصیل محروم می مدرک تحصیلی دوره را دریافت

شاهد و ایثارگر دو نیم  یدر صورت تأیید کمیته منتخب، به دانشجو -29تبصره الحاقی به تبصره ماده 

  برساند. 12واحد کل معدل خود را حداقل به  30 می شود تا با گذراندن حداکثر سال فرصت داده

واحد  68حداقل  منصرف یا محروم از تحصیل در دوره کارشناسی پیوسته یدر صورتی که دانشجو -30ماده 

واحد دروس عمومی و مابقی از سایر دروس دوره( را با نمره قبولی گذرانده و میانگین  10درسی )شامل حداکثر 

صورت می تواند مدرک دوره کاردانی همان رشته را و یا باالتر باشد، در این صورت  12کل دروس گذرانده وی 

منصرف یا محروم از تحصیل در  یو همچنین به دانشجومذکور  یدریافت کند. در غیر این صورت، به دانشجو

  گذرانده شده داده خواهد شد. یدوره کاردانی و کارشناسی ناپیوسته، فقط گواهی مبنی بر تعداد واحدها

 یبیش از واحدها منصرف یا محروم از تحصیل در دوره کارشناسی پیوسته یدر صورتی که دانشجو -1تبصره 

 یرا با نمره قبولی گذرانده باشد در این صورت دانشگاه دروسی را مالک میانگین کل برامورد نیاز دوره کاردانی 

  یا باالتر شود. 12 کل دانشجو در آن دروس، صدور مدرک کاردانی قرار می دهد که میانگین

 کاردانی مصوب در آن رشته یا دانشجو و صرف نظر از وجود دوره یصدور مدرک کاردانی حسب تقاضا -2تبصره 

  شود.بودن دانشگاه محل تحصیل دانشجو انجام می یمجر

شاهد و ایثارگر  یگذرانده دانشجو یدر صورتی که میانگین نمرات واحدها -30تبصره الحاقی به ماده 

گذرانده  واحد درسی را 70و باالتر باشد و حداقل  10یا محروم از تحصیل در مقطع کارشناسی  منصرف
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تواند دروس گذرانده معدل، می محاسبه یگردد. مبنامعدل کل اعطا می باشد یک نیم سال جهت جبران

 قرار بگیرد. 12ی مجاز با نمره باال
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 :سومبخش 

 آشنایی با مقررات آموزشی دانشجویان شاهد و ایثارگر دوره کارشناسی ارشد

 :یآموزش التیمشمول تسه ثارگریشاهد و ا انیدانشجو

 و باالتر %25جانبازان  -1

 آزادگان -2

 و باالتر( %25همسر و فرزند )شهید، جاویداالثر، آزاده، جانباز  -3

 جانبازی و سه ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه  %15جانباز با حداقل  -4

 رزمنده حداقل با شش ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه -5

و  8نماید حداقل درسی را که دانشجو باید در هر نیمسال تحصیلی در این دوره اخذ  یتعداد واحدها -7ماده 

 است. 12حداکثر 

شاهد و ایثارگر مجاز است در طول دوره تحصیلی صرفاً در یک  یدانشجو: 7تبصره  الحاقی به ماده 

 واحد تقلیل دهد. 8واحد درسی اخذ نماید و با تعداد واحدهای انتخابی را به کمتر از  8کمتر از نیمسال 

 باشد. 14ارزشیابی تحصیلی: میانگین نمرات دانشجو در دو نیم سال نباید کمتر از  -8ماده 

و باالتر باشد به  13 شاهد و ایثارگر یدر صورتی که معدل کل نمرات دانشجو: 8ه ماده تبصره الحاقی ب

 این تعداد یک نیم سال اضافه می شود.

صورت، دانش آموخته  کمتر باشد، در غیر این 14میانگین کل نمرات دانشجو در پایان دوره نباید از  -10ماده 

  شود.دوره کارشناسی ارشد شناخته نمی

کمتر  14 نمرات او از دانشجویی که پس از گذراندن کلیه دروس دوره در هر سه شیوه، میانگین کل -تبصره

تواند دروسی را که در آنها نمره می -باشد به پایان نرسیده یدر صورتی که حداکثر مدت مجاز تحصیل و -باشد

کمبود میانگین کل، دانش احراز کرده است، فقط در یک نیمسال تکرار کند و در صورت جبران  14ز کمتر ا

شود و د، از ادامه تحصیل محروم میشود. دانشجویی که به هر دلیل نتواند از این فرصت استفاده کنآموخته می

 مدرکی دریافت نمی کند.

حداکثر دو درس دانشجویان شاغل به  یو یا مردود 14: نمرات کمتر از 10الحاقی به ماده  2تبصره 

کارنامه تحصیلی حذف و در میانگین نمرات آنان محسوب نمی شود، مشروط  شاهد و ایثارگر از تحصیل

جایگزینی نمره درس نباشد،  14 مجدد کمتر از براینکه نمرات هر یک از دروس مذکور پس از اخذ

 است. بالمانع یبا درس دیگر اختیار یمردود یاختیار



 12                                                    آشنایی با مقررات آموزشی دانشجویان شاهد و ایثارگر دوره کارشناسی ارشد - سومبخش 

 

12 
 

لیل درمان صدمات ناشی از جنگ یا آالم که به د یشاهد و ایثارگر یدانشجو: 10الحاقی به ماده  3تبصره 

تا پایان اولین  مربوط به درس ناتمام نشود )غیر از پایان نامه(، یهامتأثر از آن موفق به انجام فعالیت

نیمسال تحصیلی پس از بازگشت به تحصیل با تشخیص و تأیید کمیته منتخب ستاد فرصت دارد نمره 

 را به نمره قطعی تبدیل نماید. مناتما

آموزشی و پژوهشی ی هادرسی و دیگر فعالیت یهاحضور و غیاب: حضور دانشجو در تمامی برنامه -11ماده 

درس تجاوز کند، در غیر این  مجموع ساعات آن  16/3 دوره الزامی است، غیبت دانشجو در هر درس نباید از

 شود.می صورت نمره دانشجو در آن درس صفر محسوب

مؤسسه، موجه تشخیص  بت دانشجو در یک درس، بیش از حد مجاز بوده و از نظردر صورتی که غی -1تبصره 

واحد  8 شود. در این صورت رعایت حد نصاب داده شود، آن درس از مجموعه دروس انتخابی دانشجو حذف می

دانشجو نیمسال الزامی نیست. ولی آن  یاز نظر طول تحصیل برا در آن نیمسال الزامی نیست. ولی آن نیمسال

 دانشجو یک نیمسال کامل محسوب می شود. ینیمسال از نظر طول تحصیل برا

است که طبق  پژوهشی اخذ شده در آن نیمسال یپژوهشی، ارزیابی ناموفق واحدها ۀغیبت در شیو. 2تبصره 

 . شودانجام می 33 نظر هیأت داوران در ماده

که به دلیل درمان صدمات ناشی از جنگ یا  یشاهد و ایثارگر یدانشجو -11ه تبصره سه الحاقی به ماد

تا پایان اولین  مربوط به درس ناتمام نشود )غیر از پایان نامه(، یهاآالم متأثر از آن موفق به انجام فعالیت

نیمسال تحصیلی پس از بازگشت به تحصیل با تشخیص و تأیید کمیته منتخب ستاد فرصت دارد نمره 

 .را به نمره قطعی تبدیل نماید مناتما

در صورتیکه به تشخیص کمیسیون پزشکی یا پزشک معتمد دانشگاه و  -11الحاقی به ماده  3تبصره 

 یدانشجو صدمات ناشی از جنگ یا آالم متأثر از آن مستلزم عدم حضور تأیید کمیته منتخب، درمان

  حذف می شود. باشد آن درسساعات کالس  3/16از  شاهد و ایثارگر به میزان بیش

 . آن درس می شودحذف ه در امتحان هر درس منجر به غیبت غیرموج -12ماده 

درس مزبور حذف  در صورتی که غیبت دانشجو در امتحان، از نظر مؤسسه موجه تشخیص داده شود، -1تبصره 

  می شود.

که به دلیل درمان صدمات ناشی از جنگ یا  یشاهد و ایثارگر یدانشجو -12الحاقی به ماده  2تبصره 

تواند آالم متأثر از آن موفق به شرکتدر امتحان درس یا دروسی نگردد، با تأیید کمیته منتخب ستاد می

حداکثر تا پایان نیمسال بعد در امتحان آن درس یا دروس شرکت نماید، در غیر این صورت آن درس یا 

 شود. میدروس حذف 



 13                                                    آشنایی با مقررات آموزشی دانشجویان شاهد و ایثارگر دوره کارشناسی ارشد - سومبخش 

 

13 
 

حداکثر یک نیمسال از  توانددوره کارشناسی ارشد در هر سه شیوه می یدانشجو :حصیلیمرخصی ت -13ماده 

 شود.مرخصی تحصیلی استفاده نماید، مدت مذکور جزو سنوات تحصیلی دانشجو محسوب می

شاهد و ایثارگر در صورتی که  یدانشجو یعالوه بر یک ترم مرخصی مجاز، برا :13تبصره الحاقی به ماده 

معالجات ناشی از جنگ یا آالم متأثر از آن باشد، با تأیید کمیته منتخب ستاد آن  یمرخصی تحصیلی برا

 شود.نیمسال جزو سنوات تحصیلی دانشجو محسوب نمی

 نیمسال تحصیلی است. 4سال مشتمل بر  2طول دوره: طول مدت دوره در هر سه شیوه حداکثر  -15ماده 

در دانشگاه مجاز است.  تحصیالت تکمیلی یتبصره: در موارد استثنایی افزایش طول مدت دوره با تشخیص شورا

 سال تجاوز نماید. 5/2هر صورت مدت دوره در هر سه شیوه نباید از 

سال به حداکثر سنوات تحصیلی در صورت تشخیص ستاد، یک نیم: 15الحاقی به ماده  2تبصره 

 شود.شاهد و ایثارگر افزوده می یدانشجو

شاهد و ایثارگر به دلیل درمان صدمات ناشی از جنگ  یدر صورتیکه دانشجو: 15الحاقی به ماده  3تبصره 

ستاد و نیمسال تحصیلی با تأیید  4 آالم متأثر از آن دچار وقفه تحصیلی گردد، حداکثر پس از گذشت یا

 .تحصیل دهد تواند ادامهبا هماهنگی استاد راهنما، می

 انتقال، تغییر رشته و مهمان -16ماده 

 انتقال و تغییر رشته در هر سه شیوه دوره کارشناسی ارشد ممنوع است.

شاهد و ایثارگر به دلیل درمان صدمات ناشی از جنگ  یدر صورتیکه دانشجو: 16الحاقی به ماده  4تبصره 

یا آالم متأثر از آن قادر به ادامه تحصیل در دانشگاه نباشد با پیشنهاد ستاد مبدأ و تأیید و معرفی اداره 

به  یکل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر وزارت متبوع و تصویب کمیسیون بررسی موارد خاص مرکز

 یابد.یانتقال م یدیگر گاهدانش
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 :چهارمبخش 

 آشنایی با مقررات آموزشی دانشجویان شاهد و ایثارگر دوره دکتری

 :یآموزش التیمشمول تسه ثارگریشاهد و ا انیدانشجو

 و باالتر %25جانبازان  -1

 آزادگان -2

 و باالتر( %25همسر و فرزند )شهید، جاویداالثر، آزاده، جانباز  -3

 جانبازی و سه ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه  %15جانباز با حداقل  -4

 رزمنده حداقل با شش ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه -5

 شرایط پذیرش -3ماده 

 الف( داشتن شرایط عمومی ورود به آموزش عالی

 "وزارت " ب( داشتن مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد مورد تأیید

 ج( داشتن صالحیت علمی

 د( داشتن توانایی در زبان خارجی 

 نیمه متمرکز یها نحوه احراز صالحیت علمی و توانایی در زبان خارجی براساس آیین نامه آزمون -2تبصره 

 شود.دکترا مصوب وزارت تعیین می یورود

تخصصی، اعمال  یداوطلبان شاهد و ایثارگر آزمون دوره دکتر یبراالف(  -3الحاقی به ماده  1تبصره 

 .می باشد ینمره آخرین فرد پذیرفته شده شامل تمامی مراحل آزمون ورود 70% حداقل

 و پردیس( )آزاد، مربی، بورسایثارگران در ظرفیت نهایی پذیرش  %20ب( چناچه پس از اعمال سهمیه 

 شود.باشد، به عدد باالتر گرد می %5بیشتر و مساوی  %5 از عدد حاصل یبخش اعشار

شود و امکان  پذیرش دانشجو در دو یا چند کد رشته یک گرایش برگزار می یدر آزمون هایی که براج( 

تعیین  یظرفیت کد رشته ها برا مجموع مال سهمیه در هر یک از کد رشته همان گرایش وجود ندارد،اع

 ایثارگران درنظر گرفته می شود.  %20 سهمیه

 حداقل دو سال ظرفیت پذیرش دانشجو با توجه به تعداد استاد راهنما که حداقل در مرتبه استادیار با -4ماده 

شود و تحصیالت تکمیلی و راهنمایی دو پایان نامه کارشناسی ارشد باشد، تعیین می یهاسابقه تدریس در دوره

مسئولیت راهنمایی هر دانشجو از ابتدا بر عهده استاد راهنماست که به درخواست دانشجو و موافقت عضو هیأت 

 شود.ربط تعیین می یعلمی و تأیید گروه ذ
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رساندن دو طرح  دو سال سابقه تدریس به پایان یژوهشی به جاپ ۀشرایط تعیین استاد راهنما در شیو -3تبصره 

باشد که حداقل یک طرح باید پژوهش تقاضا محور خاتمه یافته و یا در دست اقدام می یپژوهشی به عنوان مجر

 باشد.

استاد دانشجو را دو  در صورت نیاز، به پیشنهاد استاد راهنما و تأیید گروه، مسئولیت راهنمایی رساله -4تبصره 

مسئولیت هدایت رساله را بر عهده داشته  %60حداقل  "اصلی" اول یراهنما )مشروط به اینکه استاد راهنما

 .شوندباشد( به طور مشترک عهده دار می

دانشجو تعیین  هدایت یتوان یک یا دو استاد مشاور برادر صورت نیاز به پیشنهاد استاد راهنما می -5تبصره 

  کرد.

)با  متخصصان مؤسسه، انتخاب استاد راهنما و مشاور از بین یشرایط خاص و به تشخیص شورادر  -6تبصره 

 خارج از مؤسسه نیز بالمانع است.مدرک دکتری( 

در هر رشته  ،یرساله دکتر یدر صورت تکمیل ظرفیت پذیرش استاد راهنما، برا: 4تبصره الحاقی به ماده 

زشی مربوط یک نفر داوطلب شاهد و ایثارگر به صورت مازاد بر با موافقت استاد راهنما و تأیید گروه آمو

ظرفیت معرفی شود. در هر حال سقف پذیرش ساالنه مطابق مقررات دانشگاه بوده و هر استاد راهنما تا 

 مازاد بر سهمیه را ندارد. یمازاد سهمیه شاهد، امکان گرفتن دانشجو یالتحصیلی دانشجو ارغف

نیم و حداکثر چهار  آموزشی، پژوهشی حداقل سه سال و ۀدکترا در شیو ۀدر دورمدت مجاز تحصیل  -11ماده 

صورت ضرورت به پیشنهاد استاد حداقل سه سال و حداکثر چهار سال است و در  پژوهشی ۀسال و نیم در شیو

 .توان حداکثر تا یک نیمسال تحصیلی به این مدت افزودربط، در هر دو شیوه مییراهنما و تأیید گروه ذ

پیش بینی، در  در صورتی که دانشجو بنا به عللی خارج از اختیار خود و یا بروز مشکالت غیرقابل -20تبصره 

مؤسسه،  یدانشجو و تأیید شورا یحداکثر مدت مجاز موفق به اتمام تحصیل نشود، به پیشنهاد استاد راهنما

کمیسیون بررسی موارد خاص برحسب مورد با حضور استاد راهنما، وضعیت دانشجو را بررسی می کند و 

ادامه تحصیل یا اخراج او تصمیم  ۀنحوکمی و کیفی و علمی دانشجو، درمورد مدت و  یهامتناسب با فعالیت

 شود.جو محسوب میخواهد کرد: بر این اساس، مدت مذکور جزو حداکثر مجاز تحصیل دانش یگیر

در صورت تشخیص و تأیید ستاد، یک نیمسال به حداکثر سنوات : الف( 11تبصره الحاقی به ماده 

  شود.شاهد و ایثارگر اضافه می یدانشجو تحصیلی

شاهد و ایثارگر که جهت درمان صدمات ناشی از جنگ یا آالم متأثر از آن نیاز به  یبه دانشجوب( 

مرخصی دارد با تشخیص و تأیید کمیته منتخب ستاد و هماهنگی استاد راهنما دو نیمسال مرخصی بدون 

 گردد.احتساب در سنوات اعطا می
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باشد.  16از  ابی جامع نباید کمتردر ارزی پژوهشی _ میانگین نمرات دانشجو در شیوه آموزشی -12تبصره 

تواند در ارزیابی جامع شرکت تنها یک بار دیگر میباشد،  16از  کمتر یدانشجویی که میانگین ارزیابی جامع و

 کند.

و %50و باالتر، آزاده، فرزند و همسر )شهید، جانباز  %25دانشجوی جانباز  -12تبصره الحاقی به تبصره 

ارزیابی جامع  تواند درگروه آموزشی مربوطه یک بار اضافه تر میباالتر و آزاده( با تأیید ستاد و هماهنگی 

 شرکت نماید.

غیر  یکمیته راهبری نشجو در شیوه پژوهشی از سوپژوهشی دا یهاچنانچه میزان پیشرفت فعالیت -14تبصره 

پژوهشی خود ر ابه  یهاروند فعالیت فرصت داده خواهد شد تا یقابل قبول سنجیده شود، تنها یک نیمسال به و

 سطح قابل قبول ارتقاء دهد. در غیر این صورت، از ادامه تحصیل محروم خواهد شد.

 %50و باالتر، آزاده، فرزند و همسر ) شهید، جانباز  %25نباز برای دانشجو جا -14الحاقی به تبصره  تبصره

 شود.و باالتر و آزاده( با تأیید ستاد و هماهنگی گروه آموزشی به این تعداد یک نیم سال اضافه می
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 :پنجمبخش 

 قررات دانشجویان دوره های شهریه پردازم

بر اساس قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران و قانون برنامه ششم توسعه قانون برنامه اجتماعی و فرهنگی 

دانشجویان شاهد و ایثارگر  1395هیئت وزیران  یساله ششم توسعه توسعه اقتصاد ، پنجاسالمی ایران یجمهور

معافیت هایی در پرداخت شهریه هستند که متن کامل آن  یشهریه پرداز بر اساس آیین نامه مصوب سال دارا

  در این فصل آمده است.

 رسانی به ایثارگرانخدمات  قانون جامع( 66) تبصره ماده یینامه اجرا نییآ

های علوم، به پیشنهاد بنیاد شهید و ایثارگران با همکاری وزارتخانه 25/01/1395هئیت وزیران در جلسه 

قانون جامع خدمات رسانی  66تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و به استناد تبصره ماده 

 شده را به شرح ذیل تصویب کرد:اد آیین نامه اجرایی ی 1391به ایثارگران مصوب 

 روند: در این آیین نامه اصطالحات زیر در معانی مشورح مربوط به کار می -1ماده 

: مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی غیر دولتی، پیام نور، شبانه ها و مؤسسات آموزش عالیالف( دانشگاه

شهریه بگیر ایرانی مستقر در داخل کشور مورد  سسه آموزش عالیودولتی، دانشگاه آزاد اسالمی و هر دانشگاه و م

 های علوم، تحقیقات وفناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.تأیید وزارتخانه

: دانشجویان شاهد و ایثارگر شامل همسر و فرزندان شهدا، جانبازان بیست و پنج درصد و باالتر و مشمولین ب(

ها و موسسات زندان آنان که در یکی از مقاطع تحصیلی در دانشگاهها، آزادگان و همسر و فرهمسر و فرزندان آن

 آموزش عالی مشغول به تحصیل هستند.

 : بنیاد شهید و امور ایثاگرانبنیادج( 

ها و موسسات آموزش عالی موظفند با رعایت مفاد این آیین نامه در هر نیمسال تحصیلی نسبت دانشگاه -2ماده 

است نسبت به تامین و  مشمولین بدون دریافت وجه اقدام کنند. بنیاد موظفبه ثبت نام و اخذ امتحانات 

 ها و موسسات مذکور اقدام کند.هزینه شهریه تحصیلی کلیه مشمولین در وجه دانشگاه( 100پرداخت )%

 ها و موسسات آموزش عالی ملزم به انجام و حل و فصل تعامالت مالی بین خود و بنیاد در حدوددانشگاه -تبصره

ای که در هیچ یک از مراحل و فرآیند تحصیل شامل ثبت خدمات قابل ارائه در این آیین نامه هستند. به گونه

 تحصیلی مانعی برای دانشجو ایجاد نشود.نام، اخذ امتحانات، فارغ التحصیلی و دریافت گواهی و مدارک 

آموزشی مربوط در مقاطع تحصیلی به شرح های های پرداخت شهریه متناسب با آیین نامهتعداد نیمسال -3ماده 

 . شودزیر تعیین می

 ( کاردانی و کارشناسی ناپیوسته: چهار نیمسالالف
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های فنی مهندسی و کشاورزی یک نیسمال و برای ب( کارشناسی پیوسته: هشت نیمسال تحصیلی و برای رشته

 شود.دانشجویان پیام نوذ دو نیمسال تحصیلی اضافه می

 شد پیوسته: دوازده نیمسال تحصیلیپ( کارشناسی ار

 ای پزشکی: چهارده نیم سال تحصیلیت( دکتری حرفه

 ای دامپزشکی: دوازده نیمسال تحصیلیث( دکتری حرفه

 ج( دکتری پیوسته: پازنده نیمسال تحصیلی

 چ(کارشناسی ارشد ناپیوسته: چهار نیمسال تحصیلی

 هشت نیمسال تحصیلی: (PHD)ح( دکتری 

 پنج نیمسال تحصیلید( فوق تخصص: 

وارد خاص، افزایش در سقف سنوات تحصیلی برای پرداخت شهریه به تشخیص کمیسیونی با مدر  -1تبصره 

های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مسئولیت بنیاد و عضویت نمایندگان وازرتخانه

 باشد.یرمیبا معرفی وزرای مربوط، حداکثر تا دو نیمسال امکان پذ

های دولتی مجدداً در همان مقطع یا های روزانه دانشگاهفارغ التحصیالن مقاطع تحصیلی در دوره -2تبصره 

 شوند.مقطع پایین تر مشمول بهره مندی از خدمات این آیین نامه نمی

 استفاده کنند.توانند یکبار از این تحصیالت مشمولین این آیین نامه در هر مقطع تحصیلی فقط می -3تبصره 

شود و پرداخت شهریه های تحصیلی محاسبه نمیواحدهای اخذ شده تابستان در زمره نیمسال -4تبصره 

 باشد.تحصیلی آن مشمول سقف سنوات نمی

ها و موسسات آموزش شهریه مشمولینی که بر اساس ضوابط مندرج در آیین نامه آموزشی دانشگاه -40ماده 

تحصیلی  لف، حد نصاب نمره را کسب نکرده و مشروط شوند، در آن نیمسالعالی در مقاطع تحصیلی مخت

 و است.شجمشمول دریافت شهریه از سوی بنیاد نخواهند شد و پرداخت شهریه مربوط بر عهده دان

ای پردیس خودگردان و بین الملل داخل هشهریه تحصیلی مشمولین شاغل به تحصیل در واحد -5ماده 

یر دولتی، حداکثر معادل شهریه همان رشته و مقطع تحصیلی در دانشگاه آزاد اسالمی های دولتی یا غدانشگاه

 شود و باقیمانده شهریه بر عهده دانشجو است.داخل کشور محاسبه و پرداخت می

اه دولتی روزانه گمفاد این آیین نامه شامل دانشجویان تبدیل از خارج به داخل در صورت انتقال به دانش -6ماده 

 شود.نمی

بنیاد موظف است اعتبارات مورد نیاز اجرای این آیین نامه را بر اساس اطالعات مربوط به مشمولین  -7ماده 

)شامل نام و نام خانوادگی، نام دانشگاه محل تحصیل، کد ملی و کد ایثارگری( در طول نیمسال تحصیلی به 
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ظف است ضمن پیش بینی اعتبارات مذکور در سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اعالم و سازمان یاد شده مو

 لوایح بودجه ساالنه نسبت به تأمین و تخصیص اعتبارات مصوب مربوط در ذیل ردیف بودجه بنیاد اقدام کند.

های علوم، تحقیقات و مسئولین نظارت بر حسن اجرای این آیین نامه بر عهده بنیاد است و وزارتخانه -8ماده 

ها و موسسات آموزش عالی موظفند و آموزش پزشکی و دانشگاه آزاد اسالمی و دانشگاهفناوری و بهداشت، درمان 

 همکاری کامل با بنیاد را انجام دهند.


