
ضمیمه آيین نامه آموزشي دوره ھاي كارداني و كارشناسي مصوب اسفند ماه 
  : شواري عالي برنامه ريزي  ١٦/٧/١٣٧٤مورخ  ٣٠٤مصوب جلسه  ١٣٦٩

  :تعريف - ١
  :واژه ھاي شاھد و ايثارگر در اين آيین نامه به شرح زير تعريف مي شوند

و باالتر اطالق مي % ٧٠اسیر و جانباز واژه شاھد به فرزند و زوجه شھید، مفقوداالثر، : الف 
  .شود

  : واژه ايثارگر بر يكي از مصاديق زير اطالق مي شود: ب
  .رزمنده اي كه حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبھه داشته باشد• 
  .نقص عضو داشته باشد% ٢٥جانبازي كه حداقل • 
  .آزاده اي كه حداقل شش ماه سابقه اسارت داشته باشد• 
سازمان سنجش آموزش كشور و نامه  ١٨/١٢/١٣٨١مورخ  ٧٤٥٦٦/١اساس نامه شماره  بر* 

دبیر شوراي عالي برنامه ريزي علوم پزشكي وزارت  ١٠/٢/١٣٨٢پ مورخ /٣٥٠/١١٣شماره 
مورخ  ٣٠٤متبوع آيین نامه تسھیالت آموزشي دانشجويان شاھد و ايثارگر مصوب جلسه 

فرزندان آزادگان جنگ تحمیلي و جانبازان با جانبازي  شورايعالي برنامه ريزي شامل ١٦/٧/٧٤
  . درصد نیز مي شود ٥٠بیش از 

  : ٣تبصره الحاقي به ماده  - ٢
به دانشجوي جانباز كه به علت ادامه درمان نتواند در مھلت تعیین شده براي ثبت نام مراجعه 

يید كمیسیون مشروط بر اينكه گواھي پزشكي معتبري كه به تأ(كند اجازه داده مي شود 
كه تا زمان حذف و اضافه، ) پزشكي و يا پزشك معتمد دانشگاه رسیده باشد ارائه نمايد 

  . انتخاب واحد كند
  : ١١تبصره الحاقي به ماده  - ٣

  .واحد انتخاب نمايند ١٠دانشجويان شاھد و ايثارگر مي توانند در ھر نیمسال حداقل 
  : ١١ماده  ٥تبصره الحاقي به تبصره  - ٤

واحد درسي فارغ التحصیل مي شود، در  ٨جوي شاھد و ايثارگري كه با گذراندن دانش
باشد، مي تواند در دوره تابستاني  ١٥صورتیكه میانگین نمرات نیمسال ما قبل او حداقل 

  . واحد انتخاب نمايد ٨حداكثر 
  : ١٤تبصره الحاقي به ماده  - ٥

ناشي از صدمات جنگ نتواند در دانشجوي ايثارگري كه به دلیل انجام معالجات پزشكي 
جلسه و يا جلسات امتحاني درس يا دروس گرفته شده شركت كند، با تأيید مدارك توسط 

كمیسیون پزشكي يا پزشك معتمد دانشگاه، مي تواند طبق برنامه اي كه از طرف گروه 
س آموزشي ذيربط تعیین مي شود حداكثر تا پايان نیمسال بعدي در امتحان آن درس يا درو

  . شركت نمايد در غیر اين صورت درس يا دروس مذكور حذف مي شود
  ١٦تبصره الحاقي به ماده  - ٦
تشخیص موجه يا غیر موجه بودن غیبت دانشجويان شاھد و ايثارگر در كالس درس و يا در : 

  . جلسه امتحان با ستاد امور دانشجويان شاھد و ايثارگر دانشگاه مي باشد
  : ١٧صره ماده تبصره الحاقي به تب - ٧

دانشجوي شاھد و ايثارگر، مي تواند دو درس نظري خود را تا پنج ھفته مانده به پايان 
واحد كمتر  ١٠نیمسال تحصیلي حذف نمايد، مشروط بر اينكه تعداد واحدھاي باقي مانده او از 

  . نشود
  ١تبصره الحاقي به ماده  - ٨
ورد نظر براي دانشجويان شاھد و ايثارگر تشخیص قادر نبودن به ادامه تحصیل در نیمسال م: ٩

  . با ستاد امور دانشجويان شاھد و ايثارگر دانشگاه مي باشد



  :٢٣تبصره الحاقي به ماده  - ٩
براي دانشجويان جانباز، با توجه به وضعیت ) میان ترم و پا يان ترم (مدت زمان امتحان 

دانشگاه و تأيید ستاد امور جسماني آنھا بنا به تشخیص كمیسیون پزشكي يا پزشك معتمد 
برابر مدت زمان معمول آن قابل افزايش  ٢دانشجويان شاھد و ايثارگر دانشگاه، حداكثر تا 

  .است
شوراي عالي برنامه ريزي علوم  ٢٩/١١/١٣٧٩بر اساس مصوبه دوازدھمین جلسه مورخ * 

اي عمومي به مدت زمان امتحانات جامع علوم پايه دوره دكتر ٧٩پزشكي، از اسفند ماه 
پزشكي و امتحان جامع پیش كارورزي براي دانشجويان جانباز، با توجه به وضعیت جسماني 

آنھا بنا به تشخیص كمیسیون پزشكي يا پزشك معتمد دانشگاه و تأيید ستاد امور دانشجويان 
  . مدت زمان معمول قابل افزايش است% ٢٥شاھد و ايثارگر دانشگاه، حداكثر تا 

  قي به مادهتبصره الحا - ١٠
درصد جانبازي  ٣٥نمرات مردودي سه درس دانشجويان شاغل به تحصیل جانباز با حداقل : ٢٦

در میانگین نمرات آنان محسوب نمي ) به بعد  ٦٧وروديھاي (درصد به باال  ٥٠و زوجه جانباز 
شود، مشروط براينكه نمرات ھر يك از دروس مزبور پس از اخذ آنھا در اولین فرصت ممكن و 

  . نباشد ١٢شركت در امتحانھاي آن كمتر از 
درصد  ١٠درصد باشد با ازاي ھر  ٣٥براي دانشجويان جانبازي كه درصد جانبازي آنان بیش از 

اضافه جانبازي يك درس به سه درس فوق افزوده مي شود و در ھر حال تعداد دروس حذف 
  .شده نبايد از پنج درس تجاوز نمايد

جلسه شوراي عالي برنامه ريزي علوم پزشكي مورخ بر اساس مصوبه ھفتمین * 
تبصره (آيین نامه تسھیالت آموزشي دانشجويان شاھد و ايثارگر  ١٠، تعمیم بند  ٣١/٢/١٣٧٩

  . به كلیه دانشجويان شاھد و ايثارگر مورد موافقت قرار نگرفت) ٢٦الحاقي به ماده 
  : ٦٥تبصره الحاقي به ماده  - ١١

گر مي توانند دروس مزبور را با رعايت ساير شرايط در دو نیمسال دانشجويان شاھد و ايثار
  . تكرار كنند

  : ٢٣تبصره الحاقي به ماده  - ١٢
در صورتیكه مرخصي براي درمان صدمات ناشي از جنگ باشد و مدت درمان بیش از يك ماه 

، آن ادامه يابد و مدارك مربوط مورد تأيید كمیسیون پزشكي يا پزشك معتمد دانشگاه باشد
  . نیمسال جزو سنوات تحصیلي دانشجو محسوب نمي شود

  :٤٦تبصره الحاقي به ماده  - ١٣
براي دانشجويان شاھد و ايثارگر، نمرات دروس گذرانده شده كه در دانشگاه مقصد پذيرفته 

  . نشده است، در میانگین كل او محاسبه نمي شود
  :٥٥تبصره الحاقي به ماده  -١٤

  .واحد درسي كفايت مي كند ١٤و ايثارگر گذراندن حداقل براي دانشجويان شاھد 
  : ٥٦تبصره الحاقي به ماده  - ١٥

دانشجويان شاھد و ايثارگر مي توانند در صورت موافقت شوراي آموزشي دانشگاه فارغ از 
  . شرايط احراز رتبه نسبي از مقطع باالتر به مقطع پايین تر تغییر رشته دھند

شورايعالي برنامه ريزي  ١٦/٧/١٣٧٤مورخ  ٣٠٤بند در جلسه شماره  ١٦اين آيین نامه در  -١٦
و از تاريخ تصويب الزم االجرا . به تصويب رسید و با تصويب آن كلیه مقررات مغاير لغو مي گردد

.است


