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 كارشناسی  دوره 

 

 :آموزشی  تسهیالت  مشمول  ایثارگر  و   شاهد  دانشجویان

 باالتر   و  %25  جانبازان    1-

 آزادگان    2-

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

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

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

 

  در  انتخابي  مجاز  واحد  حداكثر.  كند  درسي انتخاب  واحد  ۲0  حداكثر  و  ۱۲ل  حداق  است  الزم  تحصيلي  نيمسال  هر  در  دانشجو  - 7 ماده 

 .است درسي واحد  6 تابستان دوره

 : 7  ماده  به  الحاقی  1  بصرهت   1-

 8  حداكثر  تابستان  سال   نيم   در  ماده   اين  ضوابط  با رعايت   تواند   مي   باشد  باالتر   و   ۱4  ايثارگر  و   شاهد   دانشجوی  كل  معدل  كه   صورتي  در

 .نمايد انتخاب درسي واحد

 : 7  ماده  به   الحاقی 2  تبصره   2-

 .نمايد انتخاب درسي  واحد ۱0 حداقل ستاد كميته منتخب  تأييد با  تحصيلي سال نيم دو  در حداكثر تواند مي ايثارگر و شاهد دانشجوی

 تحصيلي  نيمسال  در  آموزشي  گروه تأييد   با  اينصورت دانشجو  در  باشد،  ۱7  حداقل   نيمسال  يك  در  دانشجويي  نمرات معدل اگر  .1  تبصره

 .نمايد درسي اخذ  واحد ۲4 تا  حداكثر تواند  مي  بعد

  وی  كل   معدل  كه  بشرطي  باشد،  داشته   درسي باقي  واحد  ۲4  حداكثر  آموختگي،  دانش  برای  آخر  نيمسال  در  دانشجو  چنانچه  .2 تبصره

 .نمايد درسي اخذ واحد ۲4 تا  تواند  مي باشد،  ۱0 باالی

 واحدهای   تواند  مي  آموزشي،  گروه  تأييد   با  آموخته شود،  دانش  درسي  واحد  8  حداكثر  گذراندن  با  دانشجو  كه  خاص  شرايط  در  .3  تبصره

 .نمايد اخذ تابستان دوره در را مذكور

 : 7  ماده    3تبصره  به  الحاقی  تبصره    3-

 منتخب  كميته  تاييد  با  تواند  مي   باشد  داشته  دوره تحصيلي  واحدهای  اتمام  برای  درسي  واحد  ۱0  حداكثر  كه  ايثارگر  و  شاهد  دانشجوی

 .نمايد  انتخاب تابستان نيم سال در را مذكور واحدهای ستاد

 .كند  استفاده ماده   اين 3 و  ۲ تبصره مفاد از تواند نمي  همزمان دانشجو .4 تبصره

  و   موجه  داليل  به  بنا  آموزشي،  تشخيص گروه  به  نيمسال  هر  پايان  در  دانشجو  باقيمانده  يا  انتخابي  واحدهای  كه  صورتي  در  .5  تبصره

 وی  تحصيلي  سنوات  در  كامل   نيمسال  يك  عنوان  به  نيمسال   اين  اينصورت  برسد در   درسي  واحد  ۱۲  از  كمتر  به  دانشجو  اراده  از  خارج

 شرايط  در ديگر،  عبارت  به. )است تأثير بي ( ماده همين ۱ تبصره موضوع) دانشجو  شدن ممتاز يا  شدن  مشروط  در اما مي شود، محسوب

 ).شود نمي محسوب ممتاز  شد باالتر و  ۱7 و اگر نيست مشروط  شد ۱۲ از كمتر دانشجو معدل اگر مذكور،
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 : 7  ماده 5  تبصره   به   الحاقی تبصره   4-

 و موجه داليل به بنا ستاد، منتخب  كميته به تشخيص تحصيلي سال  نيم پايان در دانشجو  مانده باقي يا  انتخابي واحدهای كه صورتي در

 نمي   محسوب  مشروط  دانشجو  ،در آن ترم  ۱۲  ازبا معدل كمتر    صورت  اين  در   برسد،   درسي   واحد   ۱4از    كمتر  به  دانشجو  اراده  از  خارج

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

 انتخاب  برای  درس،  هر  در  قبولي  نمره  كسب  عدم  يا   حذفرت  صو  در  دولتي،   دانشگاههای  در  رايگان  آموزش  مشمول  دانشجوی  -12  ماده 

 امنای  هيأت مصوبه طبق هزينه مربوط پرداخت به موظف باشد  شده تمام دانشجو تحصيلي مجاز سنوات كه در صورتي درس، آن مجدد

 .باشد  مي  دانشگاه

 :12 ماده  به   الحاقی تبصره   5-

 دانشجوی   درس  حذف  صورتيکه  در  همچنين.  مي باشند   هزينه  پرداخت  از  معاف  يکبار  مردودی  دروس  برای  ايثارگر  و  شاهد  دانشجويان

 .باشد مي  معاف هزينه پرداخت از باشد  گرفته ستاد انجام  تأييد   با  ايثارگر و شاهد 

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

 .است سال چهار پيوسته

 : 15  ماده  به  الحاقی  تبصره    6-

 كارشناسي  دوره  در  و  سال  نيم  يك  ناپيوسته  و كارشناسي  كارداني  های  دوره  در  ايثارگر  و  شاهد  دانشجويان  تحصيل  مجاز  مدت  حداكثر  به

 .مي شود اضافه سال نيم دو پيوسته

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

مدت   اين  در  دانشجو  چنانچه.  دهد  افزايش  را  تحصيل  مجاز  مدت  پيوسته،  كارشناسي  برای دوره  نيمسال  دو   حداكثر  و  ناپيوسته  كارشناسي

 .شد خواهد محروم تحصيل ادامه از نشود آموخته دانش

 .شود   مي  دريافت  رايگان  آموزش  دانشجويان مشمول  از  دانشگاه  امناء  هيأت  مصوب  تعرفه  طبق  تحصيلي  سنوات  افزايش  هزينه  .2  تبصره

  و  تکاليف   انجام   كالس،   در  فعاليت  و   حضورس  براسا  و   درس  آن  مدرس  توسط  درس  هر   در   دانشجو  تحصيلي  پيشرفت  ارزيابي   -16 ماده 

 .شود مي محاسبه بيست تا صفر از صورت عددی به  و  شود مي  انجام امتحانات نتايج

 .است الزامي نظری دروس برای كتبي آزمون برگزاری .1 تبصره

 : 16 ماده 1 تبصره  به  الحاقی   تبصره    7-

  زمان   مدت   افزايش   به   نياز  مجروحيت  از  توانايي ناشي   عدم  بدليل   كه  جانباز   دانشجوی  برای  ترم(   پايان  و   ترم  )ميان   امتحان  زمان  مدت

 .است افزايش قابل آن معمول  زمان مدت برابر  ۲ تا حداكثر اعالم دبيرستاد، و تشخيص به بنا  باشد،  مي امتحان

  با   مصوب،  درسي   برنامه  در  كه   دروسي  و  در عرصه  كار  صحرايي،  عمليات  كارورزی،  و  كارآموزی  دبيری،  تمرين  دروس  نمرات  . 2  تبصره

 تحصيلي ميسر  نيمسال  يك  طول  در  آنها  تکميل  مربوط،  آموزشي  گروه  تأييد   و  مدرس  به تشخيص  كه  صورتي  در  شود،   مي  ارائه  پروژه

 .مي شود انجام  ۱4 ماده نامه شيوه طبق ناتمام   نمره شدن قطعي  شود، مي  تلقي  ناتمام نباشد، 

 .است الزامي حضوری  های دوره درس جلسات تمام در دانشجو حضور -17 ماده
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 دانشجو   غيبت  چنانچه  كند،  غيبت  درس  آن  نيمسال  پايان  امتحان  جلسه  در  يا   جلسات  3/    ۱6  از  بيش  درسي  در  دانشجو  اگر  . 1 تبصره

ي  م  حذف  درس  آن  موجه،  تشخيص  صورت  در  و  صفر  درس  آن  نمره  شود،  داده  تشخيص  موجه  غير دانشگاه  آموزشي  شورای  تشخيص  به

 نيمسال  يك  عنوان  به  مذكور  نيمسال  ولي   نيست  الزامي  دانشجو  برای  نيمسال  طول  در  واحد  ۱۲  نصاب  حد   رعايت   صورت  اين   در.  شود

 .شود مي محسوب وی تحصيلي سنوات جزو كامل 

 : 17 ماده 1 تبصره  به الحاقی تبصره   8-

 چنانچه . باشد مي ستاد منتخب كميته با يا امتحان درس جلسات در  ايثارگر و شاهد دانشجوی غيبت بودن  موجه غير يا موجه تشخيص

  يا  و  صدمات جنگ  از  ناشي  پزشکي  معالجات   انجام  دليل  به  دروس  يا   درس  امتحان  جلسات  ايثارگر در  و  شاهد   دانشجوی  موجه  غيبت

 تا  حداكثر تواند  مي  ستاد  منتخب كميته تأييد  با  كند  شده شركت  اخذ دروس يا   درس امتحان در نتواند دانشجو و  باشد  آن از متأثر  آالم

 تبصره   مطابق  و  شود  مي  مذكور حذف  دروس  يا  درس  صورت  اين  غير  در  نمايد،   شركت  دروس  يا  درس  در امتحان  بعدی  سال  نيم  پايان

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

 ".شد نخواهد بعدی دروس

  از  قبل   دانشگاه   آموزشي  شورای  تأييد  و  دانشجو كتبي  درخواست  با   تحصيلي نيمسال  يك دروس  تمام   حذف   خاص،   شرايط  در   .2  تبصره 

 .است امکانپذير تحصيلي سنوات در احتساب با  و امتحانات شروع

 : 17 ماده 2  تبصره   به   الحاقی تبصره   9-

  تا ستاد  منتخب كميته  تأييد و  ايثارگر و  شاهد  كتبي دانشجوی درخواست با   تحصيلي سال  نيم   يك دروس كليه  حذف خاص،  شرايط در

 برای   فقط   تبصره  اين   از  استفاده(  .شود  نمي  محسوب  دانشجو  تحصيلي  سنوات  جزو  سال  نيم  اين.  است  پذير  امتحانات امکان   شروع  از  قبل

 ).باشد  مي  مجاز نيمسال دو

 صرفا    نيمسال،  پايان  امتحانات  شروع  از  قبل  هفته  دو  تا  اضطرار  صورت  در  ماده،  اين  ۱  تبصره  مفاد  رعايت  با  تواند  مي  دانشجو  .3 تبصره

 .نشود واحد ۱۲ از كمتر دانشجو باقيمانده   واحدهای  تعداد كه آن شرط به كند  حذف آموزشي گروه  تأييد با را نظری درس يك

 : 17  ماده   3  تبصره  به  الحاقی  تبصره    10-

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

 .است ۱0 درس هر  در قبولي  نمره حداقل - 18 ماده

  دروس   يا  درس  بعدی،  های  نيمسال  در  چنانچه  نکند  كسب  قبولي  نمره  درس  چند  يا  يك  در  نيمسال  هر  در  كه  دانشجويي  .1  تبصره

  اين  اما  ماند  مي  باقي  و  ثبت  فقط  دانشجو،  تحصيلي  نمرات  ريز  در  قبلي  مردودی  های  نمره  تمام  يا  نمره  بگذراند،   قبولي  نمره  با  را  مذكور

 .بود خواهد دوره كل ميانگين محاسبه مالک  درس آن در قبولي نمره آخرين صرفا   و اثر بي  دوره كل  ميانگين محاسبه در ها  نمره

 :18 ماده 1 تبصره  به  الحاقی  تبصره   11-

 مشروط  شود،  نمي  محسوب  آن  نمرات  ميانگين  در  و  تحصيلي حذف  كارنامه  از  ايثارگری  و  شاهد  دانشجوی  درس  عنوان  5  مردودی  نمرات

 .نمايد اخذ مزبور دروس در را ۱۲ نمره حداقل های بعد سال نيم در براينکه

 و  باشد  مي   آموختگي  دانش   هنگام   در  تحصيلي  دوره  كل  ميانگين  محاسبه  برای  صرفا   ،۱  تبصره  از  استفاده  با   دروس  گذراندن  .2 تبصره

 .كند  نمي خنثي را قبل های  نيمسال در دانشجو مشروطي



 هد و ایثارگر امقررات آموزشی دانشجویان ش

  
 

4 

 .شود  نمي  كنند،  مي  دريافت  مردودی  نمره  انضباطي،  كميته  حکم   يا  و   تقلب  دليل  به  كه  دانشجوياني  شامل  ماده  اين  تسهيالت  .3  تبصره

 در   و  شود  مي  تلقي  مشروط  نيمسال  آن  در  دانشجو  باشد،  ۱۲  از  كمتر  تحصيلي  نيمسال  هر  در  دانشجو  نمرات  ميانگين  چنانچه  - 19  ماده

 .كند  انتخاب درسي واحد ۱4 تا   تواند مي حداكثر بعدی نيمسال

 يا   متوالي  از  اعم  نيمسال  3  پيوسته  كارشناسي  دوره  در  و  نيمسال  دو  ناپيوسته  كارشناسي  و  كارداني  دوره  در  دانشجويي  چنانچه  .تبصره

 .شود مي محروم تحصيل از باشد، شده  مشروط متناوب

 : 19  ماده تبصره  به  الحاقی   تبصره   12-

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

  كارشناسي   دوره   در  و   نيمسال  يك  اپيوسته،ي نكارشناس  و   كارداني  دردوره   تحصيل،  مجاز  سنوات  رعايت  با   تواند  مي   دانشجو  -20  ماده

 .كند  استفاده تحصيلي مرخصي از نيمسال دو حداكثر پيوسته

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

 بدون   و  تحصيلي  نيمسال  دو  حداكثر  آموزشي،  شورای  و   دانشگاه   معتمد  پزشك  تأييد  صورت  در  پزشکي،  مرخصي  مجاز  مدت  .2 تبصره

 .است  تحصيلي سنوات در احتساب

 : 20  ماده  2 تبصره  به   الحاقی تبصره   13-

  و  ستاد  تأييد   و  مربوط  مدارک  ارائه  با   باشد  آن  از  آالم متأثر  يا  و  جنگ  صدمات   از  ناشي  پزشکي  معالجات  برای  مرخصي  كه  صورتي  در

   .شود نمي محسوب دانشجو تحصيلي سنوات نيمسال جزو آن دانشگاه،  پزشك

 احتساب   بدون  و  تحصيلي  نيمسال  دو   تا  حداكثر.(  ..و  والدين  يا  همسر  مأموريت  مانند)  تحصيلي  مرخصي  مصاديق  ساير  بررسي .3  تبصره

 .است دانشگاه آموزشي شورای  اختيار در مجاز، سنوات در

 آن   در  مندرج  های  تبصره  و ماده  اين  در  مذكور  های  مرخصي  مجموع  از  دانشگاه  آموزشي  شورای  تشخيص  با   تواند  مي  دانشجو  .4  تبصره

 .شد مند بهره

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

 : 21  ماده به  الحاقی   تبصره    14-

 به  تحصيلي   وقفه  دچار  آن،   از  متأثر  آالم   يا   و  از جنگ  ناشي   صدمات   و   پزشکي   معالجات   دليل  به  ايثارگر  و   شاهد   دانشجوی  صورتيکه  در

 .شود نمي دانشجو محسوب تحصيلي سنوات جزو مدت  آن و دهد  تحصيل ادامه تواند  مي ستاد با تأييد  شود، سال نيم ۲ حداكثر ميزان

 .است دانشگاه  آموزشي شورای عهده  بر تحصيل از منصرف دانشجوی تحصيل به بازگشت مورد در گيری  تصميم .تبصره

 گرايش   يا  رشته  به  گرايش  يا  رشته  يك از  تواند  مي  زير  شرايط  داشتن  با  پيوسته  كارشناسي  و  كارداني  های  دوره  دانشجوی  - 23  ماده 

 :دهد   گرايش يا رشته تغيير دانشگاه همان  در تحصيلي ديگر

 .دانشگاه در دانشجو تقاضای مورد گرايش يا رشته وجود( الف
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 .دانشگاه آموزشي شورای تأييد   با  و مقصد  و مبدأ  آموزشي گروه موافقت( ب

  يا  رشته  آن  در  شده   پذيرفته  فرد  آخرين  نمره   از  ربط  ذی   آزمايشي   گروه  سراسری  آزمون  در  دانشجو  اكتسابي  های   نمره  نبودن  كمتر(  ج

 .كشور آموزش سنجش سازمان تاييد  با پذيرش سال ودر دانشگاه در گرايش

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

 :23  ماده  به  الحاقی   تبصره    15-

 رشته  به  تواند  مي  باشد،   نداشته  را  خود  رشته  تحصيل در  ادامه  توانايي   ستاد  منتخب  كميته  تشخيص  به  كه   ايثارگری  و   شاهد  دانشجوی

 تحصيل دانشجو   محل  تغيير  به  منوط  رشته،  تغيير  كه  صورتي  در.  دهد  رشته  تغيير  آزمايشي  گروه های  ساير  در  و  دوره  همان  در  ديگری

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

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

 .دهد گرايش  يا رشته تغيير ماده،  اين شرايط رعايت  با  تواند  مي بار يك برای تحصيلي  دوره  هر  در صرفا  دانشجو .تبصره

 : 23  ماده  تبصره  به   الحاقی تبصره   16-

 .باشد مي  پذير امکان دوبار حداكثر و ستاد تشخيص با رشته تغيير ايثارگر و شاهد دانشجويان برای

 ماده  در  شده  ذكر  ضوابط  و  شرايط  داشتن  با  گرايش  تغيير  اما  است، ممنوع  ناپيوسته  كارشناسي  دوره  در   دانشجو  رشته  تغيير - 25 ماده

 .است پذير امکان ۲3

 :25  ماده  به   الحاقی تبصره   17-

 .گيرد مي  انجام  بار يك برای و  ستاد منتخب كميته تشخيص با ناپيوسته كارشناسي  مقطع ايثارگر و شاهد  دانشجويان گرايش تغيير

 موسسات  و  دانشگاهها  كارشناسي  و  كارداني  های  دوره  دانشجويان  انتقال  و   ميهماني  نامه  آيين  مطابق  دانشجو  انتقال  وميهماني    - 26  ماده

 .شود مي انجام وزارت مصوب  غيردولتي  و دولتي  عالي آموزش

 :26  ماده  به  الحاقی  تبصره    18-

  انتقال   و  نقل  نامه  آئين  مطابق  ايثارگر  و  شاهد   دانشجويان  انتقال  با  تحصيلي  سال  نيم  هر  در  موظفند  آموزشي  موسسات  و  ها  دانشگاه  كليه

 از  استفاده  برای  مانعي   مذكور  نامه  آئين  از  ايثارگر  و   شاهد  دانشجويان  مندی  بهره.  نمايند  موافقت  شاهد  برنامه  و  طرح  شورای  مصوب

 عالي   آموزش  موسسات  و  ها  دانشگاه  كارشناسي   كارداني،  های  دوره  دانشجويان  انتقال  و   ميهماني  نامه  آيين"  طريق  از  انتقال  و   ميهماني

 .باشد نمي  "غيردولتي و  دولتي

  دانشگاه موافقت كسب  با   و ) ۲5 ،  ۲6 ،   ۲7 ،   ۲8 -   مواد موضوع) شرايط احراز صورت در گرايش  يا  رشته تغيير با  توأم  انتقال  -27  ماده 

 .است امکانپذير بار يك برای فقط  مقصد،  و مبداء های

 :27  ماده به  الحاقی   تبصره   19-

 .گيرد مي انجام ۲6 و ۲5 ، ۲3 مواد به  الحاقي های  تبصره با  مطابق ايثارگر و شاهد دانشجويان برای گرايش يا رشته تغيير با توأم انتقال
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  دانشگاه  آموزشي  شورای  مصوب  اجرايي  دستورالعمل  براساس  دانشجو  شده   گذرانده  درسي  واحدهای  پذيرش  و  سازی  معادل  - 28 ماده 

 .است پذير امکان

 :28  ماده   به   الحاقی تبصره   20-

  دانشگاه  توسط  رشته  تغيير  با  توأم  انتقالي   و   انتقال   ايثارگر ميهماني،   و  شاهد   دانشجوی  باالتر   و  ۱0  نمره   با  تطبيق،  قابل   دروس  كليه  پذيرش

 ).مي باشد مقصد  دانشگاه  آموزشي گروه صالحيت در دروس بودن تطبيق قابل  تشخيص( .است الزامي مقصد

 .شود مي  كاسته دانشجو تحصيلي مجاز سنوات از نيمسال يك شده، سازی معادل  دروس از واحد ۲0 تا ۱۲ هر ازای به .1 تبصره

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

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

 .غيرحضوری و حضوری نيمه به حضوری نيمه( ب

 .غيرحضوری به غيرحضوری( ج

 دوره  پايان  در  ۱۲  حداقل  كل  ميانگين  داشتنه  ناپيوست  و  پيوسته  كارشناسي  كارداني،  های  دوره  برای  آموختگي  دانش  مالک - 29  ماده 

 .است

 رعايت  با  نيمسال  يك  تنها   باشد   ۱۲  از  كمتر  دوره   آن  درسي  واحدهای   تمام   گذراندن  از  پس  دانشجويي  كل  ميانگين  چنانچه  .تبصره

 گذرانده   ۱۲  از  كمتر  نمره   با   كه   درسهايي  از  واحد   ۲0  حداكثر   مجدد  اخذ   با  تا   شود   مي  داده   فرصت  وی  به  تحصيلي  سنوات  مجاز  سقف

 تحصيل   از  صورت  اين  غير  در  كند  دريافت  را  دوره  تحصيلي  مدرک  و   برساند  ۱۲  حداقل  به  را  خود  شده  اخذ  دروس  كل   ميانگين  است،

 .شود مي محروم

 :29  ماده تبصره  به  الحاقی   تبصره   21-

 كل   معدل  واحد  30  حداكثر  گذراندن با تا  شود  مي  داده  فرصت  سال نيم دو  ايثارگر  و  شاهد  دانشجوی  به   منتخب،  كميته  تأييد  صورت  در

 .برساند ۱۲ به حداقل را خود

 ۱0  حداكثر  شامل )    درسي  واحد   68  حداقل  پيوسته  كارشناسي   دوره   در   تحصيل  از   محروم  يا   منصرف  دانشجوی  كه  صورتي  در  -30  ماده

  اين  در   باشد،  باالتر  يا  ۱۲  وی  گذرانده  دروس  كل   ميانگين  و   گذرانده  قبولي  بانمره  را  ( دوره  دروس  ساير  از  مابقي   و  عمومي   دروس  واحد

  منصرف  دانشجوی  به   همچنين  و   مذكور  دانشجوی  به   صورت،  اين  غير  در.  كند   دريافت   را  رشته  همان  كارداني  دوره   مدرک   تواند   مي  صورت

 .شد خواهد داده  شده گذرانده واحدهای تعداد بر مبني  گواهي فقط ناپيوسته، كارشناسي  و  كارداني دوره  در تحصيل از محروم يا

 :30  ماده  به  الحاقی   تبصره    22-

  باالتر   و  ۱0  كارشناسي  مقطع  تحصيل  از  محروم  منصرف يا   ايثارگر  و   شاهد  دانشجوی  گذرانده  واحدهای   نمرات  ميانگين  كه  صورتي  در

  تواند  مي  محاسبه معدل،  مبنای.  گردد  مي  اعطا  كل  معدل  جبران  جهت  سال  نيم  يك  باشد  را گذرانده  درسي  واحد  70  حداقل  و  باشد

 .بگيرد قرار ۱۲ باالی   نمره با مجاز گذرانده  دروس
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 را   كارداني دوره نياز مورد واحدهای  از بيش پيوسته كارشناسي دوره در تحصيل از محروم يا  منصرف دانشجوی كه صورتي در  .1 تبصره

 ميانگين   كه  دهد  مي  قرار  كارداني   مدرک  صدور  برای  كل  ميانگين  مالک  را  دروسي  دانشگاه  صورت  اين  در  باشد  گذرانده  قبولي  نمره  با

 .شود باالتر يا  ۱۲ دروس، آن در دانشجو كل

  دانشگاه  بودن  مجری  يا   رشته  آن  در   مصوب  كارداني   دوره   وجود  از  نظر  صرف  و   دانشجو  تقاضای  حسب  كارداني   مدرک   صدور   . 2 تبصره

 .شود مي انجام دانشجو تحصيل محل
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 ارشد  كارشناسی دوره 

 

 :آموزشی  تسهیالت  مشمول  ایثارگر  و   شاهد  دانشجویان

 باالتر   و  %25  جانبازان    1-

 آزادگان    2-

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

 جبهه  در  طلبانه  داو   حضور  سابقه  ماه  سه  و   جانبازی  % 15  اقل حد  با  جانباز   4-

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

 

 .است ۱۲ حداكثر و  8 حداقل نمايد  اخذ دوره اين در تحصيلي نيمسال  هر در بايد  دانشجو كه را درسي  واحدهای تعداد  - 7  ماده

 : 7  ماده   به   الحاقی  تبصره   1-

 واحدهای تعداد يا و نمايد اخذ درسي واحد 8 از كمتر  نيمسال يك در صرفا  تحصيلي دوره طول در است مجاز ايثارگر و شاهد  دانشجوی

 .دهد  تقليل واحد 8 از كمتر به را انتخابي

 .باشد  كمتر ۱4 از نبايد  نيمسال دو در دانشجو نمرات ميانگين:  تحصيلي ارزشيابي  -8  ماده

 : 8  ماده  به   الحاقی تبصره   2-

 .شود مي  اضافه نيمسال يك تعداد  اين به  باشد باالتر و  ۱3 ايثارگر و شاهد دانشجوی نمرات كل  معدل كه صورتي در

 ارشد  كارشناسي   دوره   آموخته  دانش  صورت،  اين   غير  در   باشد،   كمتر  ۱4  از  نبايد   دوره  پايان  در  دانشجو  نمرات  كل   ميانگين   - 10  ماده

 .شود نمي شناخته

  مجاز   مدت  حداكثر  كه  صورتي  در  باشد  كمتر  ۱4  از  او  نمرات  كل  ميانگين  مقطع،  دروس  تمامي  گذراندن  از  پس  كه  دانشجويي  .تبصره

  و   كند   تکرار  نيمسال   يك  در  فقط  است،  كرده  احراز  ۱4    از  كمتر  نمره  آنها   در   كه  را  دروسي   تواند   مي  باشد  نرسيده  پايان  به  وی  تحصيل

  ادامه  از  كند،  استفاده  فرصت  اين  از  نتواند   دليل  هر  به  كه  دانشجويي  .شود  مي  آموخته  دانش   كل،   ميانگين   كمبود  جبران  صورت  در

 .كند  نمي  دريافت مدركي   و شود مي محروم تحصيل

 :10  ماده  به  الحاقی  2  تبصره    3-

 ميانگين   در  و   حذف  تحصيلي  كارنامه  از  ايثارگر  و  شاهد   تحصيل  به  شاغل  دانشجويان  درس  دو  حداكثر  مردودی  يا  و  ۱4  از  كمتر  نمرات

  نمره  جايگزيني  نباشد،   ۱4  از  كمتر  مجدد   اخذ  از  پس   مذكور  دروس  از  يك  هر  نمرات  براينکه  مشروط  شود،  نمي  محسوب  آنان  نمرات

 .است بالمانع اختياری ديگر درس با مردودی اختياری درس

 :10  ماده  به  الحاقی   3  تبصره   4-

  درس  به  مربوط  های   فعاليت  انجام  به  موفق  آن  از  متأثر  آالم   يا   جنگ  از  ناشي   صدمات  درمان   دليل   به  كه   ايثارگری  و   شاهد   دانشجوی

 ستاد   منتخب  كميته  تأييد  و  تشخيص  با  تحصيل  به  بازگشت  از  پس  تحصيلي  سال  نيم  اولين  پايان  تا  ،(نامه  پايان  از  غير)   نشود  ناتمام

 .نمايد تبديل قطعي  نمره به را ناتمام  نمره دارد فرصت
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 غيبت  است،  الزامي  دوره   پژوهشي   و   آموزشي-های  فعاليت   ديگر  و   درسي  های  برنامه  تمامي  در  دانشجو  حضور:  غياب   و  حضور - 11  ماده

 مي  محسوب  صفر  درس  آن  در  دانشجو  نمره  صورت  اين  غير  در كند، تجاوز  درس  آن  ساعات   مجموع  3/   ۱6  از  نبايد  درس  هر  در  دانشجو

 .شود

 :11  ماده  به   الحاقی 3 تبصره   5-

  متأثر  آالم يا  جنگ از ناشي  صدمات  درمان كميته منتخب،  تأييد و  دانشگاه  معتمد پزشك  يا پزشکي كميسيون تشخيص به صورتيکه در

 .شود مي  درس حذف آن باشد كالس  ساعات 3/  ۱6 از بيش ميزان به  ايثارگر و شاهد  حضور دانشجوی عدم مستلزم آن از

  از   درس  آن  شود،  داده  تشخيص  موجه   مؤسسه،  نظر  از  و  بوده  مجاز  حد  از  بيش  درس،  يك  در  دانشجو  غيبت  كه  صورتي  در  .1  تبصره 

 نيمسال   آن  ولي.  نيست  الزامي  نيمسال  آن  در  واحد  8  نصاب  حد  رعايت  صورت  اين  در.  شود  مي  حذف  دانشجو  انتخابي  دروس  مجموعه

 محسوب  كامل  نيمسال يك دانشجو برای تحصيل طول  نظر از نيمسال آن ولي . نيست الزامي نيمسال  دانشجو برای تحصيل طول نظر از

 .شود مي

  ماده در  داوران  هيأت   نظر   طبق  كه   است   نيمسال  آن  در   شده   اخذ   پژوهشي  واحدهای   ناموفق  ارزيابي   پژوهشي،   شيوۀ  در   غيبت .2  تبصره

 .شود مي  انجام 33

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

 :12  ماده  به  الحاقی  2  تبصره    6-

  دروسي   يا  درس  امتحان  در  شركت  به  موفق  از آن  متأثر  آالم  يا  جنگ  از  ناشي  صدمات  درمان  دليل  به   كه  ايثارگری  و  شاهد  دانشجوی

 صورت   غيراين  در  نمايد،  شركت  دروس  يا  درس  آن  امتحان  در  بعد  نيمسال   پايان  تا  حداكثر  ميتواند  ستاد  منتخب  كميته  تأييد  با  نگردد،

 .شود مي  حذف  دروس يا درس آن

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

  استفاده  تحصيلي  مرخصي  از  نيمسال  يك  اكثرحد تواند  مي  شيوه  سه  هر  در  ارشد  كارشناسي  دوره  دانشجوی:  تحصيلي  مرخصي  -13  ماده

 .شود مي محسوب دانشجو تحصيلي سنوات جزو مذكور مدت نمايد، 

 : 13 ماده به  الحاقی   تبصره    7-

 آالم   يا   جنگ  از  ناشي   معالجات   برای  تحصيلي   مرخصي  كه  صورتي  در  ايثارگر  و  شاهد   دانشجوی  برای  مجاز،  مرخصي  ترم  يك   بر  عالوه 

 .شود نمي محسوب دانشجو تحصيلي سنوات جزو نيمسال آن ستاد منتخب كميته  تأييد با باشد، آن از متأثر

 .است تحصيلي  نيمسال 4 بر مشتمل سال ۲ حداكثر شيوه سه هر در دوره  مدت  طول: دوره  طول  - 15 ماده

تحصيل   مدت  صورت  هر  در.  است  مجاز  دانشگاه  تکميلي  تحصيالت  شورای  تشخيص  با  دوره  مدت  طول  افزايش  استثنايي  موارد  در.  تبصره

   .نمايد تجاوز  سال ۲/  5 از نبايد 

 :15 ماده  به  الحاقی   2  تبصره   8-

 .شود مي افزوده ايثارگر و شاهد دانشجوی تحصيلي سنوات حداكثر به سال نيم  يك ستاد، تشخيص صورت در

 :15  ماده  به  الحاقی  3  تبصره   9-
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  پس   حداكثر  گردد،   تحصيلي  وقفه دچار  آن  از  متأثر   آالم   يا   جنگ  از  ناشي   صدمات  درمان   دليل   به  يثارگر  ا  و   شاهد   دانشجوی  صورتيکه  در

 .دهد تحصيل ادامه تواند مي  راهنما، استاد هماهنگي  با  و  ستاد تأييد  با  تحصيلي سال نيم  4 گذشت از

 مهمان و رشته تغيير  انتقال،  -16 ماده

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

 :16  ماده  به   الحاقی 4 تبصره  - 10

  نباشد   دانشگاه  در  تحصيل ادامه به قادر   آن از متأثر  آالم  يا  جنگ از ناشي  صدمات  درمان  دليل به  ايثارگر و  شاهد  دانشجوی صورتيکه در

  خاص  موارد  بررسي  كميسيون  تصويب  و   متبوع  وزارت  ايثارگر  و   شاهد   دانشجويان  امور  كل  اداره  معرفي  و   تأييد   و  مبدأ  ستاد   پيشنهاد  با

   .يابد مي انتقال ديگری  دانشگاه به مركزی
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 دكتری  دوره 

 

 :آموزشی  تسهیالت  مشمول  ایثارگر  و   شاهد  دانشجویان

 باالتر   و  %25  جانبازان    1-

 آزادگان    2-

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

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

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

 

  پذيرش شرايط  - 3  ماده

 عالي آموزش به ورود عمومي شرايط داشتن( الف

 « وزارت»  تأييد مورد ارشد كارشناسي  تحصيلي مدرک داشتن( ب

 علمي صالحيت داشتن( ج

 خارجي  زبان در  توانايي داشتن( د

 وزارت   مصوب  دكترا  ورودی  متمركز  نيمه  های  آزمون  نامه  آيين  براساس خارجي  زبان  در  توانايي   و   علمي  صالحيت  احراز  نحوه  .2  تبصره 

 .شود مي تعيين

 :3 ماده  به الحاقی های  تبصره   - 1

  مراحل   تمامي   شامل  شده  پذيرفته  فرد  آخرين  نمره  %70 حداقل  اعمال  تخصصي،  دكتری  دوره  آزمون  ايثارگر  و  شاهد   داوطلبان  برای  -الف

 .باشد مي ورودی آزمون

 از  حاصل   عدد  اعشاری  بخش   (پرديس  و  بورس  مربي،  آزاد، )  پذيرش  نهايي  ظرفيت  در  ايثارگران  %۲0  سهميه  اعمال  از  پس   چنانچه  -ب

 .شود مي  گرد باالتر عدد  به  باشد، 5/0 مساوی  يا و بيشتر 5/0

  كد  از يك هر در سهميه اعمال امکان و ر مي شودبرگزا گرايش يك رشته كد چند يا دو در دانشجو پذيرش برای كه  هايي آزمون در -ج

 .شود گرفته نظر در ايثارگران %۲0 سهميه تعيين برای ها رشته كد ظرفيت مجموع  ندارد، وجود گرايش همان رشته

 دوره   در  تدريس  سابقه  سال  سه  داقلح با  استاديار  مرتبه  در  حداقل  كه  راهنما  استاد  تعداد  به  توجه  با  دانشجو  پذيرش  ظرفيت -4 ماده 

 بر   ابتدا  از  دانشجو  هر   راهنمايي   مسئوليت  و   شود   مي   تعيين   باشد،   ارشد   كارشناسي  نامه  پايان   دو  راهنمايي  و   تکميلي   تحصيالت  های 

 .شود مي تعيين ربط  ذی گروه  تأييد و  علمي هيأت عضو موافقت و دانشجو درخواست به كه راهنماست استاد  عهده

 عنوان  به  پژوهشي   طرح   دو  رساندن  پايان  به  تدريس   سابقه  سال   دو  جای  به   پژوهشي   شيوۀ  در   راهنما  استاد   تعيين  شرايط.  3  تبصره

 .باشد   اقدام دست در  يا  و يافته خاتمه محور تقاضا پژوهش بايد  طرح يك حداقل كه  باشد مي مجری

 عهده   مشترک  طور  به  ددانشجو را دو استا  رساله  راهنمايي  مسئوليت  گروه،  تأييد   و  راهنما  استاد  پيشنهاد  به  نياز،  صورت  در.  4  تبصره

 .شوند مي دار
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 .كرد تعيين دانشجو  هدايت برای مشاور استاد دو  يا يك توان  مي  راهنما استاد پيشنهاد به نياز صورت در  .5  تبصره

 از   خارج(  دكترا  مدرک  با)  متخصصان  بين  از  مشاور  و  راهنما  استاد  انتخاب  مؤسسه،  شورای  تشخيص  به  و  خاص  شرايط  در  .6  تبصره

 .است بالمانع نيز مؤسسه

 : 4 ماده به  الحاقی   تبصره   - 2

 مربوط   آموزشي  گروه   تأييد   و   راهنما  استاد  موافقت   با   رشته  هر   در   دكتری،  رساله  برای  راهنما،   استاد   پذيرش   ظرفيت  تکميل  صورت  در

 و   بوده   دانشگاه   مقررات  مطابق  ساالنه  پذيرش  سقف  حال   هر  در.  شود  معرفي   ظرفيت  بر  مازاد  صورت  به  ايثارگر  و  شاهد   داوطلب   نفر  يك

 .ندارد را سهميه بر مازاد دانشجوی گرفتن امکان شاهد، سهميه مازاد دانشجوی التحصيلي فارغ تا  راهنما استاد هر

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

 مي  شيوه  دو هر  در ربط،  ذی  گروه  تأييد   و  راهنما استاد  پيشنهاد  به ضرورت  صورت در  و  است سال 4 حداكثر  و  سال  3 حداقل پژوهشي

 افزود  مدت  اين به تحصيلي نيمسال يك تا حداكثر توان

  موفق  مجاز   مدت   حداكثر   در  بيني،  پيش   غيرقابل   مشکالت   بروز  يا  و   خود  اختيار  از   خارج  عللي   به  بنا   دانشجو  كه   صورتي  در   .20 تبصره 

 حضور  با  مورد  برحسب  خاص  موارد  بررسي  كميسيون  مؤسسه،  شورای  تأييد  و  دانشجو  راهنمای  استاد  پيشنهاد  به  نشود،  تحصيل  اتمام  به

  ادامه   نحوۀ  و   مدت  درمورد  دانشجو،  علمي   و   كيفي   و   كمي   های   فعاليت  با  متناسب  و  كند   مي  بررسي  را  دانشجو  وضعيت  راهنما،  استاد

 .شود مي محسوب دانشجو تحصيل مجاز حداكثر جزو مذكور مدت اساس، اين بر: كرد خواهد گيری تصميم او اخراج يا تحصيل

 : 11 ماده  به   الحاقی های  تبصره  - 3

 .شود مي  اضافه ايثارگر و شاهد دانشجوی- تحصيلي سنوات حداكثر به نيمسال  يك ستاد،  تأييد و تشخيص صورت در -الف

  تأييد  و  تشخيص  با  دارد  مرخصي  به  نياز  آن  از  متأثر آالم  يا  جنگ  از  ناشي   صدمات  درمان  جهت  كه  ايثارگر  و   شاهد  دانشجوی  به  -ب

 .گردد  مي اعطا سنوات در احتساب بدون مرخصي نيمسال دو  راهنما استاد هماهنگي و ستاد منتخب كميته

  ارزيابي  ميانگين  كه  دانشجويي.  باشد  ۱6  از كمتر  نبايد  جامع   ارزيابي  در  پژوهشي  آموزشي  شيوه  در  دانشجو  نمرات  ميانگين  . 12  تبصره

 .كند شركت جامع ارزيابي  در تواند مي  ديگر بار يك تنها  باشد،  ۱6 از كمتر وی جامع

 :12 تبصره  به  الحاقی   تبصره   - 4

 مربوطه   آموزشي  گروه  هماهنگي و  ستاد   تأييد  با(  آزاده  و   باالتر  و  %50 جانباز  شهيد،)  همسر و فرزند  آزاده،   باالتر،   و  %۲5  جانباز  دانشجوی

 .نمايد  شركت جامع ارزيابي در تواند مي  تر  اضافه بار يك

  سنجيده  قبول  قابل  غير  راهبری  كميته  سوی  از  پژوهشي  شيوه  در  دانشجو  پژوهشي  های  فعاليت  پيشرفت  ميزان  چنانچه  .14  تبصره

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

 .شد خواهد محروم تحصيل ادامه از صورت،

 :14  تبصره  به  الحاقی  تبصره   - 5

 به   آموزشي  گروه   هماهنگي   و   ستاد تأييد   با (  آزاده  و  باالتر  و  %50  جانباز  شهيد، )  همسر  و   فرزند آزاده،  باالتر،  و  %۲5  جانباز  دانشجوی  برای

 .شود  مي اضافه نيمسال  يك تعداد اين


