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 گفتار پيش
اين نماد آموزش عالي  –دانشجوی گرامي؛ موفقيت شما را در ورود به دانشگاه تهران    

تبريك مي گويم. حضور در دانشگاه و تحصيل علم تحول عظيمي در زندگي فردی  –كشور 

شما است، هم از نظر علمي و  و اجتماعي است. اميدوارم در دوراني كه دانشگاه تهران ميزبان

هم از منظر فرهنگي و اجتماعي بتوانيد توشه هايي ارزشمند را با خود همراه سازيد تا پس از 

فراغت از تحصيل و حضور در فضای حرفه ای كار و زندگي اجتماعي خود بتوانيد از اين 

مي بهره برده و سرمايه های گرانقدر در راستای سازندگي و سربلندی هرچه بيشتر ايران اسال

پاسداری امين و شايسته برای آرمان های امام راحل )ره( و مقام معظم رهبری، و نيز ادامه 

 دهندگان راستين راه شهدا و ايثارگران معزز باشيد. 

در جهان امروز، كه پيشرفت كشورها تا حد بسياری بر پايه انديشه، دانش و فناوری استوار   

بديل را برای توسعه پايدار، رفاه و استقالل هر كشور ايفا مي كنند. است، دانشگاه ها نقشي بي 

در كشور عزيز ما نيز، دانشگاه تهران به جهت سابقه ای درخشان از دهه ها آموزش و 
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پژوهش، حضور برجسته ترين استادان و دانشجويان و نيز دارا بودن جايگاهي رفيع در جهان 

ه كشور و پرچم دار موفقيت های علمي بوده و هست. علم و فناوری، همواره پيشگام در توسع

اما اين همه ماجرا نيست. دانشگاه تهران از ديرباز عالوه بر ادای رسالت علمي خود، كانوني 

مستکم برای جريانات فرهنگي و اجتماعي اصيل بوده و در دوره های مختلف توانسته است 

رهنگي كشور بگذارد. از نقش دانشگاه تاثيراتي بسزا را در رخدادهای سياسي، اجتماعي و ف

تهران در پيروزی انقالب گرفته تا حضور استادان و دانشجويان نخبه اين دانشگاه در جريان 

هشت سال دفاع مقدس و تا حضور موثر در دوران سازندگي كشور، مثال هايي روشن از اين 

ان اين دانشگاه در حضور پربار اجتماعي و فرهنگي دانشگاه مي باشند. شهادت و دانشجوي

شهيد جاودان اثر در مبارزات  400و تقديم قريب به  1332آذر سال  16رخداد استکبارستيز 

انقالب و جنگ تحميلي، گواهي بر اين مدعا است كه دانشگاه همواره برای تربيت 

 متکي بوده است.« علم و ايمان»دانشجويان خود بر دو بال 

شگاهي مشغول به تحصيل شده ايد كه روزگاری در آن دانشجوی عزيز! امروز شما در دان  

استادن و بزرگاني چون علي اكبر دهخدا، محمود حسابي، محمد قريب، شهيد مرتضي 

مطهری ، شهيد مصطفي چمران ، شهيد مسعود عليمحمدی، شهيد مهدی رجب بيگي، شهيد 

حمد معين، قيصر سيد محمد بهشتي، محمد مفتح، محمدتقي بهار، بديع الزمان فروزان فر، م

امين پور، جالل الدين همايي، ذبيح اهلل صفا، فضل اله رضا، عبدالحسين زرين كوب، سيد 

جعفر شهيدی، لطفعلي عسکرزاده، سهراب سپهری، محمدجواد باهنر، سيمين دانشور، مرتضي 

آويني  و صدها شخصيت برجسته و چهره ماندگار ديگر در آن حضور داشته و برای سربلندی 

دانشگاه و كشور عزيزمان كوشيده اند. حال نوبت شما است تا با استمداد از الطاف الهي و اين 

با همت واالی خود، راه اين فرهيختگان را ادامه داده و مسئوليت خود را در قبال خود، جامعه، 

ايران اسالمي و در نهايت بشريت معاصر به انجام رسانيد. اين تکليف و رسالت مهمي است 

 طمئن هستيم شما به خوبي در انجام آن سربلند و پيروز خواهيد بود.كه ما م
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راهنمای آشنايي نو دانشجويان شاهد و ايثارگر با »آنچه كه در اين مجموعه تحت عنوان       

در اختيار شما قرار گرفته است، ماحصل تالش هايي « دانشگاه، قوانين و مقررات آموزشي

در اداره كل دانشجويان و كاركنان شاهد و ايثارگر  است كه از سوی همکاران سخت كوشم

دانشگاه به منظور تسهيل مراحل تحصيل شما تهيه شده است. اميدوارم با مطالعه آن و آشنايي 

با اين قوانين و دستورالعمل ها، راه پيشرفت علمي و آموزشي برای شما عزيزان هموارتر شود. 

اره كل و همکاران محترم بنده كه در اين حوزه همچنين اميدوارم ارتباط خود را با اين اد

 انجام وظيفه مي كنند حفظ كرده و افتخار خدمت به شما گرانقدران را نصيب ما كنيد. 

 مجید سرسنگی                                                                              

                معاون فرهنگی و اجتماعی                                                                         

 دانشگاه تهران                                                                                 
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 تاريخچه دانشگاه تهران
مين، بيانگر وجود مراكز تاريخچه افتخارات عظيم و باشکوه تاريخ تمدن و فرهنگ ايران ز  

دانش، معارف، مطالعه و تحقيق در انواع علوم بوده است. مراكز برجسته علمي همچون 

مدرسه نصيبين و دانشگاه جنديشاپور در ايالت خوزستان كه در سال پانصد و سي ميالدی به 

عاست. اين مدر فرمان خسرو انوشيروان تاسيس يافت و تا زمان عباسيان دوام داشت، دليلي ب

همچنين دانشمندان دوره اسالمي همچون: ابن سينا، زكريای رازی، ابوريحان بيروني و... در 

شده هستند. از  ارتقای تفکر و تعالي مدارج سير و سلوک جامعه بشری در سطح جهان شناخته

دوران صفويه انتقال اصول علوم و معارف جديد از اروپا آغاز شد، تا اينکه اولين مدرسه 

انديشه ايجاد مركزی برای آموزش عالي در  .در اروميه آغاز به كار كرد 1212در سال جديد 

 ه. ش. با رشته 1230ايران و به تعبير ديگر دانشگاه، نخستين بار با تاسيس دارالفنون در سال 

های مهندسي، داروسازی، طب و جراحي، توپخانه، پياده نظام، سوارهنظام و معدن شناسي به 

قي خان اميركبير عملي گرديد. دارالفنون گرچه توسعه نيافت اما تجربه مغتنمي همت ميرزا ت

پيش روی كساني كه در آرزوی آشنايي ايرانيان با دانشهای جديد و پيشرفتهای اروپائيان در 

ه. ش  1307صنعت، اقتصاد، سياست و... بودهاند، قرار داد. با عطف به اين تجربه در سال 
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ها را با وزير وقت  نهاد راه اندازی مركزی جامع همه يا اغلب دانشدكتر محمود حسابي پيش

  .فرهنگ، دكتر علي اصغر حکمت، در ميان نهاد

ای  شمسي، جلسه هيات دولت وقت تشکيل و با تخصيص بودجه اوليه 1312ماه سال  در بهمن

يس دانشگاه تومان به وزارت معارف اجازه دادند تا زمين مناسبي برای تاس  250.000به ميزان 

بيابد و ساختمان آنرا در اسرع وقت پديد آورد. باغ جالليه در شمال تهران آن روز ما بين قريه 

اميرآباد و خندق شمالي تهران قرار داشت. اين باغ زيبا كه پوشيده از درختان كهنسال مثمر و 

پانزدهم  وشد و  تومان خريداری صد هزاربه مبلغ  عاًريال و جم 5از قرار متری  ،غير مثمر بود

.ش لوح يادبود تاسيس دانشگاه در محلي كه اكنون پلکان جنوبي دانشکده  1313ماه بهمن

های  عمليات اجرايي با كاشت نهالو  پزشکي است در دل خاک به امانت گذاشته شد

پرديس دانشگاه تهران كه از . ها آغاز شد درختان سايه گستر و باشکوه چنار در كنار خيابان

ه خيابان انقالب، از شمال به خيابان پور سينا و از شرق و غرب به ترتيب به خيابانهای جنوب ب

هکتار تاسيس شد. در اين مجموعه  21آذر محدوداست در مساحتي به وسعت  16قدس و 

های هنرهای زيبا، ادبيات و علوم انساني، علوم، فني، حقوق و علوم  ساختمان دانشکده

كه از مهمترين  -، داروسازی و ساختمان كتابخانه مركزی سياسي، پزشکي، دندانپزشکي

سازمان مركزی  .و مسجد دانشگاه واقع شده است -آيد  های كشور به شمار مي كتابخانه

دانشگاه، مركز بهداشت و درمان دانشجويان، دانشکده محيط زيست، جغرافيا، و... نيز در 

علوم اجتماعي، علوم تربيتي، كوی  های خيابانهای اطراف دانشگاه قرار دارند. دانشکده

دانشگاه، اقتصاد، الهيات و معارف اسالمي به ترتيب در اميرآباد شمالي و خيابان مطهری واقع 

ها و مراكز تحقيقاتي و پژوهشي دانشگاه تهران  اند. همچنانکه شماری ديگر از دانشکده شده

اند. در  و نشتارود واقع شده در بيرون از تهران در شهرهای قم، كرج، پاكدشت، ساری، چوكا

جدا های: پزشکي، دندانپزشکي و داروسازی از دانشگاه تهران  ه. ش دانشکده 1370سال 

و امروز دانشگاه تهران در ميان موسسات  شدند و دانشگاه علوم پزشکي تهران را تشکيل دادند
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 گاهي رفيع بهرههای وابسته به آموزش عالي كشور از هر حيث و از هر نظر از جاي و سازمان

مند است. در واقع اگر متغيرهايي چون سابقه و قدمت، تدريس استادان بنام و بلند مرتبه، 

تحصيل دانشجويان ممتاز، كثرت دانشجويان، استادان و كاركنان، ارزش مدارک تحصيلي در 

های اجرايي و موسسات و شركتهای صنعتي،  كشور و خارج از آن، پيوند و تعامل با دستگاه

ها و  های غني و مجهز، تعدد رشته ها و آزمايشگاه اداری، اجرايي و...،داشتن كتابخانه

ها و موسسات پيوسته و وابسته، واقع شدن در پايتخت و در مركز شهر و... را از  دانشکده

ن اعتبار و اهميت يك دانشگاه برشماريم، بي گمان دانشگاه تهران را بايد ييمعيارهای تع

جهت نيست كه از اين دانشگاه با تعبير  مترين دانشگاههای كشور دانست. بيمعتبرترين و مه

  ذكر اين نکته هم خالي از لطف نيست كه ت.نماد آموزش عالي يادشده اسو   دانشگاه مادر

رشته تحصيلي در پرديس ها،  500در حال حاضر قريب به  پنجاه هزار دانشجو در بيش از 

دكتر محمود نيلي شغول به تحصيل هستند و آقای دانشکده ها و مؤسسات دانشگاه م

عهده دار  1393كه از  خرداد ماه سال هستند احمدآبادی ، سي و دومين رئيس دانشگاه تهران 

 )برگرفته از وب سايت  دانشگاه تهران( .نداين مسئوليت شده ا
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 شهداي دانشگاه تهران
و در يك كالم بخشي از ميراث گاه دانشگاه تهران هرچند بزرگترين و پرافتخارترين دانش  

 .نگريسته شوديك مركز علمي  عنوان هب فقط اين دانشگاهبه نبايد  امافرهنگي كشور است 

يکي از  و انقالبي از پيروزی انقالب اسالمي، مركزی برای مبارزان پيش  تهران دانشگاه

اساتيد،  ه است واستکبار بود استبداد و، در برابر آنانو ارزنده برای  حکمستم سنگرهای

 انروددر  كاركنان و دانشجويان اين دانشگاه در به ثمر رسيدن  انقالب اسالمي و پس از آن

 بي بديل از خود به يادگار گذاشته اند. ينقشو دفاع از آرمان های آن دفاع مقدس 

 شهدای در راه اعتالی اين كهن مرز و بوم است. شهيد 395 مفتخر به تقديم دانشگاه تهران  

دكتر مصطفي جمران، دكتر محمد مفتح، استاد مرتضي مطهری، دكتر واالمقامي  چون  

دفاع  اسالمي، انقالب  كه در جريان  ...اسماعيل دقايقي و حسن قمي، مسعود عليمحمدی، 

 د.نموده ان اين سرزمين خون مقدس خود را نثارمقدس و يا بعد از آن 

 نيز از اعضای   شهيد  5 ونفر  22شهدای كارمند  نفر و تعداد  368تعداد شهدای دانشجو    

 دانشگاه مي باشند.هيأت علمي 

               

 شهيد دكتر مصطفي چمران  

 فارغ التحصيل دانشكده فني

 استاد شهيد مرتضي مطهري 

 عضو هيات علمي دانشكده الهيات و معارف اسالمي
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 مسعود عليمحمديشهيد دكتر 

 عضو هيأت علمي پرديس علوم
 اسماعيل دقايقي شهيد    

 دانشجوي دانشكده روان شناسي و علوم تربيتي 

 حسن قمي

كارمند شهيد پرديس  

  ابوريحان

 

  حميدرضا اسدالهيشهيد 

 دانشجوي پرديس فارابي
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 بخش اول

 سازگاري در دانشگاه
برخي از  .بزرگ در زندگي جوانان است تحوالتحضور در دانشگاه يکي از اولين   

زده هستند، اما برخي ديگر ن ي با تجربيات زندگي دانشجويي هيجادانشجويان برای روياروي

همه ما در مقابله با استرس و فشار نيازمند اتکا به  .كنند از اين تغييرات ابراز نگراني مي

حامياني خواهيم بود لذا به شما توصيه مي شود هر چند از خانواده دور هستيد هيچگاه ارتباط 

رنگ نکنيد. اساتيد شما و برخي ديگر از نهادهای حمايتي دانشگاه خود را با آنها قطع و يا كم

نظر از نوع نگرش، وقتي  صرف نيز مي توانند ياری گر شما در مواجهه با دشواری ها باشند.

كنيد، صحبت كردن با افراد ديگری كه اين دوره را گذرانده اند  سال اول دانشگاه را آغاز مي

اگر بخواهيم نگاهي به زندگي دانشجويي بيندازيم، برخي  .سودمند باشد شمامي تواند برای 

 شرح زير است:به  ن باشيدايع در سال اول دانشگاه كه بايد منتظرشاش از تغييرات

. دانشجويان بايد خود را با محيط ناآشنا وفق دهند و با نحوه محیط و روابط جدید

ندگي كردن با هم اتاقي عه دهند. زمتفاوت زندگي سازگار شوند و روابط جديد را توس

ا هم ه محك دانشجوی جديدالورود باشد. دانشجويان با چالش تطابق بميتواند اولين تجرب
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بت به خانواده و ی فردی متفاوتي نساتاقي هايي مواجه اند كه ممکن است مرزها و نيازها

يجاد كنند ا انزديکي ر ت روابط دوستانهها ممکن اس هم اتاقي .نده باشدوستان قبلي شان داشت

كند. دانشگاه يك فرصت  تر تواند سير تحول را راحت يا نکنند. اما ارتباطات و سازش مي

 به فرد برای تعامل و زندگي با دانشجويان ديگر با پيشينه و فرهنگهای مختلف فراهم منحصر

ها و شباهتهای يکديگر،  تفاوت تنيني از طريق آموخب آورد. وسعت بخشيدن به جهان مي

  .كند را غني مي شمادانشگاهي  تجربه

 استقالل شمان معني است كه اولين تجربه زندگي متکي به خود به اي تر:آزادی فردی بیش

والدين و  قبالًهايي كه  ها و تصميم را به دست خواهيد آورد و از بسياری از انتخاب بيشتری

انگيز  تواند هيجان د ميشويد. در حالي كه اين آزادی جدي اند رها مي ان گرفتهها برايت معلم

تر از آن چيزی باشد كه به آن عادت داريد  تواند گيج كننده و غيرقابل پيش بيني باشد، مي

هرچند كه آزادی برای مديريت زندگي روزمره يك فرآيند يادگيری بسيار لذت بخش نيز 

 .هست

ان را كه های مهم روزانه ش دانشجويان جديدالورود بايد مسئوليت ر:تهای بیش مسئولیت

ثل جويان بايد كارهای اساسي متؤام با افزايش آزادی فردی است، به عهده بگيرند. دانش

را مديريت كنند. دانشجويان جديد  رفتن سر كالسخوردن، خوابيدن، ورزش كردن و 

تری مثل حفظ تعادل بين درس خواندن و روابط  های پيچيده همچنين بايد مسئوليت

های دانشجويي و مديريت مالي را  ها، فعاليت در تشکل اسمكردن در مرشركت ، اجتماعي

 ه ميدانشجويان سال اول آن را تجرب تماميت كه اس ضروریبپذيرند. مديريت زمان نيازی 

زان نياز به درس ب دارد و مياز دبيرستان چارچو كمترگاه كنند. يك روز عادی در دانش

ي از دانشجويان ممکن است احساس است. برخ بيشتر كالسخواندن و مطالعه در خارج از 

ي ديگر فکر ي ندارند؛ در حالي كه برخكنند وقت برای هيچ كاری به جز كارهای درس

 .دارند كالسميکنند وقت فراغت زيادی در خارج از 
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ان رخ ميدهد، در حالي كه تغييرات بسياری در زندگي دانشگاهي جديدت تغییر روابط:

 رفتنبا چالشهايي مثل  معموالًجويان جديد د داد. دانشتغييراتي هم در روابطتان رخ خواه

ا دوستان جديد يا ادامه دادن روابط عاطفي ب شروعان به يك دانشگاه ديگر، ت صميميشدوس

دانشجويان بايد بين حس ارتباط برقرار كردن و جدايي  .روابط دوستي سابق، روبرو هستند

 تماسای چند  ل هفتهز دارند در چند ماه اواد كنند. برخي از جديدالورودها نيايك تعادل ايج

با خانواده و  كمتریشان داشته باشند؛ در حالي كه برخي ديگر نيازمند ارتباط  يا ايميل با خانه

 .دوستانشان هستند

 های رایج تنش

هايي  ا ممکن است توام با چالشگيز است امان جديد و هيجانان ال اول دانشگاه يك حادثهس

 متداولي كه دانشجويان سال اول تجربه ميکنند چيست؟ های هم باشد. تنش

مدرسه وجود ندارد.  كالساعت س 8: حاال كه در دانشگاه هستيد، ديگر ت زمانمدیری

يد. ه باشنداشت كالسيهيچ  اصالًاعت، سه ساعت و يا حتي س 6ك روز شما ممکن است در ي

و  اجتماعيا، كار، روابط ه و فعاليتها  زمان شما بايد بين كارهای درسي، تشکل  بقيه

كنند كه وقت كافي برای كارهايي  دانشجويان غالباً احساس مي .خصي تقسيم شودكارهای ش

كمك خواهد  شمای نظم بخشي به مهارتها سریتفاده از يك برنامه و يك محوله، ندارند. اس

 تان را مديريت كنيد و تغييريافته پرتالطمكرد كه به طور مؤثری زندگي 

 به طور طبيعي، واحدهای دانشگاه چالش برانگيزند و تعامل با خواسته ی تحصیلی:ور بهره

آموزان تحت فشار خود و والدين  تواند سخت باشد. بعضي از دانش های زياد تحصيلي مي

ته عاليه نياز داش تحصيالتع ت شما به كمك هزينه مالي و پذيرش در مقطممکن اس .هستند

ت ها و انتظارا ه نکرده ايد. به منظور مديريت خواستها تجربا رآنه قبالًباشد؛ چيزی كه شما 

ها و تکاليف درسي  كنيد، پيگير درس كالسها شركت در  است كه مرتباً الزمافزايش يافته، 

تادان و دستياران آنها، خواهان موفقيت ت كمك كنيد. اسباشيد و در صورت نياز درخواس
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بود، واحدهای مختلفي  الزم. اگر كمك اضافي حضور دارندشماهستند و برای كمك به  شما

 .در محيط دانشگاه، خدماتي ارائه مي دهند كه بسياری از آنها رايگان هستند

 تواند يکي از چالش زندگي با يك فرد جديد مي آموختن کشمکش با هم اتاقی:

أ منش متداول ترينبه دانشگاه باشد. عادات زندگي متفاوت  رفتنهای  برانگيزترين جنبه

ر وصدا بودن و زود يا دير و كثيف، ساكت و پرس مثالً تميز )ت ا اسه كشمکش بين هم اتاقي

د. برای اجتناب از زا باش تواند تنش شکست در انتظاراتتان از ارتباط با هم مي (.خوابيدن

و در ميان بگذاريد  احترامود را با و انتظارات خبايد احتياجات  شما  "عواقب هم اتاقي"

ر بگذارد تان اث رات ناگهاني خودتان را كه ممکن است روی رابطهعادات و تغييهمزمان 

بشناسيد. اگر كشمکش تشديد شد بايد برای پيدا كردن راه چاره آن را به مشاور يا مسوول 

 .دهيد اطالعخوابگاه 

ه توجه ب گ مادر فرهن .بسياری از دانشجويان با تصوير بدني خود درگيرند تصویر بدن:

 ها از بدن ايده ي جواني بسيار زياد است. تصاوير رسانهدن بخصوص در طول دورهظاهر ب

ي يا خوب نقش و ساير عوامل فرهنگي در تعريف ما از ظاهرطبيع همساالنآل، پيامهای 

نان دشوار است آن هم زماني كه نو بداز خود  سالمواضح و  دورنمایتن يك دارند. داش

ب برای متناس تالشمي فرستد،.  ناسالممتعارض و گاهي  كننده، فرهنگ پيامهای متعدد، گيج

بودن با بقيه و ايجاد روابط جديد و هيجان انگيز مي تواند تنش زا باشد. اگر مشغوليت ذهني با 

هايتان  ظاهر خود داريد و يا در هنگام فکر كردن به بدنتان پريشان مي شويد، افکار و نگراني

و رضايت بخشي از بدنتان بسازيد و اين  سالمد، و تصوير را با فردی ياريگر در ميان بگذاري

 .تصوير را حفظ كنيد

  :چند توصیه به دانشجویان سال اولی

 توانيد برداريد تا سال اول خوب و خوشي را داشته باشيد؟ هايي مي چه گام
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گاه جديد و گيج كننده ط دانشدر حالي كه برای جديدالورودها احتامال محي ید:صبور باش 

 راهنماييبرای كمك و  حاضرناتر مي شود. به منابع ه چيز آشنظر مي رسد، با گذر زمان همبه 

ايت و وب س باالييها، دستياران اساتيد، دانشجويان سال  ر محيط مراجعه كنيد. نقشهد

 .در اين محيط مفيدند شماد ابتدايي دانشگاه ابزارهايي هستند كه برای رش

طريق صحبت با ساير دانشجويان مي بينيد كه آنها هم  از ارتباط با سایر دانشجویان: 

 هايي افراد برای كمك در زمان بهتريناتيد دارند. دستياران اس شمامشابه  سواالتينگراني و 

مهارت دارند و  مشکالت شماشوند. آنها برای كمك به حل  بزرگ مي مشکالتهستند كه 

  .دهند را به منابع مناسب ارجاع مي شما

اير دانشجويان ی تعامل با سازمانهای دانشجويي يك راه مفرح براس گیر کنید:خود را در

ی و اهداف مشابه يك راه هيجان انگيز برا عاليقرادی با ن افو اعضای هيئت علمي است. ديد

 .است اجتماعيهای  در فعاليت شركتيابي و  دوست

گاهي های دانش ر محيطهای متعددی د ها و اداره برنامه از منابع موجود استفاده کنید: 

اند از آنها سود  گاهي ارضاكننده طراحي شدهدانش وجود دارند كه برای ايجاد يك تجربه

 مركز مشاوره، برنامهاداره كل امور شاهد وايثارگر، آنها استفاده كنيد مثل  حمايتز و ا ببريد

ت ن اسگاه ممکشدانو اجتماعي امور فرهنگي  كل ي. همچنين ادارهتدريس /های آموزشي

 برنامه به عالوهخود برسند.  سالمتپيشنهادات متنوعي داشته باشد كه دانشجويان بتوانند به 

اجرا  سالم تمريناتهايي را برای  گاهي برنامههای ورزشي و بسياری از مراكز خدمات دانش

  .و متنوع مي كند سالمه محيط دانشگاه را كنند ك مي

 سالمتحصيلي پربار، يك روش زندگي  اس يك دورهاس ت بدارید:خودتان را دوس

 جسمانيهای  و فعاليت اجتماعي و، روابط كافي استراحت، سالماست. سعي كنيد تغذيه 

 )نقل از سايت مركز مشاوره دانشگاه (.داشته باشيد
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 بخش دوم

 آشنايي با اداره كل امور دانشجويان و 

 كاركنان شاهد و ايثارگر
ورت حضور نيروهای متعهد و متخصص در جبهه های جنگ با شروع جنگ تحميلي و ضر    

موضوع شکل گيری مجموعه ای جهت سامان دهي فعاليتهای مربوط به دفاع مقدس مطرح 

شد. لذا معاونت امور جنگ در دانشگاه شکل گرفت و در كنار آن نيز ستاد پشتيباني جنگ 

انجمن و  مور جنگ دانشگاهدانشگاه تشکيل گرديد كه اعضای آن عبارت بودند از : معاونت ا

 .اسالمي و جهاد دانشگاهي

و پايان جنگ تحميلي به فعاليت خود ادامه داد،  1367معاونت امور جنگ دانشگاه تا سال    

از جمله وظايف اين معاونت و ستاد رسيدگي به امور مربوط به رزمندگان ، ايثارگران و 

 شهدای دانشجو بود.
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جنگ به معاونت امور دفاعي تغيير نام يافت و ستادی نيز تحت بعد از پايان جنگ معاونت امور

عنوان ستاد شاهد كه مستقل از معاونت دفاعي بود و رئيس دانشگاه رياست آن را بر عهده 

 داشت در دانشگاه تشکيل گرديد.

به فعاليت خود ادامه دادند. ستاد  1372معاونت امور دفاعي و ستاد شاهد دانشگاه تا سال    

به عنوان بازوی  "امور شاهد و ايثارگر دانشگاه  "انشگاه دفتری را تحت عنوان دفتر شاهد د

اجرايي زير مجموعه خود داشت كه مسئول دفتر مستقيما از سوی رياست دانشگاه و رئيس 

ستاد شاهد دانشگاه انتخاب مي شد. اين دفتر كليه امور مربوط به دانشجويان شاهد و ايثارگر 

تصدی مسئوليت پشتيباني جنگ و امور دفاعي دانشگاه در طول دوران  را بر عهده داشت.

 جنگ و بعد از آن بر عهده افراد ذيل بود :

 دكتر شمس وهابي )معاونت پشتيباني جنگ( -

 دكتر محمدعلي راد )معاونت امور دفاعي( -

ر بعد از حذف معاونت دفاعي و تصويب شورای انقالب فرهنگي ، دفتر امو 1372در سال    

داد. مدير  دانشجويان شاهد و ايثارگر به اداره كل امور دانشجويان شاهد و ايثارگر تغيير نام

كل امور دانشجويان شاهد و ايثارگر نيز همچنان مستقيما از سوی رياست دانشگاه و رئيس 

با توجه به ادغام دفتر سرپرستي امور  1390ستاد شاهد دانشگاه انتخاب مي شد. در سال 

اداره كل امور دانشجويان شاهد و ايثارگر نام  و اعضای هيات علمي شاهدوايثارگر باكاركنان 

اداره كل، به اداره كل امور دانشجويان و كاركنان شاهد و ايثارگر تغيير يافت و در تشکيالت 

تفضيلي دانشگاه زير مجموعه معاونت فرهنگي دانشگاه قرار گرفت اولين مدير كل منصوب 

انشجويان شاهد و ايثارگر دانشگاه دكتر قاسم عموعابديني بود و پس از وی اداره كل امور د

محمد مشاری، دكتر محمد اسماعيلي، دكتر مريم نجار  دكتربه ترتيب دكتر عليرضا نصيری، 

نهاوندی، دكتر حسينعلي عليخاني، دكتر داريوش اسماعيلي، دكتر علي اسدی و دكتر 

نيز دكتر رحمت اله   1396بودند و از تير ماه سال سيدجالل زرگر عهده دار اين مسئوليت 

 به سمت مدير كل امور دانشجويان و كاركنان شاهد وايثارگر منصوب شده است. اللهياری 
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 واحد در زير مجموعه خود به شرح ذيل مي باشد:  3اين اداره كل در حال حاضر دارای   

 واحد امور دفتری و اداری 

 آموزشي و پژوهشي واحد امور 

 و رفاهي  خدمات دانشجويي و فرهنگي احدو 

پرديس و دانشکده دانشگاه ، دفاتر امور شاهد وايثارگر داير  17همچنين در حال حاضر در 

 است كه شما به وقت نياز مي توانيد به آنجا مراجعه نمائيد.

 

 تهران ستاد امور شاهد و ایثارگر دانشگاه
اس مصوبه وزارت علوم، تحقيقات و فناوری ، بر اس كه ستاد امور شاهد و ايثارگر دانشگاه 

از اعضای  باالترين مرجع تصميم گيری در حوزه شاهد و ايثارگر دانشگاه فعاليت مي نمايد

 ذيل تشکيل شده است:

 . رئيس دانشگاه )رئيس ستاد(1

 . معاون آموزشي دانشگاه2

 دانشجويي دانشگاهفرهنگي . معاون 3

 ر ايثارگران استان. رئيس سازمان بنياد شهيد و امو4

 . مديركل امور شاهد و ايثارگر دانشگاه )دبير ستاد(5

 . مدير كل امور آموزشي دانشگاه6

 . معاون فرهنگي بنياد شهيد و امور ايثارگران استان7

 . رئيس اداره آموزش/ آموزش عالي بنياد شهيد و امور ايثارگران استان8

 تاد و حکم رئيس دانشگاهدبير س . يك نفر از اساتيد مشاور با معرفي9

 . دو نفر از دانشجويان شاهد و ايثارگر با معرفي دبير ستاد و حکم رئيس دانشگاه 10
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 شرح وظایف ستاد امور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه

شده  های ابالغ و دستورالعمل ها آئين نامه و زمينه سازی برای اجرای مصوبات، ريزی برنامه. 1

دانشجويان  امور كل اداره شاهد، وزير محترم، ستاد مركزی و و برنامه طرح شورای از سوی

 و ايثارگر وزارت متبوع. شاهد

و  شاهد دانشجويان رفاهي و ارزيابي وضعيت آموزشي، پژوهشي، فرهنگي، و نظارت. 2

رشد و تعالي و حل  مناسب برای های برنامه ها و و ارائه طرح نيم سال هر پايان ايثارگر در

 شکالت آنان.م

پژوهشي،  نياز برای تقويت بنيه علمي و ارتقای آموزشي، مورد های برنامه تدوين طراحي و. 3

  يثارگر.او  شاهد دانشجويان رفاهي  فرهنگي

و بزرگداشت  شهادت فرهنگ ايثار و ترويج به منظور نياز مورد های برنامه تدوين تنظيم و. 4

 مقام شهيدان و ايثارگران.

دانشجويان، اساتيد و  مشاركت جلب به منظور مناسب های برنامه تدوين طراحي و. 5

 و ايثارگر. شاهد های ويژه دانشجويان نهادهای ذيربط در فعاليت

 و ايثارگر دانشگاه. دانشجويان شاهد امور كل اداره بر عملکرد نظارت. 6

 شگاه.و ايثارگر دان دانشجويان شاهد امور كل اداره تصويب برنامه و بودجه. 7
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اداره کل اموردانشجویان و  پژوهشیآموزشی و  امورواحد شرح وظایف 

 ایثارگر کارکنان شاهد و

 

ايثارگر، نظارت و پيگيری طرح پرونده دانشجويان شاهد  و مشاوره تحصيلي دانشجويان شاهد

ايثارگر در كميسيون بررسي موارد خاص دانشگاه و كميسيون موارد خاص دانشگاه های  و

ان تهران، پيگيری اجرای طرح استاد مشاور، نظارت بر برگزاری كالس های تقويتي، است

تهيه و نظارت بر انجام امور مربوط به جذب شهريه دانشجويان شهريه پرداز از مراكز ذيربط، 

)دانشجويان، كاركنان و اعضاء هيأت علمي(،انجام امور مربوط به نقل  یآمارتجزيه و تحليل 

ر رشته دانشجويان، پايش و ارزيابي پيشرفت تحصيلي دانشجويان شاهد و و انتقال و تغيي

ايثارگر با استخراج وضعيت تحصيلي مقايسه ای آنان و ساير دانشجويان در هر نيمسال 

ارائه پيشنهاد برای ارتقاء وضعيت تحصيلي دانشجويان و پيگيری ساير امور  تحصيلي،

 آموزشي
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 اداره کل اموررفاهی فرهنگی و ی، دانشجویخدمات  واحدشرح وظایف 

 ایثارگر ان شاهد وندانشجویان و کارک

 

، قرض الحسنه های مجردی و متأهلي، به روز رساني تفاهم نامه وام نظارت بر امور: خوابگاه 

های درماني كاركنان،  كمك هزينه تحصيلي، تسويه حساب دانشجويي، بيمه كاركنان و هزينه

 های مرتبط با كاركنان شاهد و ايثارگر ها و بخشنامه دستور العمل

های  اجرای: اردوها، نياز سنجي و برگزاری دورهبرگزاری و برنامه ريزی و نظارت بر 

های مهارتي برای دانشجويان، كارشناسان و مديران،  آموزشي فرهنگي و فوق برنامه، كارگاه

های  ثارگر، فعاليتهای فرهنگي و ورزشي،  تسهيالت رفاهي كاركنان شاهد و اي جشنواره

هماهنگي ديدار با خانواده شهدا و ايثارگران مرتبط با ترويج فرهنگ ايثار و شهادت، 

های زير مجموعه  های كانون علمي و فرهنگي ايثار و انجمن تشکيل و اجرای فعاليتدانشگاه، 

جليل آن مطابق با آئين نامه مربوط، جلسات شورای مديران كل منطقه يك تهران، انتخاب و ت

از دانشجويان نمونه و ممتاز شاهد و ايثارگر، جشنواره ملي ايثار، شورای مديران و كارشناسان 

 و شورای مديران منطقه يك آموزش عالي دفاتر
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 واحد امور اداری و دفتریشرح وظایف 

اختصاص يك صفحه  ،جلسه ستاد امور شاهد و ايثارگر دانشگاه تهرانهماهنگي برگزاری 

ايجاد ،  در نشريه مدت دانشگاه جهت معرفي شهدای دانشگاه“ يادمان شهدا” نوانويژه با ع

جهت اطالع رساني اخبار اداره كل  به مخاطبين در سطح  در صفحات اجتماعي وبژه كانال

دانشگاه، بروز رساني سايت اطالع رساني اداره كل امور دانشجويان و كاركنان شاهد و 

ي بانك اطالعاتي شماره تماس و پست الکترونيکي ايثارگر، ايجاد و به روز رسان

 به منظور تسهيل ارتباطدانشجويان، كاركنان و اعضاء هيأت علمي شاهد و ايثارگر دانشگاه 

از طريق ارسال پيامك و پست الکترونيکي.، دعوت از خبرگزاری ها و رسانه های  متقابل

های فرهنگي مرتبط با  تصويری و نوشتاری جهت پوشش اخبار مراسم مختلف و فعاليت

 حوزه ايثار و شهادت در دانشگاه، امور دبيرخانه و ساير امور اداری و دفتری

آذر، خیابان  16نشانی اداره کل امور دانشجویان شاهد وایثارگر : خیابان 

 13پروفسور ادوارد براون، پالك 

 modir_shahed@ut.ac.irپست الکترونیکی: 

 shahed.ut.ac.irوب سایت: 

  ShahedNewsLine@ کانال اطالع رسانی:

  

mailto:modir_shahed@ut.ac.ir
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 بخش سوم

 آشنايي با مقررات آموزشي دانشجويان شاهد و 

 گر دوره كارشناسيرايثا
 :مشمول تسهیالت آموزشیدانشجویان شاهد و ایثارگر 

 باالتر % و25جانبازان  -1

 آزادگان -2

 %وباالتر(25،جانباز ،آزاده اويداالثر،ج )شهيدو فرزند  همسر -3

 % جانبازی وسه ماه سابقه حضور داو طلبانه در جبهه15جانباز با حد اقل  -4

 در جبههسابقه حضور داوطلبانه شش ماه حداقل رزمنده با  -5

واحد درسي  20و حداكثر  12دانشجو در هر نيمسال تحصيلي الزم است حداقل  -7ماده 

 واحد درسي است.  6از انتخابي در دوره تابستان انتخاب كند. حداكثر واحد مج
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باشد، در اينصورت  17. اگر ميانگين نمرات دانشجويي در يك نيمسال حداقل 1تبصره 

واحد درسي  24دانشجو با تأييد گروه آموزشي در نيمسال تحصيلي بعد مي تواند حداكثر تا 

 اخذ نمايد.

واحد درسي  24انش آموختگي، حداكثر . چنانچه دانشجو در نيمسال آخر برای د2تبصره 

واحد درسي  24باشد، مي تواند تا  10باقي داشته باشد، بشرطي كه ميانگين كل وی باالی 

 اخذ نمايد.

واحد درسي دانش آموخته  8. در شرايط خاص كه دانشجو با گذراندن حداكثر 3تبصره 

 ره تابستان اخذ نمايد.شود، با تأييد گروه آموزشي، مي تواند واحدهای مذكور را در دو

 اين ماده استفاده كند. 3و  2. دانشجو همزمان نمي تواند از مفاد تبصره 4تبصره 

. در صورتي كه واحدهای انتخابي يا باقيمانده دانشجو در پايان هر نيمسال به تشخيص 5تبصره 

رسي برسد واحد د 12گروه آموزشي، بنا به داليل موجه و خارج از اراده دانشجو به كمتر از 

در اينصورت اين نيمسال به عنوان يك نيمسال كامل در سنوات تحصيلي وی محسوب مي 

همين ماده( بي تأثير است  1شود، اما در مشروط شدن يا ممتاز شدن دانشجو )موضوع تبصره 

شد مشروط نيست و  12)به عبارت ديگر، در شرايط مذكور، اگر ميانگين دانشجو كمتر از 

 ر شد ممتاز محسوب نمي شود.(و باالت 17اگر 

 :7الحاقي به ماده  1تبصره  -1

و باالتر باشد مي تواند با  14در صورتي كه معدل كل دانشجوی شاهد و ايثارگر 

 واحد درسي انتخاب نمايد. 8رعايت ضوابط اين ماده در نيم سال تابستان حداكثر 

 :7الحاقی به ماده  2تبصره  -2

حداكثر در دو نيم سال تحصيلي با تأييد كميته دانشجوی شاهد و ايثارگر مي تواند 

 واحد درسي انتخاب نمايد. 10منتخب ستاد حداقل 
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 :7ماده  3تبصره الحاقی به تبصره   -3

واحد درسي برای اتمام واحدهای دوره  10دانشجوی شاهد و ايثارگر كه حداكثر 

ر را در نيم تحصيلي داشته باشد مي تواند با تاييد كميته منتخب ستاد واحدهای مذكو

 سال تابستان انتخاب نمايد.

 :7ماده  5تبصره الحاقی به تبصره  -4

در صورتي كه واحدهای انتخابي يا باقي مانده دانشجو در پايان نيم سال تحصيلي به 

تشخيص كميته منتخب ستاد، بنا به داليل موجه و خارج از اراده دانشجو به كمتر از 

دانشجو مشروطي  12نگين كمتر از واحد درسي برسد، در اين صورت ميا 14

 محسوب نمي شود. )استفاده از اين تبصره فقط برای دو نيمسال مجاز مي باشد.(

دانشجوی مشمول آموزش رايگان در دانشگاههای دولتي، در صورت  -12ماده 

حذف يا عدم كسب نمره قبولي در هر درس، برای انتخاب مجدد آن درس، در 

ي دانشجو تمام شده باشد موظف به پرداخت هزينه صورتي كه سنوات مجاز تحصيل

                           مربوط طبق مصوبه هيأت امنای دانشگاه مي باشد.

 :12تبصره الحاقی به ماده  -5

دانشجويان شاهد و ايثارگر برای دروس مردودی يکبار معاف از پرداخت هزينه مي 

و ايثارگر با تأييد ستاد  باشند. همچنين در صورتيکه حذف درس دانشجوی شاهد

 انجام گرفته باشد از پرداخت هزينه معاف مي باشد.

مدت مجاز تحصيل در دوره های كارداني )اعم از پيوسته و ناپيوسته( و كارشناسي  -15ماده 

 ناپيوسته دو سال و در دوره های كارشناسي پيوسته چهار سال است.

و با تصويب شورای آموزشي دانشگاه، . دانشگاه اختيار دارد در شرايط خاص 1تبصره 
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حداكثر يك نيمسال برای دوره های كارداني و كارشناسي ناپيوسته و حداكثردو نيمسال برای 

دوره كارشناسي پيوسته، مدت مجاز تحصيل را افزايش دهد. چنانچه دانشجو در اين مدت 

 دانش آموخته نشود از ادامه تحصيل محروم خواهد شد.

فزايش سنوات تحصيلي طبق تعرفه مصوب هيأت امناء دانشگاه از دانشجويان . هزينه ا2تبصره 

 مشمول آموزش رايگان دريافت مي شود.

 :15تبصره الحاقی به ماده  -6

به حداكثر مدت مجاز تحصيل دانشجويان شاهد و ايثارگر در دوره های كارداني و 

يم سال اضافه مي كارشناسي ناپيوسته يك نيم سال و در دوره كارشناسي پيوسته دو ن

 شود.

ارزيابي پيشرفت تحصيلي دانشجو در هر درس توسط مدرس آن درس و براساس  – 16ماده 

حضور و فعاليت در كالس، انجام تکاليف و نتايج امتحانات انجام مي شود و به صورت 

 عددی از صفر تا بيست محاسبه مي شود.

 ي است..  برگزاری آزمون كتبي برای دروس نظری الزام1تبصره 

. نمرات دروس تمرين دبيری، كارآموزی و كارورزی، عمليات صحرايي، كار در 2تبصره 

عرصه و دروسي كه در برنامه درسي مصوب، با پروژه ارائه مي شود، در صورتي كه به 

تشخيص مدرس و تأييد گروه آموزشي مربوط، تکميل آنها در طول يك نيمسال تحصيلي 

انجام مي  14شود، قطعي شدن نمره ناتمام طبق شيوه نامه ماده  ميسر نباشد، ناتمام تلقي مي

 شود.

 :16ماده  1تبصره الحاقی به تبصره  -7

مدت زمان امتحان )ميان ترم و پايان ترم( برای دانشجوی جانباز كه بدليل عدم توانايي 

ناشي از مجروحيت نياز به افزايش مدت زمان امتحان مي باشد، بنا به تشخيص و اعالم 
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 برابر مدت زمان معمول آن قابل افزايش است. 2رستاد، حداكثر تا دبي

 حضور دانشجو در تمام جلسات درس دوره های حضوری الزامي است. -17ماده 

جلسات يا در جلسه امتحان پايان نيمسال آن  16/3. اگر دانشجو در درسي بيش از 1تبصره 

وزشي دانشگاه غير موجه درس غيبت كند، چنانچه غيبت دانشجو به تشخيص شورای آم

تشخيص داده شود، نمره آن درس صفر و در صورت تشخيص موجه، آن درس حذف مي 

نيمسال برای دانشجو الزامي نيست  واحد در طول 12شود. در اين صورت رعايت حد نصاب 

 ولي نيمسال مذكور به عنوان يك نيمسال كامل جزو سنوات تحصيلي وی محسوب مي شود.

ايط خاص، حذف تمام دروس يك نيمسال تحصيلي با درخواست كتبي . در شر2تبصره 

دانشجو و تأييد شورای آموزشي دانشگاه قبل از شروع امتحانات و با احتساب در سنوات 

 تحصيلي امکانپذير است.

اين ماده، در صورت اضطرار تا دو هفته  1. دانشجو مي تواند با رعايت مفاد تبصره 3تبصره 

نات پايان نيمسال، صرفاً يك درس نظری را با تأييد گروه آموزشي حذف قبل از شروع امتحا

 واحد نشود. 12كند به شرط آن كه تعداد واحدهای باقيمانده دانشجو كمتر از 

 : 17ماده  1تبصره الحاقی به تبصره  -8

شخيص موجه يا غير موجه بودن غيبت دانشجوی شاهد و ايثارگر در جلسات درس يا 

نتخب ستاد مي باشد. چنانچه غيبت موجه دانشجوی شاهد و ايثارگر امتحان با كميته م

در جلسات امتحان درس يا دروس به دليل انجام معالجات پزشکي ناشي از صدمات 

جنگ و يا آالم متأثر از آن باشد و دانشجو نتواند در امتحان درس يا دروس اخذ شده 

تا پايان نيم سال بعدی در  شركت كند با تأييد كميته منتخب ستاد مي تواند حداكثر

امتحان درس يا  دروس شركت  نمايد، در غير اين صورت درس يا دروس مذكور 

رعايت حد نصاب الزامي  7ماده  5حذف مي شود و مطابق تبصره الحاقي به تبصره 
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عدم ثبت نمره يا كسب نمره قبولي در درس يا دروس مذكور مانع اخذ "نيست. 

 "دروس بعدی نخواهد شد.

 :17ماده  2صره الحاقی به تبصره تب -9

در شرايط خاص، حذف كليه دروس يك نيم سال تحصيلي با درخواست كتبي 

دانشجوی شاهد و ايثارگر و تأييد كميته منتخب ستاد تا قبل از شروع امتحانات 

امکان پذير است. اين نيم سال جزو سنوات تحصيلي دانشجو محسوب نمي شود. 

 ط برای دو نيمسال مجاز مي باشد.()استفاده از اين تبصره فق

 :17ماده  3تبصره الحاقي به تبصره  -11

دانشجوی شاهد و ايثارگر مجاز است يك درس بيشتر از ساير دانشجويان حذف 

 اضطراری نمايد.

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

نکند چنانچه  . دانشجويي كه در هر نيمسال در يك يا چند درس نمره قبولي كسب1تبصره 

در نيمسال های بعدی، درس يا دروس مذكور را با نمره قبولي بگذراند، نمره يا تمام نمره 

های مردودی قبلي در ريز نمرات تحصيلي دانشجو، فقط ثبت و باقي مي ماند اما اين نمره ها 

به در محاسبه ميانگين كل دوره بي اثر و صرفاً آخرين نمره  قبولي در آن درس مالک محاس

 ميانگين كل دوره خواهد بود.

، صرفاً برای محاسبه ميانگين كل دوره 1. گذراندن دروس با استفاده از تبصره 2تبصره 

تحصيلي در هنگام دانش آموختگي مي باشد و مشروطي دانشجو در نيمسال های قبل را خنثي 

 نمي كند.

يا حکم كميته انضباطي،  . تسهيالت اين ماده شامل دانشجوياني كه به دليل تقلب و3تبصره 

 نمره مردودی دريافت مي كنند، نمي شود.
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 : 18ماده  1تبصره الحاقی به تبصره  -11

عنوان درس دانشجوی شاهد و ايثارگری از كارنامه تحصيلي  5نمرات مردودی 

حذف و در ميانگين نمرات آن محسوب نمي شود، مشروط براينکه در نيم سال های 

 روس مزبور اخذ نمايد.را در د 12بعد حداقل نمره 

باشد، دانشجو در  12چنانچه ميانگين نمرات دانشجو در هر نيمسال تحصيلي كمتر از  -19ماده 

واحد درسي  14آن نيمسال مشروط تلقي مي شود و در نيمسال بعدی حداكثر مي تواند تا 

 انتخاب كند.

نيمسال و در دوره تبصره. چنانچه دانشجويي در دوره كارداني و كارشناسي ناپيوسته دو 

نيمسال اعم از متوالي يا متناوب مشروط شده باشد، از تحصيل محروم مي  3كارشناسي پيوسته 

 شود.

 :19تبصره الحاقی به تبصره ماده  -12

يك نيم سال به تعداد نيم سال های مشروطي مجاز دانشجويان شاهد و ايثارگر اضافه 

 مي گردد.

وات مجاز تحصيل، دردوره كارداني و كارشناسي دانشجو مي تواند با رعايت سن -20ماده 

ناپيوسته، يك نيمسال و در دوره كارشناسي پيوسته حداكثر دو نيمسال از مرخصي تحصيلي 

 استفاده كند.

. مدت مجاز مرخصي زايمان، دو نيمسال تحصيلي و بدون احتساب در سنوات 1تبصره 

 تحصيلي است.

تأييد پزشك معتمد دانشگاه و شورای  . مدت مجاز مرخصي پزشکي، در صورت2تبصره 

 آموزشي، حداكثر دو نيمسال تحصيلي و بدون احتساب در سنوات تحصيلي است.
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. بررسي ساير مصاديق مرخصي تحصيلي )مانند مأموريت همسر يا والدين و...( 3تبصره 

حداكثر تا دو نيمسال تحصيلي و بدون احتساب در سنوات مجاز، در اختيار شورای آموزشي 

 دانشگاه است.

. دانشجو مي تواند با تشخيص شورای آموزشي دانشگاه از مجموع مرخصي های 4تبصره 

 مذكور در اين ماده و تبصره های مندرج در آن بهره مند شد.

 :20ماده  2تبصره الحاقی به تبصره  -13

در صورتي كه مرخصي برای معالجات پزشکي ناشي از صدمات جنگ و يا آالم 

با ارائه مدارک مربوط و تأييد ستاد و پزشك دانشگاه، آن نيمسال  متأثر از آن باشد

 جزو سنوات تحصيلي دانشجو محسوب نمي شود.

ثبت نام نکردن دانشجو در  هر نيمسال تحصيلي، انصراف از تحصيل محسوب مي  -21ماده 

 شود.

تبصره. تصميم گيری در مورد بازگشت به تحصيل دانشجوی منصرف از تحصيل بر عهده  

 شورای آموزشي دانشگاه است.

 :21تبصره الحاقی به ماده  -14

در صورتيکه دانشجوی شاهد و ايثارگر به دليل معالجات پزشکي و صدمات ناشي از 

نيم سال شود، با  2جنگ و يا آالم متأثر از آن، دچار وقفه تحصيلي به ميزان حداكثر 

تحصيلي دانشجو تأييد ستاد مي تواند ادامه تحصيل دهد و آن مدت جزو سنوات 

 محسوب نمي شود.

دانشجوی دوره های كارداني و كارشناسي پيوسته با داشتن شرايط زير مي تواند از  -23ماده 

يك رشته يا گرايش به رشته يا گرايش ديگر تحصيلي در همان دانشگاه تغيير رشته يا گرايش 

 دهد:
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 الف( وجود رشته يا گرايش مورد تقاضای دانشجو در دانشگاه.

 موافقت گروه آموزشي مبدأ و مقصد و با تأييد شورای آموزشي دانشگاه. ب(

ج( كمتر نبودن نمره های اكتسابي دانشجو در آزمون سراسری گروه آزمايشي ذی ربط از 

نمره آخرين فرد پذيرفته شده در آن رشته يا گرايش در دانشگاه ودر سال پذيرش با تاييد 

 سازمان سنجش آموزش كشور.

 ادامه تحصيل دانشجو در رشته يا گرايش جديد در سنوات مجاز باقيمانده.د( امکان 

تبصره. دانشجو صرفاً در هر دوره تحصيلي برای يك بار مي تواند با رعايت شرايط اين ماده، 

 تغيير رشته يا گرايش دهد.

 :23تبصره الحاقی به ماده  -15

نايي ادامه تحصيل دانشجوی شاهد و ايثارگری كه به تشخيص كميته منتخب ستاد توا

در رشته خود را نداشته باشد، مي تواند به رشته ديگری در همان دوره و در ساير گروه 

های آزمايشي تغيير رشته دهد. در صورتي كه تغيير رشته، منوط به تغيير محل تحصيل 

دانشجو باشد، با تأييد و معرفي اداره كل امور دانشجويان شاهد و ايثارگر سازمان امور 

 شجويان، درخواست دانشجو در شورای موارد خاص مركزی مطرح خواهد شد.دان

 :23تبصره الحاقی به تبصره ماده  -16

برای دانشجويان شاهد و ايثارگر تغيير رشته با تشخيص ستاد و حداكثر دوبار امکان 

 پذير مي باشد.

ر گرايش با . تغيير رشته دانشجو در دوره كارشناسي ناپيوسته ممنوع است، اما تغيي25ماده 

 امکان پذير است. 23داشتن شرايط و ضوابط ذكر شده در ماده 
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 :25تبصره الحاقی به ماده  -17

تغيير گرايش دانشجويان شاهد و ايثارگر مقطع كارشناسي ناپيوسته با تشخيص كميته 

 منتخب ستاد و برای يك بار انجام مي گيرد.

ميهماني و انتقال دانشجويان دوره های . ميهماني و انتقال دانشجو مطابق آيين نامه 26ماده 

كارداني و كارشناسي دانشگاهها و موسسات آموزش عالي دولتي و غيردولتي مصوب وزارت 

 انجام مي شود.

 :26تبصره الحاقی به ماده  -18

كليه دانشگاه ها و موسسات آموزشي موظفند در هر نيم سال تحصيلي با انتقال 

ن نامه نقل و انتقال مصوب شورای طرح و برنامه دانشجويان شاهد و ايثارگر مطابق آئي

شاهد موافقت نمايند. بهره مندی دانشجويان شاهد و ايثارگر از آئين نامه مذكور مانعي 

آيين نامه ميهماني و انتقال دانشجويان دوره "برای استفاده از ميهماني و انتقال از طريق 

 "عالي دولتي و غيردولتيهای كارداني، كارشناسي دانشگاه ها و موسسات آموزش 

 نمي باشد.

، 27، 28انتقال توأم با تغيير رشته يا گرايش در صورت احراز شرايط )موضوع مواد  -27ماده 

 ( و با كسب موافقت دانشگاه های مبداء و مقصد، فقط برای يك بار امکانپذير است.25، 26

 :27تبصره الحاقی به ماده  -19

ش برای دانشجويان شاهد و ايثارگر مطابق با تبصره انتقال توأم با تغيير رشته يا گراي

 انجام مي گيرد. 26و  25، 23های الحاقي به مواد 

. معادل سازی و پذيرش واحدهای درسي گذرانده شده دانشجو براساس دستورالعمل 28ماده 

 اجرايي مصوب شورای آموزشي دانشگاه امکان پذير است.

دروس معادل سازی شده، يك نيمسال از سنوات مجاز  واحد از 20تا  12. به ازای هر 1تبصره 
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 تحصيلي دانشجو كاسته مي شود.

 . معادل سازی دروس صرفاً در شيوه های آموزشي هم عرض زير صورت مي گيرد:2تبصره 

الف( واحدهای گذرانده دانشجوی حضوری به دوره های حضوری، نيمه حضوری يا 

 غيرحضوری.

 غيرحضوری. ب( نيمه حضوری به نيمه حضوری و

 .ج( غيرحضوری به غيرحضوری

 :28تبصره الحاقی به ماده  -22

و باالتر دانشجوی شاهد و ايثارگر  10پذيرش كليه دروس قابل تطبيق، با نمره 

ميهماني، انتقال و انتقالي توأم با تغيير رشته توسط دانشگاه مقصد الزامي است. 

دانشگاه مقصد مي  )تشخيص قابل تطبيق بودن دروس در صالحيت گروه آموزشي

 باشد.(

مالک دانش آموختگي برای دوره های كارداني، كارشناسي پيوسته و ناپيوسته  -29ماده 

 در پايان دوره است. 12داشتن ميانگين كل حداقل 

تبصره. چنانچه ميانگين كل دانشجويي پس از گذراندن تمام واحدهای درسي آن دوره كمتر 

ايت سقف مجاز سنوات تحصيلي به وی فرصت داده مي باشد تنها يك نيمسال با رع 12از 

گذرانده است،  12واحد از درسهايي كه با نمره كمتر از  20شود تا با اخذ مجدد حداكثر 

برساند و مدرک تحصيلي دوره را دريافت  12ميانگين كل دروس اخذ شده خود را به حداقل 

 كند در غير اين صورت از تحصيل محروم مي شود.
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 :29لحاقی به تبصره ماده تبصره ا -21

در صورت تأييد كميته منتخب، به دانشجوی شاهد و ايثارگر دو نيم سال فرصت داده 

 برساند. 12واحد معدل كل خود را حداقل به  30مي شود تا با گذراندن حداكثر 

. در صورتي كه دانشجوی منصرف يا محروم از تحصيل در دوره كارشناسي پيوسته 30ماده 

واحد دروس عمومي و مابقي از ساير دروس  10احد درسي )شامل حداكثر و 68حداقل 

يا باالتر باشد، در اين  12دوره( را بانمره قبولي گذرانده و ميانگين كل دروس گذرانده وی 

صورت مي تواند مدرک دوره كارداني همان رشته را دريافت كند. در غير اين صورت، به 

ی منصرف يا محروم از تحصيل در دوره كارداني و دانشجوی مذكور و همچنين به دانشجو

 كارشناسي ناپيوسته، فقط گواهي مبني بر تعداد واحدهای گذرانده شده داده خواهد شد.

. در صورتي كه دانشجوی منصرف يا محروم از تحصيل در دوره كارشناسي پيوسته 1تبصره 

رانده باشد در اين صورت بيش از واحدهای مورد نياز دوره كارداني را با نمره قبولي گذ

دانشگاه دروسي را مالک ميانگين كل برای صدور مدرک كارداني قرار مي دهد كه ميانگين 

 يا باالتر شود. 12كل دانشجو در آن دروس، 

. صدور مدرک كارداني حسب تقاضای دانشجو و صرف نظر از وجود دوره 2تبصره 

 حل تحصيل دانشجو انجام مي شود.كارداني مصوب در آن رشته يا مجری بودن دانشگاه م

 :30تبصره الحاقی به ماده  -22

در صورتي كه ميانگين نمرات واحدهای گذرانده دانشجوی شاهد و ايثارگر منصرف 

واحد درسي را  70و باالتر باشد و حداقل  10يا محروم از تحصيل مقطع كارشناسي 

بنای محاسبه گذرانده باشد يك نيم سال جهت جبران معدل كل اعطا مي گردد. م

 قرار بگيرد. 12معدل، مي تواند دروس گذرانده مجاز با نمره باالی 
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 بخش چهارم

آشنايي با مقررات آموزشي دانشجويان شاهد و  

 ايثارگر دوره كارشناسي ارشد
 :دانشجویان شاهد و ایثارگر مشمول تسهیالت آموزشی

 باالتر % و25جانبازان  -1

 آزادگان -2

 %وباالتر(25،جانباز ،آزاده ،جاويداالثر )شهيدو فرزند  همسر -3

 % جانبازی وسه ماه سابقه حضور داو طلبانه در جبهه15جانباز با حد اقل  -4

 در جبههسابقه حضور داوطلبانه شش ماه حداقل رزمنده با  -5

تعداد واحدهای درسي را كه دانشجو بايد در هر نيمسال تحصيلي در اين دوره اخذ  -7ماده

 است. 12اكثر و حد 8نمايد حداقل 
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 :7تبصره الحاقی به ماده  -1

دانشجوی شاهد و ايثارگر مجاز است در طول دوره تحصيلي صرفاً در يك نيمسال 

 8واحد درسي اخذ نمايد و يا تعداد واحدهای انتخابي را به كمتر از  8كمتر از 

 واحد تقليل دهد.

 كمتر باشد. 14نبايد از . ارزشيابي تحصيلي : ميانگين نمرات دانشجو در دو نيمسال 8ماده

 :8تبصره الحاقی به ماده  -2

و باالتر باشد به اين تعداد  13در صورتي كه معدل كل نمرات دانشجوی شاهد و ايثارگر 

 يك نيمسال اضافه مي شود.

كمتر باشد، در غير اين  14ميانگين كل نمرات دانشجو در پايان دوره نبايد از  -10ماده 

 رشناسي ارشد شناخته نمي شود.صورت، دانش آموخته دوره كا

دانشجويي كه پس از گذراندن كليه دروس دوره در هر سه شيوه، ميانگين كل  -تبصره

در صورتي كه حداكثر مدت مجاز تحصيل وی به پايان نرسيده  -كمتر باشد 14نمرات او از 

يك احراز كرده است، فقط در  14مي تواند دروسي را كه در آنها نمره كمتر از  –باشد 

نيمسال تکر ار كند و در صورت جبران كمبود ميانگين كل، دانش آموخته مي شود. 

دانشجويي كه به هر دليل نتواند از اين فرصت استفاده كند، از ادامه تحصيل محروم مي شود 

 و مدركي دريافت نمي كند.

 :10الحاقی به ماده  2تبصره  -3

جويان شاغل به تحصيل و يا مردودی حداكثر دو درس دانش 14نمرات كمتر از 

شاهد و ايثارگر از كارنامه تحصيلي حذف و در ميانگين نمرات آنان محسوب نمي 

دروس مذكور پس از اخذ مجدد كمتر از  شود، مشروط براينکه نمرات هر يك از
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نباشد، جايگزيني نمره درس اختياری مردودی با درس ديگر اختياری بالمانع  14

 است.

 :10ه الحاقی به ماد 3تبصره  -4

دانشجوی شاهد و ايثارگری كه به دليل درمان صدمات ناشي از جنگ يا آالم متأثر 

از آن موفق به انجام فعاليت های مربوط به درس ناتمام نشود )غير از پايان نامه(،تا 

پايان اولين نيم سال تحصيلي پس از بازگشت به تحصيل با تشخيص و  تأييد كميته 

 ناتمام را به نمره قطعي تبديل نمايد. منتخب ستاد فرصت دارد نمره

حضور و غياب: حضور دانشجو در تمامي برنامه های درسي و ديگر فعاليت های   -11ماده

مجموع  16/3آموزشي و پژوهشي دوره الزامي است، غيبت دانشجو در هر درس نبايد از 

حسوب ساعات آن درس تجاوز كند، در غير اين صورت نمره دانشجو در آن درس صفر م

 مي شود.

. در صورتي كه غيبت دانشجو در يك درس، بيش از حد مجاز بوده و از نظر 1تبصره 

مؤسسه، موجه تشخيص داده شود، آن درس از مجموعه دروس انتخابي دانشجو حذف مي 

واحد در آن نيمسال الزامي نيست. ولي آن نيمسال  8شود. در اين صورت رعايت حد نصاب 

ی دانشجو نيمسال الزامي نيست. ولي آن نيمسال از نظر طول تحصيل از نظر طول تحصيل برا

 برای دانشجو يك نيمسال كامل محسوب مي شود.

. غيبت در شيوۀ پژوهشي، ارزيابي ناموفق واحدهای پژوهشي اخذ شده در آن نيمسال 2تبصره 

 انجام مي شود. 33است كه طبق نظر هيأت داوران در ماده 

 :11 الحاقی به ماده 3تبصره  -5

در صورتيکه به تشخيص كميسيون پزشکي يا پزشك معتمد دانشگاه و تأييد كميته 

منتخب، درمان صدمات ناشي از جنگ يا آالم متأثر از آن مستلزم عدم حضور 
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ساعات كالس باشد آن درس  16/3دانشجوی شاهد و ايثارگر به ميزان بيش از 

 حذف مي شود.

 درس منجر به نمره صفر در آن درس مي شود.غيبت غيرموجه در امتحان هر  -12ماده 

.  در صورتي كه غيبت دانشجو در امتحان، از نظر مؤسسه موجه تشخيص داده شود، 1تبصره

 درس مزبور حذف مي شود. 

 :12الحاقی به ماده  2تبصره  -6

دانشجوی شاهد و ايثارگری كه به دليل درمان صدمات ناشي از جنگ يا آالم متأثر از 

كت در امتحان درس يا دروسي نگردد، با تأييد كميته منتخب ستاد مي آن موفق به شر

تواند حداكثر تا پايان نيمسال بعد در امتحان آن درس يا دروس شركت نمايد، در غير 

 اين صورت آن درس يا دروس حذف مي شود.

مرخصي تحصيلي: دانشجوی دوره كارشناسي ارشد در هر سه شيوه مي تواند  -13ماده 

ك نيمسال از مرخصي تحصيلي استفاده نمايد، مدت مذكور جزو سنوات تحصيلي حداكثر ي

 دانشجو محسوب مي شود.

 :13تبصره الحاقی به ماده  -7

عالوه بر يك ترم مرخصي مجاز، برای دانشجوی شاهد و ايثارگر در صورتي كه 

مرخصي تحصيلي برای معالجات ناشي از جنگ يا آالم متأثر از آن باشد، با تأييد 

 يته منتخب ستاد آن نيمسال جزو سنوات تحصيلي دانشجو محسوب نمي شود.كم

نيمسال  4سال مشتمل بر  2طول دوره: طول مدت دوره در هر سه شيوه حداكثر  -15ماده 

 تحصيلي است.

تبصره: در موارد استثنايي افزايش طول مدت دوره با تشخيص شورای تحصيالت تکميلي 

 سال تجاوز نمايد. 5/2مدت دوره در هر سه شيوه نبايد از  دانشگاه مجاز است. در هر صورت
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 :15الحاقی به ماده  2تبصره  -8

در صورت تشخيص ستاد، يك نيم سال به حداكثر سنوات تحصيلي دانشجوی شاهد 

 و ايثارگر افزوده مي شود.

 :15الحاقی به ماده  3تبصره  -9

اشي از جنگ يا در صورتيکه دانشجوی شاهد و ا يثارگر به دليل درمان صدمات ن

نيم سال  4آالم متأثر از آن دچار وقفه تحصيلي گردد، حداكثر پس از گذشت 

 تحصيلي با تأييد ستاد و با هماهنگي استاد راهنما، مي تواند ادامه تحصيل دهد.

 انتقال، تغيير رشته و مهمان -16ماده 

 انتقال و تغيير رشته در هر سه شيوه دوره كارشناسي ارشد ممنوع است.

 :16الحاقی به ماده  4تبصره  -12

در صورتيکه دانشجوی شاهد و ايثارگر به دليل درمان صدمات ناشي از جنگ يا 

آالم متأثر از آن قادر به ادامه تحصيل در دانشگاه نباشد با پيشنهاد ستاد مبدأ و تأييد 

و معرفي اداره كل امور دانشجويان شاهد و ايثارگر وزارت متبوع و تصويب 

 رسي موارد خاص مركزی به دانشگاه ديگری انتقال مي يابد.كميسيون بر

 



   45آشنايي با مقررات آموزشي دانشجويان شاهد و ايثارگر دوره دكتری                         -بخش پنجم

 

 

 

 

 بخش پنجم

آشنايي با مقررات آموزشي دانشجويان شاهد و  

 ايثارگر دوره دكتري
 :دانشجویان شاهد و ایثارگر مشمول تسهیالت آموزشی

 باالتر % و25جانبازان  -1

 آزادگان -2

 باالتر(%و25،جانباز ،آزاده ،جاويداالثر )شهيدو فرزند  همسر -3

 % جانبازی وسه ماه سابقه حضور داو طلبانه در جبهه15جانباز با حد اقل  -4

 در جبههسابقه حضور داوطلبانه شش ماه حداقل رزمنده با  -5

 شرايط پذيرش -3ماده 

 الف( داشتن شرايط عمومي ورود به آموزش  عالي
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 « وزارت»ب( داشتن مدرک تحصيلي كارشناسي ارشد مورد تأييد 

 حيت علميج( داشتن صال

 د( داشتن توانايي در زبان خارجي  

. نحوه احراز صالحيت علمي و توانايي در زبان خارجي براساس آيين نامه آزمون 2تبصره 

 های نيمه متمركز ورودی دكترا مصوب وزارت تعيين مي شود.

 :3تبصره های الحاقی به ماده  -1

صصي، اعمال حداقل برای داوطلبان شاهد و ايثارگر آزمون دوره دكتری تخ -الف

 % نمره آخرين فرد پذيرفته شده شامل تمامي مراحل آزمون ورودی مي باشد.70

% ايثارگران در ظرفيت نهايي پذيرش )آزاد، مربي، بورس 20چنانچه پس از اعمال سهميه  -ب

باشد، به عدد باالتر گرد  5/0بيشتر و يا مساوی  5/0و پرديس( بخش اعشاری عدد حاصل از 

 مي شود.

در آزمون هايي كه برای پذيرش دانشجو در دو يا چند كد رشته يك گرايش برگزار مي  -ج

شود و امکان اعمال سهميه در هر يك از كد رشته همان گرايش وجود ندارد، مجموع 

 % ايثارگران در نظر گرفته شود. 20ظرفيت كد رشته ها برای تعيين سهميه 

تعداد استاد راهنما كه حداقل در مرتبه استاديار با ظرفيت پذيرش دانشجو با توجه به  -4ماده 

 حداقل دو سال 

سابقه تدريس در دوره های تحصيالت تکميلي و راهنمايي دو پايان نامه كارشناسي ارشد 

باشد، تعيين مي شود و مسئوليت راهنمايي هر دانشجو از ابتدا بر عهده استاد راهنماست كه به 

 يأت علمي و تأييد گروه ذی ربط تعيين مي شود.درخواست دانشجو و موافقت عضو ه
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. شرايط تعيين استاد راهنما در شيوۀ پژوهشي به جای دو سال سابقه تدريس به پايان 3تبصره 

رساندن دو طرح پژوهشي به عنوان مجری مي باشد كه حداقل يك طرح بايد پژوهش تقاضا 

 محور خاتمه يافته و يا در دست اقدام باشد.

صورت نياز، به پيشنهاد استاد راهنما و تأييد گروه، مسئوليت راهنمايي رساله . در 4تبصره 

درصد  60حداقل « اصلي»دانشجو را دو استاد راهنما )مشروط به اينکه استاد راهنمای اول 

 مسئوليت هدايت رساله را بر عهده داشته باشد( به طور مشترک عهده دار مي شوند.

هاد استاد راهنما مي توان يك يا دو استاد مشاور برای هدايت . در صورت نياز به پيشن5تبصره 

 دانشجو تعيين كرد.

. در شرايط خاص و به تشخيص شورای مؤسسه، انتخاب استاد راهنما و مشاور از بين 6تبصره 

 متخصصان )با مدرک دكترا( خارج از مؤسسه نيز بالمانع است.

 :4تبصره الحاقی به ماده  -2

ذيرش استاد راهنما، برای رساله دكتری، در هر رشته با در صورت تکميل ظرفيت پ

موافقت استاد راهنما و تأييد گروه آموزشي مربوط يك نفر داوطلب شاهد و ايثارگر 

به صورت مازاد بر ظرفيت معرفي شود. در هر حال سقف پذيرش ساالنه مطابق 

مازاد سهميه مقررات دانشگاه بوده و هر استاد راهنما تا فارغ التحصيلي دانشجوی 

 شاهد، امکان گرفتن دانشجوی مازاد بر سهميه را ندارد.

مدت مجاز تحصيل در دورۀ دكترا در شيوۀ آموزشي، پژوهشي حداقل سه سال و  -11ماده 

سال است و در  4سال و حداكثر  3نيم و حداكثر چهار سال و نيم در شي وۀ پژوهشي حداقل 

تأييد گروه ذی ربط، در هر دو شيوه مي توان صورت ضرورت به پيشنهاد استاد راهنما و 

 حداكثر تا يك نيمسال تحصيلي به اين مدت افزود
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. در صورتي كه دانشجو بنا به عللي خارج از اختيار خود و يا بروز مشکالت غيرقابل 20تبصره 

پيش بيني، در حداكثر مدت مجاز موفق به اتمام تحصيل نشود، به پيشنهاد استاد راهنمای 

و تأييد شورای مؤسسه، كميسيون بررسي موارد خاص برحسب مورد با حضور استاد  دانشجو

راهنما، وضعيت دانشجو را بررسي مي كند و متناسب با فعاليت های كمي و كيفي و علمي 

دانشجو، درمورد مدت و نحوۀ ادامه تحصيل يا اخراج او تصميم گيری خواهد كرد: بر اين 

 جاز تحصيل دانشجو محسوب مي شود.اساس، مدت مذكور جزو حداكثر م

  :11تبصره های الحاقی به ماده  -3

در صورت تشخيص و تأييد ستاد، يك نيمسال به حداكثر سنوات تحصيلي  -الف

 اضافه مي شود. دانشجوی شاهد و ايثارگر 

به دانشجوی شاهد و ايثارگر كه جهت درمان صدمات ناشي از جنگ يا آالم  -ب

صي دارد با تشخيص و تأييد كميته منتخب ستاد و هماهنگي متأثر از آن نياز به مرخ

 استاد راهنما دو نيمسال مرخصي بدون احتساب در سنوات اعطا مي گردد.

پژوهشي در ارزيابي جامع نبايد كمتر  –: ميانگين نمرات دانشجو در شيوه آموزشي 12تبصره 

باشد، تنها يك بار ديگر مي  16باشد. دانشجويي كه ميانگين ارزيابي جامع وی كمتر از  16از 

 تواند در  ارزيابي جامع شركت كند.

 :12تبصره الحاقی به تبصره  -4

% و باالتر و 50% و باالتر، آزاده، فرزند و همسر )شهيد، جانباز 25دانشجوی جانباز 

آزاده( با تأييد ستاد و هماهنگي گروه آموزشي مربوطه يك بار اضافه تر مي تواند در 

 ركت نمايد.ارزيابي جامع ش

. چنانچه ميزان پيشرفت فعاليت های پژوهشي دانشجو در شيوه پژوهشي از سوی 14تبصره 

كميته راهبری غير قابل قبول سنجيده شود، تنها يك نيمسال به وی فرصت داده خواهد شد تا 
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روند فعاليت های پژوهشي خود ر ابه سطح قابل قبول ارتقاء دهد. در غير اين صورت، از  

 تحصيل محروم خواهد شد.ادامه 

 :14تبصره الحاقی به تبصره  -5

% و باالتر 50% و باالتر، آزاده، فرزند و همسر )شهيد، جانباز 25برای دانشجوی جانباز 

و آزاده( با تأييد ستاد و هماهنگي گروه آموزشي به اين تعداد يك نيمسال اضافه مي 

 شود.
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 بخش ششم

 هريه پردازمقررات دانشجويان دوره هاي ش
برنامه  قانون بر اساس قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران و قانون برنامه ششم توسعه

ن اجتماعي و فرهنگي جمهوری اسالمي ايرا،. توسعه اقتصادیپنجساله ششم توسعه 

هيئت وزيران  1395بر اساس آيين نامه مصوب سال دانشجويان شاهد و ايثارگر شهريه پرداز 

 متن كامل آن در اين فصل آمده است.هايي در پرداخت شهريه هستند كه  دارای معافيت

 ( قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران66آیین نامه اجرایی تبصره ماده )

پيشتتتنهاد بنيتتتاد شتتتهيد و امتتتور ايثتتتارگران    بتتته  25/1/1395هيئتتتت وزيتتتران در جلستتته   

و  ت، درمتتتانبتتتا همکتتتاری وزارتخانتتته هتتتای علتتتوم، تحقيقتتتات و فنتتتاوری و بهداشتتت      

قتتتانون جتتتامع ختتتدمات رستتتاني بتتته    66آمتتتوزش پزشتتتکي و بتتته استتتتناد تبصتتتره متتتاده   

آيتتتين نامتتته اجرايتتتي تبصتتتره متتتاده يتتتاد شتتتده را بتتته شتتترح   -1391مصتتتوب -ايثتتتارگران

 ذيل تصويب كرد:
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در ايتتتن آيتتتين نامتتته اصتتتطالحات زيتتتر در معتتتاني مشتتتروح مربتتتوط بتتته كتتتار     -1متتتاده 

 :مي روند

آمتتتتوزش عتتتتالي: موسستتتتات آمتتتتوزش عتتتتالي    دانشتتتتگاه هتتتتا و موسستتتتات  -التتتتف

ولتتتتتي، دانشتتتتگاه آزاد استتتتالمي و هتتتتر د غيرانتفتتتتاعي غيردولتتتتتي، پيتتتتام نتتتتور، شتتتتبانه

 داختتتل كشتتتور  دانشتتتگاه و مؤسستتته آمتتتوزش عتتتالي شتتتهريه بگيتتتر ايرانتتتي مستتتتقر در    

متتتورد تاييتتتد وزارتخانتتته هتتتای علتتتوم، تحقيقتتتات و فنتتتاوری و بهداشتتتت، درمتتتان و        

  .آموزش پزشکي

دانشتتتتجويان شتتتتاهد و ايثتتتتارگر شتتتتامل همستتتتر و فرزنتتتتدان شتتتتهدا،   مشتتتتمولين:  -ب

( و بتتتتتاالتر و همستتتتتر و فرزنتتتتتدان آنهتتتتتا، %25جانبتتتتازان بيستتتتتت و پتتتتتنج درصتتتتتد ) 

آزادگتتتتتان و همستتتتتر و فرزنتتتتتدان آنتتتتتان كتتتتته در يکتتتتتي از مقتتتتتاطع تحصتتتتتيلي در  

 .دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي مشغول به تحصيل هستند

 ثارگرانبنياد: بنياد شهيد و امور اي -پ

دانشتتتگاه هتتتا و موسستتتات آمتتتوزش عتتتالي موظفنتتتد بتتتا رعايتتتت مفتتتاد ايتتتن      -2متتتاده 

آيتتتتين نامتتتته در هتتتتر نيمستتتتال تحصتتتتيلي نستتتتبت بتتتته ثبتتتتت نتتتتام و اختتتتذ امتحانتتتتات  

مشتتتمولين بتتتدون دريافتتتت وجتتته اقتتتدام كننتتتد. بنيتتتاد موظتتتف استتتت نستتتبت بتتته تتتتأمين  

شتتتتگاه ( هزينتتتته شتتتتهريه تحصتتتتيلي كليتتتته مشتتتتمولين در وجتتتته دان %100و پرداختتتتت )

 .ها و موسسات مذكور اقدام كند

دانشتتتگاه هتتتا و موسستتتات آمتتتوزش عتتتالي ملتتتزم بتتته انجتتتام و حتتتل و فصتتتل    –تبصتتتره 

تعتتتامالت متتتالي بتتتين ختتتود و بنيتتتاد در حتتتدود ختتتدمات قابتتتل ارايتتته در ايتتتن آيتتتين       

نامتتته هستتتتند. بتتته گونتتته ای كتتته در هتتتيچ يتتتك از مراحتتتل و فرآينتتتد تحصتتتيل شتتتامل    

التحصتتتتيلي و دريافتتتتت گتتتتواهي و متتتتدرک    ثبتتتتت نتتتتام، اختتتتذ امتحانتتتتات، فتتتتارغ  

 .تحصيلي مانعي برای دانشجو ايجاد نشود
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تعتتتداد نيمستتتال هتتتای پرداختتتت شتتتهريه متناستتتب بتتتا آيتتتين نامتتته هتتتای           -3متتتاده 

 :آموزشي مربوط در مقاطع تحصيلي به شرح زير تعيين مي شود

كتتتتارداني و كارشناستتتتي ناپيوستتتتته: چهتتتتار نيمستتتتال تحصتتتتيلي )دوره هتتتتای     -التتتتف

 ي(كاربردی حداكثر هفت پودمان ت علميپودماني 

كارشناستتتتي پيوستتتتته: هشتتتتت نيمستتتتال تحصتتتتيلي و بتتتترای رشتتتتته هتتتتای فنتتتتي و   -ب

مهندستتتي و كشتتتاورزی يتتتك نيمستتتال و بتتترای دانشتتتجويان پيتتتام نتتتور دو نيمستتتال         

 .تحصيلي اضافه مي شود

 كارشناسي ارشد پيوسته: دوازده نيمسال تحصيلي -پ

 دكتری حرفه ای پزشکي: چهارده نيمسال تحصيلي -ت

 دكترای حرفه ای دامپزشکي: دوازده نيمسال تحصيلي -ث

 دكتری پيوسته: پانزده نيمسال تحصيلي –ج 

 كارشناسي ارشد ناپيوسته: چهار نيمسال تحصيلي-چ

 هشت نيمسال تحصيلي :Ph.D دكتری -ح

 تخصص پزشکي: ده نيمسال تحصيلي -خ

 پنج نيمسال تحصيليفوق تخصص:  -د

در متتتتوارد ختتتتاص، افتتتتزايش در ستتتتقف ستتتتنوات تحصتتتتيلي بتتتترای    -1تبصتتتتره 

بنيتتتتاد و عضتتتتويت  مستتتتئوليتكميستتتتيوني بتتتتا  شتتتتخيصتپرداختتتتت شتتتتهريه بتتتته 

بهداشتتتتت، درمتتتتان  لوم،تحقيقتتتتات و فنتتتتاوری وع نماينتتتتدگان وزارتخانتتتته هتتتتای

و آمتتتتوزش پزشتتتتکي بتتتتا معرفتتتتي وزرای مربتتتتوط، حتتتتداكثر تتتتتا دو نيمستتتتال      

 .ر مي باشدامکان پذي



   53                      مقررات دانشجويان دوره های شهريه پرداز                                         -بخش ششم

فتتتتتارغ التحصتتتتتيالن مقتتتتتاطع تحصتتتتتيلي در دوره هتتتتتای روزانتتتتته     -2تبصتتتتتره 

دانشتتتگاه هتتتای دولتتتتي مجتتتدداً در همتتتان مقطتتتع يتتتا مقطتتتع پتتتايين تتتتر مشتتتمول      

 .بهره مندی از خدمات اين آيين نامه نمي شوند

مشتتتمولين ايتتتن آيتتتين نامتتته در هتتتر مقطتتتع تحصتتتيلي فقتتتط متتتي تواننتتتد  -3تبصتتتره 

 .استفاده كننديك بار از اين تسهيالت 

در زمتتتره نيمستتتال هتتتای تحصتتتيلي   واحتتتدهای اختتتذ شتتتده تابستتتتان    – 4تبصتتتره 

شتتتهريه تحصتتتيلي آن مشتتتمول ستتتقف ستتتنوات    محاستتتبه نمتتتي شتتتود و پرداختتتت 

 .نمي باشد

شتتتتهريه مشتتتتموليني كتتتته براستتتتاس ضتتتتوابط منتتتتدرج در آيتتتتين نامتتتته   -4متتتتاده 

آموزشتتتتي دانشتتتتگاه هتتتتا و موسستتتتات آمتتتتوزش عتتتتالي در مقتتتتاطع تحصتتتتيلي     

و مشتتتتروط شتتتتوند، در آن   ف، حتتتتد نصتتتتاب نمتتتتره را كستتتتب نکتتتترده   مختلتتتت

نيمستتتال تحصتتتيلي مشتتتمول دريافتتتت شتتتهريه از ستتتوی بنيتتتاد نخواهنتتتد شتتتد و        

 .پرداخت شهريه مربوط بر عهده دانشجو است

شتتتتهريه تحصتتتتيلي مشتتتتمولين شتتتتاغل بتتتته تحصتتتتيل در واحتتتتدهای       -5متتتتاده 

الملتتتتل داختتتتل دانشتتتتگاه هتتتتای دولتتتتتي يتتتتا     -پتتتترديس ختتتتودگردان و بتتتتين  

ردولتتتتتي، حتتتتداكثر معتتتتادل شتتتتهريه همتتتتان رشتتتتته و مقطتتتتع تحصتتتتيلي در       غي

دانشتتتتگاه آزاد استتتتالمي داختتتتل كشتتتتور محاستتتتبه و پرداختتتتت متتتتي شتتتتود و       

 .باقيمانده شهريه بر عهده دانشجو است

مفتتتاد ايتتتن آيتتتين نامتتته شتتتامل دانشتتتجويان تبتتتديل از ختتتارج بتتته داختتتل    –6متتتاده 

 .در صورت انتقال به دانشگاه دولتي روزانه نمي شود

ی ايتتتن آيتتتين نامتتته را بنيتتتاد موظتتتف استتتت اعتبتتتارات متتتورد نيتتتاز اجتتترا – 7متتتاده 

براستتتاس اطالعتتتات مربتتتوط بتتته مشتتتمولين )شتتتامل نتتتام و نتتتام ختتتانوادگي، نتتتام      
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دانشتتتگاه محتتتل تحصتتتيل، مقطتتتع تحصتتتيلي، كتتتد ملتتتي وكتتتد ايثتتتارگری( در         

طتتتول هتتتر نيمستتتال تحصتتتيلي بتتته ستتتازمان متتتديريت و برنامتتته ريتتتزی كشتتتور         

يادشتتتده موظتتتف استتتت ضتتتمن پتتتيش بينتتتي اعتبتتتارات متتتذكور    ستتتازمان اعتتتالم و

در لتتتوايح بودجتتته ستتتاالنه نستتتبت بتتته تتتتأمين و تخصتتتيص اعتبتتتارات مصتتتوب         

 .مربوط در ذيل رديف بودجه بنياد اقدام كند

اجتتترای ايتتتن آيتتتين نامتتته بتتتر عهتتتده بنيتتتاد  حستتتنمستتتئوليت نظتتتارت بتتتر  -8متتتاده 

شتتتت، درمتتتان و  علتتتوم، تحقيقتتتات و فنتتتاوری و بهدا   استتتت و وزارتخانتتته هتتتای  

آمتتتتتوزش پزشتتتتتکي و دانشتتتتتگاه آزاد استتتتتالمي و دانشتتتتتگاه هتتتتتا و موسستتتتتات 

 .آموزش عالي موظفند همکاری كامل با بنياد را انجام دهند
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 بخش هفتم

 طرح استاد مشاور دانشجويان شاهد و ايثارگر
ر به منظور ارتقا و بهبود وضعيت تحصيلي و رشد استعدادهای دانشجويان شاهد و ايثارگ

در شورای طرح و برنامه شاهد مصوب   مشاور از سال های گذشته طرح استاددانشگاه ها 

اجرای وجهت اجرا به دانشگاه ها ابالغ شده بود كه با توجه به عدم حمايت های الزم، عمالً 

. از طرف ديگر با توجه به افزايش جمعيت دانشجويان شاهد و اين طرح به بن بست رسيده بود

%( و لزوم برنامه ريزی و 25ن كمتر از اه كارشناسي)فرزندان رزمندگان و جانبازايثارگر دور

استاد مشاور »هدايت تحصيلي اين عزيزان، با در نظر گرفتن شرايط جديد، آيين نامه طرح 

هيئت رئيسه به تصويب  1398تير ماه  تدوين و در « دانشجويان شاهد و ايثارگر دانشگاه تهران

 :ن كامل آن در اين فصل تقديم حضور شده استدانشگاه رسيد كه مت
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 قدمه:م

ارتقاء سطح علمي و رشد استعدادهای دانشجويان از وظايف و اهداف اصلي هر نظام 

ويژه برای دانشجويان شاهد و ايثارگر كه  آموزشي است. اين امر در سطح دانشگاه تهران به

اند، حائز اهميت  ری بودهو مقام معظم رهب )ره(همواره مورد تأكيد حضرت امام خميني

های آموزشي و پژوهشي،  باشد. لذا به منظور ارتقای دانشجويان شاهد و ايثارگر، در حوزه مي

 تدوين شده است. « شورای طرح و برنامه شاهد»نامه بر اساس مصوبه  اين آيين

 : تعاریف1ماده 

 دانشگاه: دانشگاه تهران 

 رئيس دانشگاه: رئيس دانشگاه تهران 

 انشگاه: معاون فرهنگي و اجتماعي دانشگاه تهرانمعاون د 

 كل امور دانشجويان و كاركنان شاهد و ايثارگر دانشگاه تهران كل: اداره اداره 

 مديركل: مديركل امور دانشجويان و كاركنان شاهد و ايثارگر دانشگاه تهران 

 استاد مشاور: استاد مشاور دانشجويان شاهد و ايثارگر دانشگاه تهران 

 ويان: دانشجويان شاهد و ايثارگر دانشگاه تهراندانشج 

 )دفتر: دفتر شاهد و ايثارگر پرديس / دانشکده مستقل )واحد 

 : اهداف2ماده 

تبيين اهداف، وظايف، تشکيالت و تعيين روابط حاكم بين اجزای سيستمي كه وظيفه   1-2

 ريزی، نظارت، هدايت و ارتقای سطح تحصيلي دانشجويان را دارد؛ برنامه

 ارتقاء وضعيت آموزشي دانشجويان؛  2-2

های دانشجويان جهت ادامه تحصيل  هدايت تحصيلي و شکوفايي استعدادها و توانمندی  3-2

 وكار.   در مقاطع تحصيالت تکميلي و همچنين ورود به بازار كسب
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 : راهبـردها3ماده 

 انشجويان؛بر روند تحصيلي د مستمر ارزيابي و نظارت ريزی، هدايت، برنامه  1-3

اند، جهت ترغيب  تقدير و تشويق دانشجويان ممتاز و دانشجوياني كه ارتقاء معدل داشته 2-3

 های بيشتر علمي و پژوهشي؛ آنان به فعاليت

 يافتن برای های بالقوه دانشجويان و پيگيری و تالش شناسايي استعدادها و توانايي 3-3

شکوفايي  و رشد به كمك برای امکانات و قوانين چارچوب در مناسب های حل راه

 موانع؛ رفع و نيازها تأمين استعدادها،

های علمي و فرهنگي به صورت گروهي جهت  تشويق و هدايت دانشجو به سمت فعاليت 4-3

 های جمعي و حس خودباوری؛ های آنان در انجام فعاليت افزايش توانمندی

ها روبرو  دوران تحصيل با آن كمك به دانشجويان برای غلبه بر مشکالتي كه در طول  5-3

 شوند.  مي

كه دارای يکي از مصاديق ايثارگری ذيل باشند،  مقطع کارشناسیكليه دانشجويان  :4ماده 

 گيرند: تحت پوشش اين طرح قرار مي

 فرزند و همسر شهيد؛  1-4

 ها؛ % و باالتر، همسر و فرزندان آن25جانبازان   2-4

 ها؛ آزادگان، همسر و فرزندان آن  3-4

 اند. ساير دانشجوياني كه مطابق قوانين از طريق سهميه ايثارگری وارد دانشگاه شده  4-4
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 : شرایط و نحوه انتخاب استاد مشاور5ماده 

استاد مشاور از بين اعضای هيئت علمي )با الويت اعضای هيئت علمي شاهد و ايثارگر( تمام 

هاد رئيس پرديس يا دانشکده مستقل، با سنخ با رشته دانشجو، به پيشن رشته و يا هم وقت، هم

 شود.  سال تحصيلي متوالي انتخاب مي نيم 4تأييد مديركل و با حکم معاون دانشگاه به مدت 

 انتخاب مجدد استاد مشاور بالمانع است.  :1تبصره 

سال تحصيلي  دانشجو را در هر نيم 20و حداكثر   5هر استاد مشاور بايد حداقل  :2تبصره

 يي خود قرار دهد.  تحت راهنما

های استاد مشاور را رصد نموده و بر اساس ارتقاء  كل موظف است فعاليت اداره :3تبصره

سال تحصيلي ارزيابي خود را از  تحصيلي دانشجويان و نيز نحوه انجام وظايف محوله، هر نيم

 استاد مشاور به معاونت ارسال كند. 

 مشاور استاد: شرح وظایف 6ماده 

 با مقررات و ضوابط آموزشي دانشگاه؛ -به ويژه نودانشجويان  –ردن دانشجويان آشنا ك  1-6

 ها؛ های بالقوه دانشجويان و كمك به رشد و شکوفايي آن شناخت استعدادها و توانايي  2-6

 كل؛ پيشنهاد تشويق دانشجويان موفق و ساعي به دفتر و اداره  3-6

حت پوشش، به منظور كنترل و ارزيابي مستمر تشکيل پرونده تحصيلي برای دانشجويان ت  4-6

 وضعيت تحصيلي آنان؛

 اختصاص حداقل يك ساعت وقت مشاوره برای هر دانشجو در طول يك ماه؛  5-6

الزم است استاد مشاور زمان برگزاری اين جلسات را قبال به اطالع دانشجويان تحت  تبصره:

 پوشش خود برساند.
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 های تقويتي؛ ها در كالس ان و دفتر برای شركت آنبرقراری ارتباط بين دانشجوي  6-6

ها  استفاده از ظرفيت دانشگاه برای كمك به دانشجويان در جهت غلبه بر مشکالت آن  7-6

 در طول دوران تحصيل؛

كل برای توجيه و آموزش استادان  شركت در جلساتي كه در طول سال توسط اداره  8-6

 كند؛ مشاور برگزار مي

 های تهيه شده.  سال تحصيلي در قالب فرم رائه گزارش عملکرد در پايان هر نيمتدوين و ا  9-6

 گیرد : مزایایی که به استاد مشاور تعلق می7ماده 

به ازاء هر پنج دانشجوی تحت پوشش، استاد مشاور از قاعده كسر واحد موظف، بر   1-7

التحقيق  حق التدريس دروس و نامه نحوه محاسبه حق آيين« د»بند  24اساس ماده 

صورتجلسه هيئت رئيسه مورخ  5بند  1ها در دانشگاه تهران، پيوست  ها و رساله نامه پايان

 برخوردار خواهد شد؛ 4/6/1396

 نامه ارتقاء اعضای هيأت علمي؛  برخورداری از امتياز فرهنگي ماده يك آيين  2-7

لسات ستاد امور شاهد و نماينده استادان مشاور هر پرديس/ دانشکده مستقل در ج: 1تبصره 

 ايثارگر آن واحد حضور خواهند داشت.

گيری انتخاب خواهد  نماينده استادان مشاور در اولين جلسه مربوطه از طريق رأی: 2تبصره

 شد.

نماينده استادان مشاور با معرفي مديركل، تأييد معاون و حکم رئيس دانشگاه به : 3تبصره 

در جلسات ستاد امور شاهد و ايثارگر دانشگاه « گرعضو ستاد امور شاهد و ايثار»عنوان 

 حضور خواهد داشت.  

هيئت رئيسه دانشگاه  24/4/1398تبصره در جلسه مورخ  7ماده و  8نامه در  اين آيين :8ماده 

 االجرا است. تهران به تصويب رسيد و از تاريخ تصويب الزم
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 بخش هشتم

و  طرح جامع هدايت تحصيلي دانشجويان شاهد

 ايثارگر
مند كردن روند نظارت و  با هدف كمك به اساتيد مشاور در اجرای وظايف محوله و نظام   

توجه به وضعيت تحصيلي دانشجويان دوره كارشناسي به ويژه پيشگيری از افت تحصيلي و 

پس از   كرامت و عزت حفظ بارسيدگي به وضعيت تحصيلي دانشجويان شاهد و ايثارگر 

هدایت تحصیلی  طرح جامع»لعات الزم، طرحي تحت عنوان بررسي ها و مطا

در اداره كل امور دانشجويان و كاركنان « دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه تهران

به صورت آزمايشي در حال اجراست و اميد است با   1396از سال شاهد و ايثارگر  تدوين  و 

بخش ي پيشنهاد گردد. در اين فصل دستيابي به نتايج مطلوب، جهت تصويب به مراجع قانون

 :اين طرح جهت آگاهي دانشجويان آمده استهايي از 
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های كارآمد برای  هترين عوامل رشد و توسعه هر كشوری وجود دانشگا يکي از اساسي     

 شانترين رسالت مهم ها كه دانشگاهاست.  و فرهيخته توانمند، های خالق انسان تربيتو پرورش 

 نيز را دانشجوياني و پذيرش را جديد دانشجوياني ساله هر ،توليد دانش استكاركرد علمي و 

 ای ويژه جايگاه از آموزشي كيفيت به توجه، مستمر چرخه اين در كه كنند مي فارغ التحصيل

 اثرگذارترينيکي از  عنوان به آموزشي نظام كيفيت افزايش رو، اين است، از برخوردار

در گرو كيفيت و كارآمدی  اين خوداما ؛ شود مي محسوب كشورها توسعه در عوامل

ضمن  ،در تحصيل موفقيت واسطه به دانشجويان كه چرا، باشد دانشجويان در امر تحصيل مي

انگيزه و  حداكثر موفق، از اجتماعي زندگي برای الزم شرايطو  موقعيت مناسب بهيابي  دست

عالي و در نهايت رشد و توسعه  شآموز اهداف به يابي دست خود برای بيروني و دروني توان

 مشکالت زمينه ساز تحصيل در موفقيت عدم كه است حالي در اين. نمايند مي استفاده جامعه

های توسعه در جامعه  و كاهش فرصتبرای دانشجويان  عديده اجتماعي و فردیو مسائل 

  .شود مي

در معموالً رود.  ار ميبه شمها  حوزهدر تمامي مهم  مفاهيمي از ک، امروزه يپيشگيری     

بر درمان و باعث كاهش آالم  مقدم پيشگيریسالمت، ی های جهاني برای ارتقا ريزی برنامه

نيز ها و شرايط آموزشي  در زمينهاين امر  .ناموفق استتجارب  تکرارانسان و جلوگيری از 

  .ی پيدا كرده استا اهميت فوق العاده و گسترش يافته

 و وقت اتالف عالوه بر كه كشور عالي آموزش مراكز عمده التمشک از يکيامروزه      

 و خانوادگي رواني، -روحي  مشکالت و مسايل ايجاد باعث مراكز اين جاری های هزينه

شود، مسئله مهم افت تحصيلي و مشکالت همراه با آن در  مي نيز دانشجويان برای اجتماعي

 بدو در دانشجويان از نيمي شده، حدودبين دانشجويان است. طبق تحقيقات گوناگون انجام 

 گسترش و دامنه تحصيلي، افت شوند، البته ميزان مي روبه رو تحصيلي افت با دانشگاه به ورود

 شيوع از متفاوتي و آمارهای باشد نمي يکسان تحصيلي مختلف های رشته و ها دانشگاه در آن
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شده  ارايه ه محل تحصيلدانشگا و تحصيلي مقطع رشته، نظر از دانشجويان تحصيلي افت

چون افت تحصيلي موضوعي پيچيده، چند وجهي و متأثر از عوامل مختلف فردی،  است،

تواند نتيجه ساير مشکالت بوده و عالمتي  شود و مي اجتماعي، روانشناختي و زيستي قلمداد مي

ي از تواند تابع بر وجود مسائل و مشکالت مختلف نيز باشد؛ بنابراين بروز و ظهور آن مي

تغييرات سياسي، اجتماعي، اقتصادی و فرهنگي در سطح كالن يا خرد، اختالالت رواني، عدم 

نظارت خانواده، عدم انسجام و هماهنگي واحدهای دانشگاهي در پيگيری و نظارت بر روند 

 وضعيت تحصيلي دانشجويان باشد.

سالي است كه با ايجاد با توجه به ضرورت اين مسئله مركز مشاوره دانشگاه تهران چند      

با هدف پيشگيری و كنترل مشکالت و افت تحصيلي در ميان  دفاتر مشاوره و ارتقای تحصيلي

دانشجويان به ويژه دانشجويان ورودی جديد و كمك به ارتقای تحصيلي آنان در اين مسير 

كه به تعبير مقام معظم  ايثارگر و شاهد های خصوص خانواده درحركت كرده است؛ اما 

خاص در نظر  صورت بهرهبری ريشه در تبار خونين انقالب اسالمي دارند، مشکالت بايد 

 دانشجويان ساير با اشتراکنقاط  بر عالوه دانشجويان شاهد و ايثارگر گرفته شوند، چرا كه

پدر )برای  فقدان از ناشي مشکالتبا  خطرزای در طول دوره تحصيل، عوامل تمام در

های اسارت و يا  مسايل و مشکالت ناشي از عدم حضور پدر در سال دانشجويان فرزند شهيد(،

های رواني و عاطفي ناشي از جنگ و  حضور در جبهه، همچنين عوارض جسمي، آسيب

 جسمي، و عوارض آزاده، جانباز و رزمنده( و در نهايت مشکالت فرزنداسارت )دانشجويان 

 دانشجويان جانباز، آزاده وبرای )جنگ  در حضور از ناشي رواني و روحي های آسيب

را نيز  دانشگاه و جامعه های انتظار از ناشي رواني باربايد و از سويي ( درگير بوده رزمنده

هايي با هدف پيشگيری از افت تحصيلي و كاهش  لذا تدوين و اجرای برنامه ،نمايند تحمل

علمي آنها در  مشکالت آموزشي دانشجويان شاهد و ايثارگر و در نهايت ارتقای تحصيلي و

های نظام و مورد نظر  جهت تربيت دانش آموختگاني فرهيخته و متخصصاني متعهد از سياست

 باشد. مقام معظم رهبری مي
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ها ضمن تالش برای حفظ و ارتقای  بديهي است كه ادارات كل شاهد و ايثارگر دانشگاه     

اجتماعي به ايثارگران،  فرهنگ ايثار و شهادت در محيط دانشگاه و ارايه خدمات رفاهي و

موظفند تمامي تالش خود را برای ارتقای تحصيلي و علمي اين عزيزان، همچنين پيشگيری از 

بروز مشکالت تحصيلي نظير افت تحصيلي، وقفه تحصيلي، اخراج و ... در سطوح مختلف آن 

انشجويان طرح استاد مشاور د 1379به كار گيرند، لذا در راستای عمل به اين وظيفه در سال 

هايي كه دارای ستاد شاهد و ايثارگر بودند اجرا  شاهد و ايثارگر تدوين و در تمام دانشگاه

گرديد؛ اما به استناد شواهد موجود به دليل حجم باالی كار اساتيد محترم مشاور و تعدد 

وظايفي كه در اين طرح بر عهده آنان گذاشته شده است، همچنين عدم آگاهي بسياری از 

های مشاوره و كمك به افراد، متأسفانه اين طرح پس از  د مشاور با اصول و مهارتاساتي

     .اجرای چند ساله به اهداف خود نرسيده است

لذا با توجه به مسايل مطرح شده و با در نظر گرفتن مشکالت موجود، طرح جامع      

مك به با هدف ك «هدایت تحصیلی دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه تهران»

مند كردن روند نظارت و توجه به وضعيت  اساتيد مشاور در اجرای وظايف محوله و نظام

تحصيلي آنان به ويژه پيشگيری از افت تحصيلي و رسيدگي به وضعيت تحصيلي دانشجويان 

 گردد.  پيشنهاد ميآنان   كرامت و عزت حفظ باشاهد و ايثارگر 

های ياورانه نظير  در ادبيات علمي مرتبط با حرفه ارهبر اساس اين طرح، نظر به اينکه همو     

 ارائه كه اشخاصي است شده تاكيد نکته اين برمددكاری اجتماعي، روانشناسي و مشاوره 

 ها، ويژگي از بايست مي گيرند مي عهده بر راو كمك به دانشجويان  مشاوره خدمات

اساني خبره و مجرب كه در به كارگيری كارشنباشند،  مند هايي بهره تخصص يا ها آموزش

های آموزشي و نيز تشخيص، مداخله و پيگری مسايل و مشکالت تحصيلي، اجتماعي و  زمينه

ها و  شخصي دانشجويان شاهد و ايثارگر دارای صالحيت و تخصص باشند، از جمله برنامه

ساتيد های اين طرح خواهد بود. اين كارشناسان به عنوان بازوهای مشورتي و اجرايي ا مشخصه

ی چون تسهيل در امور انجامها،  ها و دانشکده مشاور و مديران دفاتر شاهد و ايثارگر پرديس

های ارتقای تحصيلي و پيشگيری از افت تحصيلي از طريق پايش و  ريزی و اجرای برنامه برنامه
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پيگيری مستمر وضعيت دانشجويان به خصوص دانشجويان ورودی جديد و دارای افت 

وطي و ... را با مشاركت و همکاری اساتيد مشاور و كارشناسان دفاتر مشاوره تحصيلي و مشر

 رفع جهت در تا خواهند گرفت برعهدهها،  ها و دانشکده و ارتقای تحصيلي مستقر در پرديس

های  مداخله و ها كمك، دانشجويان شاهد و ايثارگر شخصي و اجتماعي تحصيلي، مسائل

  مايند.را ارايه ن الزمای مؤثر و  حرفه

براين اساس اجرای طرح جامع هدايت تحصيلي دانشجويان شاهد و ايثارگر توسط اداره      

كل امور دانشجويان و كاركنان شاهد و ايثارگر دانشگاه تهران با تأمين منابع الزم برای جذب 

و به كارگيری كارشناساني خبره و مجرب دارای مهارت و تجربه كافي همچنين كمك به 

های كارشناسان با تجربه دفاتر شاهد و ايثارگر موجود و استفاده از پتانسيل  توانمندیارتقای 

اساتيد مشاور و جلب همکاری و تعامل با مركز مشاوره دانشگاه و ساير مراكز و منابع در 

تواند در ارتقای تحصيلي و كاهش و پيشگيری از مشکالت تحصيلي و  صورت لزوم مي

 يژه دانشجويان ورودی جديد مؤثر باشد.اجتماعي اين عزيزان به و

 اهداف طرح

 ارتقاء وضعيت تحصيلي و شکوفايي استعدادهای علمي دانشجويان شاهد و ايثارگر؛ -

سازی برای تقويت حس خود كارآمدی دانشجويان شاهد و  حمايت و زمينه -

 ايثارگر؛

 بهبود وضعيت تحصيلي دانشجويان شاهد و ايثارگر مشروط و در معرض مشروطي؛ -

 های علمي گروهي. تشويق و هدايت دانشجويان به سمت فعاليت -

 الزامات اجرای بهینه طرح

ها و  تقويت ساختار سازماني و جايگاه دفاتر امور شاهد و ايثارگر در پرديس -

های مستقل و اختصاص مکان مناسب و كارشناس مستقل به ويژه برای  دانشکده

 تحت پوشش خود دارند؛ دانشجوی شاهد و ايثارگر 100دفاتری كه بيش 
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های مهارتي برای توانمندسازی بيشتر مديران و كارشناسان دفاتر  برگزاری كارگاه -

ريزی درسي، كمك به  شاهد و ايثارگر و اساتيد مشاور؛ مانند ارتباط مؤثر، برنامه

دانشجويان دارای مشکالت عاطفي و رفتاری، اعتماد به نفس، مقابله با استرس و ... 

آشنايي و تسلط بر مقررات و های آموزشي به منظور  ارگاهو همچنين ك

 ؛ های آموزشي نامه آيين

كل امور دانشجويان شاهد و ايثارگر و  برآورد هزينه اجرای طرح توسط اداره -

 تخصيص اعتبارات الزم از طريق دانشگاه و بنياد شهيد و امور ايثارگران.

 مراحل اجرایی طرح

 یثارگر پردیس/ دانشکدهشرح وظایف دفتر امور شاهد و ا

اجرای طرح با محوريت دفتر امور شاهد و ايثارگر پرديس/ دانشکده و با مديريت مدير      

های دقيق و مستمر از سوی كارشناس دفتر  های مؤثر اساتيد مشاور و پيگيری دفتر و همکاری

در صورت  گيرد. )در موارد ضروری و شاهد و ايثارگر در دو مرحله به شرح ذيل انجام مي

كل امور دانشجويان و كاركنان شاهد و ايثارگر دانشگاه به منظور  وجود موانع، از ظرفيت اداره

شود.( برخي موارد ويژه دانشجويان ورودی جديد بوده و برخي ديگر  رفع موانع استفاده مي

 ويژه تمامي دانشجويان شاهد و ايثارگر مقطع كارشناسي است.

 دانشجو تا پایان نیمسال اول تحصیلیمرحله اول: شروع ثبت نام 

تهيه فهرست اسامي دانشجويان شاهد و ايثارگر شامل: مشخصات دانشجويي،  -

 ايثارگری و اطالعات شخصي)شماره تماس، رايانامه و غيره(؛

به منظور برقراری ارتباط دانشجويان و رايانامه همراه  شمارهاز  اطالعاتي تهيه بانك -

 در مواقع الزم؛

زم جهت برگزاری نشست عمومي با حضور رئيس پرديس/ دانشکده، هماهنگي ال -

مدير دفتر، اساتيد مشاور، كارشناس دفتر و دانشجويان شاهد و ايثارگر ورودی 

جديد در نيمسال اول سال تحصيلي )تا پايان مهر ماه( به منظور آشنايي دانشجويان 
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، ان موارد ضروریبا يکديگر و مسئولين شاهد و ايثارگر پرديس/ دانشکده و بي

همچنين آشنايي با های محيط تحصيلي جديد،  آشنايي و سازگاری بيشتر با ويژگي

 های آموزشي و دانشجويي؛ نامه مقررات و آئين

هستند يا در برخي از دروس   شناسايي دانشجوياني كه دارای بنيه علمي ضعيف -

ر، اظهار مشکل جدی دارند )از طريق بررسي كارنامه سنجش، نظر استاد مشاو

تقويتي برای آنان متناسب با دروس اخذ شده   های دانشجو و ...( و برگزاری كالس

 ها؛ های آموزشي و نظارت بر اجرای صحيح كالس نامه با رعايت آئين

های  ريزی الزم برای انجام مشاوره و هدايت تحصيلي در زمان هماهنگي و برنامه -

به ويژه برای  "راری و امتحاناتثبت نام، حذف و اضافه، حذف اضط "خاص نظير 

 ؛دانشجويان شاهد و ايثارگر ورودی جديد و دانشجويان انتقالي

جهت توانمندسازی دانشجويان و جلوگيری از  -های مهارتي  برگزاری كارگاه -

ريزی درسي، مديريت زمان و ...  های برنامه نظير: مهارت -های احتمالي  آسيب

بط با مسايل و مشکالت خاص دانشجويان های مرت همچنين آموزش برخي مهارت

شاهد و ايثار نظير: مهارت كنترل و مديريت استرس، مهارت تاب آوری، 

كل امور دانشجويان و كاركنان شاهد  با همکاری اداره... های ارتباط مؤثر و  مهارت

و ايثارگر، مركز مشاوره دانشگاه و دفتر مشاوره و ارتقای تحصيلي مستقر در 

کده )دفاتری كه تعداد دانشجويان كمتری تحت پوشش دارند پرديس/ دانش

كل امور  های مهارتي را به صورت مشترک و با هماهنگي اداره توانند كارگاه مي

 ؛دانشجويان و كاركنان شاهد و ايثارگر برگزار نمايند(

های ارتباطي مؤثر و مستمر بين دفتر شاهد و ايثارگر، استاد مشاور و  ايجاد راه -

 ان تحت پوشش؛دانشجوي

تعامل مستمر و مؤثر دفتر شاهد و ايثارگر پرديس/ دانشکده با كارشناسان دفاتر  -

مشاوره و ارتقای تحصيلي به منظور شناخت، پيگيری و حل مشکالت تحصيلي 
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و در صورت لزوم معرفي و راهنمايي دانشجو به دفاتر  دانشجويان شاهد و ايثارگر

پرديس/ دانشکده، مركز مشاوره دانشگاه و مشاوره و ارتقای تحصيلي مستقر در 

 كل امور شاهد و ايثارگر دانشگاه؛ اداره

تعامل مستمر و مؤثر دفتر شاهد و ايثارگر با كارشناسان آموزشي پرديس/ دانشکده  -

 برای شناخت، پيگيری و حل مشکالت تحصيلي دانشجويان شاهد و ايثارگر؛

های الزم  شجو و ارائه گزارشپيگيری فوری مشکالت روحي، رواني و عاطفي دان -

خانواده ريط )مددكاری، بنياد شهيد،  به منظور حل مشکل از طريق مراكز ذی

و  شناختي روان ،پزشکي روان برای دريافت خدمات( مراجع مرتبطساير و دانشجو 

 مددكاری اجتماعي؛

 بيان گزارشي ازو خانواده دانشجويان  با در صورت نياز حضوری و تلفني ارتباط -

 ها؛  به خانواده مشاوره دانشجويان و ارايه راهکارهای الزم وضعيت و

های مربوطه كه از  ارايه گزارش عملکرد در پايان هر نيمسال تحصيلي در قالب فرم -

سوی اداره كل امور دانشجويان و كاركنان شاهد و ايثارگر در اختيار دفتر شاهد و 

 گيرد. ايثارگر قرار مي

 دانشجو و مشاهده کارنامه تحصیلی مرحله دوم: اعالم نمرات

 بخش اول: دانشجویان مشروط و در معرض مشروطی

دريافت فهرست وضعيت تحصيلي دانشجويان شاهد و ايثارگر به تفکيك  -

وضعيت تحصيلي تا   معرض مشروطي به منظور بررسي در مشروطي و دانشجويان

برای نيمسال دوم  پانزدهم اسفند ماه برای نيمسال اول و تا پانزدهم مرداد ماه

  تحصيلي؛

ارجاع آنان نزد مدير دفتر  با اولويت دانشجويان مشروط و دانشجويان فراخوان -

شاهد و ايثارگر و استاد مشاور مربوطه و بررسي كارنامه دانشجو و انجام مشاوره 
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تحصيلي و اتخاذ تصميمات الزم تا پايان فروردين ماه برای نيمسال اول و دهم آبان 

 نيمسال دوم تحصيلي؛ماه برای 

تهيه بانك اطالعاتي از دانشجويان ممتازی كه توانمندی الزم به منظور برگزاری  -

های تقويتي برای دانشجويان شاهد و ايثارگر متقاضي را دارند. اين  كالس

توانند از مقاطع مختلف تحصيلي با اولويت دانشجويان شاهد و  دانشجويان مي

 ايثارگر باشند؛

بيني اقدامات الزم از قبيل برگزاری كالس تقويتي، تماس با  پيش ريزی و برنامه -

خانواده دانشجو، معرفي به دفاتر مشاوره و ارتقای تحصيلي و در صورت لزوم 

كل امور شاهد و ايثارگر برای حل مشکل دانشجو از  مركز مشاوره دانشگاه و اداره

 ربط با توجه به نوع مشکل؛ طريق مراجع ذی

مربوط به طرح جامع هدايت تحصيلي با دقت الزم و ارسال آن به های  تکميل فرم -

كل امور دانشجويان و كاركنان شاهد و ايثارگر حداكثر تا دهم ارديبهشت ماه  اداره

 برای نيمسال اول و بيستم آبان ماه برای نيمسال دوم تحصيلي؛

ب يابي به نتايج مطلو نشجويان تا دستدا تحصيلي وضعيت مستمرمؤثر و  پايش -

 كل امور شاهد و ايثارگر. توسط دفتر امور شاهد و ايثارگر و ارائه گزارش به اداره

 بخش دوم: دانشجویان شاهد و ایثارگر ممتاز

دريافت فهرست دانشجويان شاهد و ايثارگر ممتاز و شناسايي آنان حداكثر تا  -

 م تحصيلي؛پانزدهم اسفند ماه برای نيمسال اول و پانزدهم مرداد ماه برای نيمسال دو

های درسي دانشجويي سه يا چهار نفره متشکل از يك  تالش به منظور تشکيل گروه -

دانشجوی ممتاز، يك يا دو دانشجوی متوسط و يك دانشجو با بنيه علمي ضعيف با 

های علمي  رعايت تفکيك جنسيتي با هدف ارتقای سطح علمي و تشويق به فعاليت

 جمعي؛
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شاهد و ايثارگری كه ارتقاء معدل قابل توجهي دريافت فهرست اسامي دانشجويان  -

دارند و شناسايي آنان تا پانزدهم اسفند ماه برای نيمسال اول و پانزدهم مرداد ماه 

 برای نيمسال دوم تحصيلي )ويژه دانشجويان نيمسال دوم و باالتر(؛

های مناسب  تشويق دانشجويان شاهد و ايثارگر ممتاز و ارتقاء معدل با شيوه -

ری مراسم و ...( تا پايان ارديبهشت ماه برای نيمسال اول و شانزدهم آذر ماه )برگزا

برای نيمسال دوم تحصيلي. )تعريف حداقل معدل به منظور تعيين دانشجويان ممتاز 

و تعريف ميزان ارتقاء معدل به منظور تشويق متناسب با وضعيت آموزشي در 

گر پرديس/ دانشکده و همکاری ها و با نظر ستاد شاهد و ايثار پرديس/ دانشکده

 باشد(. كل امور شاهد و ايثارگر مي اداره
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 بخش نهم

 دانشجويان نمونه و ممتاز شاهد و ايثارگر
همه ساله  1388از سال به منظور تشويق دانشجويان ساعي و پرتالش شاهد و ايثارگر دانشگاه، 

وايثارگر دانشگاه تهران برگزار  همايشي تحت عنوان: همايش دانشجويان نمونه و ممتاز شاهد

مي گردد كه طي آن دانشجويان برتر شاهد و ايثارگر شاغل به تحصيل كليه دوره ها و مقاطع 

شركت در يك رقابت برابر در آيين ويژه ای كه با حضور مسئولين  پس ازتحصيلي دانشگاه 

ي گردد معرفي و تقدير مي برگزار م و...  دانشگاه، وزارت علوم و بنياد شهيد و امور ايثارگران

های  هدر شاخصسرآمدی  ،ايثارگر نمونه و ممتاز شاهد ومالک گزينش دانشجويان شوند. 

 و بر اساس آيين نامه ای است كه در ستاد امور شاهد وآموزشي و پژوهشي و فرهنگي 

با  كه در اين فصل به آن پرداخته ايم. خوشبختانه ايثارگر دانشگاه تصويب و ابالغ شده است

پيگيرهای انجام شده در سال های اخير اين همايش به سطوح باالتر گسترش يافته و 

دانشجويان شاهد و ايثارگر در سطح منطقه و كشوری نيز برگزيده و  مورد تجليل قرار مي 

 گيرند.
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آیین نامه انتخاب و معرفی دانشجویان نمونه و ممتاز شاهد و ایثارگر دانشگاه 

 تهران

ي چهره های ممتاز علمي، پژوهشي و فرهنگي سنّت حسنه ای استت  انتخاب و معرف

كه با هدف تترويج تالشتهای علمتي، پژوهشتي و فرهنگتي در ستطوح مختلتف و در مجتامع         

گوناگون به اجرا گذاشته مي شود. اين حركت ارزنده كه مدتها است در مجامع دانشگاهي نيز 

بسياری گرديده است. با توجته بته ستابقه     به اجرا در مي آيد، بحمداهلل منشاء بركات و خيرات

موجود و با بهره گيری از آيين نامه انتخاب دانشتجوی نمونته كشتوری، ابتالغ شتده از ستوی       

آیین نامه انتخاب و معرفی دانشجویان نمونـه و  "وزارت علوم، تحقيقات و فنتاوری،  

 تدوين مي گردد.  "ممتاز شاهد و ایثارگر دانشگاه تهران

 : اهداف 1ماده 

فراهم ساختن زمينه های ارتقاء سطح علمي ، آموزشي و پژوهشي دانشتجويان شتاهد و    الف(

 ايثارگر.

افزايش مراتب معنوی و تشويق دانشجويان تحت پوشش به پايبندی و گستترش اصتول و    ب(

 انقالبي. -ارزشهای اسالمي

رهنگتي و  شناسايي استعدادهای برتتر و معرفتي الگتوی مناستب در زمينته هتای علمتي، ف        ج( 

 اجتماعي در بين جامعه هدف. 

گسترش فعاليتهای گروهي و جمعي و ايجاد انگيزه برای حضور فعال در عرصته فعاليتهتای    د(

 علمي و دانشجويي.

 : تعاریف 2ماده 

 دانشجويي است كه:  دانشجوی نمونه و ممتاز شاهد و ایثارگر

 باشد؛ اين آيين نامه  3در زمره يکي از موارد بند الف ماده  -1
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به لحاظ ويژگي های علمتي، فرهنگتي و رعايتت شتئون دانشتجويي وايثتارگری سترآمد          -2

 دانشجويان ديگر در رشته تحصيلي خود باشد. 

 شامل فعاليتهای آموزشي و پژوهشي.  ویژگیهای علمی:

شامل فعاليتهای ايثتارگری، قرآنتي، اجتمتاعي، سياستي ، ورزشتي،       ویژگی های فرهنگی:

 هنری و ادبي.

شامل رعايت ضوابط و مقررات، رفتار، اخالق، اعتقادات  شئون دانشجویی و ایثارگری:

 ديني و مذهبي، دفاع از ارزشها، باليدن به ايثارگری، ترويج فرهنگ ايثار و شهادت.

 : شرایط شرکت کنندگان:3ماده 

دانشجوياني كه بر اساس ضوابط و مقررات وزارت علتوم، تحقيقتات و فنتاوری در    

ه تهران به تحصيل اشتغال دارند : )روزانه ، نوبتت دوم ، مجتازی و فراگيتر( بتا رعايتت      دانشگا

 شرايط زير مي توانند در اين رقابت شركت نمايند : 

%  و 25تعلق به يکي از مصاديق ايثتارگری:  همستر يتا فرزنتد شتهيد، جانبتاز        الف(

ماه و باالتر سابقه حضور  6رزمنده  % و باالتر( ،25باالتر، آزاده، فرزند و همسر )آزاده، جانباز 

 % با  حداقل سه ماه سابقه رزمندگي.15داوطلبانه در جبهه و جانباز  

 واحد درسي در مقطع كارشناسي. 45گذراندن حداقل  ب(

 كارشناسي ارشد. مقطعواحد درسي در 15گذرانيدن حداقل ج(

 .واحد درسي در مقطع دكترای حرفه ای 60گذراندن حداقل  د(

( حتداكثر تتا پايتان    PH.Dصويب طرح پيشنهادی رساله در مقطتع دكتتری تخصصتي )   ت ه(

 نيمسال ششم.
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دانشجوياني كه تا پايان شهريور ماه هرسال تحصيلي دانش آموخته متي شتوند متي     : 1تبصره

 شركت نمايند. انتخاب دانشجوی نمونهتوانند در سال تحصيلي بعد در

بار مي توانند به عنوان دانشجوی نمونه  یكتنها  دانشجويان در هر مقطع تحصيلي:  2تبصره 

و يا دانشجوی ممتاز انتخاب شوند ولي دانشجوئي كه بته عنتوان ممتتاز انتختاب گرديتده متي       

 تواند جهت انتخاب دانشجوی نمونه شركت كند.

داشتن حداقل معدل كل مندرج در جدول اين ماده و حداقل شش امتياز از بخش :  3تبصره 

 ( برای شركت در اين رقابت الزامي است. 7ي و ايثارگری )جدول ماده شئون دانشجوي

دانشجويان دارای سابقه محکوميت قطعي در كميته انضباطي دانشگاه / دانشکده و  : 4تبصره 

 يا ساير مراجع قانوني امکان شركت در اين رقابت را ندارند. 

شي و پژوهشي( و فرهنگي از مراجع ارائه تأييديه برای كليه فعاليتهای علمي )آموز:  5تبصره 

 ذيربط ضروری است.

ارايه مجوز از مراجع ذی ربط و گواهي در دست چاپ بودن از ناشر بترای كليته   :   6تبصره 

 تأليفات، ترجمه و يا گردآوری ضروری است.

حداقل معدل كل مورد نياز در مقاطع مختلف تحصيلي جهت پذيرش در بررسي اين آئتين   ه(

 ول زير مي باشد. نامه بشرح جد

 معدل کل مقطع

 15 كارشناسي ) فني و مهندسي ، علوم پايه و جغرافيا (

 16 كارشناسي ) ساير رشته ها ( 

 17 كارشناسي ارشد ناپيوسته

 16 دكترای حرفه ای )دامپزشکي(

 17 (PH.D)دكترای تخصصي 
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ته مربوطه از معتدل  : در صورتيکه معدل كل نفر اول هر يك از مقاطع تحصيلي در رشتبصره

كل مذكور در جدول فوق كمتر باشد و دانشجوی شاهد و ايثارگر نيز رتبه اول، دوم و يا سوم 

آن رشته را به خود اختصاص دهد، مي تواند متقاضي انتخاب دانشجوی نمونه شاهد و ايثارگر 

 باشد.   14باشد. در هر صورت معدل كل متقاضي نبايد كمتر از 

 

 اسبه امتیازات: نحوه مح4ماده 

دانشجويي و ايثارگری  به شترح زيتر متي    شئون حداكثر امتياز بخش های علمي، فرهنگي و 

 باشد.

 مقطع تحصیلی

 علمی 

 فرهنگی 

شئون 

دانشجوئی و 

 ایثارگری

جمع 

 پژوهشی آموزشی کل

 100 10 25 15 50 كارشناسي 

كارشناسي ارشد 

 ناپيوسته 
30 35 25 10 100 

ی دكترای حرفه ا

 )دامپزشکي(
40 25 25 10 100 

دكترای تخصصي 

(PH.D) 
20 45 25 10 100 
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 : نحوه محاسبه امتیاز بخش علمی5ماده 

 آموزشی  -5-1

از مجموع امتياز آموزشي، بخشي به معدل كل واحدهای گذرانده اختصاص داده مي شتود و  

 لق مي گيرد. بخش ديگر به معدل هر نيمسال تحصيلي دانشجو بر اساس جدول زير تع

 

 کارشناسی

معدل كل واحدهای 

گذرانده شده سقف 

 36امتياز 

 نحوه محاسبه امتياز

 6معدل( *-14)

 معدل در هر نيمسال 

 امتياز
 

 

معدل نيمسال های  

 تحصيلي

 

 

 

 امتياز 14حداكثر 

 نيمسال 8برای 

 

فني مهندسي 

،علوم پايه و 

 جغرافيا

 علوم انساني

 

16 – 15 

17 – 01/16 

18- 01/17 

19- 01/18 

20- 01/19 

17 – 16 

18- 01/17 

19- 01/18 

20- 01/19 

1 

25/1 

5/1 

75/1 

2 

 کارشناسی ارشد ناپیوسته

معدل كل واحدهای 

گذرانده شده سقف 

 25امتياز 

 نحوه محاسبه امتياز

 5معدل( *-15)
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معدل نيمسال های 

 تحصيلي

 

 

 امتياز  5حداكثر 

 نيمسال 4برای 

 

 امتياز ر نيمسالمعدل در ه

18-17 

19- 01/18 

20-01/19 

75/0 

1 

25/1 

 (PH.D)دکترای تخصصی 
معدل كل واحدهای 

گذرانده شده سقف 

 16امتياز 

 نحوه محاسبه امتياز

 4معدل( *-16)

 

معدل نيمسال های 

 تحصيلي

 

 

 امتياز  4حداكثر 

 نيمسال 4برای 

 

 امتياز معدل در هر نيمسال

18-17 

19- 01/18 

20-01/19 

5/0 

75/0 

1 

 دکترای حرفه ای عمومی 

معدل كل واحدهای 

گذرانده شده سقف 

 20امتياز 

 نحوه محاسبه امتياز

 4معدل( * -15)

 

معدل نيمسال 

 تحصيلي

 

 

 

 امتياز  20حداكثر 

 برای  ده  نيمسال

 

 امتياز معدل در هر نيمسال

16-15 

17- 01/16 

18- 01/17 

19- 01/18 

20-01/19 

5/0 

75/0 

1 

5/1 

2 



   77                                                                    دانشجويان نمونه و ممتاز شاهد و ايثارگر -نهمبخش 

امتحان جامع علوم 

 پايه 

 كشوری 

 امتياز عنوان

 5 اول 

 4 دوم تا چهارم 

 3 پنجم تا هفتم 

 2 هشتم تا دهم 

امتحان جامع پيش 

 كارورزی 

 كشوری 

  عنوان

 5 اول 

 4 دوم تا چهارم 

 3 پنجم تا هفتم 

 2 هشتم تا دهم 

 ت جامع علوم پايه و پيش كتارورزی در ستطح دانشتگاه    به نفرات اول، دوم، سوم امتحانا

 امتياز تعلق مي گيرد. 1و  2،  3به ترتيب 

        در صورت كسب عنوان در امتحان جامع علتوم پايته كشتوری و جتامع پتيش كتارورزی

 امتياز به امتيازات بخش آموزشي اضافه خواهد شد.  5كشوری تا سقف 

 

 پژوهشی -5-2

ب شده در بخش پژوهشي از سقف امتياز تعيتين شتده منتدرج    در صورتيکه مجموع امتياز كس

 بيشتر باشد صرفاً سقف امتياز تعيين شده محاسبه خواهد شد.  4در جدول ماده 

كليه فعاليتهای بخش پژوهشي بايد مرتبط با رشته در همان مقطع تحصيلي دانشجو  -1تبصره 

 انجام شده باشد. 
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رت مشتترک بتا اعضتای هئيتت علمتي دانشتگاه       كليه فعاليتهای پژوهشي كه بصتو  -2تبصره 

صورت گرفته است )در صورتي كه حتي اگر نام دانشجو بعد از نام عضو هئيت علمي باشتد(  

 امتياز مربوطه بدون در نظر گرفتن عضو هئيت علمي لحاظ ميگردد.

 مقاالت : -5-2-1

 چاپ و يا پذيرش هر مقاله برای چاپ، در مجالت معتبر ختارجي و مجتالت   الف(

علمي و پژوهشي دارای مجوز انتشار از وزارتين علوم، تحقيقات و فناوری و بهداشت، درمتان  

 و آموزش پزشکي.

 حداكثر امتياز تعداد نويسنده يا نويسندگان

 5 يك تا دو نفر

 4 بيشتر از دو نفر

در رشته های هنری ازجمله نقاشي ، معماری ، عکاسي و ساير رشته هتای  تبصره : 

صورتيکه اثر هنری توسط نشريات معتبتر داخلتي و ختارجي متورد تأئيتد وزارتتين        مشابه ، در

علوم ، تحقيقات و فناوری بته عنتوان اثتر هنتری برجستته معرفتي گتردد از امتيتازات ايتن بنتد           

 برخوردار ميگردد.

ترويجتي   –چاپ يا پذيرش هر مقاله برای چاپ درساير مجمو عه های علمتي  ب( 

ش عالي و پژوهشي داخل كشور، نشريات كثيراالنتشار يا ماهنامته  دانشگاهها و مؤسسات آموز

 های علمي تخصصي.

 حداكثر امتياز تعداد نويسنده يا نويسندگان

 2 يك تا دو نفر

 5/1 بيشتر از دو نفر
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ارائه يا چاپ مقاله )ستخنراني، پوستتر(  در كنفترانس هتا و مجتامع علمتي بتين         ج(

پژوهشتي متورد تأييتد وزارت علتوم ، تحقيقتات و       -يالمللي و داخلي و جشتنواره هتای علمت   

 فناوری و جشنواره طالب و دانشجويان بسيجي و شاهد و ايثارگر.

 حداكثر امتياز تعداد نويسنده يا نويسندگان

 2 يك تا دو نفر

 5/1 بيشتر از دو نفر

ه در رشته های هنری ازجمله نقاشي ، معماری ، عکاستي و ستاير رشتت   تبصره بند ب و ج : 

نفتر از استاتيد    2های مشابه در صورتيکه برجستگي و ممتاز بودن اثر هنتری بته تأييتد حتداقل     

 رشته های مربوطه رسيده باشد مشمول امتيازات بند ب و ج خواهد شد. 

 

 فعالیت های تحقیقاتی -5-2-2

فعاليت و همکاری در اجرای  هر طرح تحقيقاتي مصوب دانشگاه، واحتدهای تابعته و قطتب     

 علمي، طرح های ملي وتحقيقات كاربردی.های 

 نحوه اجرا

 حداكثر امتياز

دكترای حرفه  كارشناسي ارشد كارشناسي

 ای

دكترای 

 تخصصي

 7 4 5 3 مجری 

 4 3 3 2 همکار طرح 

به فعاليت و همکاری در اجرای طرح های ملي دو برابتر امتيتاز مربتوط بتر استاس       : 1تبصره 

 نحوه اجرا تعلق مي گيرد .

در صورت ارائه)پذيرش( يك طترح تحقيقتاتي در جشتنواره هتای متعتدد، صترفا        : 2صره تب

 امتياز يك بخش درنظرگرفته مي شود.
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امتياز كليه فعاليتهای پژوهشي دانشجويان كه بصورت مشترک انجام گرفته است؛  -3تبصره 

 به شرح جدول ذيل محاسبه مي گردد:

 تعداد پديد آورندگان اثر
 د آمورندگان اثر از امتياز مربوطهسهم هريك از پدي

 بقيه نفرات نفر اول

1 100% - 

2 90% 60% 

3 80% 50% 

4 70% 40% 

5 60% 30% 

 %25 %50 و باالتر 6

 

 تالیف کتاب  -5-2-3

 50هر يك از سطوح زيتر )بتاالی    تاليف هر كتاب چاپ شده يا در دست چاپ در

 صفحه در قطع وزيری(

تعداد نويسنده 

 ندگانيا نويس

 حداكثر امتياز

دكترای حرفه  كارشناسي ارشد كارشناسي

 ای

دكترای 

 تخصصي

 9 7 7 4 نفر 1

 6 5 5 3 نفره  2

 3 3 3 2 نفر به باال 2
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 اختراع، ابداع و نوآوری -5-2-4

به اختراع، ابداع و نوآوری دارای تأييديه از سازمان پژوهش های علمتي و صتنعتي   

های خوارزمي، ابن سينا، رازی، فارابي، طالب و دانشجويان بستيجي   ايران، دبيرخانه جشنواره

و شاهد و ايثارگر و ساير جشنواره ها و المپيادهتای متورد تأييتد وزارتتين علتوم، تحقيقتات و       

فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکي بر حسب تعداد نفرات بشرح جدول ذيتل امتيتاز   

 تعلق مي گيرد. 

 

 نوآوران تعداد

 ر امتيازحداكث

كارشناسي  كارشناسي

 ارشد

دكترای 

 حرفه ای

دكترای 

 تخصصي

 9 7 7 4 نفر 1 1

 6 5 5 3 نفره  2 2

 3 3 3 2 نفر به باال 2 3

 

به هر طرح تأييد شده توسط جشنواره های مذكور صرفاً يك بار امتياز تعلتق متي    : 1تبصره 

 گيرد اگر چه  در چند جشنواره تأييد شود. 

جدول  1به نفرات اول تا سوم المپياد های مورد تأييد وزارتين فوق همانند رديف  : 2تبصره 

 امتياز تعلق ميگيرد. 3هفتم به بعد همانند رديف  2نفرات چهارم تا ششم همانند رديف 

چنانچه دانشجو ضمن دارا بودن موارد مذكور، دانشتجوی استتعداد درخشتان نيتز     :  3تبصره 

 نمايد.  امتياز بيشتر كسب مي 2ز جدول فوق محسوب گردد در هر مرحله ا
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 ترجمه کتاب  -5-2-5

 50هر يك از سطوح زير )بتاالی   ترجمه هر كتاب چاپ شده يا در دست چاپ در

 صفحه در قطع وزيری(

 تعداد همکاران

 حداكثر امتياز

دكترای حرفه  كارشناسي ارشد كارشناسي

 ای

دكترای 

 تخصصي

 7 5 5 3 نفر 1

 6 4 4 2 نفره  2

 2 2 2 1 نفر به باال 3

 امتیاز( 25نحوه امتیاز دهی بخش فرهنگی )حداکثر  -6ماده 

 : ایثارگری -6-1

  امتياز.  12درصد  70تا  50جانباز 

  70تتا   50درصد، آزاده، فرزند و همستر شتهيد، فرزنتد و همستر جانبتاز       49تا  25جانباز 

 امتياز. 9درصد 

  ماه حضور در جبهه و فرزند و همسر آزاده  3% با حداقل 15ماه و باالتر، جانباز  6رزمنده

 امتياز. 6

  امتياز. 3درصد  49تا  25فرزند و همسر جانباز 

در صتورتيکه دانشتجو دارای چنتد نتوع ايثتارگری باشتد ايثتارگری ای كته دارای          -تبصره 

 بيشترين امتياز باشد محاسبه خواهد شد. 
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 فعالیت های قرآنی: -6-2

 م در مسابقات قرآن )حفظ، قرائت ، تفسیر ( و نهج البالغهکسب مقا -6-2-1

 درسطح دانشگاه ها كشوری بين المللي عنوان

 8 10 15 مقام اول 

 7 9 13 مقام دوم 

 6 8 10 مقام سوم 

 

 تألیف،  ترجمه یا گردآوری با موضوعات قرآنی -6-2-2

 درسطح دانشگاه ها در سطح كشوری در سطح بين المللي تعداد 

 6 8 15 يك نفره 

 4 6 8 دو نفر به باال 

تأليف دانشجويان رشته های علوم قرآني بتا موضتوعات قرآنتي در بختش پژوهشتي       تبصره :

 مورد رسيدگي قرار مي گيرد.

 عضویت در کانون های قرآنی، عترت و نماز  -6-2-3

 در سطح دانشکده ها  درسطح دانشگاه در سطح كشوری عضویتنحوه 

 2 4 6 عضو عادی  

عضو فعال )دارای 

 مسئوليت(

8 6 4 

مربيان قرآني دارای تأييديه از نهاد نمايندگي مقام معظم رهبری در دانشگاه هتا و يتا    تبصره :

 امتياز(. 5سازمان دارالقرآن كريم سازمان تبليغات اسالمي  )
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 فعالیتهای سیاسی و اجتماعی -6-3

 فرهنگی ایثار-عضویت در کانون  علمی -6-3-1

به ازای هر سال عضويت در كانون های علمي و فرهنگي ايثار دانشجويان شتاهد و ايثتارگر و   

 امتياز( 16زير مجموعه های آن به ترتيب زير امتياز تعلق مي گيرد. )حداكثر 

 امتياز نحوه عضويت

 2 عادی 

 4 فعال 

 

منزله عضتويت  عضويت در هسته های علمي فرهنگي دانشجويان شاهد و ايثارگر به تبصره:  

 در كانون علمي و فرهنگي ايثار مي باشد. 

 عضویت در سایر تشکل های دانشجویی قانونی: -6-3-2

به ازاء هر سال عضويت در تشکل های دانشجويي از جمله بسيج دانشجويي، تشکلهای دارای 

ه مجوز از هيأت نظارت دانشگاه، شورای صنفي، نهاد نمايندگي مقام معظم رهبری در دانشتگا 

و يا كميته ها و انجمن های علمي و پژوهشي دانشگاه و همچنين پايگاههای مقاومت بسيج بته  

 امتياز( 10ترتيب زير امتياز تعلق مي گيرد.)حداكثر امتياز اين بخش 

 امتياز نحوه عضويت

 1 عادی 

 2 فعال 

 در صورت عضويت همزمان در هر يك از موارد ياد شتده تنهتا بته يتك عضتويت      -تبصره 

 امتياز تعلق مي گيرد. 
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 عضویت در کانون های هالل احمر  -6-3-3

عضويت فعال در كانون های هالل احمر و گروه های امداد و نجات به ازای هر سال، امتياز 

 امتياز( 8زير تعلق مي گيرد. )حداكثر 

 امتياز نحوه عضويت

 2 عضويت فعال 

 4 قبه مشاركت و حضور در امداد رساني در حوادث غير متر

  مشارکت در تهیه نشریات دانشگاهی: -6-3-4

مشاركت و همکاری در تهيه نشريات دانشگاهي دارای مجوز از كميته ناظر بر 

نشريات دانشگاه ها و مشاركت در نشر و چاپ نشريات مرتبط با اداره كل امور دانشجويان و 

ذيل تعلق مي گيرد. )حداكثر  كاركنان شاهد و ايثارگر دانشگاه به ازاء هرسال همکاری امتياز

 امتياز( 8

 امتياز نحوه همکاری

 4 مدير مسئول يا سردبير

 2 عضو شورای سر دبيری و هيأت تحريريه

 1 همکاری

 تألیف،ترجمه یا گردآوری با موضوعات اجتماعی، سیاسی -6-4

رای تأليف با موضوعات اجتماعي، سياسي و موضوعات مرتبط با فرهنگ ايثار و شهادت؛ دا

تأييديه از هيأت نظارت بر نشريات و يا مشاركت در نشر و چاپ نشريات مرتبط با اداره كل 

 امتياز( 7امور دانشجويان و كاركنان شاهد و ايثارگر دانشگاه )حداكثر 

 چاپ شده و يا در دست چاپ  نحوه اجرا 

 7 يك نفره 

 5 دو نفر و به باال
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و ت های اداره کل امور دانشجویان مشارکت در برنامه ریزی و فعالی  -6-5

 :شاهد و ایثارگر كاركنان 

 حضور در گارگاههای آموزشی و فعالیتهای فرهنگی: -6-5-1

آموزشي و فوق برنامه دفاتر امور شاهد و  –حضور در فعاليت های فرهنگي 

ا، ايثارگر دانشکده ها و يا اداره كل امور دانشجويان و كاركنان شاهد و ايثارگر . )اردوه

 مراسم، همايش ها، جشنواره های ورزشي و ....(

 مشاركت نيمه فعال مشاركت فعال محل مشاركت

 1 3 دانشکده ها

 3 5 دانشگاه 

 مشارکت در طرح اساتید مشاور: -6-5-2

مشاركت فعال در طرح اساتيد مشاور ، تعامل با استاد مشاور ، تدريس دركالسهای        

 (.امتياز 10تقويتي )حداكثر 

 نيمه فعال فعال  نوع مشاركت

 3 5 تعامل با استاد مشاور 

 3 5 تدريس دركالسهای تقويتي 

بايد دارای تأييديه از طرف استاد مشاور دانشتجو باشتد و در    امتيازات بخش فوق ميتبصره : 

 صورت عدم وجود استاد مشاور ، توسط مدير دفتر امور شاهد و ايثارگر تأييد گردد.

 تهای ورزشی  فعالی -6-6

چنانچه دانشجويي موفق به كسب عناوين ورزشي شده باشد مطابق با جدول زيرامتياز تعلق    

 (امتياز12مي گيرد. )حداكثر
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 درسطح دانشکده ها  دانشگاه درسطح كشوری عنوان

 6 8 10 مقام اول 

 4 6 8 مقام دوم 

 2 4 6 مقام سوم 

در جشتنواره هتای ورزشتي دانشتجويان     عضويت در تيمهای ورزشتي  و شتركت    -1تبصره 

 امتياز. 4شاهد و ايثارگر، حداكثر 

به دانشجويان دارای كارت مربيگری و داوری در يکي از رشته هتای ورزشتي از    - 2تبصره 

انجمن ها و فدراسيون های ورزشي كه به تأييد اداره كل تربيت بتدني دانشتگاه رستيده باشتد     

 امتياز تعلق مي گيرد.   6حداكثر 

رجه مربیگری  و د

 داوری

 3درجه  2درجه  1درجه 

 2 4 6 امتياز

 فعالیتهای ادبی و هنری -6-7

 کسب رتبه در جشنواره ها:-6-7-1

چنانچه دانشجويي موفق به كسب عنوان در مسابقات و جشنواره های هنری و ادبي گردد  

 امتياز( 10امتياز ذيل تعلق مي گيرد. )حداكثر

 درسطح دانشکده ها  گاهدرسطح دانش كشوری عنوان

 4 9 10 مقام اول 

 3 6 9 مقام دوم 

 2 4 7 مقام سوم 

مرجع تأييد كننده عناوين در دانشگاه، معاونت دانشجويي و فرهنگي و در ختارج   -1تبصره 

 از دانشگاه مراجع ذيربط مي باشد.
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يگتری از  به دانشجوياني كه در يکي از رشته های هنری و ادبتي دارای متدرک مرب   -6-7-2

 بشرح جدول ذيل امتياز تعلق مي گيرد. 6اداره فرهنگ و ارشاد اسالمي مي باشد حداكثر 

 عالی ممتاز مقدماتی درجه مربیگری

 6 4 2 امتياز

 

به مشاركت و همکاری در كانون های ادبي و هنتری دانشتجويي بته ازاء هتر ستال       -6-7-3

 امتياز( 5يك امتياز تعلق مي گيرد.)حداكثر

 شئون دانشجویی و ایثارگری  -7ماده 

 امتياز( 10شاخص های امتياز شئون دانشجويي و ايثارگری به شرح ذيل مي باشد. )حداكثر 

 محدوده امتياز عنوان

 2تا  0 پايبندی به انجام فرايض ديني و متعهد بودن

 2تا  0 رعايت مقررات دانشجويي و هنجارهای اجتماعي

 2تا  0 واهرانرعايت پوشش اسالمي برادران و خ

 2تا  0 رعايت اخالق و احترام به اساتيد و دانشجويان و ....

  2تا  0 پايبندی به ارزشهای ايثارگری و اشتهار به ايثارگری

کمیته اجرایی انتخاب دانشجویان نمونة و ممتـاز پـردیس / دانشـکده     -8ماده 

 مستقل

رديس / دانشکده مستقل، كميته ای به منظور بررسي و معرفي دانشجويان واجد شرايط در هر پ

کمیته  اجرایی انتخاب دانشجویان نمونه و ممتاز شـاهد و ایثـارگر   "تحت عنوان 

 –متشکل از: مدير دفتر امور شاهد و ايثارگر)دبير(، معاون دانشتجويي  "پردیس / دانشکده

هبتری  فرهنگي، معاون آموزشي و تحصيالت تکميلي، مسئول دفترنهاد نمايندگي مقام معظم ر
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)در دانشکده/پرديس(، نماينده اساتيد مشاور )در صورت وجود(؛ به رياست رييس ستاد امتور  

شاهد و ايثارگر پرديس / دانشکده تشکيل مي گردد. ايتن كميتته پتس از بررستي، ارزيتابي و      

را  بته ستتاد مركتزی     پروندۀ سه نفر اول در هر مقطع تحصتيلي  پرونده های متقاضيان؛ داوری

 سال مي نمايد. دانشگاه ار

مرجع رسيدگي به امتيازات در هر يك از بخش های علمي، پژوهشتي ، فرهنگتي،    -1 تبصره

شئون دانشجويي و شئون ايثارگری در دانشکده ها و پرديسها بته ترتيتب معتاونين آموزشتي و     

فرهنگي به همراه نماينده نهاد نمايندگي مقام معظم  -تحصيالت تکميلي، پژوهشي، دانشجويي

 ری و مدير دفتر شاهد و ايثارگر دانشکده/پرديس مي باشندرهب

ستاد مرکزی انتخاب و معرفـی دانشـجویان نمونـه و ممتـاز شـاهد و        -9ماده 

 ایثارگر دانشگاه

جهتتت بررستتي پرونتتده هتتای ارستتال شتتده از پرديس/دانشتتکده هتتای مستتتقل، بتترای انتختتاب 

ستاد مرکـزی انتخـاب و   "عنوان دانشجويان نمونه  و ممتاز شاهد و ايثارگر، ستادی تحت

در اداره كتل   "معرفی دانشجویان نمونه و ممتاز شاهد و ایثارگر دانشـگاه تهـران  

 امور دانشجويان و كاركنان شاهد و ايثارگر دانشگاه با حضور اعضای زير تشکيل مي گردد: 

 معاون فرهنگي دانشگاه )رئيس ستاد(-1      

 اركنان شاهد و ايثارگر دانشگاه )دبير ستاد(مديركل امور دانشجويان و ك -2      

 مدير كل امور آموزشي و تحصيالت تکميلي دانشگاه  -3      

 معاون پژوهشي و فناوری دانشگاه يا نماينده ايشان  -4      

 مدير كل بنياد شهيد و امور ايثارگران تهران بزرگ يا نماينده ايشان  -5      

م، از ميان كل دانشجويان معرفي شده از هر مقطع، يك نفر را اين ستاد پس از بررسي های الز

كه باالترين امتياز را كسب كرده باشد به عنتوان دانشتجوی نمونته شتاهد و ايثتارگر و دو نفتر       
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بعدی را به ترتيب امتياز  كسب شده به عنوان دانشجوی ممتاز شاهد و ايثاگر انتخاب و معرفي 

% امتيتاز پژوهشتي بترای احتراز عنتوان      50آموزشتي و  % امتيتاز  70مي نمايتد. )كستب حتداقل    

 ، الزامي مي باشد(شاهد و ایثارگر دانشگاه دانشجوی نمونه

در صورت عتدم احتراز شترايط دانشتجوی نمونته توستط متقاضتيان ، سته نفتر از           -1تبصره 

 دانشجويان هرمقطع به عنوان دانشجوی ممتاز شاهد و ايثارگر انتخاب و معرفي مي گردند.

ستاد مي تواند در صورت لزوم جهت انجام بررسي های بيشتر نستبت بته تشتکيل     - 2 تبصره

 كميته های داوری مركزی اقدام نمايد.

 امتیازات دانشجویان نمونه و ممتاز  شاهد و ایثارگر دانشگاه تهران -10ماده 

و ممتتاز   دانشجوياني كه مطابق اين آئين نامه از طريق ستاد مركزی به عنوان دانشجويان نمونه

 11انتخاب مي شوند، توسط اداره كل امور دانشجويان و كاركنان شاهد و ايثارگر بشرح ماده 

 مورد تشويق قرار مي گيرند.

در صورتي كه امتيتاز دو دانشتجو در بررستي پرونتده هتا برابتر باشتد، اولويتت بتا           :1تبصره 

و امتيتاز پژوهشتي    دانشجوئي است كته دارای امتيتاز آموزشتي بيشتتری در مقطتع كارشناستي      

 بيشتری در مقاطع تحصيالت تکميلي باشد. 

: هدایا و جوایز دانشجویان نمونـه و ممتـاز شـاهد و ایثـارگر دانشـگاه      11ماده 

 تهران 

هدايا و جوايز دانشجويان نمونه و ممتاز شاهد و ايثارگر در جلسه ستاد امتور شتاهد و ايثتارگر    

ته و در همايش تجليل از دانشجويان نمونه و ممتاز دانشگاه تهران مورد تصميم گيری قرار گرف

 شاهد و ايثارگر اهداء خواهد شد.
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ماده در جلسه مشترک شتورای متديران دفتاتر امتور شتاهد و       12اين آيين نامه در  -12ماده 

ايثتتارگر و متتديران كتتل امتتور آموزشتتي و تحصتتيالت تکميلتتي دانشتتگاه تهتتران در تتتاريخ     

امور شاهد و ايثارگر دانشگاه پيشنهاد گرديد و در جلسه مورخ  بررسي و به ستاد 16/12/1387

ستاد امور دانشجويان شاهد و ايثارگر دانشگاه تهران مورد تصويب قرار گرفتت   12/11/1388

  و از تاريخ تصويب الزم االجرا مي باشد.
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 بخش دهم

 كانون علمي و فرهنگي دانشجويان شاهد و ايثارگر 
نگي ايثار دانشجويان شاهد وايثارگر دانشگاه تهران تشکلي است كه از  كانون علمي و فره

فعاليت خود را آغاز نموده است. اعضای شورای مركزی  اين تشکل بر اساس   1388سال 

د. نحوه نرأی مستقيم دانشجويان عضو اين كانون و برای  مدت يکسال انتخاب مي شو

كانون بر اساس آئين نامه ای است كه در انتخابات، شرايط عضويت و گستره وظايف  اين 

 اين فصل به آن پرداخته شده است.  

 

 مقدمه
معاونت دانشجويي وزارت علوم، تحقيقات و فناوری با همکاری معاونت فرهنگي بنياد شهيد   

و امور ايثارگران در راستای اجرای رسالت خود كه همانا ارتقا منزل ت اجتماعي و 
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د و ايثارگر است به منظور اجرايي شدن شعار هويت مداری خودباوری دانشجويان شاه

جمعي، آئين نامه تشکيل كانون ايثار دانشجويان شاهد و ايثارگر در دانشگاه ها و مؤسسات 

 آموزش عالي را تهيه كرده است.

 

 فصل اول:
 : تعاریف1ماده 

مؤسسات  فرهنگي دانشجويان شاهد و ايثارگر دانشگاه ها و -. كانون : تشکل علمي1-1

 آموزش عالي.

 . اداره كل: اداره كل امور دانشجويان شاهد و ايثارگر وزارت علوم، تحقيقات و فناوری.2-1

 . بنياد: بنياد شهيد و امور ايثارگران )با نمايندگي اداره كل آموزش عالي(.3-1

 .ستاد: ستاد شاهد و ايثارگر دانشگاه.4-1

 -در دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي وزارت . دانشجو: دانشجويان شاهد و ايثارگر 5-1

 علوم، تحقيقات و فناوری.

 . دبير ستاد : مدير امور دانشجويان شاهد و ايثارگر دانشگاه و مؤسسه آموزش عالي.6-1

 : اهداف2ماده 
نمودن هويت مداری با  تبلوربه منظور توانمند سازی، عزت مندی و روحيه خودباوری و م

 ، دانشجويان شاهد و ايثارگر«كانون » شود.  اهداف زير تشکيل مي

 . حفظ و حراست از آثار و پيام شهيدان و ايثارگران و ترويج فرهنگ ايثار و شهادت.1-2

 . تقويت نقش دانشجويان در عرصه های علمي و فرهنگي كشور.2-2

. ايجاد زمينه ای مناسب برای همفکری و مشاركت بيشتر اين دانشجويان در مسائل 3-2

 موزشي و فرهنگي.آ

 . انسجام بخشي و تقويت فعاليت های فرهنگي دانشجويان.4-2

. زمينه سازی مناسب جهت ارزيابي ميزان تأثيرگذاری فعاليت ها و مقايسه آنها در سطح 5-2

 دانشگاه ها.
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 . نماياندن قوت و توانمندی های دانشجويان شاهد و ايثارگر در دانشگاه ها.6-2

حيه خودباوری و كارگروهي در ميان دانشجويان شاهد و ايثارگر . رشد و ارتقا رو7-2

 دانشگاه ها.

. برنامه ريزی برای ارتقا سطح علمي و فرهنگي دانشجويان با همکاری و مشاركت ديگر 8-2

 انجمن های علمي.

 . سازماندهي نيروهای پراكنده دانشجوئي و هدايت آنها به سوی كار گروهي.9-2

مکانات موجود نهادهای مرتبط جهت داير نمودن دوره های كارآموزی . بهره گيری از ا10-2

 و آموزش عملي ضمن تحصيل.

 

 فصل دوم: ارکان و تشکیالت
 : هیأت مؤسس3ماده 

نفر از دانشجويان شاهد و ايثارگر را به عنوان  5مدير شاهد و ايثارگر دانشگاه موظف است 

 هيأت موسس كانون تعيين نمايد.

منحل مي « كانون»سس پس از تشکيل مجمع عمومي و شورای مركزی : هيئت مؤ1تبصره 

 شود.

 : مجمع عمومی4ماده 
تشکيل مي شود و باالترين ركن تصميم گيرنده در « كانون»اين مجمع از اعضای اصلي 

 است.« كانون»

 : شورای مرکزی کانون5ماده 
برای مدت يك سال از نفر علي البدل مي باشد كه  2نفر عضو اصلي و  5اين شورا متشکل از 

 طريق انتخابات مجمع عمومي انتخاب مي شوند.

 شرايط عضويت اين افراد به شرح ذيل است:

 . حداقل دانشجوی نيمسال دوم باشد.1-6
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 . سابقه مشروطي نداشته باشد.2-6

 . محکوميت انضباطي نداشته باشد.3-6

 اشد.. عضو شورای مركزی ساير تشکل های دانشجويي در دانشگاه نب4-6

 : اعضای کانون6ماده 
 به دو دسته تقسيم مي شوند:« كانون»اعضای 

الف( اعضای اصلي: به دانشجويان شاهد و ايثارگر دانشگاه كه دركانون فعاليت مي كنند 

 اطالق مي گردد.

ب( اعضای افتخاری : به دانشجويان غير شاهد و ايثارگر عالقه مند اطالق مي گردد كه در 

 كنند.كانون فعاليت مي 

: دانش آموختگان شاهد و ايثارگر هر دانشگاه مي توانند حداكثر سه سال بعد از 2تبصره 

 باشند.« كانون»فراغت از تحصيل در هر مقطع در عضويت 

 

 فصل سوم: شرح وظایف و نحوه تشکیل جلسات
 : وظایف مجمع عمومی7ماده 

 تعيين اعضای شورای مركزی از طريق انتخابات -

 و ارائه پيشنهادهای مورد نياز به شورای مركزی« كانون»ه های اجرا شده بررسي برنام -

 «كانون»تدوين اولويت ها و استماع گزارش ساالنه شورای مركزی  -

: جلسات مجمع عمومي با حضور حداقل نصف به عالوه يك در نوبت اول و با 3تبصره 

أی مثبت نصف بعالوه حضور هر تعداد در نوبت دوم رسميت مي يابد مصوبات جلسه با ر

 يك حاضرين الزم االجراست، لکن در موارد ذيل:

 ( عزل يا انتخاب اعضای شورای مركزی و انتخاب اعضای جديد1

 ( انتخاب اعضای شورای مركزی2

 ( پيشنهاد انحالل به ستاد3

 ( تغيير اساسنامه4



 راهنمای آشنايي نودانشجويان شاهد و ايثارگر بادانشگاه، قوانين و مقررات آموزشي                  96

 
 

 رأی دو سوم اعضا ضروری است.

سوی مجمع عمومي تصميم گيری نهايي در : در صورت پيشنهاد انحالل قطعي از 4تبصره 

 مورد آن به عهده ستاد مي باشد.

از برگزاری جلسه مجمع عمومي، دبير ستاد،جلسه « كانون» : درصورت استنکاف دبير5تبصره 

اعضاء برگزار مي كند و مصوبات اين جلسه الزم االجر  1/5مجمع عمومي را با درخواست 

 است.

 : وظایف شورای مرکزی 8ماده 
رسيدن به «كانون » . تصويب برنامه های پيشنهادی و تعيين خطي مشي های اجرايي ی 1-8  

 اهداف مطرح شده در آئين نامه

فرهنگي  -. تعيين راهکارهای مناسب برای تعامل سازنده با ساير تشکل های علمي2-8  

 دانشگاه و ساير دانشگاه ها

 مجمع عمومي جهت تصويب . پيشنهاد اصالح ساختار، مواد اساسنامه، به3-8  

 «كانون» . تهيه، تدوين و تصويب آئين نامه های داخلي و انتخابات 4-8  

 : نحوه تشکیل و اداره جلسات9ماده 
با حضور نصف به عالوه يك اعضا رسميت پيدا « كانون» . جلسات شورای مركزی 1-9

 مي كند. مصوبات با رأی اكثريت حاضرالزم االجرا است.

 ابات شورای مركزی، وظايف شورای مركزی را هيأت مؤسس برعهده دارد.. تا انتخ2-9

. شورای مركزی موظف است پس از انتخابات تشکيل جلسه داده و نسبت به تعيين 3-9

 دبير كانون از ميان اعضای شورا اقدام و آن را به رئيس ستاد معرفي كند.

ی شورای مركزی با رأی . اعضای شورا، مسئولين واحدهای ديگر را از ميان اعضا4-9

گيری انتخاب و به اعضا معرفي مي كنند. هر كانون مي تواند واحدهای متعددی از جمله 

 :آموزشي، پژوهشي، فناوری، فرهنگي، قرآني، ادبي، مالي و پشتيباني ايجاد نمايد.

 : وظایف دبیر شورای مرکزی: 10ماده 
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ای حضور در جلسات . برگزاری جلسات مجمع عمومي و دعوت از اعضا بر1-10

 «كانون» عمومي و برنامه های 

. تشکيل جلسات منظم برای بررسي و ارائه برنامه ها و راهکارهايي درخصوص 2-10

 «كانون»فعاليت های 
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 فصل چهارم: اعتبارات
بر اساس برنامه های ارائه شده به صورت عملياتي هر « كانون». بودجه مورد نياز  12ماده 

ساله توسط معاونت دانشجويي وزارت علوم و معاونت فرهنگي بنياد شهيد و امور 

عيين مي گردد. مديران امور دانشجويان شاهد و ايثارگر موظفند بر اساس ايثارگران ت

برنامه های مصوب بودجه الزم را به كانون ها اختصاص دهند. دانشگاه ها براساس 

بودجه ساليانه خود موظف مي باشند ضمن ارائه فضا و ساير امکانات الزم برای استقرار 

 وق برنامه دانشجويان را بعمل آورد.پشتيباني برنامه های فرهنگي و ف« كانون»

 فصل پنجم: ابالغ، اجرا و تفسیر آئین نامه
: ستاد مركزی وزارت متبوع مرجع تفسير آيين نامه و تدوين و تصويب  13ماده 

دستورالعمل های تکميلي آن است. همچنين وظيفه نظارت عاليه بر حسن اجرای اين 

از مديركل امور دانشجويان شاهد و  آيين نامه در دانشگاه بر عهده شورای متشکل

ايثارگر وزارت متبوع و مديركل آموزش عالي بنياد و رئيس بنياد شهيد و امور ايثارگران 

 استاني كه دانشگاه در آن واقع است.

های دانشگاه ها موظفند كه گزارش فعاليت های خود را در هر سال « كانون: »7: تبصره 

امور ايثارگران استان ارائه نمايد. معاون فرهنگي بنياد تحصيلي به ستاد و بنياد شهيد و 

موظفند به «كانون»شهيد و امور ايثارگران هر استان و دبير ستاد شاهد و ايثارگر دانشگاه 

 را به بنياد و اداره كل ارائه نمايد.« كانون»ترتيب عملکرد 

ها فعال بوده هايي كه پيش از ابالغ اين آئين نامه در دانشگاه « كانون: »14ماده 

 ماه وضعيت خود را با مفاد اين آئين نامه منطبق كنند. 2اند،موظفند ظرف مدت 

 1387/11/15تبصره در تاريخ  7ماده،  15فصل،  5: اين آئين نامه در يك مقدمه، 15ماده 

به تصويب شورای طرح و برنامه شاهد رسيد و برای اجرا به كليه ستادهای شاهد و 

 و مراكز آموزش عالي كشور ابالغ شد. ايثارگر دانشگاه ها
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