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 152طرح شاهد مصوب جلسه  اساسنامهاصالح و تکمیل 
  1انقالب فرهنگی عالی شوراي 23/8/85مورخ 

  فصل اول
 اهداف -1ماده 

فرزندان شاهد و فرزندان ایثـارگران بـا بسـیج     جانبه همهآموزش و رشد ، تربیت )الف
و امکانـات مردمـی جهـت فـراهم آوردن      هـا  سرمایههمه امکانات رسمی کشور و تشویق 

شرایط مطلوب اسالمی در جهت شکوفایی فرهنگی و الگوساختن این یادگـاران عزیـز آن   
شـند و در راه  آنکه رسالت بزرگ پدران بزرگوار خود را به دوش ک منظور به» تبار خونبار«

تـالش  » ارواحنـا فـداه  «تهذیب و تحصیل خود با الهام از روح پرفتوح سربازان امام زمان 
  ؛وافر نمایند و با کسب دانش و معنویت اسالمی امور جامعه خویش را بدست گیرند

و همسران آنها  همسران، آزادگان، تسهیل در آموزش و ارتقاي تحصیلی جانبازان )ب
  .سرامفقودین و ا، شهدا

 اختصـار  بـه مفقـودین و اسـرا   ، بـه فرزنـدان عزیـز شـهدا     اساسـنامه در این  -2ماده 
  .گردد میاطالق » فرزندان شاهد«

در حکم  اند شدهدرصد و باالتر  70فرزندان جانبازانی که متحمل ضایعات  -1تبصره 
  .شوند می مند بهرهفرزندان شاهد محسوب گردیده و از مزایاي ایشان 

درصد از مزایـاي قـانونی و    69تا  50فرزندان آزادگان و فرزندان جانبازان  -2تبصره 
طـرح و برنامـه شـاهد     عـالی  شـوراي تسهیالت و خدمات آموزشی طرح برابر ضوابطی که 

                                                                                                                                               
و اصـالح و تکمیـل آن مـورخ     29/08/1369طرح شاهد مصوب  به موجب اساسنامه فوق، اساسنامه -1
 .نسخ شده است 29/2/1383اساسنامه طرح شاهد مورخ ) 2(و اصالح تبصره ماده  5/1/1374
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  .شوند می مند بهره، کند میمشخص 

  ارکان و تشکیالت -فصل دوم
  :ارکان و تشکیالت طرح و برنامه امور فرهنگی و آموزشی فرزندان شاهد -3ماده 

  شوراي طرح و برنامه؛ -1
  ؛ریزي برنامهستاد  -2
  .ي تخصصیها کمیسیون -3
  :ستادهاي مرکزي شاهد و ایثارگر که عبارتند از -4

  ستاد مرکزي شاهد و ایثارگر وزارت آموزش و پرورش؛ )الف
  درمان و آموزش پزشکی؛، ستاد مرکزي شاهد و ایثارگر وزارت بهداشت )ب
  ؛فناوريتحقیقات و ، ستاد مرکزي شاهد و ایثارگر وزارت علوم )ج
  ستاد مرکزي شاهد و ایثارگر دانشگاه آزاد اسالمی؛ )د
  .هاي علمیه ستاد مرکزي شاهد و ایثارگر حوزه )ه

  ترکیب و اعضا -فصل سوم
  :عبارتند از اعضاي شوراي طرح و برنامه -4ماده 

  رییس شورا؛ عنوان بهمعاون رییس جمهور و رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران  -1
  نماینده ولی فقیه در بنیاد شهید و امور ایثارگران؛ -2
  وزیر آموزش و پرورش؛ -3
  درمان و آموزش پزشکی؛، وزیر بهداشت -4
  ؛فناوريتحقیقات و ، وزیر علوم -5
  .رییس دانشگاه آزاد اسالمی -6

و  گـردد  مـی تشـکیل   ریـزي  برنامـه ي تخصصی زیرنظـر سـتاد   ها کمیسیون -5ماده 
  .کند میتعیین  ریزي برنامهرا ستاد آنها  اعضاي

  :عبارتند ازاعضاي ستاد برنامه  -6ماده 
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  رییس ستاد؛ عنوان بهمعاون فرهنگی بنیاد شهید و امور ایثارگران  -1
  وزیر آموزش و پرورش؛ بطر ذيمعاون  -2
  درمان و آموزش پزشکی؛، وزیر بهداشت ربط ذيمعاون  -3
  ؛فناوريتحقیقات و ، وزیر علوم ربط ذيمعاون  -4
  وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی؛ ربط ذيمعاون  -5
  رییس دانشگاه آزاد اسالمی؛ ربط ذيمعاون  -6
  مدیریت حوزه علمیه قم؛ ربط ذيمعاون  -7
  رییس سازمان صدا و سیما؛ ربط ذيمعاون  -8
  رییس دانشگاه شاهد؛ -9

فرهنگی و آموزشـی بـا اولویـت از جامعـه ایثـارگري بـه        اننظر صاحبدو نفر از  -10
  .انتخاب شوراي طرح و برنامه

  .باشد میدبیر شوراي طرح و برنامه  عنوان به ریزي برنامهرییس ستاد  -1تبصره 
 ربـط  ذيمعـاونین  ، هـا  وزارتخانهرؤساي ستادهاي مرکزي شاهد و ایثارگر  -2تبصره 

  .وزرا خواهند بود
  .شرکت نمایندرأي  در جلسات بدون حق ندتوان می ربط ذيکل  مدیران -3تبصره 

  :باشد میذیل  شرح بهترکیب ستادهاي مرکزي شاهد و ایثارگر  -7ماده 
  ستاد مرکزي شاهد و ایثارگر وزارت آموزش و پرورش )الف

  معاون وزیر؛ -1
  معاون فرهنگی بنیاد شهید و امور ایثارگران؛ -2
  ایشان؛ االختیار تاممعاون آموزشی وزیر یا نمایندگان  -3
  وي؛ االختیار تاممعاون پرورشی وزیر یا نماینده  -4
  مدیرکل دفتر امور شاهد و ایثارگر وزارت؛ -5
  .دیرکل آموزش عمومی بنیاد شهید و امور ایثارگرانم -6

  درمان و آموزش پزشکی، ستاد مرکزي شاهد و ایثارگر وزارت بهداشت )ب
  معاون وزیر؛ -1
  معاون فرهنگی بنیاد شهید و امور ایثارگران؛ -2
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  وي؛ االختیار تاممعاون دانشجویی وزیر یا نماینده  -3
  بنیاد شهید و امور ایثارگران؛ عالی آموزشمدیرکل  -4
  مدیرکل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر وزارت؛ -5
  .ي علوم پزشکی بنا به دعوت رییس ستادها دانشگاهیکی از رؤساي  -6
  فناوريتحقیقات و ، ستاد مرکزي شاهد و ایثارگر وزارت علوم )ج
  معاون وزیر؛ -1
  معاون فرهنگی بنیاد شهید و امور ایثارگران؛ -2
  وي؛ االختیار تاممعاون آموزشی وزیر یا نماینده  -3
  وي؛ االختیار تامرییس سازمان سنجش آموزش کشور یا نماینده  -4
  بنیاد شهید و امور ایثارگران؛ عالی آموزشمدیرکل  -5
  مدیرکل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر وزارت؛ -6
  .بنا به دعوت رییس ستاد ها دانشگاهیکی از رؤساي  -7
  ستاد مرکزي شاهد و ایثارگر دانشگاه آزاد اسالمی )د
  معاون رییس دانشگاه؛ -1
  معاون فرهنگی بنیاد شهید و امور ایثارگران؛ -2
  بنیاد شهید و امور ایثارگران؛ عالی آموزشمدیرکل  -3
  مدیرکل یا مسؤول امور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه؛ -4
  .بنا به دعوت رییس ستاد یکی از رؤساي واحدهاي دانشگاه -5
  ستاد مرکزي شاهد و ایثارگر حوزوي )ه
  معاون مدیریت حوزه علمیه قم؛ -1
  معاون فرهنگی بنیاد شهید و امور ایثارگران؛ -2
  ؛ها دانشگاهدر ) مدظله( مسؤول دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبري -3
  بنیاد شهید و امور ایثارگران؛ عالی آموزشمدیرکل  -4
  .ریزي برنامهو نفر از نمایندگان طالب شاهد و ایثارگر به انتخاب ستاد د -5

 الـذکر  فـوق ي هـا  دسـتگاه  ربـط  ذيمعـاونین  ، رؤسـاي سـتادهاي مرکـزي    -تبصـره 
  .باشند می
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  وظایف و اختیارات - فصل چهارم
  :ارکان و ستادهاي طرح شاهد عبارتند از، وظایف و اختیارات -8ماده 

  برنامهوظایف شوراي طرح و ) الف
و ) ره( متناسـب بـا فرمـان حضـرت امـام      يگـذار  سیاستکلی و  مشی خطتعیین  -1

  رهنمودهاي مقام معظم رهبري؛
  ؛ریزي برنامهي ارایه شده از سوي ستاد ها طرحو تصویب نهایی   بررسی -2
  انقالب فرهنگی؛ عالی شورايبه  اساسنامهپیشنهاد هرگونه تغییر و اصالح در مواد  -3
و ســتادهاي مرکــزي شــاهد و ایثــارگر  ریــزي برنامــهنظــارت بــر عملکــرد ســتاد  -4

  ؛ربط ذيي ها دستگاه
ي حمایت از نخبگان شاهد و ایجـاد بسـتر الزم بـراي    ها شیوهو  ها سیاستتعیین  -5

  در اداره کشور؛آنها  استفاده از
ح ي اختصاص امتیازات ویژه به نیروهـاي متعهـد و مجـرب طـر    ها سیاستتعیین  -6

  شاهد؛
ي تحصـیلی فرزنـدان شـاهد و    هـا  هزینـه تعیین و تصویب میزان و نحوه پرداخت  -7

 .ایثارگران
  ریزي برنامهوظایف ستاد ) ب
ي کلـی جهـت تحقـق اهـداف طـرح شـاهد بـه        هـا  سیاسـت و  مشی خطپیشنهاد  -1

  طرح و برنامه؛  عالی شوراي
ي اجرایی در ارتباط با امور فرهنگـی و آموزشـی طـرح شـاهد از     ها طرحپیشنهاد  -2

  طرح و برنامه؛ عالی شورايکودکستان تا دانشگاه و حوزه به 
طـرح   عالی شورايي مناسب براي موضوعات ارجاعی از ها طرحو تهیه  ریزي برنامه -3

  و برنامه؛
 اي تابعـه پیشنهاد اصالح ساختار و شرح وظایف ستادهاي مرکزي شاهد و ستاده -4

  ؛آنها
تهیه گزارش عملکرد ستاد و بررسی و تلفیق گزارش عملکرد ستادهاي مرکزي  - 5

  طرح و برنامه؛ عالی شورايبه آنها  و ارایه ماهه ششصورت  شاهد و واحدهاي تابعه به
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ي هـا  هماهنگیطرح و برنامه و انجام  عالی شوراينظارت بر حسن اجراي مصوبات  - 6
  .الزم

  آموزش و پرورش وظایف خاص وزارت) ج
  امور شاهد و ایثارگر؛ کل ادارهو تقویت  تأسیس -1
پرورشـی و  ، هاي ستادي و اجرایی اعم از کادر آموزشی حوزه نیروي انسانی تأمین -2

، تـدارکاتی ، اداري طرح شاهد از بین نیروهاي مجرب و متعهد و همچنین نیازهاي مـالی 
در امـور تحصـیلی و فرهنگـی و    رفاهی و فضاي آموزشی مطلوب طـرح شـاهد   ، خدماتی

تقویت بنیه علمی فرزندان شاهد و ایثارگران براسـاس مصـوبات سـتاد مرکـزي شـاهد و      
  ایثارگر آموزش و پرورش؛

ویـژه   رسانی خدماتردیف بودجه مستقل در بودجه وزارت متبوع براي  بینی پیش -3
  به فرزندان شاهد و ایثارگران؛

، نیازهـاي آموزشـی   تـأمین هدف طـرح شـاهد در   ي افراد جامعه کارگیر بهاولویت  -4
  اداري و مدیریتی؛

به فرزندان شاهد و ایثارگر مشمول این طرح در واحـدهاي آموزشـی    دادن اولویت -5
هـاي   مراکـز و آموزشـکده  ، ي تربیت دبیرها دوره، مراکز تربیت معلم تحت پوشش از قبیل

مراکز ، اعی و مدارس استثناییغیرانتف، مدارس نمونه، مدارس تیزهوشان، اي فنی و حرفه
  شبانه روزي و سایر مراکز؛

ارایه گزارش عملکرد و وضعیت آموزشی و پرورشی فرزنـدان شـاهد و ایثـارگر بـه      -6
  ؛ماهه ششصورت  به ریزي برنامهستاد 
و نظـارت بـر حسـن     ریزي برنامهستاد ، طرح و برنامه عالی شوراياجراي مصوبات  -7

  .اجراي مصوبات
درمـان و  ، و بهداشـت  فنـاوري تحقیقات و ، خاص وزارتین علوموظایف ) د

  آموزش پزشکی
  امور دانشجویان شاهد و ایثارگر؛ کل ادارهو تقویت  تأسیس -1
هاي ستادي و اجرایی اعـم از کـادر آموزشـی و اسـتاد      حوزه نیروي انسانی تأمین -2
، نیازهـاي مـالی  طرح شاهد از بین نیروهاي مجرب و متعهـد و همچنـین   ، اداري، مشاور

فرهنگی و تقویت بنیـه  ، خدماتی و رفاهی مطلوب طرح شاهد در امور تحصیلی، تدارکاتی
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  مصوبات ستاد مرکزي شاهد و ایثارگر وزارت؛ براساس علمی فرزندان شاهد و ایثارگر
تصـویب  ، و تدوین ها دانشگاهو تقویت ادارات کل شاهد و ایثارگر در کلیه  تأسیس -3

  ؛آنها یفو ابالغ شرح وظا
ویـژه   رسانی خدماتردیف بودجه مستقل در بودجه وزارت متبوع براي  بینی پیش -4

  به فرزندان شاهد و ایثارگر؛
دادن به افراد جامعه هدف طرح شاهد در استفاده از خـدمات و تسـهیالت    اولویت  -5

 ي تحصـیلی داخـل و خـارج از   هـا  بـورس اعطـاي  ، انتقاالت و   نقل، خوابگاه مختلف شامل
  ي فوق برنامه؛ها فعالیتاردوها و ، شرکت در مجامع علمی داخلی و خارجی، کشور
علمـی و   هیأت تأمینگان جامعه هدف طرح شاهد در آموخت دانشدادن به  اولویت  -6

  کادر اداري؛
ي عملیاتی براي ارتقاي سـطح علمـی و رفـاهی    ها دستورالعملارایه پیشنهادات و  -7

  ؛ریزي برنامهبه ستاد دانشجویان شاهد و ایثارگر 
ارایه گزارش عملکرد و وضـعیت علمـی و آموزشـی دانشـجویان شـاهد و ایثـارگر        -8

  ؛ماهه ششصورت  به ریزي برنامهوزارتین متبوع به ستاد 
و  ریـزي  برنامـه سـتاد  ، طرح و برنامه عالی شورايو مصوبات  ها دستورالعملاجراي  -9

  .نظارت بر حسن اجراي مصوبات
  وظایف خاص دانشگاه آزاد اسالمی )ه
  امور دانشجویان شاهد و ایثارگر؛ کل ادارهو تقویت  تأسیس -1
هاي ستادي و اجرایی اعـم از کـادر آموزشـی و اسـتاد      حوزه نیروي انسانی تأمین  -2
، طرح شاهد از بین نیروهاي مجرب و متعهـد و همچنـین نیازهـاي مـالی    ، اداري، مشاور

فرهنگی و تقویت بنیـه  ، رفاهی مطلوب طرح شاهد در امور تحصیلیخدماتی و ، تدارکاتی
  مصوبات ستاد مرکزي شاهد و ایثارگر دانشگاه؛ براساس علمی فرزندان شاهد و ایثارگر

ارایه گزارش عملکرد و وضعیت علمی و آموزشی دانشجویان شـاهد و ایثـارگر بـه     -3
  ؛ماهه ششصورت  به ریزي برنامهستاد 
ه افراد جامعه هدف طرح شاهد در استفاده از خـدمات و تسـهیالت   دادن ب اولویت -4

ي تحصـیلی داخـل و خـارج از    هـا  بـورس اعطـاي  ، نقل و انتقاالت، خوابگاه مختلف شامل
  ي فوق برنامه؛ها فعالیتاردوها و ، شرکت در مجامع علمی داخلی و خارجی، کشور
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علمـی و   هیأت تأمینگان جامعه هدف طرح شاهد در آموخت دانشدادن به  اولویت -5
  کادر اداري؛

ي عملیاتی براي ارتقاي سـطح علمـی و رفـاهی    ها دستورالعملارایه پیشنهادات و  -6
  ؛ریزي برنامهدانشجویان شاهد و ایثارگر به ستاد 

و  ریـزي  برنامـه طرح و برنامـه و سـتاد    عالی شورايمصوبات  ها دستورالعملاجراي  -7
  .نظارت بر حسن اجراي مصوبات

  وظایف ستاد مرکزي شاهد حوزوي) و
  و تقویت دفتر شاهد و ایثارگر؛ تأسیس -1
 براسـاس  هـاي سـتادي و اجرایـی    و امکانات مورد نیاز حـوزه  نیروي انسانی تأمین -2

  مصوبات ستاد مرکزي شاهد و ایثارگر حوزوي؛
ارایه گزارش عملکرد و وضعیت علمی و آموزشی طالب شاهد و ایثارگر بـه سـتاد    -3
  ؛ریزي هبرنام

و  ریـزي  برنامـه طرح و برنامه و ستاد  عالی شورايو مصوبات  ها دستورالعملاجراي  -4
  .نظارت بر حسن اجراي مصوبات

سازمان صدا و سیما و سایر ، اسالمی وظایف خاص وزارت فرهنگ و ارشاد) ز
  ي فرهنگی و تبلیغیها زمانساو  ها ارگان
سازمان ، پرورش فکري کودکان و نوجوانانکانون ، وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی -1

دفتر تبلیغات حـوزه علمیـه قـم و سـایر مؤسسـات فرهنگـی موظفنـد        ، تبلیغات اسالمی
، ي فرهنگـی هـا  برنامـه ي شـاهد و ایثـارگر را در اسـتفاده از    ها خانوادهفرزندان و اعضاي 

  ؛هنري و تبلیغی در اولویت قرار دهند
سازمان صدا و سیماي جمهوري اسـالمی ایـران موظـف اسـت در جهـت ارتقـاي        -2

حفـظ روحیـه   ، تبیـین فرهنـگ شـهادت و ایثـار    ، ایثارگران ي شاهد وها خانوادهفرهنگ 
و رشد و شکوفایی استعداد فرزندان شاهد و ایثـارگر اقـدام مقتضـی در     ها خانوادهانقالبی 

  .هید و امور ایثارگران معمول داردي خود با همکاري بنیاد شها برنامهچارچوب 
  وظایف خاص بنیاد شهید و امور ایثارگران) ح
ي فرهنگی و تحصیلی فرزندان شاهد و ایثارگر در کلیـه  ها برنامهنظارت بر اجراي  -1
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ي ها گزارشمقاطع تحصیلی از کودکستان تا پایان تحصیالت دانشگاهی و حوزوي و ارایه 
  طرح و برنامه؛ عالی شورايالزم به 

تــدوین بودجــه طــرح شــاهد بــا همکــاري ســتادهاي مرکــزي شــاهد و ایثــارگر   -2
الزم بـراي   گیـري  پـی و پیشـنهاد آن بـه مراجـع قـانونی کشـور و       ربـط  ذيي ها دستگاه

  رساندن آن؛ تصویب به
ي مختلـف طـرح شـاهد و نظـارت بـر      هـا  بخـش تنظیم بودجه و تخصیص آن به  -3
  کردن آن؛ هزینه
  طرح و برنامه؛ عالی شورايو مصوبات  ها دستورالعملاجراي  -4
آمــوزان و دانشــجویان و طــالب طــرح شــاهد در  ارایــه خــدمات ویــژه بــه دانــش -5
  آموزشی و فوق برنامه؛، تفریحی، ي رفاهی از قبیل اردوهاي تربیتیها زمینه
  .ریزي برنامهطرح و برنامه و ستاد  عالی شورايدبیرخانه  تأسیس -6

  بودجه و سایر امکانات طرح شاهد تأمینمنابع  -پنجمفصل 
طرح شـاهد از محـل بودجـه عمـومی دولـت       اي هزینه تأمینمنابع مالی و  -9 ماده

  .باشد می
مـورخ   152تبصـره در جلسـه    6مـاده و   10فصـل و   5بـا   اساسـنامه این  -10ماده 

  .انقالب فرهنگی مورد اصالح و تکمیل قرار گرفت عالی شورايشوراي معین  23/8/85
  

نژاد يمحمود احمد -یانقالب فرهنگ عالی شورايس ییس جمهور و رییر  
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 ها دانشگاهایجاد دفتر خاص رسیدگی به امور ایثارگران در 
  20/12/1370مورخ  274 مصوب جلسه

  انقالب فرهنگی عالی شوراي
 در ایجـاد پسـت معاونـت دفـاعی    حسب پیشنهادات مطروحه موافقت گردیـد بجـاي   

 س دانشـگاه ایجـاد  یـی ایثارگران زیرنظـر ر  رسیدگی به امور خاصی براي دفتر ها دانشگاه

  .شود
  

یرفسنجان یاکبر هاشم -یانقالب فرهنگ عالی شورايس ییس جمهور و رییر  
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ستادها و  یساختار سازمان ف ویشرح وظا، ییاجرا نامه آیین
و  ها دانشگاهثارگر یشاهد و اان یت کل امور دانشجواادار

قات و یتحق، تحت پوشش وزارت علوم عالی آموزشمراکز 
  1طرح و برنامه شاهد يشورا 30/5/86مصوب  فناوري

  مقدمه
 ینـ یران حضـرت امـام خم  یا یاسالم يم مقدس جمهوراانگذار نظین بنیت به فرامیعنا اب

 یدگیرسـ  درخصـوص  )یمدظلـه العـال  ( يا خامنـه ... ت ایـ و رهبر فرزانه انقالب حضرت آ) ره(
ه یـ ثارگران و ضـرورت ارا یادگاران معزز شهدا و ای یو رفاه یفرهنگ، یبه امور آموزش جانبه همه

ان معـزز شـاهد و   یدانشـجو  یو فرهنگـ  یسطح علمـ  يزان و ارتقاین عزیسته به ایخدمات شا
ن یو همچنـ  یانقـالب فرهنگـ   عالی شوراي 20/12/70مورخ  274رو مصوبه جلسه یثارگر و پیا

 نیمعـ  يشـورا  23/8/85مـورخ   152طرح شاهد مصوب جلسـه   اساسنامهه یبه دنبال اصالح
و  تأسـیس در مـورد  ) یانقالب فرهنگ عالی شوراي 9/8/85مورخ  592ض جلسه یبراساس تفو(

 يبـرا  یمرجعـ  عنـوان  بـه ( ها دانشگاهه یثارگر در کلیان شاهد و ایامور دانشجو کل ادارهت یتقو
ن یـ ا ،)ثارگریان معزز شاهد و ایدانشجو یو رفاه یفرهنگ، یپژوهش، یبه امور آموزش یدگیرس

پـس از  ، ده اسـت یـ ن گردیثارگر تـدو ید جامعه شاهد و ایجد يازهایکه متناسب با ن نامه آیین
ن سـتاد  یو همچنـ  فنـاوري قـات و  یثـارگر وزارت علـوم و تحق  یشـاهد و ا  يستاد مرکـز  تأیید
طـرح و برنامـه    يشـورا  30/5/86فرزنـدان شـاهد در جلسـه مـورخ      یامور فرهنگ ریزي برنامه

                                                                                                                                               
نامه تشکیالت و شرح وظایف ستادها و دفاتر امور دانشجویان شـاهد و   نامه فوق، آیین با تصویب آیین -1

شوراي طرح و برنامه شاهد  3/12/1383مورخ  42الی مصوب جلسه ع ها و مراکر آموزش ایثارگر دانشگاه
 .نسخ شده است
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  .باشد می االجرا الزمب یخ تصویده است و از تاریرس یینها تصویب بهشاهد 
  اهداف

  ؛ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و حفظ و حراست از آثار و پیام شهیدان و ایثارگران - 1
کرامـت بـه دانشـجویان شـاهد و ایثـارگر      ه خدمات شایسته با حفـظ عـزت و   یارا -2

  ؛فرهنگی و رفاهی آنان، وضعیت آموزشی دانشگاه در راستاي ارتقاي
ي هـا  عرصهبراي مشارکت فعاالنه امور دانشجویان شاهد و ایثارگر در ي ساز زمینه -3
  .تحقیقاتی و اجتماعی در جهت رشد و تعالی بیشتر آنان، پژوهشی، علمی

  تعاریف
  :گیرد میمتناسب با مواد آن به دانشجویان شاهد و ایثارگر ذیل تعلق  نامه آیینتسهیالت این 

  ؛)و باالتر% 50 جانباز، آزاده، جاویداالثر، شهید( فرزند -1
 ؛به باال% 70جانبازان  -2
  ؛)و باالتر% 50 جانباز، آزاده، جاویداالثر، شهید( همسر -3
 ؛و باالتر% 25جانبازان  -4
  ؛)حداقل شش ماه سابقه اسارتبا ( آزادگان -5
  ؛جانبازي و سه ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه% 15جانبازان با حداقل  -6
  .رزمنده با حداقل سابقه حضور داوطلبانه شش ماه متوالی یا نه ماه متناوب در جبهه - 7

  ارکان و تشکیالت -فصل اول
  ستاد امور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه )الف

 عـالی  آموزشستاد امور دانشجویان شاهد و ایثارگر در هر دانشگاه و مؤسسه  -1 ماده
  :شود میبا ترکیب اعضا و شرح وظایف زیر تشکیل 

  ؛)رییس ستاد( رییس دانشگاه -1
 ؛معاون آموزشی -2
 ؛فرهنگی -معاون دانشجویی -3
 ؛رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران استان -4
 ؛)دبیر ستاد( دانشجویان شاهد و ایثارگرمدیر کل امور  -5
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 ؛مدیر کل امور آموزشی دانشگاه -6
 ؛معاون فرهنگی بنیاد شهید و امور ایثارگران استان -7
 ؛سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران استان عالی آموزش/ آموزش رییس ادراه -8
 ؛از اساتید مشاور با معرفی دبیر ستاد و حکم رییس دانشگاه نفر یک -9

 .دو نفر از دانشجویان شاهد و ایثارگر با معرفی دبیر ستاد و حکم رییس دانشگاه -10
مدیران و سایر افراد ، دستور جلسه از معاونین براساس دتوان می دبیر ستاد -1تبصره 

دانشگاه و بنیاد شهید و امور ایثارگران حسب مـورد بـراي شـرکت در جلسـه      نظر صاحب
  .آورد عمل به دعوت

ن جلسـه  یمصوبات آن در اول گیري پیل جلسات و یتشک یداخل نامه آیین -2تبصره 
  .رسد می تصویب بهستاد دانشگاه 

دو جلسـه بـراي   ( جلسه با حضور ریاست سـتاد  4تشکیل ساالنه حداقل  -3تبصره 
امور دانشجویان شـاهد و   کل ادارهآن توسط ستاد تعیین و به  بندي زمانکه ) سال نیمهر 

  .الزامی است، گردد میایثارگر وزارت متبوع اعالم 
 عنـوان  به باشد میثارگر ین دانشگاه که عضو ستاد شاهد و ایاز معاون یکی -4تبصره 

اسـت  یکـه در هـر صـورت مصـوبات جلسـه توسـط ر       گردد میس ستاد انتخاب ییب رینا
  .گردد میدانشگاه ابالغ 

اد منطقـه  یـ س بنیـی ر، يفارس و خراسان رضو، اصفهان، تهران يها استاندر  - 5تبصره 
  .دیدر جلسات شرکت نما دتوان میثارگران استان ید و امور ایاد شهیس بنییر يجا مربوط به

کلیه مصوبات ستاد امور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه توسط رییس -6تبصره 
  .باشد می االجرا الزمو  گردد میدانشگاه ابالغ 

  امور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه کل اداره )ب
امور دانشـجویان شـاهد و ایثـارگر    ) ا گروهیا حسب مورد اداره یو ( کل اداره -2ماده 

و شـرح وظـایف    هـا  نامـه  آیین، ها دستورالعمل براساس دانشگاه و زیر نظر مستقیم رییس
فرهنگـی و رفـاهی دانشـجویان شـاهد و     ، پژوهشـی ، رسیدگی به امور آموزشـی ، مربوطه

  .دارد عهده بهایثارگر را 
امور دانشجویان شـاهد و  ) س گروهییا ریر و یا حسب مورد مدیو ( مدیر کل -3ماده 
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  .پردازد دانشگاه و زیر نظر مستقیم ایشان به انجام وظیفه میایثارگر با انتخاب رییس 
امـور دانشـجویان شـاهد و    ) س گـروه یـی ا ریر و یا حسب مورد مدیو ( مدیر کل - 4ماده 

  .گردد میانتخاب ، باشد يثارگریسابقه ا يکه دارا یعلم هیأت ياز اعضا المقدور حتیایثارگر 
امور دانشجویان شـاهد و  ) س گروهییر ایر و یا حسب مورد مدیو ( مدیر کل -5ماده 

شـوراي آموزشـی و شـوراي    ، عضو کمیسیون بررسـی مـوارد خـاص   ) رأي با حق( ایثارگر
  .باشد میفرهنگی دانشگاه 

  شرح وظایف -فصل دوم
  :شرح وظایف ستاد امور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه -6ماده 

ي هـا  دسـتورالعمل و  هـا  نامه آیین، ي براي اجراي مصوباتساز زمینهو  ریزي برنامه -1
امور  کل ادارهستاد مرکزي و ، وزیر محترم، ابالغ شده از سوي شوراي طرح و برنامه شاهد

  ؛دانشجویان شاهد و ایثارگر وزارت متبوع
پژوهشی فرهنگی و رفاهی دانشـجویان شـاهد   ، نظارت و ارزیابی وضعیت آموزشی -2

مناسب براي رشد و تعالی و حـل  ي ها برنامهه طرح و یو ارا سال نیمو ایثارگر در پایان هر 
 ؛مشکالت آنان

وضـعیت   يي مورد نیاز براي تقویت بنیه علمـی و ارتقـا  ها برنامهطراحی و تدوین  -3
 ؛پژوهشی فرهنگی و رفاهی دانشجویان شاهد و ایثارگر، آموزشی

شـهادت و   تـرویج فرهنـگ ایثـار و    منظور بهي مورد نیاز ها برنامهتنظیم و تدوین  -4
 ؛بزرگداشت مقام شهیدان و ایثارگران

اساتید و ، جلب مشارکت دانشجویان منظور بهي مناسب ها برنامهطراحی و تدوین  -5
 ؛ي ویژه دانشجویان شاهد و ایثارگرها فعالیتدر  ربط ذينهادهاي 

 ؛امور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه کل ادارهنظارت بر عملکرد  -6
  .امور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه کل ادارهتصویب برنامه و بودجه  -7

 :امور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه کل ادارهشرح وظایف  -7ماده 
ي ارسالی از ستاد مرکزي یـا  ها دستورالعملو  ها نامه آیین، ها طرح، ها برنامهاجراي  -1
  ؛وزارت متبوعامور دانشجویان شاهد و ایثارگر  کل اداره
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 ؛و اجراي مصوبات ستاد امور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه گیري پی -2
پیشـنهاد   منظـور  بـه ي تقویت بنیه علمی دانشجویان شاهد و ایثارگر ها طرحتهیه  -3

  ؛به ستاد براي تصویب
 ؛ي علمی و فرهنگی در دانشگاهها کانونو تقویت  اندازي راه -4
  ؛پیشنهاد بودجه ساالنه به ستاد شاهد و ایثارگر دانشگاهه یتنظیم و ارا -5
ي مصوب از همه ها فعالیتو  ها برنامهپیشبرد  منظور بهو جذب اعتبارات  گیري پی -6

  ؛منابع ممکن
تنظیم تقویم سالیانه برگزاري جلسات امور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه و ارسال  - 7

 ؛امور دانشجویان شاهد و ایثارگر وزارت متبوع کل ادارهمربوطه به  جلسات صورتموقع  به
ي از منـد  بهـره دانشجویان شـاهد و ایثـارگر بـراي    موقع  بهشایسته و  رسانی اطالع -8

 ؛فرهنگی و رفاهی، تسهیالت و خدمات گوناگون آموزشی، امکانات
فرهنگـی و رفـاهی و سـالمت    ، ایجاد بانک اطالعاتی جـامع از وضـعیت آموزشـی    -9

 ؛هاي مختلف دانشگاه گان با همکاري حوزهآموخت دانشدانشجویان شاهد و ایثارگر و 
 هـاي  کـالس اجراي طرح تقویت بنیه علمی دانشجویان شاهد و ایثارگر از طریق  -10
 ؛...و ي درسی ها گروه، تقویتی
پژوهشـی ویـژه   ي آموزشـی و  هـا  کارگـاه اجراي طرح اسـتاد مشـاور و برگـزاري     -11

 ؛دانشجویان شاهد و ایثارگر و اساتید مشاور
ي هـا  مشاورهتوجه خاص به دانشجویان در معرض خطر از نظر افت تحصیلی با انجام  - 12

 ؛کاهش مشکالت تحصیلی ایشان منظور بهي آموزشی و پژوهشی ها حمایتتحصیلی و 
امور رفاهی دانشجویان شاهد و ایثارگر از طریق همکاري و همـاهنگی   گیري پی -13

 ؛ربط ذيبا مسؤوالن دانشگاه و سایر نهادهاي 
ي هـا  برنامـه جلب مشارکت دانشجویان شاهد و ایثـارگر بـراي حضـور فعـال در      -14
 ؛ي تحقیقاتی آنانها پروژهفرهنگی پژوهشی و حمایت از ، علمی

، هنـري ، فرهنگـی ، ي علمیها زمینهدر  ...و مسابقات ، ها جشن، برگزاري مراسم -15
 ؛ورزشی و مانند آن و تشویق دانشجویان ممتاز

ــه  ماهــه شــشتهیــه گــزارش عملکــرد  -16 امــور  کــل ادارهو ســاالنه و ارســال آن ب
 ؛دانشجویان شاهد و ایثارگر وزارت متبوع و سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران استان
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مناسب بـا بنیـاد شـهید و امـور ایثـارگران در جهـت اجـراي        همکاري و تعامل  -17
  .ي مصوب و در اختیار گذاشتن آمار و اطالعات مورد نیاز حسب موردها برنامهمطلوب 

  اعتبارات و ساختارها -فصل سوم
ي قید شـده از محـل اعتبـارات    ها فعالیتي مصوب و ها طرحهزینه اجراي  -8ماده 

ي عمومی هـر دانشـگاه و مشـارکت    ها بودجه، ایثارگرانوزارت علوم و بنیاد شهید و امور 
  .خواهد شد تأمینداوطلبانه افراد یا مؤسسات حقیقی یا حقوقی 

 براسـاس  بودجه از محل اعتبـارات بنیـاد شـهید و امـور ایثـارگران      تأمین -1تبصره 
بنیـاد شـهید و امـور     عـالی  آمـوزش  کـل  ادارهآمده بـین   عمل بهي ها هماهنگیتوافقات و 

  .پذیرد میامور دانشجویان شاهد و ایثارگر وزارت علوم صورت  کل ادارهایثارگران و 
امـور دانشـجویان شـاهد و ایثـارگر و      کـل  ادارهتجهیزات مورد نیاز  تأمین -2تبصره 

مانند پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان از محل اعتبارات دانشگاه ، ي جاري آنها هزینه
امور دانشجویان شـاهد و ایثـارگر وزارت    کل ادارهشود و اعتبارات ارسالی از طریق  تأمین

  .شود ها فعالیتو  ها برنامهمتبوع و بنیاد شهید و امور ایثارگران باید تنها صرف اجراي 
ي مربـوط  هـا  فـرم را طبق  کل ادارهدبیر ستاد موظف است ساالنه تراز مالی  -9ماده 
 .امور دانشجویان شاهد و ایثارگر وزارت علوم ارسال نماید کل ادارهتهیه و به 
پیشنهاد  کل ادارهي سازمانی مربوطه توسط ها ردیفها و  بدیهی است پست -10ماده 

  .شود میي هر دانشگاه ارسال هیأت امنانهایی به  تأییدبراي ، و پس از تصویب در ستاد
  

  تعداد پرسنل  یسطح سازمان  ثارگریان شاهد و ایتعداد دانشجو
  نفر 7  کل اداره  نفر 300ش از یب
  نفر 5  اداره  نفر 300تا  150از 

  نفر 3  گروه  نفر 150کمتر از 
  

، هـا  دانشـکده ثـارگر  یشـاهد و ا  ينفـر دانشـجو   50هر  يالزم است به ازا -1تبصره 
 یو رفـاه  یفرهنگـ ، یپژوهش، یل آموزشیبه مسا یدگینفر کارشناس جهت رس 1حداقل 

  .دانشکده مورد نظر به کار گرفته شودشان در یا
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از نظـر تعـداد   /. 5ب یبـا ضـر   یلـ یالت تکمیخـاص تحصـ   يهـا  دانشـگاه  -2تبصره 
  .باشند می ل جدول فوقموان مشیدانشجو

ان یامـور دانشـجو   کـل  اداره( یک سـازمان یسطح  يبرا يشنهادیختار پاس -3تبصره
ان شاهد و یاداره امور دانشجو( ر است که در سطح دویز شرح به) ثارگر دانشگاهیشاهد و ا

 بایسـت  مـی ز یـ ن) ثارگریان شاهد و ایگروه امور دانشجو( و در سطح سه) ثارگر دانشگاهیا
  .ن گرددیتوسط دانشگاه تدو نامه آیین) 7( ف موضوع مادهیمتناسب با وظا

  

  
  

شـنهاد  یپ کل ادارهمربوط توسط  یسازمان يها ردیفها و  است پست یهیبد -11ماده 
  .شود میسال رهر دانشگاه ا يهیأت امنابه  یینها تأیید يب در ستاد برایو پس از تصو

را  نامـه  آیـین مسؤولیت نظـارت بـر حسـن اجـراي ایـن       ها دانشگاهرؤساي  -12ماده 
 .خواهند بود دار عهده

 11 مـاده و  13فصل و  3تعاریف و در ، اهداف، با یک مقدمه نامه آییناین  -13ماده 
رسـید و از تـاریخ    تصویب بهشوراي طرح و برنامه شاهد  30/5/86در جلسه مورخ  تبصره

  .باشد می االجرا الزمتصویب 
1شاهد طرح و برنامه يشورا  

                                                                                                                                               
معاون رییس جمهـور و ریـیس   : دکتر حسین دهقان: اعضاي حاضر در جلسه شوراي فوق عبارتند از -1

وزیر علوم، تحقیقات و فناوري، دکتـر کـامران بـاقري    : بنیاد شهید و امور ایثارگران، دکتر مهدي زاهدي
وزیـر آمـوزش و پـرورش و    : وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، مهندس محمود فرشـیدي : لنکرانی

 .رییس دانشگاه آزاد اسالمی: دکتر عبداهللا جاسبی

 ستاد امور دانشجویان شاهد و ایثارگر رییس دانشگاه

 مدیرکل

 معاون مدیرکل

 دبیرخانه

 واحد فرهنگی و رفاهی واحد آموزشی واحد مالی و اداري
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فرهنگی ایثار دانشجویان  -کانون علمی تشکیل نامه آیین
 عالی آموزشمؤسسات  و ها دانشگاهدر  شاهد و ایثارگر

 طرح و برنامه شاهد يشورا 15/11/1387مصوب 

 مقدمه

 با همکاري معاونت فرهنگی بنیاد فناوريتحقیقات و ، معاونت دانشجویی وزارت علوم

 منزلت اجتماعی و يامور ایثارگران در راستاي اجراي رسالت خود که همانا ارتقا شهید و

اجرایی شدن شـعار هویـت مـداري     منظور بهخودباوري دانشجویان شاهد و ایثارگر است 
و  هـا  دانشـگاه تشـکیل کـانون ایثـار دانشـجویان شـاهد و ایثـارگر در        نامـه  آیین، جمعی

 .ترا تهیه کرده اس عالی آموزش مؤسسات

 فصل اول

  تعاریف -1ماده 
و  هــا دانشــگاهشــاهد و ایثـارگر   دانشــجویانفرهنگــی  -تشــکل علمـی : کـانون -1-1

 ؛عالی آموزش مؤسسات
 تحقیقـات و ، امور دانشجویان شـاهد و ایثـارگر وزارت علـوم    کل اداره: کل اداره -1-2

 ؛فناوري
 ؛)عالی آموزش کل ادارهبا نمایندگی ( بنیاد شهید و امور ایثارگران: بنیاد -1-3
 ؛ستاد شاهد و ایثارگر دانشگاه: ستاد -1-4
 عـالی  آمـوزش و مؤسسـات   هـا  دانشگاهدانشجویان شاهد و ایثارگر در : دانشجو -1-5

  ؛فناوريتحقیقات و ، وزارت علوم
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ــدیر امــور دانشــجویان شــاهد و : دبیــر ســتاد -1-6 ــارگر دانشــگاه و مؤسســه  م ایث
 .عالی آموزش

  اهداف -2ماده 
ي مـدار  هویتخودباوري و متبلور نمودن  ي و روحیهمند عزت، توانمندسازي منظور به

 :شود میتشکیل  با اهداف زیر »کانون«، دانشجویان شاهد و ایثارگر
 حفظ و حراست از آثار و پیام شـهیدان و ایثـارگران و تـرویج فرهنـگ ایثـار و      -2-1

 ت؛شهاد
 ؛ي علمی و فرهنگی کشورها عرصهتقویت نقش دانشجویان در  -2-2
مناسب بـراي همفکـري و مشـارکت بیشـتر ایـن دانشـجویان در        زمینهایجاد  -2-3
  ؛آموزشی و فرهنگی لیمسا

 ؛ي فرهنگی دانشجویانها فعالیتو تقویت  بخشی انسجام -2-4
آنهـا   و مقایسـه  ها فعالیتگذاري تأثیري مناسب جهت ارزیابی میزان ساز زمینه -2-5

  ؛ها دانشگاهدر سطح 
 ؛ها دانشگاهدر  دانشجویان شاهد و ایثارگري ها توانمندينمایاندن قوت و  -2-6
رشـد و ارتقـا روحیـه خودبـاوري و کـارگروهی در میـان دانشـجویان شــاهد و         -2-7

  ؛ها دانشگاه ایثارگر
و  سـطح علمـی و فرهنگـی دانشـجویان بـا همکـاري       يبراي ارتقـا  ریزي برنامه -2-8

  ؛ي علمیها انجمنمشارکت دیگر 
 ؛یکارگروهبه سوي آنها  ی و هدایتیدانشجوسازماندهی نیروهاي پراکنده  -2-9
 يهـا  دورهاز امکانات موجود نهادهاي مرتبط جهـت دایـر نمـودن     گیري بهره -2-10

  .کارآموزي و آموزش عملی ضمن تحصیل

  ارکان و تشکیالت -فصل دوم
  مؤسس هیأت -3 ماده

شـاهد و ایثـارگر را    نفـر از دانشـجویان   5مدیر شاهد و ایثارگر دانشگاه موظف اسـت  
  .کانون تعیین نماید مؤسس هیأت عنوان به
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کـانون   مؤسس پـس از تشـکیل مجمـع عمـومی و شـوراي مرکـزي       هیأت -1رهتبص
 .شود می منحل

 یمجمع عموم -4ماده 
 در نـده گیر تصـمیم و باالترین رکن  شود میکانون تشکیل  این مجمع از اعضاي اصلی

 .کانون است
  کانونشوراي مرکزي  -5ماده 

که براي مـدت یـک    باشد می البدل علینفر  2اصلی و  نفر عضو 5این شورا متشکل از 
  .شوند میانتخاب  سال از طریق انتخابات مجمع عمومی

  :است ذیل شرح بهشرایط عضویت این افراد 
 ؛دوم باشد سال نیمحداقل دانشجوي  -5-1
 ؛سابقه مشروطی نداشته باشد -5-2
 ؛نداشته باشدمحکومیت انضباطی  -5-3
 .ي دانشجویی در دانشگاه نباشدها تشکلعضو شوراي مرکزي سایر  -5-4

  اعضاي کانون -6ماده 
  :شوند میاعضاي کانون به دو دسته تقسیم 

درکـانون فعالیـت    به دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشـگاه کـه   -یاعضاي اصل) الف
  .گردد می اطالق کنند می

 گـردد  میاطالق  مند عالقهشاهد و ایثارگر غیر دانشجویان به -يراعضاي افتخا) ب
  .کنند می که در کانون فعالیت

حـداکثر سـه سـال     نـد توان میگان شاهد و ایثارگر هر دانشگاه آموخت دانش -2تبصره
 .باشند کانونتحصیل در هر مقطع در عضویت  بعد از فراغت از

  شرح وظایف و نحوه تشکیل جلسات -فصل سوم
  وظایف مجمع عمومی -7ماده 

ه پیشنهادهاي مـورد نیـاز بـه    یارا و تعیین اعضاي شوراي مرکزي از طریق انتخابات -
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  ؛شوراي مرکزي کانون
  ؛کانون شده ي اجراها برنامهبررسی  -
  .مرکزي و استماع گزارش ساالنه شوراي ها اولویتتدوین  -

در نوبـت اول  یـک   جلسات مجمع عمومی با حضور حداقل نصف به عالوه -3 تبصره
مثبـت نصـف   رأي  مصوبات جلسه بـا  .یابد میحضور هر تعداد در نوبت دوم رسمیت  و با
  :لکن در موارد ذیل، ستاالجرا الزمیک حاضرین  عالوه به

  ؛انتخاب اعضاي شوراي مرکزي و انتخاب اعضاي جدید عزل یا -1
  ؛مرکزي انتخاب اعضاي شوراي -2
  ؛پیشنهاد انحالل به ستاد -3
  ؛اساسنامهتغییر  -4

 .است رأي دو سوم اعضا ضروري
ي گیـر  تصـمیم ، در صورت پیشنهاد انحالل قطعی از سوي مجمع عمومی -4 تبصره

  .باشد میستاد  عهده بهنهایی در مورد آن 
دبیـر  ، از برگزاري جلسـه مجمـع عمـومی    کانون دبیر درصورت استنکاف -5تبصره 

1درخواست  جلسه مجمع عمومی را با، ستاد
و مصوبات این جلسـه   کند میاعضا برگزار  5

  .است ااالجر الزم
  وظایف شوراي مرکزي -8ماده 

ي اجرایـی کـانون بـراي    هـا  مشیپیشنهادي و تعیین خطی  يها برنامهتصویب  -8-1
  ؛نامه آیین رسیدن به اهداف مطرح شده در

ــایر     -8-2 ــا س ــازنده ب ــل س ــراي تعام ــب ب ــاي مناس ــین راهکاره ــکلتعی ــا تش   ي ه
  ؛ها دانشگاه دانشگاه و سایر فرهنگی -یعلم

  ب؛مجمع عمومی جهت تصوی به اساسنامهمواد  و پیشنهاد اصالح ساختار -8-3
  .کانون ي داخلی و انتخابها نامه آیینتدوین و تصویب ، تهیه -8-4

  جلساتنحوه تشکیل و اداره  -9ماده 
کانون با حضور نصف به عالوه یک اعضا رسـمیت پیـدا    جلسات شوراي مرکزي -9-1

  .است االجرا الزم حاضر اکثریترأي  مصوبات با .کند می
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مؤسـس برعهـده    هیـأت وظایف شوراي مرکـزي را  ، تا انتخابات شوراي مرکزي -9-2
  .دارد

و نسـبت بـه    شوراي مرکزي موظف است پس از انتخابات تشکیل جلسـه داده  -9-3
  .یس ستاد معرفی کندیشورا اقدام و آن را به ر دبیر کانون از میان اعضاي تعیین
ین واحدهاي دیگر را از میـان اعضـاي شـوراي مرکـزي بـا      مسؤول، شورا اعضاي -9-4
واحـدهاي متعـددي از    دتوانـ  مـی هر کانون . کنند می اعضا معرفی انتخاب و به گیري رأي

  .مالی و پشتیبانی ایجاد نماید، ادبی، قرآنی، فرهنگی، فناوري، پژوهشی، آموزشی جمله
  وظایف دبیر شوراي مرکزي -10ماده 

مجمع عمومی و دعـوت از اعضـا بـراي حضـور در جلسـات       برگزاري جلسات -10-1
 ؛کانون يها برنامهعمومی و 

 و راهکارهایی درخصوص ها برنامهه یتشکیل جلسات منظم براي بررسی و ارا -10-2

 ؛کانون يها فعالیت
 ؛ییت اداره جلسات شوراي مرکزي و مجمع عموممسؤول -10-3
 ابالغ مصوبات شوراي مرکزي به واحدهاي مربوطه و نظارت بر حسـن اجـراي   -10-4

 ؛آنها
 ؛ينماینده شوراي مرکز عنوان بهکانون  و جلسات ها مراسمشرکت در  -10-5
 ؛انجام مکاتبات اداري و داخلی -10-6
 ه بـه شـوراي  یـ نظرات و پیشنهادات اعضاي مجمـع عمـومی و ارا   آوري جمع -10-7

 ؛مرکزي
  ؛مصوبات شوراي مرکزي گیري پیاجرا و  -10-8
 اننظـر  صـاحب اسـاتید و  ، هـا  زمانسـا ، با نهادهـا  هماهنگی و برقراري ارتباط -10-9

  ؛کانون يها فعالیتافزایش کمی و کیفی  منظور بهمناسب  ی راهکارهايیشناسا منظور به
  .کانون واحدهاي ایجاد انسجام و هماهنگی میان -10-10

مرکـزي و در رأس آن   عهده شـوراي  بر کانون يها فعالیتیت تمام مسؤول -6تبصره
 .باشد می شوراي مرکزي دبیر

  نظارت -11ماده 
 :دارد عهده بهکانون باالخص وظایف زیر را  نظارت بر کلیه امور مربوط به، ناظر
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 ؛ننظارت بر انتخابات شوراي مرکزي کانو هیأتتشکیل  -11-1
 ؛نامه آییننظارت بر حسن اجراي مفاد  -11-2
 کـانون بـا اهـداف تعیـین شـده در      يهـا  فعالیـت نظارت بر حسـن مطابقـت    -11-3

  ؛نامه آیین
  .رسیدگی به پیشنهاد انحالل کانون -11-4

  اعتبارات - فصل چهارم
عملیـاتی   صـورت  بـه ه شده یي اراها برنامه براساس ونبودجه مورد نیاز کان -12ماده 

وزارت علوم و معاونـت فرهنگـی بنیـاد شـهید و امـور       دانشجویی هر ساله توسط معاونت
 براسـاس  شـاهد و ایثـارگر موظفنـد    امـور دانشـجویان   مدیران. گردد میایثارگران تعیین 

بودجـه   براسـاس  ها دانشگاه. اختصاص دهند ها کانونه بودجه الزم را ب ي مصوبها برنامه
، کـانون  امکانات الزم بـراي اسـتقرار   ه فضا و سایریارا ضمن باشند میسالیانه خود موظف 

  .دنآور عمل بهفوق برنامه دانشجویان را  ي فرهنگی وها برنامه پشتیبانی

  نامه آییناجرا و تفسیر ، ابالغ -فصل پنجم
و تـدوین و تصـویب    نامـه  آیـین مرکزي وزارت متبوع مرجـع تفسـیر    ستاد -13ماده 

همچنین وظیفه نظارت عالیه بـر حسـن اجـراي ایـن      .است ي تکمیلی آنها دستورالعمل
دانشـجویان شـاهد و    متشـکل از مـدیرکل امـور    یشـورای  در دانشگاه بر عهـده  نامه آیین

یس بنیاد شهید و امـور ایثـارگران   یبنیاد و ر عالی آموزشایثارگر وزارت متبوع و مدیرکل 
  .است نشگاه در آن واقعدا استانی که

سـال   ي خود را در هرها فعالیتموظفند که گزارش  ها دانشگاهي ها کانون -7تبصره 
فرهنگی بنیاد  معاون. دنه نماییو امور ایثارگران استان ارا شهید تحصیلی به ستاد و بنیاد

 ترتیـب  بـه موظفند  شهید و امور ایثارگران هر استان و دبیر ستاد شاهد و ایثارگر دانشگاه
  .ه نمایدیارا کل ادارهکانون را به بنیاد و  عملکرد

، انـد  بـوده فعـال   هـا  دانشـگاه در  نامه آیینیی که پیش از ابالغ این ها کانون -14ماده 
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  .منطبق کنند نامه آیینوضعیت خود را با مفاد این  ماه 2ظرف مدت  موظفند
تبصـره در تـاریخ    7، مـاده  15، فصـل  5، در یـک مقدمـه   نامـه  آیـین  این -15ماده 

شاهد رسید و براي اجـرا بـه کلیـه سـتادهاي      طرح و برنامه شوراي تصویب به 15/11/87
  .کشور ابالغ شد عالی آموزشمراکز  و ها دانشگاه شاهد و ایثارگر

  
شاهد شوراي طرح و برنامه  
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و  15/1/1379مصوب جلسات مورخ  طرح استاد مشاور
 طرح و برنامه شاهد يشورا 6/4/1379

بـه امـور    یدگیبر لـزوم رسـ   یمبن) ره( ینیتحقق فرمان حضرت امام خم يدر راستا
ت یجهت ترب يدات مقام معظم رهبریت به تاکیادگاران گرانقدر شاهد و با عنای یلیتحص
، دارنـد  ین انقـالب اسـالم  یشه در تبار خـون یکه ر یمتق یر و متخصصانیختگان مدیفره

. دیـ ن گردیتـدو  کشـور  عـالی  آمـوزش و مراکز  ها دانشگاهطرح استاد مشاور جهت اجرا در 
ن ین روابـط حـاکم بـ   یـی الت و تعیتشـک ، فیوظا، ن اهدافییتب، ن طرحین ایهدف از تدو

 يهـا  زمینـه جـاد  یا، یلیاز بروز افت تحصـ  يریشگیاست که در جهت پ یستمیس ياجزا
 يخودبـاور بـر   یمبتنـ  یت منطقـ یـ حما تـاً یو نها یلیت تحصیبهبود وضع، یعلم يارتقا

 هـا  دانشگاهن برجسته دلسوز و متعهد ید و مدرسیساتااز  يمند بهرهبا ، ان شاهدیدانشجو
  .نماید میت یفعال

  یهدف کل
  .ثارگریو ا ان شاهدیدانشجو یو اجتماع یفرهنگ، یت آموزشیبهبود وضع

  ییاهداف جز
از بروز مشـکالت   يریشگیان شاهد و پیدانشجو يپذیر آسیب يها زمینه ییشناسا -1
  ؛و رفع موانع موجود یآموزش
  ؛ان شاهدیدانشجو یت آموزشیمستمر وضع یابیکنترل و ارز، تیهدا -2
  کل؛مش يان شاهد دارایدانشجو يبرخودباور یو مبتن یت منطقیمساعدت و حما -3
ان شـاهد و تـالش   یدانشجو یت آموزشیثر بر وضعمؤ غیرآموزشی لعوام ییشناسا -4

  .آنها در جهت رفع
  ییسازمان اجرا

  ؛نیزارتوثارگر یان شاهد و ایامور دانشجو کل اداره -1
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  ؛ها دانشگاه ایثارگرشاهد و  يستادها -2
  ؛مربوطه يد مشاور و شورایاسات -3
  ؛ها دانشگاهو  ها دانشکدهرات آموزش ااد -4
  ؛ید انقالب اسالمیناد شهیب عالی آموزش کل اداره -5
  .ها استان یانقالب اسالمد یاد شهیت کل بناادار -6

  راهبردها
  ؛آنها یلیت تحصیان با استفاده از وضعیدانشجو یلینظارت مستمر بر روند تحص -1
و  یعـاطف ، یلیتحصـ  ينیازهـا و  استعدادها ییشناسا يمانه برایجاد ارتباط صمیا -2
  ؛آنها مناسب یلیت تحصیان و هدایدانشجو یرفاه

 گیـري  پـی ن و امکانـات و  یمناسب در چارچوب قوان يها حل راهافتن ی يتالش برا -3
  .ازها و رفع موانعین نییتع، استعدادها ییکمک به رشد و شکوفا يالزم برا
  گاه استاد مشاوریجا
بـه  ، راهبردهـا  يکـه عـالوه بـر اجـرا     باشـد  مـی ز یـ استاد راهنمـا ن ، استاد مشاور -1

  ؛داشتژه خواهد یدانشجو توجه و یلیثر بر روند تحصؤموضوعات م
اسـتاد   عنـوان  بهدانشگاه  یمعاونت آموزش ياز سو، ان شاهدیستاد مشاور دانشجوا -2

، ياخذ و حـذف واحـد اضـطرار   ، ات ثبت نامیه عملیز شناخته شده و کلیآنان ن يراهنما
  ؛برسد وراستاد مشا تأیید د بهیر رشته و انتقال دانشجو باییتغ، حذف ترم

، یل رفـاه یماننـد مسـا   یلیتحصـ  در رفـع موانـع   یـی ت اجرایمسؤولاستاد مشاور  -3
با ارجـاع  و ت دانشجو یح وضعیصح بینی پیشبا بلکه ، ندارد ...و  یفرهنگ، یعاطف، یعلم
ش را در رفـع  ینقـش خـو  ، شـده در طـرح   بینی پیش ربط ذيمشکالت به مراجع موقع  به

  .کند میفا یموانع ا
  استاد مشاور يها ویژگی

بـا رشـته دانشـجو     سنخ همو  رشته هم و وقت تمام یعلم هیأتعضو  المقدور حتی -1
  ؛باشد

 يایـ از مزا نماینـد  مـی ت یـ استاد مشـاور فعال  عنوان بهکه  ییران ستادهایدب -تبصره
  .خواهند شد مند بهرهخود  يدر جا د مشاوریاسات
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 یوقت کاف و شهدا باشد و یانقالب اسالم يها ارزشدلسوز و متعهد به ، مند عالقه -2
  ؛ان اختصاص دهدیجهت حل مشکالت دانشجو

  ؛را داشته باشد مانه با دانشجویارتباطات صم يبرقرار ییتوانا -3
  .در ترم مربوطه باشد د دروس دانشجویاز اسات االمکان حتید مشاور یانتخاب اسات -4

  نحوه انتخاب استاد مشاور
 يه اعضـا یـ موافقـت کل ثارگر بـا نظـر و   یر ستاد شاهد و ایشنهاد دبیاستاد مشاور به پ

 یلیتحصـ  سـال  نـیم  2س دانشـگاه و بـه مـدت    ییـ ل توسط ریط ذیت شرایستاد و با رعا
  :شود می منصوب

  ؛استاد مشاور مندرج در بند فوق يها ویژگیبودن  دارا -1
  .باشد يثارگریا يد دارایت انتخاب با اساتیاولو -تبصره

ذکـر   يهـا  ویژگـی  يکـه دارا  یید راهنماین اساتید مشاور از بیاسات المقدور حتی -2
ن سـتاد و آمـوزش انجـام    یبـ  ین خصوص همـاهنگ یا انتخاب شوند و در، باشند میشده 
  ؛شود

ان شاهد یدانشجو المقدور حتیدانشکده مربوطه و  یآموزش يها گروهبا  یهماهنگ -3
  ؛ثارگریو ا

  .ک استاد مشاورینفر دانشجو  15الی  5هر  يبه ازا -4
ثـارگر دانشـگاه حـداکثر    یدر صـورت ضـرورت بـا مجـوز سـتاد شـاهد و ا       -1تبصره 

  .یابد می شینفر افزا 20ان به یدانشجو
ان تحـت  یبـا توجـه بـه تعـداد دانشـجو     ، د مشاوریاسات الزحمه حقزان یم -2تبصره 

در هـر   الزحمـه  حـق  يواحد نظر 1-4دانشجو  20در صورت حداکثر  1-3پوشش معادل 
  .گردد مین ییتع سال نیم

ساعت در هفته جهـت   1 یهر واحد درس يبه ازا بایست میاستاد مشاور  -3تبصره 
  .دیان تحت پوشش و ستاد اعالم نماین و به دانشجوییمشاوره تع

ـ     -4تبصره  از در یـ امت% 70ش از یانتصاب مجدد استاد مشـاور در صـورت کسـب ب
  .خواهد بودن بالمانع یمع يها مالكو  ها شاخص براساس شانیعملکرد ا یابیارز

د راهنمـا در  یاز اسـات یـ برابـر امت  5/1رتبه  يد مشاور در ارتقایاز اساتیامت -5تبصره 
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، يو کشـور  ید مشـاور نمونـه دانشـگاه   یاسـات  ياز ارتقـا یـ امتضمناً  .شود مینظر گرفته 
  .د راهنما در نظر گرفته شودیاز اساتیبرابر امت 5/2 و 2 ترتیب به

  ف استاد مشاوریشرح وظا
جـاد  یضـمن ا ، ان شـاهد یدانشـجو  يهمراه و راهنما، یک حامی عنوان بهاستاد مشاور 

زه یـ انگ یه نشـاط و شـاداب  یـ جـاد روح ینسـبت بـه ا   بایست می یک عاطفیک رابطه نزدی
ق انجـام  یـ دانشـجو از طر  يش اعتماد به نفـس و خودبـاور  یافزا، ندهید به آیام، یلیتحص
کـاذب   یجـاد وابسـتگ  یفـا و از ا ین نحـو ا یبهتـر بـه  خـود را   یتینقـش حمـا  ، ریف زیوظا

  :دینما يخوددار
  مشـاوره  ، یرفـاه ، یآموزشـ  يهـا  دسـتورالعمل و  هـا  نامـه  آیـین ه به یکل به اشراف -1

  ثارگر؛یا و ان شاهدیدانشجو. ...و 
 یو خـانوادگ ) د خـاص اردر صـورت مـو  ( یروانشناخت، یلیت تحصیاز وضع یآگاه -2

ت محرمانه یبا رعا، یلیق پرونده تحصیدانشجو قبل از ورود به دانشگاه و پس از آن از طر
  ؛بودن اطالعات مربوط به دانشجو

 يهـا  ویژگینسبت به  يه ویتوجه خاص به دانشجو در بدو ورود به دانشگاه و توج -3
او در انتخـاب   یلیت خاص به سابقه تحصـ یق جلسه معارفه و عنایاز طر یلیط تحصیمح

  ؛واحد
ــوانیآشــنا نمــودن دانشــجو -4 ــا مقــررات و ق  شــانیا ییو راهنمــا ین آموزشــیان ب

آن  تأییـد ق مذاکره بـا آنـان و   یاز طر ...و حذف و اضافه دروس ، انتخاب واحد درخصوص
  ؛استاد راهنما عنوان به

  ؛ح مطالعهیصحي ها روشنه یان در زمیدانشجو ییراهنما 5-
ق آنـان و  یمناسـب جهـت تشـو    یه علمـ یبن يان مستعد و دارایدانشجو ییشناسا -6

  ؛یپژوهشي ها فعالیتو انجام  یلیالت تکمیسوق دادن به سمت تحص
از  ده باشـد یسـتاد و اسـتاد مشـاور رسـ     تأییـد کـه بـه    یپژوهشـ  يها طرح -تبصره

  .دیثارگر برخودار خواهند گردیستاد شاهد و ا یمال یبانیپشت
م مناسـب و  یات به دانشجو جهـت اتخـاذ تصـم   یاطالعات و تجربمشاوره و انتقال  -7

  ؛یمیه خود تصمیت روحیتقو
و  یمشـروط ، یلیاز افـت تحصـ   يریشـگ یجهـت پ  ربط ذيي واحدهابا  یهماهنگ -8
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  ؛دانشگاه ین آموزشیان در چارچوب قوانیدانشجو یاخراج
و  یلیتحصـ  یمرخصـ ، لیمحـل تحصـ  ، رشته، شیر گراییشنهاد تغیپموقع  بهه یارا -9
شـان و سـتاد   یا یدانشجو بـا همـاهنگ   یلیرفع مشکل تحص يبرا یتیکالس تقو يبرگزار

  ؛دانشگاه ایثارگرشاهد و 
و  ییجهت راهنمـا ( م ترمیعالوه بر جلسات معمول با دانشجو قبل از امتحانات ن -10
ان یبـا دانشـجو  ) یابیـ جهـت ارز ( ان تـرم یج و پایپس از اعالم نتا و) یآموزش ریزي برنامه

  ؛ندیج را به ستاد گزارش نمایمالقات داشته باشند و نتا
سـال  یان تحـت پوشـش در هـر نم   یدانشـجو  یلیت تحصـ یمستمر وضـع  یبررس -11

 که در معرض یانیدانشجو درخصوص ویژه بهگزارشات به ستاد موقع  بهو ارسال  یلیتحص
 یلیو افـت تحصـ   یاز مشـروط  يریالزم جهـت جلـوگ   يه راهکارهـا یاو ار باشند می خطر

  ؛یلیتحص سال نیمدر هر  ایثارگربه ستاد شاهد و  یکتب صورت به
، یروانـ ، یعـاطف ، يعوامـل اقتصـاد  ( یرآموزشـ یل و مشـکالت غ یمسا ییشناسا -12
 يشنهاد بـه شـورا  یه گزارش و پیادانشجو و ار یلیر تحصیبر س مؤثر) یو فرهنگ یاجتماع

  ؛ثارگر دانشگاهید مشاور و ستاد شاهد و ایاسات
دانشـجو بـه مراکـز مشـاور و      یمعرف منظور بهثارگر یبا ستاد شاهد و ا یهماهنگ -13

  ؛ازیدر صورت ن ید انقالب اسالمیاد شهیبن یشناس روان
  ؛د مشاور دانشکدهیاسات يشرکت در شورا -14
  ؛ثارگر دانشگاهیستاد شاهد و ا یهیتوج يها کارگاهو  ییشرکت در گردهما -15
، هـا  روشر ییـ بـر تجـارب در تغ   یشنهادات سـازنده و مبتنـ  یه پیااعالم نظر و ار -16

ثـارگر  ید مشـاور دانشـکده و سـتاد شـاهد و ا    یاسـات  يبـه شـورا   ها دستورالعملن و یقوان
  ؛دانشگاه
بعـد از  ، یترم آت 2 يبرا اند بوده یمشروط يکه در ترم گذشته دارا یانیدانشجو -17

  .از طرح خارج گردند ندتوان می ص استاد مشاور و ستادیترم با تشخ 2ت در یموفق
  ؛باشند می یلیکه در معرض خطر کسر سنوات تحص یانیدانشجو -18
اسـتا   بایسـت  می که بنا به نظر مرکز مشاوره دانشگاه دانشکده یانیه دانشجویکل -19

  ؛مشاور داشته باشند
، یط خــاص فرهنگــیثــارگر بنـا بــه شــرا یان شــاهد و ایر دانشــجویرش ســایپـذ  -20
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و بـا ذکـر    ایثـارگر ر سـتاد شـاهد و   یص دبیبنا به نظر و تشخ. ...و  یآموزش، یروانشناخت
  ؛باشد می علت

 انیل در دانشـگاه مقصـد هماننـد دانشـجو    یدر طـول تحصـ   یان انتقالیدانشجو -21
  .خواهند شد مند بهرهدالورود از خدمات استاد مشاور یجد

  ثارگر دانشگاهیف دفاتر ستاد شاهد وایوظاو ط یشرا
 امکانـات ، نیارات اسـتاد مشـاور و قـوان   یـ ف و اختیوظـا  درخصـوص  رسـانی  اطالع -1
، جلســات معارفــه يق برگــزاریــان شـاهد از طر یبــه دانشــجو یلیژه تحصــیــالت ویتسـه 

  ؛و بروشور ییدانشجو ياردوها، ییگردهما
ر یسـا ، یکارنامـه دانشـگاه  ، شامل سوابق قبل از دانشگاه یلیل پرونده تحصیتشک -2

ان شاهد بـا  یدانشجو یو عاطف یروح، یخانوادگ، یتیو اطالعات شخص یآموزشاطالعات 
  ؛د استانیاد شهیبن يهمکار
ان یدانشـجو  ید مشاور و ارسال رونوشت حکم به همراه اسامیعقد قرار داد با اسات -3

  ؛د استانیاد شهیو بن ییو دانشجو یتحت پوشش به معاونت آموزش
  ؛ستاد مشاوراان شاهد به یو اطالعات دانشجو ها نامه آیینه یاار -4
د یاد شـه یـ دانشـگاه و بن  یشناسـ  روانشاهد به مراکز مشاوره و  يدانشجو یمعرف -5

  ؛ه استاد مشاوریبنا به توص یاستان جهت مشاوره ودرمان تخصص
ن مراکـز مشـاوره و   یبـ اي  نه مناسب جهت تبادل اطالعات حرفهیفراهم آوردن زم -6
  ؛د و دانشگاهیاد شهیبنشناسی  روان
ثـارگر تحـت   یان شـاهد و ا یآمار و اطالعـات دانشـجو  ، ه گزارش عملکرد طرحیته -7

ه آن بـه  یـ و ارا یلیسـال تحصـ  یان هر نمیدر پا) 2و1( مربوطههاي  فرمت براساس پوشش
  ؛ثارگران استانید و امور ایاد شهیت و بنوزارثارگر یان شاهد و ایامور دانشجو کل اداره
د مشـاور در صـورت   یار قراردادن مکان مناسب با امکانات الزم جهت اساتیدر اخت -8
  ؛امکان
اد یـ بـه بن  سـال  نـیم ان هر یان شاهد در پایت دانشجویوضع ارسال خالصه گزارش -9

  ؛د استانیشه
 یاجتماع، یروح، یعاطف، یشتیل معیمسا درخصوص گزارشات واصله گیري پی -10

  ؛د استانیاد شهیارجاع به بناز یان و در صورت نیدانشجو یفرهنگ و
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 هـا  نامه آییناصول مشاوره و  درخصوص یهیو توج یآموزش يها کارگاه يبرگزار -11
  ؛ر عوامل مرتبط با طرح استاد مشاوریان و ساید مشاور دانشجویژه اساتیو روش مطالعه و

و  یرفـاه ، یموجود خـدمات فرهنگـ   يها ظرفیتکالن و  يها سیاستبا  ییآشنا -12
  ؛ید انقالب اسالمیاد شهیدر بن یشتیمع

  .یلیتحص سال نیمان هر یمربوطه در پا يها فرم براساس ه گزارش عملکردیاار -13
  د مشاوریساتا يشورا
  د مشاور دانشکدهیاسات يشورا
ر ستاد شـاهد و  یدب -دانشکده ییو دانشجو ین آموزشیمعاون -است دانشکدهیر: اعضا

  .ثارگر در دانشگاهیا
ر یـ د مشاور دانشکده با نظر دبیاز اسات یکیا یثارگر و یر ستاد شاهد و ایدب: ر شورایدب

  .ثارگر دانشگاهیستاد شاهد و ا
  د مشاور دانشکدهیاسات يف شورایشرح وظا

ان در سـطح  یدانشـجو  یحل مشکالت آموزش يواصله و تالش برا يها گزارش یبررس
  ؛دانشکده
  .دانشگاه ثارگریواصله و ارجاع به ستاد شاهد و ا يشنهادهایل پیتکم یبررس

ر ییـ ر رشته تغییدانشجو اعم از تغ یت آموزشیر وضعییدر صورت لزوم به تغ -تبصره
و  یدانشـجو را بـه معاونـت آموزشـ    . ...و  تـر  پایینل در مقطع یادامه تحص، لیمحل تحص

  .ندینما یدانشگاه معرف
  .شود می لیتشک بار یک دو ماه جلسات شورا حداقل هر: ل جلساتیم تشکیتقو

  د مشاور دانشگاهیاسات يشورا
از جلسـات خـود را بـا     یکـ ی، یلیتحصـ  سـال  نیمثارگر دانشگاه درهر یستاد شاهد و ا

شـنهادات واصـله و   یپ یجهت بررس، ها دانشکدهد مشاور و یاسات يدگان شورایحضور نمان
  .هدد می لیتشک. ..و عملکرد طرح استاد مشاور 

شـورا   ریـیس  يد مشاور دانشکده و دانشگاه به امضـا یاسات يمصوبات شورا -تبصره
و دانشـگاه   هـا  دانشکده ییو دانشجو یآموزش يها معاونته ین مصوبات جهت کلیا بوده و

  .باشد می االجرا الزم
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  :گیرند می که تحت پوشش طرح استاد مشاور قرار یانیط دانشجویشرا
بـا  ) ت در تـرم سـوم  یـ بعـد از موفق ( ترم اول 3 يبرا جدیدالورودان یه دانشجویکل -1
  ؛از طرح خارج گردند دتوان می ص استاد مشاور و ستادیتشخ
 يوپـاتولوژ یزیان مرحلـه ف یتا پا گیرند میقرار  یقکه در ترم ارفا یانیه دانشجویکل -2

  ؛یان رشته پزشکیدانشجو يبرا
ه باشـند تـا   یدر آزمون جامع علوم پا يبار مردود 1 يکه حداقل دارا یانیدانشجو -3

  ؛ت در آزمونیزمان موفق
ن یمسـؤول ان شـاهد دانشـگاه و   ید مشـاور دانشـجو  یش ساالنه اساتیهما يبرگزار -4

  ؛د استانیاد شهیبن يبا همکار ربط ذي
در مورد طرح استاد مشاور بـه سـتاد    یشنهادات اصالحیه گزارش عملکرد و پیارا -5

  ؛وزارت متبوع ایثارگران شاهد و یدانشجو کل ادارهو  ثارگریشاهد و ا
شـرفت  یپ یابیـ مرتبط با طرح استاد مشاور و ارز یینظارت بر عملکرد عوامل اجرا -6

  ؛طرح يطرح و رفع اجرا
اد یـ ان شاهد بـه مراکـز مشـاوره بن   یدرخصوص دانشجو یه اطالعات درخواستیاار -7

  ؛د استانیشه
  ؛طرح ياز اجرایاعتبارات مورد ن تأمین گیري پیو  بینی پیش -8
  ؛شنهاد استاد مشاوریپ براساس ان شاهدیدانشجو يبرا یتیتقو يها کالس يبرگزار - 9

بـر طـرف کـردن     يشنهادات اسـتاد مشـاور بـرا   ینظرات و پ گیري پیجهت  -تبصره
ثـارگر  یدر ستاد شاهد و ا یکارشناسان، ان شاهدیدانشجو یآموزشغیر و یمشکالت آموزش

 یـی اجرا نامـه  آیـین آنـان را   يتعداد و ساعات همکـار . شوند میدانشگاه به خدمت گرفته 
  .طرح مشخص خواهد کرد

ان تحـت  یبه امور دانشجو یدگیر و دقت در رسوطرح استاد مشا ياجرا منظور به -10
ثـارگر دانشـگاه در   یتحت عنوان رابط استاد مشاور با نظر ستاد شـاهد و ا  يافراد ،مشاوره

 يفـا یانتخـاب و ا  هـا  دانشگاهپ یتابعه بنا به نوع و ت يها دانشکدهثارگر و یستاد شاهد و ا
  .ندینقش نما

  ها دانشگاهو  ها دانشکدهف ادارات آموزش یشرح وظا
از سـتاد شـاهد و   یـ مـورد ن  یآموزشـ  يها نامه آیینار قراردادن اطالعات و یدر اخت -1
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  ؛د مشاوریثارگر و اساتیا
  ؛د مشاوریاسات يجلسات شوراشرکت در  -2
د مشـاور شـاهد از سـتاد و    یک از اسـات یـ ان تحت پوشش هر یست دانشجویاخذ ل -3
استاد  يدانشجو به استاد مشاور مربوطه و اخذ برگه انتخاب واحد دانشجو با امضا یمعرف

  .مشاور
  د استانیاد شهیبن کل ادارهف یشرح وظا

هـر سـال    يثـارگر دانشـگاه در ابتـدا   یشـاهد و ا  دبـا سـتا   یل جلسات هماهنگیتشک
  :الزم يمطلوب طرح و همکار يجهت اجرا یلیتحص
د بـه  یاد شـه یـ کالن بن يها سیاستو  ها ظرفیت، امکانات درخصوص رسانی اطالع -1

  ر؛د مشاویاسات و ثارگرانیستاد شاهد و ا
 رفته شده بـه یان شاهد پذیه دانشجویکل یو فرهنگ یپرونده آموزشموقع  بهارسال  -2

  ؛ثارگریستاد شاهد و ا
شـده   یان شاهد معرفـ ینه حل مشکالت دانشجویدر زم یاجتماع يانجام مددکار -3

  ؛ثارگریاز طرف ستاد شاهد و ا
خــانواده دانشـجو بــا   يبــا اعضـا  یل و تــدارك جلسـات مشــاوره خـانوادگ  یتشـک  -4

  ؛استاد مشاور مربوطه یهماهنگ
د مشـاور و کارشناسـان   یارب اساتجهت تبادل نظر و تج ییل اردو و گردهمایتشک -5

  ؛د و دانشگاهیاد شهیمشاوره بن
م یاد و تنظـ یـ ن شـده بن یـی طـرح و سـهم تع   ياز اجـرا یـ اعتبـارات مـورد ن   تأمین -6

و اطالعـات   یم اعتبارات و نحـوه تبـادل اسـناد مـال    ین تقوییبا دانشگاه و تع نامه موافقت
  ؛مربوطه به طرح ییدانشجو

از سـتاد   یلیتحصـ  سـال  نـیم طرح در هر  ينه اجرایدر زماز یاخذ اطالعات مورد ن -7
  .مربوطه يها فرمثارگر دانشگاه در یشاهد و ا

  ثارگر وزارتیان شاهد و ایامور دانشجو کل ادارهف یشرح وظا
نـه براسـاس   یه خـدمات به یـ اجهـت ار  ییربنـا یو ز یاصـول  ریـزي  برنامهو  یبررس -1

  ؛ثاریشاهد و ا يواصله از ستادها یاصالح يشنهادهایو پ ها گزارش
 کــل ادارهگــزارش بـه   ارایـه  و یابیـ طـرح اسـتاد مشــاور و ارز   ينظـارت بـر اجــرا   -2
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  ؛دیاد شهیبن عالی آموزش
  د؛یاد شهیبن عالی آموزش کل ادارهه به یطرح و ارا يانه اجراینه سالیبرآورد هز -3
 يبا همکـار ، طرح ییاجرار عوامل ید مشاور و سایانه اساتیسال ییگردهما يبرگزار -4
  ؛دیاد شهیبن عالی آموزش کل اداره
ج فـرم  ینتـا  براسـاس  د مشـاور نمونـه  یثـارگر و اسـات  یشـاهد و ا  يق ستادهایتشو -5
  ؛دیاد شهیبن عالی آموزش کل اداره یبا هماهنگ یابیارزش
شـاهد و   يران سـتادها یـ انه دبیسـال  یید مشاور نمونه در گردهمـا یدعوت از اسات -6

  ؛ها دانشگاهثارگر یا
  عالی آموزش کل ادارهف یشرح وظا

 يبـرا  ها استانثارگران ید و امور ایاد شهیطرح و ابالغ به بن ییه دستورالعمل اجرایته
ان شـاهد و  یامـور دانشـجو   کـل  ادارهو تبـادل نظـر    یپس از همـاهنگ ، یلیهر سال تحص

  :یدرمان و آموزش پزشک، ثارگر وزارت بهداشتیا
آنهـا   یو بررس ها استاند یاد شهیاطالعات و گزارش عملکرد طرح از بنو  اخذ آمار -1

  ؛آن ییاجرا يها دستورالعملرات در یید و اعمال تغیمات جدیجهت اتخاذ تصم
  ؛ها استاند یاد شهین ادارات کل بنیطرح ب يع اعتبارات اجرایو توز تأمین -2
شـاهد و  هـاي   بـه سـتاد   ها استاند یاد شهیبن ياز سوموقع  بهص ینظارت بر تخص -3

ثـارگران  ید و امـور ا یاد شـه یـ ادارات بن يه عملکـرد از سـو  یـ پس از ارا ها دانشگاهثارگر یا
  ؛ها استان
د بـه  یاد شـه یـ کالن بن يها سیاستو  ها ظرفیت، امکانات درخصوص رسانی اطالع -4

  ؛نیثارگر وزارتیادارات شاهد و ا
الزم در  يد مشـاور و همکـار  یاسـات  يهـا  کارگـاه انه و یسـال  ییشرکت در گردهما -5
  .ها گردهمایی گونه این يبرگزار

  
شاهد شوراي طرح و برنامه  
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پنجم توسعه جمهوري  ساله پنجموادي از قانون برنامه 
  مجلس شوراي اسالمی 15/10/1389اسالمی ایران مصوب 

  ... -20ماده 
و فرزنـدان و  و بـاالتر  ) %25( شهریه دانشجویان جانباز بیست و پنج درصـد  )بند ك

ــان ــدان و همســران شــاهد، همســران آن ــان و  ، فرزن ــدان و همســران آن آزادگــان و فرزن
و سـازمان بهزیسـتی از محـل    ) ره( دانشجویان تحت پوشش کمیته امداد امـام خمینـی  

 1.شود تأمیناعتبارات ردیف مستقل معاونت 
  ... -28ماده 
اجتمـاعی و صـندوق    تأمیندریافتی ایثارگران مشمول صندوق  که صورتیدر  )بند و

گردد و بـا   مستقل انجام می طور بهبازنشستگی در هر صندوق ، بازنشستگی دیگري گردد
از مسـتمري بازنشسـتگی آن صـندوق    ، تحقق شرایط بازنشستگی ایثارگر در هر صندوق

  .شود مند می بهره
جهـت  در ، توسعه و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، استمرار منظور بهدولت  -44ماده 

امکانـات و تسـهیالت و   ، هـا  فرصـت ، حفظ کرامت ایثارگران با اولویت عرضه منابع مـالی 
آزادگـان و  ، همسر و فرزندان شهدا و همچنین جانبازان، مادر، پدر، امتیازات به ایثارگران

  :دهد اقدامات زیر را انجام می، تکفل آنان افراد تحت 
فرزندان شهدا از کلیه امتیازات و مزایـاي مقـرر در قـوانین و مقـررات مختلـف       )الف

و باالتر بـه اسـتثناي تسـهیالت خـودرو و حـق      ) %50( براي شخص جانباز پنجاه درصد
امتیازات ناشی از این بند شـامل وابسـتگان   . پرستاري و کاهش ساعت کاري برخوردارند

                                                                                                                                               
بعـد از   "و همسـران "مجلس شوراي اسـالمی، عبـارت    14/8/1391به موجب قانون اصالحیه مورخ  -1

 .اضافه گردید "فرزندان"هاي  کلمه
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 ؛شود فرزند شهید نمی
درمانی ایثارگران شاغل و بازنشسته و افـراد تحـت    يها زینهه) %100( صددرصد )ب

درمـانی ایثـارگران    يهـا  هزینـه ) %100( تکفل آنان بر عهده دستگاه اجرایی و صددرصد
  ؛بنیاد شهید و امور ایثارگران است عهده بهغیرشاغل و افراد تحت تکفل آنان 

هر سـاله در بودجـه    ن قانون رایا ياجرا يدولت موظف است اعتبار الزم برا -تبصره
د یاد شـه یو بن یبازنشستگ يها صندوقو  ها دستگاهار ید و در اختینما بینی پیش یسنوات

  .ثارگران قرار دهدیو امور ا
ف یـ شـاغل از رد غیر نـه درمـان بازنشسـتگان   یهز) %100( صددرصـد  1390در سال 

 ثـارگران یمربـوط بـه خـدمات درمـان ا    ( ثارگرانید و امور ایاد شهیبن 131600 تاعتبارا
 هـا  دسـتگاه  یمـه خـدمات درمـان   یاز اعتبـارات ب  هـا  دستگاهر یثارگران سایو ا) شاغلغیر

  1؛شود میو پرداخت  بینی پیش
اعتبارات فرهنگی خـود را  ) %20( ي اجرایی موظفند بیست درصدها دستگاهکلیه  )ج

شـهادت  صـرف تـرویج فرهنـگ ایثـار و     ، شده با معاونـت  مبادله نامه موافقت در چارچوب
  ؛نمایند
، و بـاالتر ) %50( بورس تحصیلی داخل و خارج کشور بـه جانبـازان پنجـاه درصـد      )ه

اعزام به خـارج مشـروط    درخصوص آزادگان با حداقل پنج سال اسارت و فرزندان شهدا و
  ؛شود به شرایط علمی موضوع قانون اعزام دانشجو به خارج از کشور اعطاي می

مکلفند در چـارچوب سـهمیه اسـتخدامی و جـایگزینی نیروهـاي       ها دستگاهکلیه  )و
نیازهـاي اسـتخدامی خـود را از میـان     ) %25( خروجی خود حداقل بیست و پنج درصـد 

 جانبازان و آزادگان فاقد شغل و فرزندان و همسران شهدا و جانبازان بیست و پنج درصـد 
معرفـی  ، اسـارت  سـال  یـک ي باال و سال یکو باالتر و فرزندان و همسران آزادگان ) 25%(

و بـه   تـأمین ، دن بنـ یت سقف مقرر در ایبا رعا شده از سوي بنیاد شهید و امور ایثارگران
بدون متصدي اقـدام نماینـد و پـنج     هاي پستاستخدام آنان از محل مجوزهاي مربوط و 

                                                                                                                                               
، بند فوق 7/6/1391قانون برنامه پنجم مصوب  44ماده ) ب(ه قانون اصالح بند به موجب ماده واحد -1

 .الحاق گردید) ب(جایگزین بند قبلی و یک تبصره نیز به بند 
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سهمیه استخدامی را نیز به رزمندگان بـا سـابقه حـداقل شـش مـاه حضـور       ) %5( درصد
 ها و همسر و فرزندان آنان و فرزندان جانبازان زیر بیست و پنج درصد در جبهه داوطلبانه

در . اسارت و خواهران و برادران شهدا اختصاص دهنـد سال  یک و آزادگان کمتر از) 25%(
  1؛نیاز به تخصص دارد رعایت شرایط علمی الزامی است که مواردي

رزندان شـاهد و جانبـاز و آزاده   بنیاد شهید و امور ایثارگران موظف است ف -1تبصره 
را با اولویت فرزندان شاهد و سپس فرزندان جانبازان براساس درصد جانبازي و فرزنـدان  

  .آزادگان براساس مدت اسارت مذکور در این بند معرفی نماید
فرزندان شاهد و جانباز و آزاده از شرط جنسیت براي استفاده از سـهمیه   -2تبصره 

هاي مشمول این قانون موظفند بدون الزام بـه رعایـت شـرط     گاهاستخدامی معاف و دست
سنی، تحصیلی، معدل و آزمون و با احراز شـرایط عمـومی گـزینش بـا همـاهنگی بنیـاد       

  .شهید و امور ایثارگران و از ابتدا، آنان را به صورت رسمی قطعی استخدام نمایند
ها پس از تعیین تکلیـف سـهمیه مـذکور در ایـن      کلیه مسؤولین دستگاه -3تبصره 

با متخلفـین  . توانند اقدام به جذب نیروي انسانی مورد نیاز دستگاه خود نمایند قانون می
  .شود از اجراي این قانون مطابق قوانین و مقررات مربوط رفتار می

شهید و امور ایثارگران بـر  معاونت توسعه مدیریت منابع انسانی رییس جمهور و بنیاد 
  .نمایند میهاي اجرایی نظارت  حسن اجراي این قانون در دستگاه

، هــاي علــوم و مراکــز و مؤسســات آموزشــی و پژوهشــی و وزارتخانــه هــا دانشــگاه )ز
 مکلفنـد حـداقل ده درصـد   ، درمـان و آمـوزش پزشـکی   ، و بهداشـت  فناوريتحقیقات و 

رزمندگان بـا   علمی مورد نیاز خود را از بین جامعه ایثارگران شامل هیأتاعضاي ) 10%(
 ،)%25( جانبازان باالي بیست و پـنج درصـد  ، بیش از شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه

فرزنـدان   ،)%50( فرزندان جانبازان بـاالي پنجـاه درصـد   ، آزادگان باالي سه سال اسارت
اسارت که داراي مـدرك دکتـراي تخصصـی    شهدا و فرزندان آزادگان با بیش از سه سال 

درمان و آموزش پزشـکی  ، و بهداشت فناوريتحقیقات و ، هاي علوم وزارتخانه تأییدمورد 
 هـا  دسـتگاه حسب مورد از طریق استخدام و یا موافقت با انتقال کارکنان دیگر ، باشند می

                                                                                                                                               
مصوب مجلس شوراي اسـالمی، بنـد    14/8/1391و  18/11/1390به موجب قوانین اصالحی مورخ  -1
 .دشرح فوق اصالح و سه تبصره به آن الحاق گردی به) و(
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 هیـأت ورت عضـو  ص و از ابتدا آنان را به تأمینعلمی  هیأتغیر یا تبدیل وضعیت کارکنان
آن در  تـأثیر پژوهشی و اجرایی مرتبط و ، علمی رسمی قطعی با احتساب سوابق آموزشی

مسـؤولیت  . پایه و مرتبه علمی بدون الزام به رعایت شرط سنی و آزمون استخدام نمایند
مقامات . ي مذکور استها دستگاهمستقیم بر عهده وزرا و رؤساي  طور بهاجراي این حکم 

ات این بنـد  زاحکام و امتیا. باشند خود مجاز به اتخاذ تصمیم می، این خصوصیادشده در 
 .شود علمی فعلی داراي شرایط فوق نیز می هیأتشامل اعضاي 

استفاده از دو برابر شدن سابقه اسارت زودتر از خدمت سـی   دلیل بهآزادگانی که  )ك
خدمت خود را تکمیـل   سی سال، توانند با بازگشت به خدمت می ،اند سال بازنشسته شده

  .نموده و سپس با لحاظ سوابق اسارت به بازنشستگی نایل آیند
التفـاوت بـراي    ایثارگران و فرزندان شهدا براي یـک بـار از پرداخـت مابـه     -45ماده 

اي از یـک صـندوق بیمـه و     اي ناشـی از انتقـال سـوابق بیمـه     پانزده سال سـنوات بیمـه  
نشستگی که ناشی از تغییـر دسـتگاه اسـتخدامی    بازنشستگی به صندوق دیگر بیمه و باز

الیـه از دولـت منظـور و توسـط      مطالبه صـندوق منتقـل   عنوان بهاین مبلغ . معافند، است
  .شود دولت پرداخت و تسویه می

  ... -50ماده 
مرجع تصویب افـزایش سـاالنه ضـریب حقـوق کارکنـان       عنوان بهوزیران  هیأت )الف

کـه درج تفـاوت تطبیـق     نحوي به( مشمول و غیرمشمول قانون مدیریت خدمات کشوري
و تصویب افزایش جداول و امتیازات ) موضوع فصل دهم قانون مذکور مانع افزایش نباشد

 العـاده  فـوق ي موضوع فصـل دهـم قـانون مـذکور از جملـه تسـري       ها العاده فوقو میزان 
و تعیین عیدي و پـاداش  ) %50( ایثارگري در مورد فرزندان شهدا حداکثر تا پنجاه درصد

فقط براي کارکنانی که به تشخیص دستگاه مربـوط خـدمات برجسـته انجـام      ماهه شش
 ي رفاهی مستقیم و غیرمستقیم بـا رعایـت مـاده   ها کمکاند و تعیین موارد و سقف  داده

شـوراي  ، وزیـران  هیأتمصوبات . گردد میتعیین ، مات کشوريقانون مدیریت خد) 125(
در  منــدرج حقــوق و دســتمزد و شــوراي توســعه مــدیریت در ســقف اعتبــارات مصــوب

  .ي سنواتی استها بودجه
رسمی یا پیمانی در قوه مجریـه بـا رعایـت     صورت به نیروي انسانیجذب  -57ماده 
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معاونـت و معاونـت    تأییـد با تشـخیص و   ترتیب بهسقف اعتبارات و مجوزهاي استخدامی 
  .جمهور موکول به آزمون عمومی است توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس

 .باشند میایثارگران و فرزندان شهدا مشمول قوانین و مقررات مربوط به خود  - 1تبصره 
ي مربـوط بـه   هـا  العـاده  فـوق تعیین و اعمـال امتیـازات شـغل و شـاغل و      -60ماده 
رزمنـدگان و فرزنـدان شـهید و فرزنـدان جانبـازان هفتـاد       ، آزادگان، جانبازان( ایثارگران

و اجراي سایر احکام قانون مدیریت خدمات کشوري در مورد آنان ) و باالتر) %70( درصد
صورت گیرد که دریافتی آنان بابت ایثارگري کـاهش نداشـته و امتیـازات     اي گونه بهباید 

ي اسـتخدامی و شـرط سـنی و تحصـیلی     هـا  آزمـون به شـرکت در   قانونی نظیر عدم نیاز
  .کماکان اجرا و اعمال گردد

قـانون مـدیریت خـدمات    ) 68( مـاده ) 2( زده موضـوع بنـد   منـاطق جنـگ   -تبصره
  .شود میوزیران تعیین  هیأتکشوري توسط 

  :سازي دولت و کوچک نیروي انسانیساماندهی و کاهش  منظور به -65ماده 
بازخرید یا بازنشسـته  ، ي افرادي که در اجراي قوانین و مقرراتکارگیر بههرگونه  )ب

فرزنـدان شـهدا و   ، ایثـارگران ، علمـی  هیأتاعضاي ، به استثناي مقامات شوند میشده یا  
ي اجرایی یا داراي ردیـف یـا   ها دستگاهو باالتر در ) %70( فرزندان جانبازان هفتاد درصد

ممنوع و همچنین ، کند میاز بودجه کل کشور استفاده از انحا  نحوي بههر دستگاهی که 
هرگونه پرداخت از هر محل و تحـت هـر عنـوان بـه افـراد بازنشسـته و بازخریـد توسـط         

کلیه قوانین و مقررات عام مغایر این حکم بـه اسـتثناي   . ي مذکور ممنوع استها دستگاه
) 95( مالی دولت و مادهقانون الحاق موادي به قانون تنظیم بخشی از مقررات ) 41( ماده

 .گردد میقانون استخدام کشوري لغو ) 91( قانون مدیریت خدمات کشوري و ماده
و اصـالحات   1380قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سـال   - 224ماده 

  1.شود میو الحاقات بعدي آن با اصالحات و الحاقات زیر براي دوره برنامه پنجم تنفیذ 
  

یجانیالر یعل -یاسالم يشوراس مجلس ییر  

                                                                                                                                               
 .از قانون مورد اشاره مراجعه شود 51و  48-42-41-39ایثارگران به مواد  درخصوص -1
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قانون ) 44( ماده) ب( قانون اصالح بند ییاجرا نامه آیین
مصوب  رانیا یاسالم يپنجم توسعه جمهور ساله پنجبرنامه 

 رانیوز هیأت 29/9/1391

د و امـور  یاد شـه یـ شـنهاد بن یبنـا بـه پ   29/9/1391 ران در جلسـه مـورخ  یـ وز هیأت
، رانیـ ا یاسـالم  يجمهور قانون اساسیهشتم  و یس ویکصد ثارگران و به استناد اصل یا

پـنجم توسـعه    سـاله  پـنج قانون برنامه ) 44( ماده) ب( قانون اصالح بند ییاجرا نامه آیین
  :ب نمودیر تصویز شرح بهرا  -1390مصوب  -رانیا یاسالم يجمهور

جانبـازان و آزادگـان و افـراد تحـت تکفـل      ، نامه آیینن یثارگران مشمول ایا -1 ماده
  .باشند میهمسران و فرزندان شهدا ، نیو والد) همسر و فرزندان، نیوالد( آنان یقانون

خـاص   يهـا  هزینـه و  یلـ یه و تکمیـ مـه پا یدرمان شامل سرانه ب يها هزینه -2 ماده
ثـارگران  ید و امـور ا یاد شـه یـ بن يهـا  دسـتورالعمل مرتبط با درمان منطبق با مقـررات و  

  :باشد میر یخاص مرتبط با درمان شامل موارد ز يها هزینه. خواهد بود
ت یبا اولو) فارماکوپه( کشور ییمنطبق با فهرست دارو ییدارو يها هزینهپرداخت  -1

از افـراد  ین مورد یخاص و واردات یینه دارویاول و پرداخت هز گر بیمهاستفاده از خدمات 
  ؛ثارگرانید و امور ایاد شهیطبق ضوابط بن) 1( مشمول ماده

ت فک و دندان یجانبازان با مجروح يبرا یو تخصص یعموم یخدمات دندانپزشک -2
  ؛ثارگرانید و امور ایاد شهیبن یون پزشکیسیکم ين شده از سوییطبق درصد تع

 کـه  مـواردي جهت شخص جانباز و آزاده و تنها در صرفاً  اعزام به خارج يها هزینه -3
  ؛نماید می مار موافقتیاعزام باد مذکور با یاعزام به خارج بن عالی شوراي
  ؛)یمتادون درمان( یان به سوء مصرف مواد و ام ام تینه درمان مبتالیهز -4
 کـه  مـواردي در  یدرمـان صـرفاً   ياقامـت و سـفرها  ، یاب و ذهـاب درمـان  ینه ایهز -5

  ؛سر نباشدیا استان میدر سطح شهرستان  یو اقدام درمان گیري پی
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، ونـد کبـد  یثـارگران در مـوارد پ  یاهداکننده عضو بـه ا  ثار به افرادیه ایپرداخت هد -6
  ؛تخمک يه و اهدایقرن، مغز استخوان، هیکل

آن و کفـش   یل جـانب یض قطعات مربوط و وسایر و تعوینه ارتز و پروتز و تعمیهز -7
  ؛یطب

، واکـر ، عصـا ، سـمعک ، لنـز ، نـک یاعـم از ع  یو توانبخش یزات پزشکینه تجهیهز -8
نه یژن و هزیکپسول اکس، لچریانواع و، و مواج یو تشک معمول انواع تخت، دوچرخه ثابت

  ؛ماریب ینیط بالیپپ متناسب با شرا، یپپ و ب، یس، ژن سازیاکس، شارژ آن
ــت هز -9 ــرف یپرداخ ــوازم مص ــه ل ــان ین ــاز قب یدرم ــتومیل کی ــه کلس ــه یک، یس س

  ؛یلوازم پانسمان مربوط و لوازم بهداشت، سه ادراریک، لوازم سونداژ، یوروستومی
  .يدر موارد اضطرار يو برون شهر ينه آمبوالنس درون شهریهز -10

خـاص مـرتبط بـا درمـان      يهـا  هزینهو  یلیه و تکمیمه پایپرداخت سرانه ب -3 ماده
برعهـده دسـتگاه   ) نامـه  آیـین ن یـ ا) 1( موضـوع مـاده  ( ثارگران شاغل و بازنشستهیا يبرا

قانون برنامـه  ) 222( موضوع ماده يها دستگاه اعم از( يا مستمریکننده حقوق  پرداخت
ثـارگران  یو ا) قـانون اساسـی  ) 44( و مؤسسـات مشـمول اصـل    هـا  شرکتپنجم توسعه و 

  .ثارگران استید و امور ایاد شهیبرعهده بن) نامه آیینن یا) 1( موضوع ماده( رشاغلیغ
ثـارگران  ید و امـور ا یاد شهیبرعهده بن نامه آیینن یا ينظارت بر حسن اجرا -4 ماده

  .باشد می
  

یمیمحمدرضا رح -جمهور معاون اول رییس   
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مصوب ثارگران یبه ا رسانی خدمتحه جامع یالموادي از 
  ص مصلحت نظامیمجمع تشخ 2/10/1391

  اتیکل -فصل اول
  فیتعار -1ماده 

اسـتقرار و حفـظ    يکـه بـرا   گـردد  مـی اطـالق   ین قـانون بـه کسـ   یثارگر در ایا )الف
ران و اسـتقالل و  یـ ا یاسـالم  يان نظام جمهوریدفاع از ک و یانقالب اسالم يدستآوردها

انجـام   یو خـارج  یدشـمنان داخلـ   دات و تجـاوزات یـ مقابله با تهد، کشور یت ارضیتمام
  .آزاده و رزمنده شناخته شود، ریاس، جانباز، مفقوداالثر، دیفه نموده و شهیوظ

ن قـانون در  یـ ن ایمشمول یص از کارافتادگیو تشخ يثارگریق ایاحراز مصاد -تبصره
خواهد بـود   اي نامه آیینران براساس یا یاسالم يمسلح جمهور يروهاین نیچارچوب قوان

 يروهـا یاد و ستاد کل نیبن يمسلح با همکار يروهاین یبانیکه توسط وزارت دفاع و پشت
  .رسد میران یوز هیأت تصویب بهه و یمسلح ته

، نیکـه جـان خـود را در راه تکـو     شـود  مـی اطـالق   یبه کس: د و مفقوداالثریشه )ب
، رانیـ ا یاسـالم  يان جمهـور یـ ک و یانقالب اسالم يدستآوردهادفاع و حفظ ، ییشکوفا

 دات و تجـاوزات دشـمن و عوامـل ضـد    یـ مقابلـه بـا تهد  ، کشور یت ارضیاستقالل و تمام
  .شود می ن رابطه مفقود االثر شناختهیا در ایانقالب و اشرار نثار نموده و 

دفـاع  ، ییشکوفا، نیخود را در راه تکو یکه سالمت شود میاطالق  یبه کس: جانباز )ج
ت یـ استقالل و تمام، رانیا یاسالم يان جمهوریو ک یانقالب اسالم يدستآوردهاو حفظ 

دات و تجاوزات دشمن و عوامل ضد انقالب و اشـرار از دسـت   یمقابله با تهد، کشور یارض
  .دچار شود یوانا ری یجسم يها نقصداده و به اختالالت و 

دفــاع و حفــظ ، ییشــکوفا، نیکــه در راه تکـو  شــود مــیاطـالق   یبــه کســ: ریاسـ  )د
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 یت ارضـ یـ و تمام استقالل، رانیا یاسالم يان جمهوریک و یانقالب اسالم يدستآوردها
ا یـ دات و تجاوزات دشمن و عوامل ضد انقالب و اشـرار در داخـل و   یمقابله با تهد، کشور

  .ردیقرارگدار  صالحیت مراجع تأییدمورد  يت ویآمده و هو خارج از کشور گرفتار
دفــاع و حفــظ ، ییشــکوفا، نیکــه در راه تکــو شــود مــیاطــالق  یبــه کســ: آزاده )ه

 یت ارضـ یـ استقالل و تمام، رانیا یاسالم يان جمهوریک و یانقالب اسالم يدستآوردها
ا یـ دات و تجاوزات دشمن و عوامل ضد انقالب و اشـرار در داخـل و   یمقابله با تهد، کشور

خ یکـه از تــار  يه افـراد یـ ن کلیهمچنـ . ر شـده و سـپس آزاد شــود  یخـارج از کشـور اسـ   
ل یـ به دال) ره( ینیبا الهام از مبارزات و مجاهدات امام خم 16/11/1357تا  28/5/1332
ا حـبس  یـ گر حداقل به مدت سه ماه در بازداشـت  ید یاسیا اتفاقات سی یمذهب، یتیامن

  .اند بوده یقطع
 تأییـد د بـه  یـ ا زنـدان با یـ ن بند درطول دوران اسـارت و  یط ایاستمرار شرا -تبصره

  .برسددار  صالحیتمراجع 
دفـاع و حفـظ   ، ییشـکوفا ، نیکـه در راه تکـو   شـود  مـی اطـالق   یبه کسـ : رزمنده )و

 یت ارضـ یـ استقالل و تمام، رانیا یاسالم يان جمهوریک و یانقالب اسالم يدستآوردها
مراجـع   تأییـد دات و تجاوزات دشمن و عوامل ضدانقالب و اشرار بـا  یمقابله با تهد، کشور

  .افته باشدیفعال حضور  طور به صالح ذي
مسلح موظف است ظرف مدت شـش مـاه    يروهاین یبانیوزارت دفاع و پشت -تبصره
 یازمنـد بـا همـاهنگ   یبـه امـور رزمنـدگان ن    یدگین قانون در مورد رسـ یب ایپس از تصو
ران یـ وز هیـأت  تصـویب  بـه  ن ویرا تـدو  اي الیحـه ، کشـور  ریـزي  برنامهت و یریسازمان مد

  .برساند
 یه انقالب اسـالم یاهداف عال يکه در راه اعتال یمعظم يها خانواده: خانواده شاهد )ز

د یشه) همسر و فرزند، مادر، پدر( شان خانواده ياز اعضا یکیو مبارزه با دشمنان انقالب 
  .ر شده باشدیا اسیا مفقوداالثر ی

فرزنـد و  ، جانبـازان و آزادگـان کـه شـامل همسـر      يها خانواده: ثارگرانیخانواده ا )ح
  .شود میآنها  نیوالد

ازات یـ خـدمات و امت ، ن قـانون یـ در صورت فوت جانبـازان و آزادگـان مشـمول ا    )ط
  .گیرد میآنان تعلق  به خانواده تحت تکفل، مربوط
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  .شود میده یاد نامیبن اختصار بهن قانون یثارگران در ایا امور د ویاد شهیبن )ي
  :ن قانون عبارتند ازیمشمول ا يها دستگاه -2ماده 

 يهـا  شـرکت مؤسسـات و  ، یـی اجرا يهـا  دستگاهو ، ها زمانسا، ها وزارتخانهه یکل )الف
ن و یقـوان  ين کـه دارا یـ اعـم از ا  یدولتـ ت یریا مـد یـ شده تحت پوشش و ملّی  و یدولت

و  هـا  زمانسـا و  يو ادار ییه اعم از کادر قضاقضاییقوه ، ا نباشندیمقررات خاص باشند و 
کارشناسـان   یکـانون رسـم  ، يدادگسـتر  يکـانون وکـال   ،آنهـا  مؤسسات وابسته و تابعـه 

 یماسـال  يجمهـور  يمایسازمان صدا و س، ياست جمهورینهاد ر، قوه مقننه، يدادگستر
و  ینظـام ( رانیـ ا یاسـالم  يمسـلح جمهـور   يروهاین ،)وابسته و تابعه يها زمانسا( رانیا

 يهـا  شـرکت و  یانقالب اسالم يو نهادها یردولتیغ ینهادها و مؤسسات عموم) یانتظام
از انحا از  نحوي بهکه  ییها شرکتو  ها زمانساه یو کلآنها  ا تابعهیوابسته و ، تحت پوشش
 تـأمین توسـط دولـت   آنهـا   از بودجه یا قسمتی و کنند میدولت استفاده  یبودجه عموم

، رانیـ ا یاسـالم  يت هـالل احمـر جمهـور   یـ جمع، اي بیمـه  مؤسسـات ، ها بانک. گردد می
کـه شـمول    ییهـا  شـرکت ز مؤسسات و یتحت پوشش آنان و ن يها شرکتو  ها شهرداري
نفـت  ملّـی   شـرکت ، یاجتماع تأمینل سازمان یمستلزم ذکر نام است از قبآنها  قانون بر

 يسازمان گسترش و نوسـاز ، یمیع پتروشیصناملّی  شرکت، رانیگاز املّی  شرکت، رانیا
، یاتمـ  يسـازمان انـرژ  ، ییمـا یهواپ يهـا  شرکت، رانیاملّی  عیسازمان صنا، رانیع ایصنا
مجمـع  ، کشـور  عـالی  آمـوزش و مؤسسـات   هـا  دانشـگاه  يو کادر ادار یعلم هیأت ياعضا
  .ینگهبان و دانشگاه آزاد اسالم يشورا، مصلحت نظامص یتشخ

کـه   یو خـدمات  یعیو توز يدیو مراکز تول ها شرکتو  ها زمانساو  ها دستگاهر یسا) ب
  .ن خاص هستندیو قوان یاجتماع تأمینا مقررات یتحت پوشش قانون کار 

  بهداشت و درمان -فصل سوم
ه یـ قابل ارا) خاص، مکمل، یهمگان( یدرمان، یمه بهداشتیحدود خدمات ب -12ماده 

اد یـ شنهاد مشترك بنیشان به پیآزادگان و افراد تحت تکفل ا، جانبازان، به خانواده شاهد
  .ران خواهد بودیوز هیأتب یمسلح و تصو يروهایو ستاد کل ن

، مه سالمتیب صورت به یدرمان ینه بهداشتیهز) %100( صد درصد تأمین -13ماده 
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و  یمـه همگـان  ین بیکه مشـمول قـوان   یخدمات( مه خاصیمکمل و بمه یب، یمه همگانیب
آزادگان و افراد تحـت تکفـل آنـان برعهـده     ، جانبازان، خانواده شاهد) گردند نمی یلیتکم

  .گردد میمنظور  ین بودجه سنواتیدولت بوده و اعتبارات آن هر ساله در قوان
موظفند از محـل اعتبـارات مصـوب و در قالـب      ییاجرا يها دستگاهه یکل -1تبصره 

و  یهمگـان  یمـه درمـان  یو پرداخـت کسـورات ب   تـأمین نسبت به  یص اعتبار ابالغیتخص
آزادگـان و  ، جانبـازان ، ثارگر در دستگاه مربـوط و خـانواده شـاهد   یمکمل سهم کارکنان ا

  .ندیافراد تحت تکفل آنان اقدام نما
وابسته به دولت و  یو مؤسسات انتفاع ها نکبا، نهادها، یدولت يها شرکت -2تبصره 

نـه  یموظفنـد از محـل هز  ، مسـتلزم ذکـر نـام اسـت    آنها  که شمول قانون بر ییها شرکت
و مکمـل سـهم    یهمگـان  یمـه درمـان  یخود نسبت به پرداخت کسورات ب يات جاریعمل

  .ندیط و افراد تحت تکفل آنان اقدام نماوثارگران شاغل در مؤسسات مربیا
و  یمـه درمـان همگـان   یپرداخـت کسـورات ب   منظور بهدولت مکلف است  -3تبصره 

 یاجتمـاع  تأمینن کار و یمشمول قوان یردولتیثارگران شاغل در بخش غیسهم ا یلیتکم
ار یـ نمـوده و در اخت  بینـی  پیشکل کشور  یح بودجه سنواتیاعتبار الزم را هر ساله در لوا

  .قرار دهد یاجتماع تأمینسازمان 
الزم را  يسـاز و کارهـا   یح بودجـه سـنوات  یدولت موظف است ضمن لـوا  -4تبصره 

  .دیفراهم نما ین ماده از خدمات درمانین ایهماهنگ مشمول يمند بهره يبرا

  یو استخدام يالت اداریتسه - فصل چهارم
ست و پـنج  ین قانون مکلفند حداقل بیا) 2( موضوع ماده يها دستگاهه یکل -21ماده 

وفق ضوابط و که از خود را یمورد ن يروهاین تأمینو  یاستخدام يازهایاز ن) %25( درصد
همسـر و فرزنـدان   ، جانبازان وآزادگان، به خانواده شاهد نمایند میمربوط اخذ  يمجوزها

اسـرا و خـواهر و بـرادر شـاهد     ، آزادگـان ، و بـاالتر ) %25( ست و پـنج درصـد  یجانبازان ب
  .اختصاص دهند

آزادگــان از ، یجانبــازان از کارافتــاده کلــ، آن دســته از فرزنــدان شــاهد -1تبصــره 
ن ماده با کسب حدنصاب یا یه استخدامیو فرزندان آنان که عالوه بر سهم یکارافتاده کل
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ر یهماننـد سـا   نـد توان می ،رفته شوندیپذ یاستخدام يها آزمونازات الزم در یو امت یقبول
 مند بهرهت حداقل معدل و حداکثر سن یاز شرط معافجانبازان و آزادگان ، فرزندان شاهد

  .گردند
از  یکـ ی ین ماده موظفند پس از بازنشسـتگ یمشمول ا يها دستگاهه یکل -2تبصره 

از  یکـ یاسـتخدام   یط عمـوم یت شـرا یـ خود را رعا یه استخدامیثارگران از محل سهمیا
ر و مفقـوداالثر را  یاسـ ، آزاده، و باالتر) %25( ست و پنج درصدیجانبازان ب، دیفرزندان شه

  .ندیدر آن دستگاه استخدام نما
ن نفـر  یآخـر  یحدنصاب آزمـون علمـ  ) %80( کسب حداقل هشتاد درصد -3تبصره 

، اسـتخدام در ادارات آمـوزش و پـرورش و علـوم     ین متقاضـ یمشمول يرفته شده برایپذ
  .است یالزام فناوريقات و یتحق

 ییایمیشـ ، و باالتر) %50( پنجاه درصدهمسران جانبازان ، همسران شاهد -24ماده 
و همسران آزادگان با سابقه اسارت پـنج سـال   ) اتید حیا در قی یمتوف( و اعصاب و روان

با پـنج   ندتوان میدرصورت شاغل بودن ، اند نمودهو باالتر که قبل از اسارت با آنان ازدواج 
کامـل   يایـ حقوق و مزا افتیش از موعد با دریپ یاز بازنشستگیاز امت یسال سنوات ارفاق

  .گردند مند بهره
و آزادگـان بـا سـنوات    ) %50( پنجـاه درصـد   ریهمسران شاغل جانبازان ز -1تبصره 

 هیـأت  تصـویب  بـه اد یـ شـنهاد بن یکه بـه پ  اي نامه آییناسارت کمتر از پنج سال براساس 
  .گردند می مند بهره یبازنشستگ یک تا پنج سال سنوات ارفاقیاز  رسد میران یوز

همانند همسران جانبـازان از کـاهش سـاعت    ، ه همسران شاهد شاغلیکل -2تبصره 
  .گردند میبرخوردار  يکار

زودتـر از موعـد    ین و مقررات بازنشستگیمقرر در قوان یت شرط سنیرعا -3تبصره 
  .باشد مین یجانبازان الزام

و ) %50( به همسران شاهد سرپرست خـانواده و جانبـازان پنجـاه درصـد     -25ماده 
داشـته باشـند    یرا از آنان تحت تکفل قانون یا فرزندانیکه فرزند  یباالتر و آزادگان متوف

افــراد . پرداخـت خواهـد شـد    یحــق سرپرسـت ، معـادل حـداقل حقـوق کارکنـان دولـت     
  .باشند مین ماده یز مشمول این فرزندان محروم از مادر نیه از اکنند حضانت
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آزادگـان و شـهدا در جبهـه    ، رزمندگان، مدت خدمت داوطلبانه جانبازان -27ماده 
مـه و  یل جـزو سـنوات قابـل قبـول از لحـاظ ب     یقبل از استخدام و اشتغال در صورت تما

  .گردد میمحسوب ) میک و نیک به ی( آور زیانبه مأخذ مشاغل سخت و  یبازنشستگ
ا کـارگر و  یـ سهم کارمند و  یمه و بازنشستگیب دولت مکلف است مابه التفاوت کسور

 يایـ حقـوق و مزا ( یت اسـتخدام ین وضـع یمدت مذکور بـه مأخـذ آخـر    يکارفرما را برا
  .دیز نمایمربوط وار يها صندوقبه  جا یکمحاسبه و ) یمه و بازنشستگیمشمول کسور ب

ازات یـ امت ياطـ ن قانون مکلفند نسبت بـه اع یمشمول ا يها دستگاهه یکل -28ماده 
بـاالتر بـه    یلیک مقطـع تحصـ  یـ  يایاحتساب مزاپلم و یر دین زیپلم به شهدا و مفقودید
پلم و باالتر هماننـد جانبـازان و آزادگـان اقـدام و     یمدرك د ين دارایه شهدا و مفقودیکل

  .آنان را مطابقت دهند يایحقوق و مزا

  شت و رفاهیمع -فصل ششم
آزادگان و جانباز شاغل و حالت اشـتغال  ، سهم اسرا یکسورات بازنشستگ -37ماده 

و  تـأمین رحسـب مـورد   یز يها تبصره شرح بهن قانون یا) 3( موضوع ماده يها دستگاهدر 
  .گردد میپرداخت 

موظفند از محـل اعتبـارات مصـوب و در قالـب      ییاجرا يها دستگاهه یکل -1تبصره 
، سـهم اسـرا   یو پرداخـت کسـورات بازنشسـتگ    تـأمین نسبت به  یص اعتبار ابالغیتخص

  .ندیمربوطه اقدام نما آزادگان وجانبازان در دستگاه
 يوابسته به دولت نهادهـا  یو مؤسسات انتفاع ها بانک، یدولت يها شرکت -2تبصره 

که شـمول   ییها شرکتو  کنند میدولت استفاده  یکه از بودجه عموم یردولتیغ یعموم
خود نسبت به  يات جارینه عملیموظفند از محل هز، مستلزم ذکر نام استآنها  قانون بر

آزادگان وجانبازان شـاغل و حالـت اسـتغال در    ، سهم اسرا یورات بازنشستگپرداخت کس
  .ندیمؤسسات مربوطه اقدام نما

ر کارکنـان  یهماننـد سـا   ید و جانباز و آزاده از کارافتاده کلیکارکنان شه -54ماده 
ه بـه  یـ وخـدمات قابـل ارا   یآموزشـ ، یرفاه، یالت اجتماعیه تسهیازکل، ها دستگاهشاغل 

  .اد برخوردار خواهند شدیالت بنیعالوه بر تسه، ر دفترچه اتکاینظ، ها دستگاهکارکنان 
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ن قـانون چنانچـه قبـل از    یمشمول ا یجانبازان و آزادگان از کارافتاده کل -55ماده 
حالت اشتغال تـا   يایله تحت تکفل آنان از حقوق و مزایعا، ندیفوت نما یسن بازنشستگ
  .برخوردار خواهند شد یسن بازنشستگ

اعـم از   هـا  العـاده  فوقر یشغل و سا العاده فوقحقوق و ) %100( صد درصد -56ماده 
  .باشد میات معاف یجانبازان و آزادگان از پرداخت مال، رمستمر شاهدیمستمر و غ
ام اسارت کـه براسـاس   یآزادگان شاغل در طول ا یاستحقاق يها مرخصی -57ماده 

پـس از ورود بـه کشـور مصـوب     ) آزاد شـده  ياسـرا ( ت از آزادگانیقانون حما) 13( ماده
ن یبراسـاس آخـر  ، ره شده استیآنان دو برابر محاسبه و ذخ یسنوات خدمت 13/9/1368

که بعد از اسارت شاغل  ین آزادگانیهمچن. فرد قابل پرداخت خواهد بود يایحقوق و مزا
  .خواهند شد مند بهرهمدت اسارت  يا براین مزایاز ا اند شده

ن مکلفنـد حسـب درخواسـت    ون قـان یـ ا) 2( موضـوع مـاده   يهـا  دسـتگاه  -60ماده 
ن قـانون در خـدمت دسـتگاه بـوده و قطـع      یـ ب ایکـه قبـل از تصـو    یجانبازان و آزادگان

  .ندینسبت به اعاده به خدمت آنان اقدام نما بار یک يبراصرفاً  اند نموده يهمکار
بـه   یدگیرس يها هیأتا ی ییصادره از مراجع قضارأي  که به موجب يافراد -تبصره

، انـد  شـده ت از کار برکنـار  یمحکوم دلیل بهمربوط  یر مراجع قانونیا سایو  يتخلفات ادار
  .ن ماده نخواهند بودیمشمول ا

  جیو ترو یورزش، یآموزش، یامور فرهنگ -فصل هفتم
  ثار و شهادتیفرهنگ ا

و مراکـز   یاسـالم دانشگاه آزاد ، یدولت عالی آموزشو مؤسسات  ها دانشگاه -62ماده 
نسـبت بـه   ، و نـوع مؤسسـه   یلیت مقطـع تحصـ  یموظفند با رعا یرانتفاعیغ عالی آموزش

) %25( ست و پنج درصـد یجانبازان ب، اسرا، آزادگان، شدگان پذیرفتهان و یانتقال دانشجو
 عـالی  آمـوزش ا مؤسسات یان شاهد به دانشگاه یو باالتر و همسر و فرزندان آنان و دانشجو

در گروه  تراز همر رشته یین تغین محل و همچنیتر نزدیکا یمحل سکونت خانواده آنان و 
  .دیاقدام نما بار یک يمربوط برا یشیآزما
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نـه  یهز) %100( و پرداخت صد درصـد  تأمیناد موظف است نسبت به یبن -67ماده 
 درصـد سـت و پـنج   یجانبـازان ب  ،)همسر و فرزندان شهدا( ان شاهدیه دانشجویه کلیشهر

و آزادگـان و همسـر و فرزنـدان آنـان را کـه در      آنهـا   و باالتر و همسر و فرزنـدان ) 25%(
 یدانشگاه آزاد اسالم، یشبانه دولت، نور پیام، یردولتیغ یرانتفاعیغ عالی آموزشمؤسسات 

قـات و  یتحق، وزارت علـوم  تأییـد مـورد   بگیـر  شهریه عالی آموزشو هر مؤسسه و دانشگاه 
اقـدام  ، باشـند  مـی ل یمشـغول تحصـ   یدرمان و آموزش پزشک، و وزارت بهداشت فناوري

  .دینما
نـه  یط پرداخـت هز یزان و شـرا یم، نوع، ازیمورد ن یلیتحص يها رشتهن ییتع -تبصره

 ياد و بـا همکـار  یـ خواهـد بـود کـه توسـط بن     اي نامـه  آیینبه موجب  ییه دانشجویشهر
ه و یـ ته یدرمـان و آمـوزش پزشـک   ، و بهداشـت  فنـاوري قات و یتحق، علوم يها وزارتخانه

  .دیران خواهد رسیوز هیأت تصویب به
 یخدمات آموزش يها هزینهو پرداخت  تأمیناد موظف است نسبت به یبن -68ماده 

از محـل   عـالی  آمـوزش  يهـا  برنامـه ر یو سـا  یآمـوزش عمـوم   يهـا  برنامهطرح شاهد در 
  .دیاقدام نما شود می بینی پیش یسنواتن بودجه ین منظور در قوانیکه به هم یاعتبارات

بــه  یلینــه تحصــیاد موظــف اســت نســبت بــه پرداخــت کمــک هزیــبن -1تبصــره 
 سـت و پـنج درصـد   یجانبازان ب، ان شامل همسر و فرزندان شاهدیآموزان و دانشجو دانش

  .دیآنان اقدام نما يها خانوادهآزادگان و ، و باالتر) 25%(
 ریـزي  برنامهت و یریاد و سازمان مدیبن يماده از سون یا ییاجرا نامه آیین -2تبصره 

  .دیران خواهد رسیوز هیأت تصویب بهه و یکشور ته
درمـان و آمـوزش   ، و بهداشـت  فنـاوري قـات و  یتحق، علـوم  يها خانهوزارت -71ماده 

) 2( مشـمول مـاده   ییاجرا يها دستگاهو  یردولتیو غ یدولت يها دانشگاهه یو کل یپزشک
، عـالی  آمـوزش و مؤسسـات   هـا  دانشگاهورود به  يها سهمیه يدر اعطا ن قانون موظفندیا

 يدکتـرا  يهـا  دوره و یمطالعـات  يهـا  فرصت، داخل و خارج از کشور یلیتحص يها بورس
آزادگان ، جانبازان، ه را به همسر و فرزندان شاهدیاز سهم) %20( ست درصدیب، یتخصص

 سـت و پـنج درصـد   یب يازان بـاال نبـ و همسر و فرزندان آزادگان و همسـر و فرزنـدان جا  
  .اختصاص دهند) 25%(
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از یـ و امت یط علمـ یحـد نصـاب شـرا   ) %70( کسب حـداقل هفتـاد درصـد    –تبصره 
 درخصـوص  زانیـ ن میـ ا .باشد می یالزام یلیو مقاطع تحص ها رشته يبرا شدگان پذیرفته

  .باشد می یط علمیحد نصاب شرا) %80( هشتاد درصد یپزشک يها رشته
وابسـته بـه    یو پژوهشـ  یو مراکز آموزشـ  یردولتیو غ یدولت يها دانشگاه -72ماده 

خـود را   یعلمـ  هیـأت ه یاز سهم) %20( ست درصدیموظفند ب گانه سه يو قوا ها دستگاه
 تصـویب  بـه ه و یـ طـرح و برنامـه شـاهد ته    عـالی  شـوراي که توسـط   اي نامه آیینبراساس 

  .ثارگران اختصاص دهندید به ایخواهد رس یانقالب فرهنگ عالی شوراي
  .باشد می االثر ملغین قانون یر با این و مقررات مغایه قوانیکل -77ماده 
  .باشد می االجرا الزمب یخ تصوین قانون از تاریا -78ماده 

  
یرفسنجان یاکبر هاشم -ص مصلحت نظامیس مجمع تشخییر  
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از  یم بخشیبه قانون تنظ يقانون الحاق موادموادي از 
 يمجلس شورا 27/11/1380 دولت مصوب یمقررات مال

  15/8/1384مجدد مصوب  یالحاق( یاسالم
  )یاسالم يمجلس شورا

 يفــه و مســتمریو وظ یبازنشســتگ، حالــت اشــتغال يایــحقــوق و مزا -39مــاده 
ن و مقررات مربـوط از کـار   یقوان براساس که يو کشور يجانباز اعم از لشکر مستخدمان

 ربـط  ذيت قـانون حالـت اشـتغال توسـط دسـتگاه      یرعابا ، شوند میشناخته  یافتاده کل
 يکـه بـرا   یو خدمات یرفاه يایه مزایمکلفند کل ها دستگاه .خواهد شد ن و پرداختییتع
  .ندیز اعطا نماین الذکر فوقبه مستخدمان جانباز  نمایند می ر پرسنل خود منظوریسا

 هیو کل یمؤسسات دولت، ها وزارتخانهافراد بازنشسته در  يکارگیر بههر نوع  -41ماده 
و  یاجتمـاع ، يقـانون برنامـه چهـارم توسـعه اقتصـاد     ) 160( موضـوع مـاده   يها دستگاه
و مؤسسـات و   یدولتـ غیر یعموم يران و مؤسسات و نهادهایا یاسالم يجمهور یفرهنگ
از بودجـه کـل کشـور     از انحـا  نحوي بهکه  یو هر دستگاهآنها  وابسته و تابع يها شرکت

ثارگران یا( باشد میران تحت هر عنوان ممنوع یوز هیأتب یجز با تصو، نماید می استفاده
  1).هستند ان ماده مستثنیسال خدمت از حکم ا یاز س تا قبل
  .االثر است ین ماده ملغیر با این عام و خاص مغایه قوانیکل

سـت  یرو حـداقل ب یـ مکلفند در هر مرحله از جـذب ن  ییاجرا يها دستگاه -42ماده 
ثـارگران  یبـه ا ، انـد  نمـوده افـت  یکه مجوز آن را در یاستخدام يها ردیفاز ) %20( درصد

کشـور   ریـزي  برنامـه ت و یریاختصاص دهند و گزارش آن را به سـازمان مـد   طیواجد شرا

                                                                                                                                               
 .قانون برنامه پنجم توسعه به عنوان قانون مؤخر رجوع شود 65ماه  "ب"به بند -1
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 يکشـور مکلـف اسـت در صـدور مجوزهـا      ریـزي  برنامهت و یریسازمان مد .ندیارسال نما
ط یواجـد شـرا  ) %3( ه استخدام سه درصدین سهمیو همچن الذکر فوق هیسهم یاستخدام

  1.دینما تین را رعایمعلول
سـازمان صـدا و   ، یدولتـ  يها شرکتو  یمؤسسات دولت، ها وزارتخانهه یکل -48ماده 

از انحـا از   نحـوي  بـه کـه   ییها شرکتو  ها زمانساه یران و کلیا یاسالم يجمهور يمایس
کـه شـمول    ییهـا  شـرکت ه مؤسسـات و  یز کلیو ن کنند میدولت استفاده  یعموم بودجه

ست یجانباز ب، دیاز فرزندان کارکنان شه یکیمستلزم ذکر نام است مکلفند آنها  قانون بر
را کـه  ) ا از کـار افتـاده  یـ فوت شده و ، اعم از شاغل( و به باال و آزاده) %25( و پنج درصد

ثـارگران در همـان   یا یه استخدامیعالوه بر سهم باشند میاستخدام  یط عمومیشرا واجد
  .ندیاستخدام نما دستگاه

 ح بودجهیر را در لوایف زیانجام تکال يدولت مکلف است اعتبارات الزم برا -51ماده 
  :دیمنظور نما و بینی پیش یسنوات

آنهـا   جانبازان و درمان خـاص  و مکمل یمه همگانینه بیهز) %100( صد درصد )الف
  ؛یو از کار افتادگ یشامل بازنشستگ

مه مضاعف جانبازان پنجاه یز بیحق سرانه جانبازان و ن) %100( صد درصد تأمین )ب
  ؛1373کشور مصوب  یخدمات درمان یمه همگانیموضوع قانون ب، و به باال) %50( درصد
 صـورت  بـه از جانبازان یمورد ن یو توانبخش یزات پزشکیتجه يحقوق ورود تأمین )ج
  .یخرج -یجمع

  
حداد عادل یغالمعل -یاسالم يس مجلس شوراییر  

                                                                                                                                               
  .عنوان قانون مؤخر رجوع شود قانون برنامه پنجم توسعه به 44ماده  "و"به بند  -1
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 موادي از قانون تسهیالت استخدامی و اجتماعی جانبازان
 1مجلس شوراي اسالمی 31/3/1374مصوب  انقالب اسالمی

ي مشمول این قانون مکلفند حسب درخواست جانبازانی که ها دستگاهکلیه  -4ماده 
نسبت بـه اعـاده بـه     بار یکفقط براي  اند بودهتا تصویب این قانون در خدمت آن دستگاه 

 .خدمت آنان اقدام نمایند
ي هـا  هیـأت مراجـع قضـایی یـا    رأي  محکومیـت یـا   دلیـل  بـه جانبازانی که  -تبصره

مشـمول   انـد  شده رسیدگی به تخلفات اداري و یا سایر مراجع قانونی مشابه از کار برکنار 
  .این ماده نخواهند شد

افـزودن مـدت خـدمت در     ي مشمول این قـانون مکلفنـد ضـمن   ها دستگاه -6ماده 
بـه حـداکثر شـرایط    ) ربـط  ذيبراساس استعالم از مراجـع  ( جبهه و مدت معالجه جانباز

سنی مجاز جهت ورود به دستگاه مدت مزبور را بدون پرداخت کسور بازنشسـتگی از هـر   
 .نظر جزو سنوات خدمت قابل قبول بازنشستگی محسوب نمایند

، از نیـروي کـار و حفـظ شـؤون جانبـازان     بـرداري مناسـب    بهـره  منظـور  به -7ماده 
ي مشمول این قانون مکلفند از خـدمات ایشـان در مشـاغلی کـه متناسـب بـا       ها دستگاه

  .استفاده نمایند ، وضعیت جسمی و روانی آنان بوده
ي مشمول این قانون مکلفند حداکثر ظرف مدت سه ماه پـس از  ها دستگاه -8ماده 

رسـمی خـود حسـب    غیر اسـتخدامی جانبـازان  ابالغ قانون نسـبت بـه تبـدیل وضـعیت     
ثابت یا عناوین مشـابه  ، درخواست آنان و پس از احراز شرایط گزینش به استخدام رسمی

  .اقدام نمایند

                                                                                                                                               
 18/2/1369با وضع قانون فوق، قانون تسهیالت استخدامی و اجتماعی جانبازان انقـالب اسـالمی مصـوب     - 1

 .نسخ شده است
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ساعات کار کلیه جانبازان با توجه به نـوع و درصـد جانبـازي و    کسر میزان  -9ماده 
سرپرسـتی    بـه  اي کمیتـه اسـت کـه بـه پیشـنهاد      اي نامـه  آیینبه موجب کاهش توانایی 

یا نماینده مأذون از طرف ایشان و عضـویت نماینـدگان    فقیه ولینماینده بنیاد با موافقت 
وزارت کـار و امـور اجتمـاعی تهیـه و      ، سازمان امور اداري و استخدامی کشور االختیار تام
  .وزیران خواهد رسید هیأت تصویب به

صـورت اسـتفاده مسـتخدم از    واحدهاي غیردولتی مشمول قـانون کـار در    -10ماده 
حـق بیمـه کارفرمـایی شـاغلین     ) %50( کسر ساعت کار از پرداخت حداقل پنجاه درصـد 

سـهم  ) %50( از حداقل پنجـاه درصـد  ، خود و در صورت عدم استفاده از کسر ساعت کار
  .مزبور معاف هستند و دولت مکلف به پرداخت حق بیمه فوق خواهد بود

ي مشـمول ایـن قـانون کـه     هـا  دسـتگاه راد شـاغل در  میزان ساعات کار اف -11ماده 
کمیسـیون پزشـکی   رأي  بنـابر ( گردند میي ویژه جانبازان ها مراقبتپرستاري و  دار عهده
تا حداکثر نصف ساعات کار هفتگی مقرر با استفاده از مزایاي کامل قـانونی تقلیـل   ) بنیاد

  .خواهد یافت
ارتقاي سطح دانش و آمـادگی جانبـازان جهـت تصـدي مشـاغل       منظور به -12ماده 

ي مشمول این قانون مکلفند ضـمن فـراهم آوردن امکانـات الزم    ها دستگاهکلیه ، مناسب
با ادامه تحصیل جانبازانی که در استخدام دارنـد تـا پایـان    ، ي کوتاه مدتها آموزشبراي 

. موافقـت نماینـد   وقت نیمه وقت یا یت آموزشی تماممأمورصورت  تحصیالت دانشگاهی به
نحوه اجـراي ایـن   . خواهند شد مند بهرهجانبازان یاد شده از کلیه حقوق و مزایاي مربوط 

خواهد بود که بنا به پیشنهاد مشترك بنیـاد بـا موافقـت ولـی      اي نامه آیین ماده به موجب
وزارت  ، سـازمان امـور اداري و اسـتخدامی کشـور    ، فقیه یا نماینده مأذون از طرف ایشان

دفاع و پشتیبانی نیروهاي مسلح جمهوري اسالمی ایـران و وزارت کـار و امـور اجتمـاعی     
  .رسد میوزیران  هیأت تصویب به

، ي مشـمول ایـن قـانون مکلفنـد در اعطـاي تسـهیالت رفـاهی       ها دستگاه -13ماده 
زمینـه اعطـاي آن را از سـوي     نـد توان مـی یـا   نماینـد  میاجتماعی و اقتصادي که واگذار 

  .دهند ي دیگر فراهم آورند جانبازان را در اولویت قرارها دستگاه
رسـیدگی هـر چـه     منظـور  بهي مشمول این قانون مکلفند ها دستگاهکلیه  -14ماده 
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یکی از واحدهاي تحت نظارت مسـتقیم بـاالترین مقـام    ، بهتر به جانبازان انقالب اسالمی
  .نمایندجانبازان  اموراجرایی دستگاه را موظف به رسیدگی به 

آن دسته از جانبازان انقالب اسالمی که بنا به تشخیص کمیتـه تخصصـی    -15ماده 
 دلیـل  بـه متشکل از نمایندگان بنیاد مستضعفان و جانبازان و بنیاد شهید انقالب اسالمی 

محسوب شده و خانواده و افراد تحـت  » شهید« نمایند میضایعات ناشی از جانبازي فوت 
  .گیرند می شهید قرار ق ضوابط تحت پوشش بنیادتکفل آنان طب

بنیاد مجاز است کمیسیونی را بـه نـام کمیسـیون رسـیدگی بـه شـکایات        -16ماده 
جانبازان تشکیل و حسب مورد نسبت به رسیدگی به شکایات جانبـازان از عـدم اجـراي    

  .صحیح این قانون در دستگاه مربوطه اقدام نماید
ف بـه احتسـاب یـک مقطـع تحصـیلی بـاالتر از نظـر        مکل ها دستگاهکلیه  -18ماده 

امتیازات مقرر در قوانین و مقررات مربوط براي جانبـازان اقـدام و    امتیازات شغلی و سایر
  .حقوق و مزایاي آنان را مطابقت نمایند

ي مشـمول ایـن قـانون موظفنـد بـا مرخصـی اسـتعالجی        ها دستگاهکلیه  -19ماده 
کمیسیون پزشکی بنیاد رسیده باشد موافقـت نمـوده و نسـبت بـه      تأییدجانبازانی که به 

  .اقدام نمایندآنها  پرداخت حقوق و مزایاي کامل
  

کبر ناطق نوريا علی -رییس مجلس شوراي اسالمی  
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قانون تسهیالت استخدامی و  11و  9اجرایی مواد  نامه آیین
  28/2/1377اجتماعی جانبازان انقالب اسالمی مورخ 

  1یرانوز هیأتمصوب 
 4504/14/12905/10 بنا به پیشـنهاد شـماره   28/2/1377 وزیران در جلسه مورخ هیأت

) 11( و) 9( اسـتناد مـواد   بنیاد مستضعفان و جانبازان انقالب اسالمی و بـه  3/11/1375مورخ 
 نامـه  آیـین ، 1374قانون تسهیالت استخدامی و اجتماعی جانبازان انقـالب اسـالمی مصـوب    

 :زیر تصویب نمود شرح به  قانون یاد شده را) 11( و) 9( اجرایی مواد
عبـارت   نامـه  آیـین رفتـه در ایـن   کار  بهو عبارات اختصاري  ها واژهمنظور از  -1ماده 

 :است از
  قانون تسهیالت استخدامی و اجتماعی جانبازان انقالب اسالمی؛: قانون )الف
 بنیاد مستضعفان و جانبازان انقالب اسالمی؛: بنیاد )ب
 قانون؛) 3( ي احصا شده در مادهها دستگاهکلیه : دستگاه )ج
 .قانون) 9( ماده) 1( دولتی موضوع تبصرهغیر يها بخش: بخش )د

کلیـه   ،آنهـا  روانـی  تطبیق ساعت کار جانبازان بـا وضـعیت جسـمی و    منظور به - 2ماده 
صـورت   بـه   بـه جانبـازانی کـه تحـت هـر عنـوان       نامه آیینموظفند ضمن اعالم این  ها دستگاه

کسر ساعت کار موظف  درخصوص ،هستندکار  بهوقت در دستگاه و بخش مربوط مشغول  تمام
  2: جدول زیر اقدام کنند براساس یک ماه حسب درخواست جانباز ظرف مدت  ،آنها روزانه

  

                                                                                                                                               
نامـه اسـتخدامی اعضـاي     آییناز  27ماده در مورد کسر ساعات کار اعضاي هیأت علمی جانبازان به  -1

 .هیأت علمی جدید مراجعه شود
هیأت وزیران، جدول فوق جایگزین  22/9/1384مورخ  ه33917ت /51000به موجب مصوبه شماره  -2

 .جدول قبلی گردید
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  ظف روزانهوزان کسر ساعت کار میم  يزان درصد جانبازیم
  قهیدق 45  %29تا  25%
  قهیدق 60  %39 تا 30%
  قهیدق 90  %49 تا 40%
  قهیدق 120  %59 تا 50%
  قهیدق 150  %69 تا 60%
  قهیدق 210  به باال% 70

  
از کسـر سـاعت    ربط ذيبا توافق دستگاه  ندتوان میجانبازان مشمول قانون  -3ماده 

صـورت عـدم    در. کننـد انتها یا بین ساعت کار موظف اسـتفاده  ، کار موظف خود در ابتدا
، اي را به محل کار جانباز اعزام تا بـا توجـه بـه نـوع جانبـازي      بنیاد استان نماینده، توافق

معتمـد بنیـاد و سـایر     نظر پزشـک  ، همچنین در صورت نیاز، نوع کار، شرایط محیط کار
 .ي و براي اجرا به دستگاه متبوع جانباز ابالغ کندگیر تصمیمعوامل مؤثر 

از  نامـه  آیـین ایـن  ) 3( و) 2( بازانی که به هر دلیل نتوانند مطابق مـواد جان -4ماده 
سـاعت   به میـزان کسـر   ربط ذيشوند با موافقت دستگاه  مند بهرهکسر ساعت کار موظف 

 :شود میرفتار آنها  کار موظف استحقاقی به یکی از طرق زیر با
 احتساب اضافه کار ساعتی؛ )الف
 افزودن به مرخصی استحقاقی؛ )ب
سنوات خدمت مسـتخدم از لحـاظ    عنوان بهمحاسبه مدت کسر ساعت کار موظف  )ج

 .بازنشستگی
میزان کسر ساعت کار موظف استحقاقی مسـتخدم جانبـاز بـراي اعمـال      -1تبصره 

  :شود میاین ماده به طریق زیر محاسبه  "ب"و  "الف "بندهاي 
 

  60  کسر ساعت کار ماهانه به ساعت=   )تعداد روزهاي کاري در ماه× میزان کسر ساعت به دقیقه (
  

ساعت یـک روز منظـور   ) 8( هر، این ماده "ج"و  "ب"در اجراي بندهاي  -2تبصره 
 .شود می

جانبـازانی کـه بــه هـر دلیــل    ، قــانون) 9( مـاده ) 2( در اجـراي تبصــره  -3تبصـره  
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  بـا توجـه بـه وضـعیت     نـد توان مـی از کسر ساعت کار موظف اسـتفاده نماینـد    ندتوان مین
کسر سنوات خـدمت بـه تشـخیص    سال  یک جسمانی و درصد جانبازي خود از سه ماه تا

 .استفاده کنند، مرجع صالح اعطاي کسر سنوات در هر دستگاه یا بخش
 نامـه  آیـین ي مشـمول ایـن   ها دستگاه، قانون) 9( ماده) 3( در اجراي تبصره -5ماده 

سـازمانی   ) شـغل  ( موظفند پس از کسب نظر کمیسیون پزشکی نسبت بـه ایجـاد پسـت   
وقـت را ندارنـد یـا بـه      براي اشتغال جانبازانی که توانایی انجام کـار تمـام  ، جانباز تراز هم

اداري و اسـتخدامی    سازمان امـور  تأییدبا ، شوند میخدمت اعاده یا به استخدام پذیرفته 
 .مربوط اقدام کنند صالح ذيکشور یا مراجع 

 مربوط موظفند صالح ذيسازمان امور اداري و استخدامی کشور یا مراجع  -1تبصره 
نی ااز جانبـاز  دسـته  آنجانباز براي اشتغال  تراز همایجاد پست سازمانی با نام  درخصوص

 .وقت را ندارند اقدام کنند که توانایی انجام کار تمام
 .نیستند نامه آییناین ) 2( مشمول ماده جانبازان موضوع این ماده -2تبصره 

قانون باید درخواست کسر ساعت کار خود را به بنیاد  11افراد موضوع ماده  -6ماده 
پزشـک معتمـد    دستورالعمل مربوط و با اخذ نظر  براساس بنیاد استان. استان ارایه کنند

ي پزشکی و تعیین میزان کسر ساعت و مدت زمان ها مراقبتخود مبنی بر نیاز جانباز به 
بـراي اجـرا بـه دسـتگاه       موضـوع را ، رسـد  مـی کمیسیون پزشـکی   تصویب بهاستفاده که 

 .کند میابالغ  ربط ذي
 14مـواد   براساس حسب مورد نامه آییننظارت الزم براي حسن اجراي این  -7ماده 

 .گیرد میقانون صورت  16و
جانبـاز از  ، جانبـازان مشـمول قـانون حالـت اشـتغال مسـتخدمین شـهید        -8ماده 

از  و آن دسـته   1372کارافتاده و مفقوداالثر انقـالب اسـالمی و جنـگ تحمیلـی مصـوب      
مشـمول ایـن   ، انـد  یافتـه کـار   بـه اي که مطابق قانون مجـدداً اشـتغال    جانبازان بازنشسته

  .نیستند نامه آیین
  

یبیحبحسن  -س جمهورییمعاون اول ر  
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بعد از ) اسراي آزاد شده ( موادي از قانون حمایت از آزادگان
  مجلس شوراي اسالمی 13/9/1368ورود به کشور مصوب 

مـدت اسـارت بـراي عمـوم آزادگـان اعـم از ایـن کـه قبـل از اسـارت در            -13ماده 
سـال   یـک  هـر  شاغل بوده و یا بعد از اسارت شاغل شوند با تمایل آنان به ازاي  ها دستگاه

و از هر لحاظ مورد  گردد میسابقه خدمت رسمی و مرتبط تلقی  عنوان بهاسارت دو سال 
موظـف اسـت کسـورات بازنشسـتگی را در       نفع ذيمحاسبه قرار خواهد گرفت و دستگاه 

  .پرداخت نماید ربط ذيي بازنشستگی ها صندوقو به  بینی پیشقانون بودجه سال بعد 
از  23ي مذکور در ماده ها دستگاهاسراي آزاد شده داوطلب استخدامی در  -21ماده 

اسـتخدام کشـوري معـاف     قـانون   14در بنـد ج مـاده    منـدرج  شرط حداقل تحصـیالت 
 ربـط  ذيي هـا  دسـتگاه استخدام شـوند و   ندتوان میو با سواد خواندن و نوشتن  باشند می

 .فراهم آورندافراد را  موظفند وسایل ادامه تحصیالت این قبیل 
مدرك تحصیلی آزادگان از نظر اسـتخدامی معـادل یـک مقطـع تحصـیلی       -تبصره
 .شود میباالتر تلقی 

مکلفنـد کـه بـا     عـالی  آموزشوزارت آموزش و پرورش و وزارت فرهنگ و  -22ماده 
تحصیلی دوران اسارت آزادگـان    افتادگی جبران عقب مدت کوتاهي فشرده ها دورهتشکیل 
وزارتـین مـذکور   . و پس از امتحانات مدرك تحصیلی الزم به آنان اعطـا نماینـد   را نموده

  .رسانند وزیران می هیأت تأییدمدت دو ماه تهیه و به   اجرایی الزم را ظرف نامه آیین
، نهاد ریاست جمهوري، ي قضاییها دستگاهو  ها زمانسا، ها وزارتخانهکلیه  -23ماده 

اسـالمی و نیروهـاي مسـلح     و سـیماي جمهـوري  سـازمان صـدا   ، مجلس شوراي اسـالمی 
، نهادهـاي انقـالب اسـالمی   ، ي دولتـی هـا  شـرکت مؤسسـات و  ، جمهوري اسالمی ایـران 

شده و داراي مدیریت ملّی  و کارخانجات  ها شرکتمؤسسات و ، ي بیمهها شرکت، ها بانک
، جمعیت هالل احمـر جمهـوري اسـالمی ایـران    ، دولتی و تحت پوشش مؤسسات دولتی
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و مؤسسـاتی کـه    هـا  شـرکت و کلیـه  آنهـا   تابعه و یا وابسـته بـه   و مؤسسات  ها اريشهرد
و  هـا  شـرکت کلیـه مؤسسـات و   ، نماینـد  مـی از بودجه عمـومی دولـت اسـتفاده     نحوي به

ي و یا کمـک مـالی دولـت اسـتفاده     گذار سرمایههر نحوي از سهام یا  کارخانجاتی که به 
  و مؤسسات واگـذاري دولـت بـه مؤسسـات فرهنگـی خیریـه و       ها اي مصادرهو  نمایند می
مستلزم ذکر نام اسـت مشـمول   آنها  المنفعه و همچنین مؤسساتی که شمول قانون بر عام

  .است و در این قانون اختصاراً دستگاه نامیده شده باشند میاین قانون 
  

ياکبر ناطق نور یعل -یاسالم يس مجلس شوراییر  
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اسرا و افراد ، به قانون استخدام جانبازانقانون الحاق یک تبصره 
مفقوداالثرهاي   اسرا و، جانبازان از کار افتاده، ي شهداها خانواده

 9انقالب اسالمی و جنگ تحمیلی و همچنین افرادي که حداقل 
در جبهه خدمت  متناوب داوطلبانه سال یکماه متوالی یا 

  مجلس شوراي اسالمی 28/9/1375مصوب  اند نموده
اسـرا و افـراد   ، ذیـل بـه قـانون اسـتخدام جانبـازان      شـرح  بهاي  تبصره -واحده ماده
اسـالمی و جنـگ    اسرا و مفقوداالثرهـاي انقـالب  ، جانبازان ازکارافتاده، ي شهداها خانواده

متنـاوب داوطلبانـه در   سـال   یـک  ماه متوالی یا 9تحمیلی و همچنین افرادي که حداقل 
 :گردد میمجلس شوراي اسالمی الحاق  7/10/1367 مصوب اند نمودهجبهه خدمت 

مفقـودین و اسـرا و   ، بگیـران شـهدا   هرگونه دریـافتی جانبـازان و مسـتمري    -تبصره
بـه موجـب     مفقـوداالثر بـودن و یـا اسـارت    ، شـهادت ، آزادگان از بابت وضعیت جانبـازي 

  :مقررات قانونی مربوط با رعایت شرایط ذیل بالمانع است
وظیفه ، حقوق بازنشستگی ،)رسمیغیر رسمی یا ( بابت استخدام دریافت حقوق از -1

موجـب قطـع حقــوق و    و ازدواج همسـران شـهدا   ) بـه سـبب قـانون دیگــر    ( و مسـتمري 
 ؛موضوع تبصره نخواهد بود هاي دریافتی

هاي فوق مشمول هیچ یک از مقررات مربـوط بـه دریافـت دو حقـوق از      دریافتی -2
 .باشد میبازنشستگی ني ها صندوقو  صندوق دولت

  
ياکبر ناطق نور یعل -یاسالم يس مجلس شوراییر  
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مصوب قانون تسهیالت استخدامی ویژه فرزندان شاهد 
  اسالمی يمجلس شورا 22/3/1380

، هقضـایی قـوه  ، یدولتـ  يهـا  شـرکت مؤسسات و ، ها زمانسا، ها وزاتخانهه یکل -1ماده 
 ینظـام  يروهـا ین، رانیا یاسالم يجمهور يمایسازمان صدا و س، یاسالم يمجلس شورا

وابسـته و  ، تحـت پوشـش   يهـا  شرکتو مؤسسات و  یانقالب اسالم ينهادها، یو انتظام
از انحا از  نحوي بهکه  یو مؤسسات ها زمانساه یو کل یردولتیغ یعموم ينهادها ،آنها تابعه

 تـأمین توسـط دولـت   آنهـا   از بودجه یا قسمتیو  کنند میدولت استفاده  یبودجه عموم
ح یا تصـر یمستلزم ذکر نام آنها  که شمول قانون بر ییها شرکتز مؤسسات و یو ن شود می

ع یصـنا ملّـی   شـرکت ، رانیـ گـاز ا ملّـی   شرکت، رانینفت املّی  همانند شرکت( نام است
سـازمان  ، یاجتمـاع  تأمینسازمان ، رانیع ایصنا يو سازمان گسترش و نوساز یمیپتروش

تابعـه و تحـت    يهـا  شـرکت و  هـا  بانـک ، ...و ران یـ فوالد املّی  شرکت، رانیاملّی  عیصنا
  .ن قانون هستندین ایمشمول) آنها پوشش

ت یـ ن قـانون مکلفنـد بـا رعا   یـ ا) 1( موضوع مـاده  ییاجرا يها دستگاهه یکل -2ماده 
ران یـ ا یاسـالم  يجمهـور  یو فرهنگ یاجتماع، ياهداف قانون برنامه سوم توسعه اقتصاد

، ثابـت ، یمـان یپ، یاعـم از رسـم  ( از خـود یـ مـورد ن  نیروي انسانیهمه ساله در استخدام 
ا یـ ثـارگران  یه ایاز سـهم ) %75( حداقل هفتاد و پـنج درصـد  ) ن مشابهیو عناو يقرارداد

کـل کشـور را جهـت اسـتخدام      یاسـتخدام  يت و مجوزهـا یاز ظرف) %15( پانزده درصد
  .باشند اختصاص دهند یو سن یلیط تحصیکار و واجد شرایفرزندان شاهد که ب

 نیروي انسانی تأمینکشور موظف است در  ریزي برنامهت و یریسازمان مد -1تبصره 
ت یـ نسـبت بـه رعا   رسـد  میران یوز هیأت تصویب بهآنها  که مجوز استخدام ییها دستگاه

  .ن موضوع اقدام کندیا
فرزنـدان شـاهد در سـطوح     يبـرا  شـده  بینـی  پـیش  یه اسـتخدام یسـهم  -2تبصره 
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 یاستخدام يمجوزها يبرا شده بینی پیش یلیط تحصیمختلف و متناسب با شرا یلیتحص
  .ن خواهد شدییتع

 ید انقـالب اسـالم  یاد شـه یـ بن عهـده  بـه کار بودن فرزندان شاهد یب تأیید -3تبصره
  .خواهد بود
مسـتخدم آن  ، تیـ ا مفقودیـ که قبل از شهادت  ییاستخدام فرزندان شهدا -3ماده 
  .ت داردیاستخدام اولو یمتقاض يگر شهداینسبت به فرزندان د اند بودهدستگاه 

کـه از   یراپزشـک یو پ یپزشـک  يهـا  رشـته  التحصـیل  فـارغ فرزندان شاهد  -4تبصره
» یپزشـک  درمان و آمـوزش ، طرح خدمت در مناطق مورد نظر وزارت بهداشت«گذراندن 

راپزشـکان  یقانون خدمت پزشکان و پ 11ماده  2مشمول تبصره  شوند میا یمعاف شده و 
  .باشند می 12/2/1375مصوب 

ن یـ ا يت نظـارت بـر اجـرا   یمسـؤول کشـور   ریزي برنامهت و یریسازمان مد -5تبصره
ه یـ ارا یاسالم يداشته و گزارش عملکرد آن را همه ساله به مجلس شورا عهده بهقانون را 

  .خواهد کرد
کشـور و   ریزي برنامهت و یرین قانون توسط سازمان مدیا ییاجرا نامه آیین -6تبصره

ران یـ وز هیـأت  تصـویب  بهه و یحداکثر ظرف مدت سه ماه ته ید انقالب اسالمیاد شهیبن
  .دیخواهد رس

  
یکروب يمهد -یاسالم يس مجلس شوراییر  
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ژه فرزندان یو یالت استخدامیقانون تسه ییاجرا نامه آیین
  )يبا اصالحات بعد( رانیوز هیأت 3/6/1381مصوب  شاهد
 مـورخ  14001/105 شنهاد شـماره یبنا به پ 6/3/1381ران در جلسه مورخ یوز هیأت

الت یقـانون تسـه  ) 6( کشور و به استناد ماده ریزي برنامهت و یریمد سازمان 10/9/1380
 شـرح  بـه اد شده را یقانون  ییاجرا نامه آیین ، 1380مصوب ژه فرزندان شاهدیو یاستخدام

  :ب نمودیتصو ریز
  :روند یمشروح مربوط به کار م یر در معانیز يها عبارت نامه آیینن یدر ا -1ماده 

پدر  ید انقالب اسالمیاد شهیص بنیهستند که به تشخ یفرزندان: فرزندان شاهد )الف
  .شوند می  د محسوبیشهآنها  مادر ای

  ؛1380مصوب  -ژه فرزندان شاهدیو یالت استخدامیقانون تسه: قانون )ب
 ژه فرزندانیو یالت استخدامیک قانون تسهیموضوع ماده  يها دستگاه: ها دستگاه )ج
  ؛شاهد
  .ید انقالب اسالمیاد شهیبن: ادیبن )د

 خود مورد نیاز نیروي انسانیمکلفند همه ساله در استخدام  ها دستگاهه یکل  -2ماده 
 حـداقل هفتـاد و پـنج درصـد     ن مشـابه یو عنـاو  يقـرارداد ، ثابت، یمانیپ، یاعم از رسم

 کـل  یاستخدام يت و مجوزهایظرف از) %15( ا پانزده درصدیثارگران یه ایاز سهم) 75%(
  .اختصاص دهند  یو سن یلیط تحصیکار شاهد واجد شرایکشور را به استخدام فرزندان ب

ه یمشـمول سـهم   شـوند  می یکه منجر به تعهد استخدام یآموزش يها دوره -تبصره
  .هستند قانون موضوع

ظف است در هر مـورد پـس از کسـب مجـوز     واستخدام م یدستگاه متقاض -3ماده 
، از خـود اعـم از سـن   یمورد ن نیروي انسانیمشخصات کامل ، صالح ذي مراجع استخدام از

را اعـالم   مورد نیاز يها ویژگیگر یخدمت و د ییایمحل جغراف، مهارت، التیتحص، جنس
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و  یمقـررات اسـتخدام   ت ضـوابط و یـ تا سه ماه ضمن رعااد حداکثر یبن یو با معرف دینما
  1.دیاستخدام نما از رایمربوط افراد مورد ن نشیگز

 یه موضوع قانون پس از طـ یند تا سهمیاتخاذ نما یبیمکلفند ترت ها دستگاه -تبصره
  .نش اعمال شودیمراحل گز
جهـت   یو سـن  یلیط تحصـ یفرزندان شاهد واجد شرا یامور مربوط به معرف -4ماده 

  .اد استیبر عهده بن ها دستگاه  اشتغال در استخدام و
قـانون  ) 2( مـاده ) 3( کار شـاهد موضـوع تبصـره   یفرزندان ب یفهرست اسام -5ماده 

در صـورت   .شـود  مـی  آوري جمعمتمرکز  صورت به یاطالعات  ه و در بانکیاد تهیبن توسط
قـانون   ياجـرا  يدر راسـتا  هـا  اسـتان کار شاهد در سطح یفرزندان ب یلزوم بانک اطالعات

  .شود میل یرمتمرکز تشکیغ  صورت به
در محـدوده اسـتان صـادر شـده باشـد       هـا  دستگاهچنانچه مجوز استخدام  -تبصره

  .ت هستندیاولو  شاهد همان استان در فرزندان
، استخدام يالزم برا یلیو تحص یط سنیفرزندان شاهد ضمن دارا بودن شرا -6ماده 

اد شـده اسـتفاده   یه ینش از سهمیمراحل گز یو ط یاستخدام  امتحانشرکت در  پس از
  2.کنند می

 هـا  دسـتگاه ورود به خدمت در  يفرزندان شاهد از شرط حداقل معدل برا -1تبصره 
  .هستند معاف

ن قانون کـه در جـذب و اسـتخدام تـابع مقـررات      یمشمول ا يها دستگاه -2تبصره 
موظفند چنانچـه  ، ستندیکشور ن ریزي برنامهت و یریسازمان مد یاستخدام يادوار آزمون
ه موضـوع  یا برابـر سـهم  یـ کمتـر  ،  الزم یلیتحص و یط سنیفرزندان شاهد واجد شرا تعداد
نش یگـز  مراحـل  یط پس ازصرفاً  و يبدون شرکت در آزمون ورود، قانون باشد) 2( ماده

                                                                                                                                               
و با معرفی بنیاد حداکثر تا سه ماه ضمن رعایـت ضـوابط و مقـررات اسـتخدامی و گـزینش      «عبارت  -1

هیأت وزیران به انتهاي  1/11/1382به موجب اصالحیه مورخ  ».استخدام نماید مربوط افراد مورد نیاز را
 .شد ه اضاف) 3(ماده 

جـایگزین   2و1هـاي   اصالح و تبصـره ) 6(هیأت وزیران، ماده  1/11/1382به موجب اصالحیه مورخ  -2
 .تبصره قبلی گردید
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 پـس از ، قانون باشد) 2( ه موضوع مادهیش از سهمیبآنها  چنانچه تعداد ند ویرش نمایپذ
د انقـالب  یاد شـه یـ ن خود فرزنـدان شـاهد توسـط بن   یکه ب یاستخدام آزمون ت دریموفق

  .خواهند شد یه مزبور معرفیسهم طیافراد واجد شرا، خواهد شد برگزار یاسالم
ا اطـالع از  یـ مجـدد   یاز معرفـ  يریو جلوگ شده جذبحذف افراد  منظور به -7ماده 

مکلف است حداکثر تا دو مـاه نسـبت بـه اعـالم      کننده استخدام  دستگاه ،آنها عدم جذب
  .دینما  اد اقدامیشده به بن یاستخدام افراد معرف ج جذب وینتا

کـه از   یراپزشـک یو پ یپزشـک  يهـا  رشـته  التحصـیل  فـارغ فرزنـدان شـاهد    -8ماده 
 یدرمـان و آمـوزش پزشـک   ، مورد نظـر وزارت بهداشـت    خدمت در مناطق گذراندن طرح

ازمنـد  یت مناطق محروم و نیاولو  اد شده بای از وزارتیصورت ن در شوند میا یمعاف شده 
  .آیند می دستگاه مربوط در یا رسمی یمانیپ ن خدمت به استخدامیدر ح

رفتـه  یقـانون بـه خـدمت در دسـتگاه پذ     يکـه در اجـرا   يفرزندان شـاهد  -9ماده 
م یا انفصال داید خدمت یبازخر، اخراج، خدمت اعم از استعفا صورت خروج از در شوند می

  .ستندین نامه آیینن یا مجدداً مشمول
 ایثابت ، یرسم صورت بهقانون  يآن دسته از فرزندان شاهد که قبل از اجرا -تبصره

 بـا دسـتگاه  آنهـا   یبوده و به هر نحو رابطه اسـتخدام  ها دستگاه  خدمت ن مشابه دریعناو
  .هستند ا ن ماده مستثنیمحل خدمت قطع شده باشد از شمول ا

 و) الـف  ( يموضـوع بنـدها   نـام  ثبـت حق ) %50( فرزندان شاهد از پرداخت -10ماده 
 ياز درآمـدها  یقـانون وصـول برخـ   ) 43( مـاده ) الف ( بند ییاجرا نامه آیین) 1( ماده) ب(

مـورخ   ه 15165ت 24526 .شماره نامه تصویب  موضوع نیو مصرف آن در موارد مع دولت
  .معاف هستند 10/4/1374

 ياز عدم اجـرا  یناش یاعتراضات استخدام ات ویبه شکا یدگیرس منظور به -11ماده 
 ریـزي  برنامـه ت و یریسـازمان مـد  ، ادیـ نـدگان بن یمرکب از نما  یونیسیکم، قانون حیصح

ن یـ ل و در ایکشـور تشـک   ریـزي  برنامـه ت و یریدر سـازمان مـد   ربـط  ذيدستگاه  کشور و
  .نمودم خواهد یتصم خصوص اتخاذ

 یجه استخدام فرزندان شاهد معرفیمکلف است نت کننده استخدامدستگاه  -12ماده 
جهـت  ، شـدگان  پذیرفتـه  یاز حکم استخدام يا ضمن ارسال نسخه  اد رایبن يسو از شده
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بـه   یاسالم يعملکرد ساالنه به مجلس شورا  ه گزارشیقانون و ارا يحسن اجرا نظارت بر
  .دیکشور اعالم نما ریزي برنامهت و یریمد سازمان

 ایـ را که قبـل از شـهادت    يموظفند آن دسته از فرزندان شاهد ها دستگاه -13ماده 
، قـانون ) 2( ه موضـوع مـاده  یسـهم  يدر اجـرا ، انـد  بـوده دستگاه   مستخدم آن،  تیمفقود
  1.ت قرار دهندیاولو استخدام در یمتقاض يگر شهدایبه فرزندان د نسبت

برخــوردار  یت آموزشــیــمأمورثــارگران از یر ایفرزنــدان شــاهد ماننــد ســا -تبصــره
  .شوند می

  
محمدرضا عارف -جمهور سییمعاون اول ر  

                                                                                                                                               
نامـه اجرایـی    و دو تبصـره آن بـه آیـین    13هیأت وزیران، ماده  1/11/1382به موجب مصوبه مورخ  -1

متن 21/4/1383وزیران در تاریخ اضافه شد، لیکن به موجب ایراد رییس مجلس شوراي اسالمی، هیأت 
. االجـرا گردیـد   نیز از زمان ایراد موقوف) 1(قبلی نمود و همچنین تبصره  13ماده فوق را جایگزین ماده 

 .به تبصره تغییر یافت) 2(حذف و لذا تبصره ) 1(با این وصف، تبصره 
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قانون  3به ماده  7تبصره  عنوان بهقانون الحاق یک تبصره 
 13/6/1370نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 

  یاسالم يمجلس شورا
قـانون نظـام هماهنـگ    ) 3( بـه مـاده  ) 7( تبصـره  عنـوان  بـه ر یمتن ز -ماده واحده

  :شود می اضافه -13/6/1370مصوب  -پرداخت کارکنان دولت
) 4( تبصـره ) ه( و) د( يکـه مشـمول بنـدها    یثارگرانیبه ا دتوان می دولت -7تبصره 

 یقیدو گروه تشـو  یک الی ،اد شدهیتبصره  یقیتشو يها گروهعالوه بر ، شوند می ن مادهیا
  .دینماگر اعطا ید

کـم  یست و یروز چهارشنبه مورخ ب یقانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علن
خ یب و در تاریتصو یاسالم يک مجلس شورایصد و هشتاد و یو س هزار یکن ماه یفرورد

  .ده استینگهبان رس يشورا تأییدبه  4/2/1381
  

ياکبر ناطق نور یعل -یاسالم يس مجلس شوراییر  
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تسهیالت آموزشی دانشجویان شاهد و ایثارگر  نامه آیین
  شوراي طرح و برنامه شاهد 30/5/1386مصوب 

  ،ي کاردانیها دورهآموزشی  نامه آیینضمیمه (
  )کارشناسی ارشد و دکترا تخصصی، کارشناسی

 مقدمه
تحقق فرامین بنیانگذار نظام مقدس جمهوري اسالمی ایـران حضـرت امـام     منظور به

 درخصـوص  )مدظله العـالی ( اي خامنه... فرزانه انقالب حضرت آیت او رهبر ) ره( خمینی
فرهنگی و رفاهی یادگاران معزز شـهدا و ایثـارگران   ، به امور آموزشی جانبه همهرسیدگی 

سـطوح و بـه دنبـال     تـرین  عـالی  و اهتمام ویژه در تربیت و تحصـیل فرزنـدان شـاهد تـا    
شـوراي معـین    23/8/85 مـورخ  152مصـوب جلسـه   ( طـرح شـاهد   اساسـنامه اصالحیه 

در مورد تسهیل امـر آمـوزش و ارتقـاي تحصـیلی فرزنـدان      ) انقالب فرهنگی عالی شوراي
انقــالب  عــالی شـوراي  7/4/84مــورخ  564شـاهد و ایثــارگر و همچنــین مصـوبه جلســه   

فرهنگی در مورد تعمیم تسهیالت طرح شاهد به فرزندان آزادگـان و فرزنـدان جانبـازان    
که متناسب بـا نیازهـاي جدیـد جامعـه شـاهد و ایثـارگر و        نامه آییناین ، %69الی % 50
و مقررات آموزشی موجـود تـدوین گردیـده     ها نامه آیینتکمیل و تجمیع ، اصالح منظور به

و  فنـاوري تحقیقـات و  ، ستاد مرکـزي شـاهد و ایثـارگر وزارت علـوم     تأییدپس از ، است
شـوراي   30/5/86در جلسه مورخ ، امور فرهنگی فرزندان شاهد ریزي برنامهتصویب ستاد 

  .باشد می االجرا الزمنهایی رسیده است و از تاریخ تصویب  تصویب بهطرح و برنامه شاهد 
  تعاریف

متناسب با مواد آن به دانشجویان شاهد و ایثـارگر ذیـل    نامه آیینتسهیالت این ) الف
  :گیرد میتعلق 
  ؛)و باالتر% 50جانباز ، آزاده، االثرجاوید ، شهید( فرزند -1
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  به باال؛% 70جانباز  -2
  ؛)و باالتر% 50جانباز ، آزاده، جاوید االثر، شهید( همسر -3
  و باالتر؛% 25جانباز  -4
  ؛)با حداقل شش ماه سابقه اسارت( آزادگان -5
  جانبازي و سه ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه؛% 15جانباز با حداقل  -6
زمنده با حداقل سابقه حضور داوطلبانه شش ماه متوالی و یا نه مـاه متنـاوب در   ر -7
  .جبهه
  :واژه ستاد عبارت است از) ب

  .ستاد امور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه

، ي کاردانیها دورهتسهیالت آموزشی ویژه  نامه آیین -فصل اول
آموزشی مصوب جلسه  نامه آیینضمیمه ، کارشناسی ناپیوسته و پیوسته

  1ریزي برنامه عالی شوراي 14/2/76مورخ  399
  )جدید نامه آیین 23ماده ( :2ماده الحاقی به  1تبصره  -1

پذیرفته  عالی آموزشو مؤسسات  ها دانشگاهاي قبل از اسارت در یکی از  چنانچه آزاده
قبولی وي محفوظ و دانشگاه مربوطه موظـف اسـت   ، شده و موفق به ثبت نام نشده باشد

 سازمان سنجش آموزش کشـور  نامه معرفیبنیاد شهید و امور ایثارگران و با  تأییدپس از 
  .آورد عمل به از ایشان ثبت نام) یا مرکز آزمون دانشگاه آزاد اسالمی(

  )جدید نامه آیین 23ماده ( :2ماده الحاقی به  2تبصره  -2
در صـورت تمایـل ثبـت نـام خـود را پـس از آزادي تـا دو        ، دتوان میدانشجوي آزاده 

بـراي کارشناسـی بـدون احتسـاب در      سـال  نـیم تحصیلی براي کاردانی و چهـار   سال نیم
  .سنوات به تعویق اندازد

  )جدید نامه آیین 23ماده ( :3ماده تبصره الحاقی به  -3
                                                                                                                                               

پیوسته و ناپیوسـته مـورخ   هاي کاردانی، کارشناسی  نامه آموزشی جدید دوره با توجه به تصویب آیین -1
 .نامه جدید تطبیق داده شد هاي الحاقی با آیین ریزي، مواد و تبصره عالی برنامه شوراي 22/7/1391
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صـدمات جنـگ نتوانـد در    دانشجوي جانبازي که به علت معالجات پزشکی ناشـی از  
مـدت مـذکور حـداکثر بیشـتر از      کـه  صـورتی در ، مهلت مقرر براي ثبت نام مراجعه کند

مـدیر کـل امـور دانشـجویان شـاهد و ایثـارگر        تأییدبا ، نباشد سال نیممدت زمان  17/4
  .انتخاب واحد نماید دتوان میدانشگاه 

  :9ماده الحاقی به  1تبصره  -4
ت و ارتقـاي سـطح بنیـه علمـی     یـ تقو منظـور  بـه  عـالی  آموزشو مؤسسات  ها دانشگاه

امور دانشـجویان   کل ادارهی طبق برنامه تنظیم شده بایست می دانشجویان شاهد و ایثارگر
تی برگزار نماینـد و بنیـاد شـهید و امـور ایثـارگران نیـز       یتقو هاي کالس، شاهد و ایثارگر

% 100ي غیرانتفـاعی و نوبــت دوم تــا  هــا دانشـگاه و در % 50حــداقل  تـأمین نسـبت بــه  
  .نماید می ي مربوط به جامعه هدف خود اقدامها هزینه
  )جدید نامه آیین) 7( تبصره ماده( :11ماده الحاقی به  6تبصره  -5

، شـود  مـی  التحصـیل  فـارغ واحد درسی  8دانشجوي شاهد و ایثارگري که با گذراندن 
  .واحد انتخاب نماید 8در دوره تابستانی حداکثر  دتوان می

  )جدید نامه آیین) 7( ماده) 4( تبصره( :11ماده الحاقی به  7تبصره  -6
با تشخیص مـدیر کـل امـور دانشـجویان شـاهد و       دتوان میدانشجوي شاهد و ایثارگر 

  .واحد انتخاب نماید 10تحصیلی حداقل  سال نیم 4فقط در ، ایثارگر دانشگاه
  )جدید نامه آیین) 7( ماده) 4( تبصره( :11ماده الحاقی به  8تبصره  -7

واحد  12تحصیلی به کمتر از  سال نیمي انتخابی دانشجو در هر واحدها که صورتیدر 
مشـروطی محسـوب    سـال  نـیم دانشـجو در آن   12میانگین نمـرات کمتـر از   ، تقلیل یابد

  .شود مین
  )جدید نامه آیین) 7( ماده( :11ماده الحاقی به  9تبصره  -8

واحد درسی از واحـدهاي خـود را    20ستاد تا سقف  تأییدبا  دتوان میدانشجوي آزاده 
نمـرات کسـب شـده در میـانگین کـل      ، صورت دوره فشرده گذرانـده و امتحـان دهـد    به

  .شود میمحاسبه گردیده ولی ترم مذکور جزو سنوات تحصیلی دانشجو محسوب ن
  )جدید نامه آیین 13ماده ( :13ماده الحاقی به  1تبصره  -9

ي کاردانی و ها دورهبراي دانشجوي شاهد و ایثارگر به حداکثر مدت مجاز تحصیل در 
اضـافه   سـال  نـیم ي کارشناسی پیوسته دو ها دورهو در  سال نیمکارشناسی ناپیوسته یک 
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  .شود می
  )جدید نامه آیین 13ماده ( :13ماده الحاقی به  2تبصره  -10

  .شود میاسارت دانشجویان آزاده جزو سنوات تحصیل آنان محسوب نمدت 
  )جدید نامه آیین 15ماده ( :14ماده الحاقی به  3تبصره  -11

انجـام معالجـات پزشـکی ناشـی از صـدمات       دلیل بهدانشجوي شاهد و ایثارگري که 
 جنگ و یا متأثر از آالم گذشته نتواند در جلسه یا جلسات درس یـا دروس شـرکت کنـد   

 تأییـد براي وي الزامی نیسـت و در صـورت    سال نیمواحد در طول  10رعایت حد نصاب 
  .شود میجزو سنوات تحصیلی وي محسوب ن سال نیمآن ، ستاد

  )جدید نامه آیین 15ماده ( :15ماده تبصره الحاقی به  -12
انجـام معالجـات پزشـکی ناشـی از صـدمات       دلیل بهدانشجوي شاهد و ایثارگري که 

نتوانـد در امتحـان درس یـا دروس اخـذ     ، سـتاد  تأییدجنگ و یا متأثر از آالم گذشته با 
بعدي در امتحـان آن   سال نیمحداکثر تا پایان  دتوان میستاد  تأییدبا ، شرکت نماید، شده

شـده و  این صـورت درس یـا دروس مـذکور حـذف     غیر در. درس یا دروس شرکت نماید
  .رعایت حد نصاب الزامی نیست 14مطابق تبصره الحاقی به ماده 

  )جدید نامه آیین 15ماده ( :16ماده تبصره الحاقی به  -13
موجه بودن غیبت دانشجوي شاهد و ایثارگر در جلسـات درس  غیر تشخیص موجه یا

  .باشد مییا امتحان با ستاد 
  )جدید نامه آیین 12ماده ( :18ماده تبصره الحاقی به  -14

دو درس نظـري خـود را تـا دو هفتـه بـه پایـان        دتوانـ  می، دانشجوي شاهد و ایثارگر
واحد  10که تعداد واحدهاي باقیمانده او از  مشروط بر این، تحصیلی حذف نماید سال نیم

  .کمتر نشود
  )جدید نامه آیین 21ماده ( :19ماده تبصره الحاقی به  -15

براي دانشجوي شـاهد و  ، مورد نظر سال نیمتشخیص قادر نبودن به ادامه تحصیل در 
مربوطـه جـزو حـداکثر مـدت مجـاز       سـال  نـیم ، در این صـورت . باشد میایثارگر با ستاد 

  .شود میتحصیل دانشجو محسوب ن
  )جدید نامه آیین 16ماده ) 2( تبصره( :20ماده تبصره الحاقی به  -16

بـا توجـه بـه    ، بـراي دانشـجویان جانبـاز   ) یان ترم و پایان تـرم م( مدت زمان امتحان
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بنا به تشخیص و اعالم مدیر کل امور دانشـجویان شـاهد و   آنها  وضعیت جسمی و روحی
  .برابر مدت زمان معمول آن قابل افزایش است 2حداکثر تا ، ایثارگر دانشگاه

  )جدید نامه آیین 17ماده ) 3( تبصره( :23ماده تبصره الحاقی به  -17
و باالتر به زمان تبدیل نمره ناتمـام  % 50جانباز و همسر جانباز ، براي دانشجوي آزاده

  .شود میاضافه  سال نیمحداکثر یک ، ستاد تأییدبه نمره قطعی با 
  )جدید نامه آیین 18تبصره ماده ( :26ماده الحاقی به  3تبصره  -18

% 25جانباز بـا حـداقل   ، آزادهنمرات مردودي سه درس دانشجویان شاغل به تحصیل 
و باالتر از کارنامـه تحصـیلی حـذف و در میـانگین نمـرات      % 50جانبازي و همسر جانباز 

آنهـا   که نمرات هر یک از دروس مزبور پس از اخذ مشروط بر این، شود میآنان محسوب ن
  1.نباشد 12هاي مربوطه کمتر از  و شرکت در امتحان

% 10بـازاي هـر   ، باشـد % 25جانبـازي او بـیش از   براي دانشجوي جانبازي که درصد 
و در هـر حـال تعـداد دروس     شود مییک درس به سه درس فوق اضافه ، جانبازي بیشتر

  .درس خواهد بود 5حذف شده در طول تحصیل حداکثر 
درس بـا   5در طول تحصیل تا سقف حـداکثر  ، تعاریف 2و  1دانشجویان موضوع بند 

  .باشند یمستاد مشمول این تبصره  تأیید
  )جدید نامه آیین 20ماده ( :29ماده تبصره الحاقی به  -19

  .شود میبه این تعداد اضافه  سال نیمبراي دانشجویان شاهد و ایثارگر یک 
  )جدید نامه آیین 32ماده ( :30ماده تبصره الحاقی به  -20

واحـد درسـی و کسـب حـداقل      70دانشجوي شاهد و ایثـارگر بـا گذرانـدن حـداقل     
، در این صورت صدور مـدرك کـاردانی  . کند میمدرك کاردانی دریافت ، 10میانگین کل 

از وجود یا عـدم وجـود دوره کـاردانی مصـوب در آن      نظر صرفحسب تقاضاي دانشجو و 
  .گیرد میصورت ، یا مجري بودن دانشگاه صادرکننده مدرك کاردانی، رشته

  :32تبصره الحاقی به ماده  -21

                                                                                                                                               
نامه جدید، دانشجویان ایثـارگر هماننـد سـایرین در صـورتی کـه در       آیین 18با تصویب تبصره ماده  -1

شـود، لـیکن    نشده آنان حـذف مـی   شوند دروس قبلی قبول 14هاي بعدي موفق به کسب نمره  سال نیم
 .باشد درس می) 5(مشمول محدودیت تا سقف  14تا کمتر از  12نمرات بین 
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ایثارگر شـاغل بـه تحصـیل در دوره کارشناسـی ارشـد پیوسـته و       دانشجوي شاهد و 
 -140( در طول تحصیل تا سقف واحدهاي قابل قبول دوره کارشناسی، اي دکتراي حرفه

و دروس  باشـد  مـی تسهیالت آموزشی دانشجویان مقطع کارشناسی  نامه آیینتابع ) 135
  .دکارشناسی ارشد ناپیوسته خواهد ش نامه آیینتابع ، پس از آن

  )جدید نامه آیین 21ماده ( :33الحاقی به ماده  1تبصره  -22
مرخصی براي معالجات پزشکی ناشی از صدمات جنـگ باشـد و مـدت     که صورتیدر 

سـتاد واقـع شـود؛ آن     تأییـد درمان بیش از یک ماه ادامه یابـد و مـدارك مربـوط مـورد     
عـالوه بـر مرخصـی    همچنـین  . شود میجزو سنوات تحصیلی دانشجو محسوب ن سال نیم

مرخصی بدون احتساب در سنوات به همسر شـهید   سال نیماعطاي چهار ، تحصیلی مجاز
سـتاد   تأییـد بـا  ، جانبـازي % 15و باالتر و جانباز اعصاب و روان با حـداقل  % 50و جانباز 

  .بالمانع است
  )جدید نامه آیین 21ماده ( :35تبصره الحاقی به ماده  -23
معالجات پزشـکی ناشـی از صـدمات     دلیل بههد و ایثارگر دانشجوي شا که صورتیدر 

بـا  ، گـردد  سـال  نـیم  2دچار وقفه تحصیلی به میزان حداکثر ، جنگ و یا آالم متأثر از آن
ادامـه تحصـیل بدهـد و آن مـدت جـزو سـنوات تحصـیلی دانشـجو          دتوان میستاد  تأیید

  .شود میمحسوب ن
  )جدید نامه آیین 27ماده ( :38الحاقی به ماده  1تبصره  -24

 فنـاوري تحقیقـات و  ، وابسته به وزارت علوم عالی آموزشو مؤسسات  ها دانشگاهکلیه 
نقـل   نامه آیینموظفند در هر سال تحصیلی با انتقال دانشجویان شاهد و ایثارگر در قالب 

  .شوراي طرح و برنامه شاهد موافقت نمایند 26/7/85و انتقال مصوب جلسه مورخ 
  )جدید نامه آیین 27ماده ( :38لحاقی به ماده ا 2تبصره  -25

نقل و انتقال مصـوب جلسـه مـورخ     نامه آییني دانشجوي شاهد و ایثارگر از مند بهره
  .شوراي طرح و برنامه شاهد مانعی براي استفاده از نقل و انتقال عادي نیست 26/7/85

  )جدید نامه آیین 29ماده ( :46تبصره الحاقی به ماده  -26
و باالتر دانشجوي شـاهد و ایثـارگر انتقـالی توسـط      10کلیه دروس با نمرات پذیرش 

  .دانشگاه مقصد الزامی است
  )جدید نامه آیین 27ماده ( :52تبصره الحاقی به ماده  -27
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تحصـیلی و در   سـال  نـیم  4در دوره کارشناسی تا  دتوان میدانشجوي شاهد و ایثارگر 
صـورت   وقـت بـه   تمـام  طور به، تحصیلی سال نیم 2دوره کاردانی و کارشناسی ناپیوسته تا 

  .کل واحدها تجاوز کند% 60نباید از  مهمانمجموع دروس ، تحصیل کند مهمان
  )جدید نامه آیین 25ماده ( :55تبصره الحاقی به ماده  -28

، کنـد  مـی واحد درسـی کفایـت    14گذراندن حداقل ، براي دانشجوي شاهد و ایثارگر
  .باشند میمستثنا  3دانشجویان در تغییر رشته از شمول شرط بند  گونه اینهمچنین 

  )جدید نامه آیین 28و  25مواد ( :56تبصره الحاقی به ماده  -29
بـدون در نظـر گـرفتن    ، در صورت موافقـت سـتاد   دتوان میدانشجوي شاهد و ایثارگر 

  .تغییر رشته دهد تر پاییناز مقطع باالتر به مقطع ، شرایط احراز رتبه نسبی
  )جدید نامه آیین 29ماده ( :58الحاقی به ماده  3تبصره  -30

بنا به تشخیص  10پذیرش دروس با حداقل نمره ، در مورد دانشجوي شاهد و ایثارگر
  .و اعالم ستاد الزامی است

  )جدید نامه آیین 28ماده ( :59الحاقی به ماده  1تبصره  -31
تشخیص سـتاد توانـایی ادامـه تحصـیل در رشـته       دانشجوي شاهد و ایثارگري که به

در  اي رشـته به رشته دیگري در گروه آموزشی مربوط و یـا   دتوان می، خود را نداشته باشد
منـوط بـه تغییـر    ، تغییـر رشـته   که صورتیدر . ي آزمایشی تغییر رشته دهدها گروهسایر 

امـور دانشـجویان شـاهد و ایثـارگر وزارت      کل ادارهو معرفی  تأییدبا ، محل تحصیل باشد
  .باشد میدانشگاه مقصد ملزم به پذیرش دانشجو ، متبوع

  )جدید نامه آیین 29ماده ( :63الحاقی به ماده  4تبصره  -32
  .الزامی است 10پذیرش دروس با حداقل نمره ، در مورد دانشجوي شاهد و ایثارگر

  )جدید نامه آیین 31ماده ( :65تبصره الحاقی به ماده  -33
دروس مزبـور را در دوره کـاردانی و کارشناسـی     دتوانـ  مـی دانشجوي شاهد و ایثارگر 

با رعایت سایر شرایط  سال نیم 3و کارشناسی پیوسته حداکثر در  سال نیم 2ناپیوسته در 
  .تکرار نماید
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ضمیمه ، تسهیالت آموزشی دوره کارشناسی ارشد نامه آیین -فصل دوم
 291آموزشی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته مصوب جلسه  نامه آیین

  25/10/13731مورخ  ریزي برنامه عالی شوراي
  )جدید نامه آیین 11ماده ( :7ماده الحاقی به  2تبصره  -1

، ستاد تأییدپزشک معتمد دانشگاه یا  تأییدبه تشخیص پزشک معالج و  که صورتیدر 
درمان صدمات ناشی از جنگ یا آالم متأثر از آن مستلزم عدم حضور دانشجوي شـاهد و  

4ایثارگر به میزان بیش از 
در این صـورت  . شود میساعات کالس باشد آن درس حذف  17

  .الزامی نیست سال نیمواحد در آن  8رعایت حد نصاب 
  )جدید نامه آیین 12ماده ( :8ماده الحاقی به  2تبصره  -2

موجه بـودن غیبـت دانشـجوي شـاهد و ایثـارگر در جلسـه یـا        غیر تشخیص موجه یا
  .باشد میامور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه  کل ادارهجلسات امتحان با 

  )جدید نامه آیین 12ماده ( :8ماده الحاقی به تبصره  3تبصره  -3
درمان صدمات ناشی از جنگ یا آالم متأثر از  دلیل بهدانشجوي شاهد و ایثارگري که 

 تأییـد با ارایـه گـواهی پزشـکی و    ، آن موفق به شرکت در امتحان درس یا دروسی نگردد
، بعد در امتحان آن درس یا دروس شرکت نمایـد  سال نیمحداکثر تا پایان  دتوان میستاد 

  .شود میاین صورت آن درس یا دروس حذف غیر در
  )جدید نامه آیین 15ماده ( :9ماده الحاقی به  3تبصره  -4

به حداکثر سـنوات   سال نیمیک ، در مورد دانشجوي شاهد و ایثارگر با تشخیص ستاد
  .شود میتحصیلی افزوده 

  )جدید نامه آیین 13ماده ( :10ماده الحاقی به  4تبصره  -5
بـدون   سـال  نـیم براي دانشجوي شاهد و ایثارگر با تشخیص ستاد به این مـدت یـک   

  .شود میاحتساب در سنوات اضافه 
  )جدید نامه آیین 13ماده ( :10ماده  3تبصره الحاقی به تبصره  -6

                                                                                                                                               
 15/1/1388نامه آموزشی جدیـد دوره کارشناسـی ارشـد ناپیوسـته مصـوب       با توجه به تصویب آیین -1

 .نامه جدید تطبیق داده شد هاي الحاقی، با آیین عالی، مواد و تبصره ریزي آموزش شوراي برنامه
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درمان صدمات ناشی از جنگ یـا آالم   دلیل بهدانشجوي شاهد و ایثارگر  که صورتیدر 
  .ادامه تحصیل دهد دتوان می، ستاد تأییدبا ، تحصیلی گردد متأثر از آن دچار وقفه

  )جدید نامه آیین 10ماده ( :12ماده تبصره الحاقی به  -7
آزاده و جانبـاز  ، نمرات مردودي حداکثر دو درس دانشجویان شاغل به تحصیل شاهد

از کارنامه تحصیلی حذف و در میانگین نمـرات آنـان محسـوب    ، جانبازي% 25با حداقل 
که نمرات هر یک از دروس مذکور پس از اخـذ مجـدد کمتـر از     مشروط بر این، شود مین

  .نباشد 14
  )جدید نامه آیین 10ماده ( :12ماده الحاقی به  4تبصره  -8

درمان صدمات ناشی از جنگ یا آالم متأثر از  دلیل بهدانشجوي شاهد و ایثارگري که 
 سـال  نـیم تـا پایـان اولـین    ، ناتمام نشـود ي مربوط به درس ها فعالیتموفق به انجام ، آن

ستاد فرصت دارد نمـره   تأییدتحصیلی پس از درمان و بازگشت به تحصیل با تشخیص و 
  .ناتمام را به نمره قطعی تبدیل نماید

  )جدید نامه آیین 8ماده ( :13ماده الحاقی به  2تبصره  -9
به کمتـر از   سال نیمواحدهاي درسی دانشجوي شاهد و ایثارگر در یک  که صورتیدر 

مشـروط  ، باشـد  14و کمتـر از   12بـیش از   سـال  نـیم واحد تقلیـل یابـد و معـدل آن     8
  .)باشد میمجاز  سال نیماستفاده از این بند فقط براي یک ( شود میمحسوب ن

  )جدید نامه آیین 8ماده ( :13ماده الحاقی به  3تبصره  -10
  .شود میاضافه  سال نیمبراي دانشجوي شاهد و ایثارگر به این تعداد یک 

  )جدید نامه آیین 16ماده ( :23ماده تبصره الحاقی به  -11
درمان صدمات ناشی از جنگ یـا آالم   دلیل بهدانشجوي شاهد و ایثارگر  که صورتیدر 

نباشد با تشخیص ستاد مبدأ ستاد قادر به ادامه تحصیل در دانشگاه  تأییدبا ، متأثر از آن
امور دانشجویان شاهد و ایثارگر وزارت متبوع بـه دانشـگاه    کل ادارهو معرفی  تأییدو مبدأ 

  .باشد میو در این صورت دانشگاه مقصد ملزم به پذیرش دانشجو  یابد میدیگري انتقال 
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 نامه آیینضمیمه ، تسهیالت آموزشی دوره دکترا نامه آیین -فصل سوم
   27/1/1384آموزشی مصوب جلسه مصوب 

  1ریزي برنامه عالی شوراي
  :3ماده الحاقی به  4تبصره  -1

نمره آخـرین  % 80اعمال ، براي داوطلبان شاهد و ایثارگر آزمون دوره دکترا تخصصی
  .باشد میکتبی و مصاحبه ، فرد پذیرفته شده شامل تمامی مراحل از جمله آزمون زبان

  :3ماده الحاقی به  5تبصره  -2
نماینـده سـتاد در    عنـوان  بهحضور مدیر کل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه 

  .کمیته پذیرش نهایی آزمون دکترا تخصصی الزامی است
  :3ماده الحاقی به  6تبصره  -3

، مربـی ، آزاد( ایثارگران در ظرفیت نهایی پـذیرش % 20چنانچه پس از اعمال سهمیه 
% 5بیشـتر و یـا مسـاوي    % 5بخش اعشاري عدد حاصـل از   ،)...و تبدیل به داخل ، ورسب

  .شود میبه عدد باالتر رند ، باشد
  :3ماده  الحاقی به 7تبصره  -4

، شـود  مـی یی که براي پـذیرش دانشـجو در دو یـا چنـد گـرایش برگـزار       ها آزموندر 
ایثارگران در نظر گرفته % 20براي تعیین سهمیه  ها گرایشمجموع ظرفیت  االمکان حتی
  .شود

 ایثـارگران را % 20ظرفیت ناچیز دوره امکان اعمـال سـهمیه    که موارديهمچنین در 
به ظرفیت دوره اضافه شود تا اعمال سهمیه بـه   نفر یکاولی است که ، سازد میممکن غیر

                                                                                                                                               
ریـزي   شـوراي برنامـه   8/8/1389نامـه آموزشـی جدیـد دکتـرا مصـوب       با توجـه بـه تصـویب آیـین     -1

نامه جدید مورخ  هرچند آیین. نامه جدید تطبیق داده شد هاي الحاقی، با آیین عالی، مواد و تبصره آموزش
شده است، اما کماکان دانشجویان  30/3/1388و  27/1/1384هاي مورخ  نامه جایگزین آیین 8/8/1389

-89ال اول سـ  قبل از نـیم  -الف: شوند هاي دکتري به جهت شمول مقررات به سه دسته تقسیم می دوره
نامـه مـورخ    سال مشمول آیین به مدت یک 88-89سال  ، از نیم27/1/1384نامه مورخ  مشمول آیین 88
شوند، لیکن در هر  می 8/8/1389مورخ  نامه به بعد مشمول آیین 89-90سال اول  و از نیم 30/3/1388

 .صورت مقررات وضع شده براي ایثارگران به قوت خود باقی است
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  .سهولت انجام شود
  :10ماده الحاقی به  2تبصره  -5

جهت درمان صدمات ناشی از جنگ یا آالم متـأثر از  ، دانشجوي شاهد و ایثارگربراي 
  .شود میاضافه  سال نیمدو ، عالوه بر این تعداد، ستاد تأییدآن به تشخیص و 

  :10ماده الحاقی به  3تبصره  -6
به دانشجوي شاهد و ایثارگري که جهت درمان صدمات ناشی از جنگ یا آالم متـأثر  

مرخصـی بـدون    سـال  نـیم یـک  ، سـتاد  تأییـد مرخصی دارد با تشـخیص و  از آن نیاز به 
  .گردد میاحتساب در سنوات اعطا 

بنـد در جلسـه مـورخ     50فصـل و   3بـا یـک مقدمـه و تعـاریف و در      نامـه  آیـین این 
 االجـرا  الزمرسـید و از تـاریخ تصـویب     تصـویب  بـه شوراي طرح و برنامه شـاهد   30/5/86
  .باشد می

  
برنامه شاهدشوراي طرح و   
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و  ها دانشگاهنقل و انتقال دانشجویان شاهد و ایثارگر  نامه آیین
و  تحقیقات، تحت پوشش وزارت علوم عالی آموزشمراکز 

  1طرح و برنامه شاهد عالی شورايمصوب  فناوري
  مقدمه

مبنـی بـر   ) مدظله العـالی ( مقام معظم رهبري 5/8/75هاي مورخ  در راستاي فرمایش
« ي آموزشی و فرهنگی فرزندان و همسـران معـزز شـاهد بـا     ها برنامهبهبود بخشیدن به 

 درخصـوص  شـوراي طـرح و برنامـه    13/7/74و با عنایت به مصوبه مورخ » اولویت خاص
 564نقل و انتقال فرزندان و همسران دانشجوي شاهد و مصـوبه جلسـه    نامه آیینتدوین 
الب فرهنگی در مـورد تعمـیم تسـهیالت طـرح شـاهد بـه       انق عالی شوراي 7/4/84مورخ 

سـتاد   تأییـد که پس از  نامه آییناین ، %69الی % 50فرزندان آزادگان و فرزندان جانبازان 
و وزارت آمـوزش و پـرورش و    فنـاوري تحقیقـات و  ، مرکزي شاهد و ایثارگر وزارت علـوم 

طـرح   عالی شوراينهایی  امور فرهنگی فرزندان شاهد و تصویب ریزي برنامهتصویب ستاد 
 عـالی  شوراينهایی  تصویب به، و برنامه و اجراي دو ساله آزمایشی آن و با اصالحات جدید

در کلیـه   87-88اول سـال تحصـیلی    سـال  نـیم از ، طرح و برنامـه شـاهد رسـیده اسـت    
و  فنــاوريتحقیقـات و  ، تحــت پوشـش وزارت علــوم  عـالی  آمــوزشو مراکـز   هــا دانشـگاه 

  .باشد میاي قابل اجرا  هاي فنی و حرفه آموزشکده
هماننـد سـایر    نامـه  آیـین الزم به ذکر است که واجـدین شـرایط ذکـر شـده در ایـن      

تحقیقـات و  ، ي جاري نقل و انتقـال وزارت علـوم  ها نامه آییندانشجویان کشور از مزایاي 
یی کـه  هـا  خانوادهضرورت حفظ انسجام و کیان  دلیل بهلکن ، باشند میبرخوردار  فناوري

 عـالی  آمـوزش فرزندان و همسر معزز شاهد و ایثارگر موفق به تحصـیل در مراکـز   آنها  در

                                                                                                                                               
 .رسانی به ایثارگران مراجعه شودالیحه جامع خدمات 62به ماده  -1
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  .گردد میصورت خاص تصویب و جهت اجرا ابالغ  به نامه آییناین . شوند می
 کارشناسـی ، در مقـاطع تحصـیلی کـاردانی    نامـه  آیینتسهیالت موضوع این  -1ماده 

و  هـا  دورهاي در کلیـه   ارشـد پیوسـته و دکتـرا حرفـه     کارشناسـی  ،)پیوسته و ناپیوسـته (
تحقیقات و ، تحت پوشش وزارت علوم عالی آموزشو مراکز  ها دانشگاهي تحصیلی ها رشته

، اي تحـت پوشـش وزارت آمـوزش و پـرورش     هاي فنـی و حرفـه   و نیز آموزشکده فناوري
  :شود می افراد ذیل را شامل، اولویت ترتیب به

  فرزندان اناث شاهد؛ -1
  فرزندان ذکور شاهد؛ -2
  همسر شهید؛ -3
  و باالتر و آزادگان؛% 50جانبازان  -4
  و باالتر و آزادگان؛% 50همسر جانبازان  -5
  و باالتر و آزادگان؛% 50فرزندان اناث جانبازان  -6
  و باالتر و آزادگان؛% 50فرزندان ذکور جانبازان  -7
  %.49 -%25جانبازان  -8

مقطع ، دانشجویان واجد شرایط بایستی حداقل نمره کل تراز در هر رشته -1تبصره 
و گروه آزمایشی که همه ساله توسط کمیسـیون نقـل و انتقـال سـتاد مرکـزي شـاهد و       

مـدیرکل امـور   ، مرکب از مـدیرکل امـور دانشـجویان شـاهد و ایثـارگر     ، ایثارگر وزارتخانه
، رسـد  می تصویب بهبنیاد شهید و امور ایثارگران  عالی وزشآممدیرکل ، دانشجویان داخل

  .را دارا باشند
ایـن  ) 1( ي قبـل موضـوع مـاده   هـا  سـال دانشجویان واجد شرایط ورودي  -2تبصره 

در صـورت عـدم تکمیـل ظرفیـت توسـط      ، بـا داشـتن شـرایط مناسـب علمـی      نامه آیین
  .خواهند بود نامه آیینمشمول این ، اولویت ذکر شده ترتیب به، دانشجویان جدیدالورود

، سهمیه انتقال توسط افراد واجد شرایط فوق تکمیل نگردد که صورتیدر  -3تبصره 
نسبت به تکمیل  دتوان میکمیسیون نقل و انتقال ستاد مرکزي شاهد و ایثارگر وزارتخانه 

، یطواجدالشـرا % 49الـی  % 25ظرفیت نقل و انتقال توسط همسران و فرزندان جانبـازان  
  .اقدام نماید
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ــره  ــن  -4تبص ــینتســهیالت موضــوع ای ــه آی ــوارد خــاص شــامل مقطــع   نام در م
بـا   هـا  درخواسـت بـودن   ص و احـراز خـاص  یتشـخ . شود میارشد ناپیوسته نیز  کارشناسی

  .باشد میپیشنهاد کمیسیون نقل و انتقال بر عهده ستاد مرکزي شاهد و ایثارگر 
، کارشناسـی ، کـاردانی ( سهمیه پـذیرش هـر مقطـع تحصـیلی    % 5حداکثر  -2ماده 

در هـر دانشـگاه یـا    ) اي ارشد ناپیوسته و دکترا حرفه کارشناسی، ارشد پیوسته کارشناسی
، بر طبق نظر کمیسیون نقـل و انتقـال تحـت پوشـش وزارتـین علـوم       عالی آموزشمرکز 

) 1( و آموزش و پرورش جهت انتقال افراد واجدالشرایط موضوع مـاده  فناوريتحقیقات و 
تعیین میزان ظرفیت هـر رشـته محـل    . یابد میتحصیلی اختصاص  سال نیمدر شروع هر 

  .باشد میعهده کمیسیون نقل و انتقال ستاد مرکزي شاهد و ایثارگر وزارتخانه  به
هـاي   دفترچـه ، لیمالك تعیین ظرفیت پذیرش هر رشـته و مقطـع تحصـی    -تبصره
  .باشد میي سراسري در هر مقطع و سال ورود دانشجو ها آزمونراهنماي 
موظفنـد  ) مبدأ عنوان به( تحت پوشش عالی آموزشو مراکز  ها دانشگاهکلیه  -3ماده 

پـس از   نامـه  آیین) 1( در هر سال تحصیلی با درخواست انتقال دانشجویان مشمول ماده
آموزشـی   نامه آیینتحصیلی خارج از ضوابط نقل و انتقال  سال نیمو در ابتداي هر  نام ثبت

  .موافقت نمایند
انتقـال برخـی از   ، براسـاس تشـخیص اعضـاي کمیسـیون نقـل و انتقـال       -1تبصره 

در دانشگاه مقصد خواهـد بـود   ) تحصیلی سال نیمیک یا دو ( مهمانصورت  دانشجویان به
، شـدن  و در صـورت مشـروط   شـود  مـی نشدن انتقال وي دایم تلقی  که در صورت مشروط

بـاز  مبـدأ  دانشجو به پیشنهاد دانشگاه و به تشخیص کمیسیون نقل و انتقال به دانشـگاه  
  .گردد می

 )1( دریافت هرگونه وجه از دانشجویان انتقالی و یا مهمان مشـمول مـاده   -2تبصره 
توسط دانشگاه یـا مراکـز    ...و هزینه نقل و انتقال ، تحت عنوان شهریه ثابت نامه آییناین 

 نامـه  آیـین دانشـجویان واجدالشـرایط ایـن    . باشـد  مـی و مقصد ممنوع مبدأ  عالی آموزش
در دانشـگاه محـل    نـام  ثبـت موقت نمایند و پـس از   نام ثبتمبدأ ی در دانشگاه بایست می

اسـتعالم  مبـدأ  توسط دانشـگاه مقصـد از دانشـگاه    آنها  مدارك تحصیلیپرونده و ، انتقال
موظف است در اولین فرصت ممکن پرونده تحصیلی دانشـجو  مبدأ خواهد شد و دانشگاه 
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  .را به دانشگاه مقصد ارسال نماید
ي هـا  دورهي مقصد موظفنـد دانشـجویان انتقـالی را در همـان     ها دانشگاه -3تبصره

نمایند و تغییر دوره از روزانه به شـبانه و دریافـت هرگونـه وجـه      نام ثبتقبلی اولیه خود 
  .باشد میممنوع 

موظفنـد در هـر   ) مقصد( تحت پوشش عالی آموزشو مراکز  ها دانشگاهکلیه  -4ماده 
موافقـت نمـوده و    نامـه  آییناین ) 1( تحصیلی با انتقال دانشجویان مشمول ماده سال نیم
  .دانشجویان اقدام نمایند نام ثبتمعاونت دانشجویی وزارتخانه نسبت به  نامه معرفیبا 

بنیاد شهید و امور ایثارگران  عالی آموزش کل ادارهالشرایط با معرفی  واجدین -تبصره
از ، و پس از موافقت کمیسیون نقل و انتقـال سـتاد مرکـزي شـاهد و ایثـارگر وزارتخانـه      

تحـت پوشـش    عـالی  آمـوزش یا مراکـز   ها دانشگاهطریق معاونت دانشجویی وزارتخانه به 
  .معرفی خواهند شد

کمیسیون موارد خاص دانشـگاه  رأي  دانشجویان شاهد و ایثارگري که بنابر -5ماده 
 نـد توان مـی  اند شدهملزم به تغییر رشته و یا تقلیل مقطع به مقاطع کاردانی یا کارشناسی 

شده توسط کمیسیون نقل و انتقال ستاد مرکزي شاهد و ایثـارگر   در قالب ظرفیت تعیین
. انتقـال یابنـد  ، ي نزدیـک محـل سـکونت   هـا  دانشگاهوزارتخانه براي رشته درخواستی به 

دانشگاه به محل سکونت این دانشجویان در صـورت دارا بـودن رشـته مـورد      ترین نزدیک
  .اشندب میملزم به پذیرش دانشجو ، نظر

رسید و پس از تصـویب   تصویب بهتبصره  9ماده و  5با یک مقدمه و در  نامه آییناین 
  .گردند میي قبلی مغایر با آن کان لم یکن تلقی ها نامه آیینکلیه ، نامه آیینو ابالغ این 

  
 شوراي طرح و برنامه شاهد
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 29/7/1369آزادگان مصوب  عالی آموزشاجرایی  نامه آیین
 وزیران هیأت

بنا به پیشنهاد مشترك وزارتین فرهنـگ و   29/7/1369وزیران در جلسه مورخ  هیأت
آزادگـان بـا     و بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و ستاد رسیدگی بـه امـور   عالی آموزش

بعـد از ورود بـه   ) اسـراي آزاد شـده   ( قانون حمایـت از آزادگـان  ) 22( توجه به مفاد ماده
 قـانون اساسـی   و سـی و هشـتم   یکصـد  و بـه اسـتناد اصـل     13/9/1369کشـور مصـوب   

زیـر تصـویب    شـرح  بـه آزادگـان را   عالی آموزشاجرایی  نامه آیین، جمهوري اسالمی ایران
 :نمود

مـورد   عالی آموزشو مؤسسات  ها دانشگاهدانشجویان آزاده و آزادگانی که به  -1ماده 
پزشـکی راه   درمـان و آمـوزش و   ، و وزارت بهداشـت  عـالی  آموزشوزارت فرهنگ و  تأیید

  .برخوردار خواهند شد نامه آییناز مزایاي این ، یابند می
درمان و آمـوزش پزشـکی   ، و بهداشت عالی آموزشي فرهنگ و ها وزارتخانه -2ماده 

 عـالی  آموزش سساتو مؤ ها دانشگاهدر ، مکلفند جهت تقویت بنیه علمی دانشجویان آزاده
سطح تحصـیلی آنـان را    يي تقویتی تشکیل دهند و از این طریق موجبات ارتقاها کالس

  .فراهم نمایند
مانـدگی تحصـیلی دوران    مکلفنـد عقـب   عالی آموزشو مؤسسات  ها دانشگاه -تبصره

  .جبران نمایند، فشردههاي  ترم اسارت دانشجویان آزاده را از طریق تشکیل
ــاده  ــه آزاده -3م ــی از   چنانچ ــل از اســارت در یک ــا دانشــگاهاي قب ــات  ه و مؤسس

نشـده باشـد قبـولی وي محفـوظ و دانشـگاه       نـام  ثبتقبول شده و موفق به  عالی آموزش
 نـام  ثبـت مربوط مکلف است پس از معرفی ستاد رسـیدگی بـه امـور آزادگـان از ایشـان       

  .آورد عمل به
در صورت تمایل ثبت نام خـود را پـس از آزادي    ندتوان میدانشجویان آزاده  -4ماده 
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نامبردگـان   تا دو نیسمال تحصیلی به تعویق اندازند و ترم مزبور جـزو سـنوات تحصـیلی    
  .گردد میمحاسبه ن
مدت اسارت دانشجویان آزاده جزو سنوات تحصیلی آنان محسوب نخواهـد   -5ماده 

  .شد
ی از واحـدهاي خـود را   واحـد درسـ  ) 20( دتوانـ  مـی هـر دانشـجوي آزاده    -6مـاده  

عمـومی   از واحدهاي  دتوان میواحد ) 20( این، صورت پیش ترم گذرانده و امتحان دهد به
در معدل همان ترم ، نمرات کسب شده این دروس در صورت تمایل آزاده. و تربیتی باشد

  .گردد میتحصیلی منظور 
واحـد درسـی   ) 10( در هر ترم تحصیلی حداقل ندتوان میدانشجویان آزاده  -7ماده 

  .انتخاب نمایند
در ، اي که قبل از اسارت انصراف از تحصـیل داده باشـد   هر دانشجوي آزاده -8ماده 

تحصـیل بـه    جهت ادامه  دتوان میستاد رسیدگی به امور آزادگان  تأییدصورت تمایل و با 
  .باشد میدانشگاه مربوط مراجعه و دانشگاه مکلف به ثبت نام مجدد وي 

و  هـا  دانشـگاه انتقال دانشجویان آزاده به محـل سـکونت خـانواده خـود در      -9ماده 
خواهد شـد و    پذیرفته، با رعایت مقطع تحصیلی و خارج از ضوابط عالی آموزشمؤسسات 

سـتاد رسـیدگی بـه امـور آزادگـان انتقـال        تأییـد از محل سکونت با  غیر در موارد خاص
  1.گیرد میصورت 

تغییر رشته دانشجویان آزاده در گروه آزمایشی و مقطع مربوط بـراي یـک    -10ماده 
  .بار بالمانع است

ي آزمایشی حسب ها گروهدر دیگر  اي رشتهتغییر رشته دانشجویان آزاده به  -تبصره
ی هیـأت خاص یا   خارج از نوبت در کمیسیون موارد، با رعایت مقطع تحصیلیآنها  تقاضاي

حسـب   ( درمـان و آمـوزش پزشـکی   ، یا بهداشت عالی آموزشو به انتخاب وزراي فرهنگ 
  .بررسی و اتخاذ تصمیم خواهد شد با حضور نماینده ستاد رسیدگی به امور آزادگان ) مورد

                                                                                                                                               
با ادغام ستاد رسیدگی به امور آزادگان در بنیاد شهید و امور ایثارگران، این وظیفه بـه عهـده بنیـاد     -1

 .مذکور است



 ريومجموعه قوانین و مقررات وزارت علوم، تحقیقات و فنا/   616

 

دانشـجوي آزاده تمایـل بـه ادامـه تحصـیل نداشـته باشـد         کـه  صـورتی در  -11ماده 
بـا وي  ، اعطـاي مـدرك معـادل    نامـه  آیـین متناسب بـا واحـدهاي گذرانـده شـده برابـر      

  .خواهد شد رفتار
واحـد بـراي ایـن قبیـل آزادگـان      ) 20( کسري واحدهاي درسی تـا میـزان   -تبصره

  اي و تجربـی مـورد   حرفـه ، ي عمومیها آموزشو  ها دورهو  ها کالسبا استفاده از  دتوان می
  .جبران شود ربط ذيمؤسسه آموزشی  تأیید

  1 -12ماده 
دانشجو در مـدت اسـارت کارهـایی را در ارتبـاط بـا رشـته        که صورتیدر  -13ماده 

کـارآموزي   واحـد  عنـوان  بـه  دتوان میاستاد مربوط  تأییدتحصیلی خود انجام داده باشد با 
  .تلقی شود
مکلفنـد نسـبت بـه پرداخـت وام      عـالی  آمـوزش و مؤسسـات   هـا  دانشـگاه  -14ماده 
) 26( دانشـجویان آزاده بـا توجـه بـه مـاده     مسکن و تخصیص دانشجویی براي ، تحصیلی

  .اولویت الزم را معمول دارند، قانون حمایت از آزادگان و تبصره آن
شده  بینی پیشاضافه بر اعتبارات  نامه آییني ناشی از اجراي این ها هزینه -15ماده 

همـه   اسـالمی ایـران  اجتماعی و فرهنگی جمهوري ، در قانون برنامه اول توسعه اقتصادي
، و بهداشـت  عالی آموزشي مستقل در بودجه سالیانه وزارتین فرهنگ و ها ردیفله در سا

  .گردد میو لحاظ  بینی پیشدرمان و آموزش پزشکی 
در سـال جـاري از محـل بودجـه      نامه آییني مربوط به اجراي این ها هزینه -تبصره

  .گردد می تأمینستاد رسیدگی به امور آزادگان 
اسـراي آزاد   ( ي مشمول قانون حمایت از آزادگـان ها دستگاهکارکنان آزاده  -16ماده 

و  هـا  دانشـگاه   طی مدت تحصـیل در  ندتوان می 1368بعد از ورود به کشور مصوب ) شده
یت آموزشی با استفاده از حقوق و مزایاي مربوط اسـتفاده  مأموراز  عالی آموزشمؤسسات 

 2.نمایند  مکلفند موجبات این امر را فراهم ها دستگاهکنند و 

                                                                                                                                               
 .به علت عدم ذکر آن در متن اصلی است 12عدم ذکر متن ماده  -1
قـانون تسـهیالت اسـتخدامی و اجتمـاعی      12بـه مـاده    براي استفاده از مأموریت آموزشی جانبازان -2

← 
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درمـان و آمـوزش پزشـکی    ، و بهداشـت  عـالی  آمـوزش وزارتین فرهنـگ و   -17ماده 
آزادگان ارایه   ماه یک بار به ستاد رسیدگی به امور) 6( را هر نامه آیینگزارش اجراي این 

  .نمایند می
  

یبیحسن حب -س جمهورییمعاون اول ر  

                                                                                                                        
 .نامه اجرایی آن رجوع شود جانبازان و آیین
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قانون تسهیالت استخدامی و  12اجرایی ماده  نامه آیین
  2/7/1378اجتماعی جانبازان انقالب اسالمی مصوب 

 وزیران هیأت

 494/1063/10 بنـا بـه پیشـنهاد شـماره     2/7/1378وزیران در جلسـه مـورخ    هیأت 
) 12( اسـتناد مـاده   بنیاد مستضعفان و جانبازان انقـالب اسـالمی و بـه     7/2/1376مورخ 

 نامـه  آیین، 1374استخدامی و اجتماعی جانبازان انقالب اسالمی مصوب  قانون تسهیالت
  :تصویب نمود زیر شرح بهاجرایی ماده یاد شده را 

  :روند اصطالحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می نامه آییندر این  -1ماده 
  ؛1374مصوب قانون تسهیالت استخدامی و اجتماعی جانبازان انقالب اسالمی : قانون )الف
  ؛قانون) 3( ي موضوع مادهها دستگاهکلیه : دستگاه )ب
) 2( مـاده » ب«که به موجـب بنـد    ها دستگاهکلیه مستخدمان : مستخدم جانباز )پ

  ؛باشند میو داراي درصد جانبازي  شوند میقانون جانباز شناخته شده یا 
یـا   شـود  مییی که منجر به اخذ مدرك علمی یا استخدامی ها دوره: ي آموزشیها دوره )ت

، براي باال بردن سطح معلومات شغلی از طریق کارآموزي و آموزش کوتاه مـدت و بلنـد مـدت   
  ؛گیرد میدر داخل یا خارج از کشور با رعایت قانون اعزام دانشجو به خارج از کشور انجام 

ي آموزشـی  هـا  دورهي گذرانـدن  اعزام مستخدمان جانبـاز بـرا  : یت آموزشیمأمور )ث
  .باشد میمختلف 

ي کوتاه مدت شـغلی  ها دورهو اجراي  ریزي برنامهمکلفند با  ها دستگاهکلیه  -2ماده 
ي مورد نیاز را در آنان ایجاد و شغلی ها مهارتمعلومات و ، جهت مستخدمان جانباز خود
در آنـان ایجـاد و   ي مـورد نیـاز را   هـا  مهـارت معلومـات و  ، جهت مستخدمان جانباز خود

  .موجبات ارتقاي سطح شغلی آنان را فراهم نمایند
اجـرا خواهـد شـد و چنانچـه      هـا  دسـتگاه ي موضوع این ماده توسط ها دوره -تبصره
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دستگاه موظف است از طریق ، امکان آموزش موضوع این ماده در دستگاهی فراهم نباشد
  .واجد شرایط فراهم نمایدي ها دستگاهامکان آموزش آنان را در  صالح ذيمراجع 

یت آموزشی مستخدمان جانباز خود کـه در  مأمورمکلفند با  ها دستگاهکلیه  -3ماده 
  .دموافقت نماین شوند میپذیرفته  تأییدکلیه مقاطع تحصیلی رسمی و مورد 

 نـد توان مـی ، انـد  شـده پذیرفتـه   نور پیامدانشجویان جانبازي که در دانشگاه  –تبصره 
جهت آمادگی براي شرکت در امتحانات پایان هر ترم تحصیلی با ارایـه برنامـه امتحانـات    

  .یت آموزشی استفاده نمایندمأمورحداکثر از یک ماه 
یت آموزشـی حفـظ خواهـد    مأمورپست سازمانی مستخدمان جانباز تا اتمام  -4ماده 

اختصـاص پسـت   دستگاه مکلف بـه  ، حفظ پست سازمانی میسر نباشد که صورتیدر . شد
  .قانون خواهد بود) 2( ماده» د«برابر مفاد بند  تراز هم

، تجربه مفیـد جهـت ارتقـاي گـروه     عنوان بهیت آموزشی جانباز مأمورمدت  -5ماده 
یت آموزشی حقـوق و مزایـاي   مأمورقابل احتساب است و به مستخدمان جانباز در مدت 

اضافه کار و سختی شرایط محیط کار  العاده فوقبه استثناي ( ها العاده فوقمستمر و کلیه 
نقـدي بـا رعایـت ضـوابط و     غیر ي نقدي وها کمکو پاداش پایان سال و  1)و نوبت کاري

  .گردد میمقررات مربوط پرداخت 
ي آموزشـی  هـا  مأموریـت ي مستثنا شده موضوع ایـن مـاده در   ها العاده فوق –تبصره 

  .شود میبه نسبت مدت اشتغال پرداخت  وقت پاره
موظفند بنا به درخواست دستگاه متبوع  عالی آموزشو مؤسسات  ها دانشگاه -6 ماده

، مستخدم جانباز چگونگی وضـعیت تحصـیلی وي را از لحـاظ واحـدهاي گذرانـده شـده      
ساعات و برنامه کالسی وي را به دسـتگاه متبـوع مسـتخدم جانبـاز     ، واحدهاي اخذ شده

  2.داعالم نماین
                                                                                                                                               

العاده   فوق"هیأت عمومی دیوان عدالت اداري، عبارت  28/5/1380مورخ  178به موجب رأي شماره  -1
 .حذف گردید) 5(از متن ماده  "جذب مدیران و مشاغل تخصصی

نامه که موضـوع   آیین) 6(هیأت وزیران، ماده  4/10/1379مورخ  4-44395به موجب مصوبه شماره  -2
اخذ تعهد از جانبازان به میزان دو برابر مدت زمان مأموریـت آموزشـی را در نظـر گرفتـه بـود، حـذف و       

 .شماره مواد بعدي اصالح و به ترتیب تغییر یافت
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دستگاه متبوع مستخدم جانباز به رشته تحصیلی دانشـگاهی   که موارديدر  -7ماده 
مکلـف اسـت ضـمن    ، که مستخدم جانباز در آن پذیرفته شده اسـت نیـاز نداشـته باشـد    

ي هـا  هماهنگی، ها دستگاهدر صورت درخواست سایر ، یت آموزشی جانبازمأمورموافقت با 
یـت خـود را   مأمورآورد تا مستخدم جانباز  عمل به الزم را جهت انتقال مستخدم موصوف

یت آموزشی جانباز تـا فـراهم   مأموردر هر صورت موافقت با ، در دستگاه جدید ادامه دهد
  .دشدن زمینه انتقال وي الزامی خواهد بو

در دوران خدمت  وقت نیمهوقت یا  یت آموزشی اعم از تماممأموراستفاده از  -8ماده 
  .باشد می پذیر امکانرسمی آزمایشی 

حداکثر مدت آموزشی جانبازان براي ادامه تحصیل در هر مقطـع آموزشـی    -9ماده 
و  عـالی  آموزشفرهنگ و ، ي آموزش و پرورشها وزارتخانهتابع مقررات آموزشی هریک از 

ي هـا  آموزشدرمان و آموزش پزشکی و در مورد جانبازان مشمول قانون کار که ، بهداشت
اي خواهـد   ي فنی و حرفهها آموزشتابع مقررات مربوط به ، گذرانند میاي را  فنی و حرفه

  .دبو
 بـار  یکیت آموزشی به مستخدم براي هر مقطع آموزشی فقط مأموراعطاي  -10ماده 

  .باشد میمجاز 
ي آموزشی غیبـت کـرده یـا    ها دورهچنانچه جانباز در ترم تحصیلی یا طی  -11ماده 

حقوق و مزایایی به او تعلق نخواهـد   ،ویق ترم باشدمرخصی آموزشی گرفته یا در حال تع
  .دکه در آن مدت در دستگاه مربوط به کار اشتغال داشته باش مگر این، گرفت

مدت معالجه و درمان جانباز در حین تحصیل که ناشی از عوارض جانبـازي   -تبصره
ي هـا  کمیسـیون بنیاد مستضعفان و جانبازان انقالب اسالمی و حسب مورد  تأییدباشد با 

  .داز شمول این ماده مستثنا خواهد بو، شوند میی که در نیروهاي مسلح تشکیل ربط ذي
ي قبـل در  ها سالیت آموزشی جانبازانی که طی مأمورمکلفند با  ها دستگاه -12ماده 

و امکان ادامه تحصیل آنـان براسـاس    اند شدهپذیرفته  عالی آموزشو مؤسسات  ها دانشگاه
بـه   مأمورولی به هر دلیل دیگري ، همچنان وجود داشته باشد ها دانشگاهمقررات ورود به 

  .دموافقت نماین، اند شدهتحصیل ن
  

یبیحسن حب -س جمهورییمعاون اول ر  
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 يبرا يافتخار یلیبا صدور مدرك تحص یموافقت اصول
 8/9/1367مورخ  172جلسه  مصوب دیان شهیدانشجو

  انقالب فرهنگی عالی شوراي
  عـالی  آمـوزش و   ر فرهنـگ یـ وز  به  خطاب، شهدا  يها خانوادهاز   یجمع  نامه  رو طرحیپ
  االصـول  یعلـ  عـالی  شوراي، شود  داده  یلیتحص  د مدركیشه  انیدانشجو  به  نکهیبرا  یمبن

  فـوق ،  سـانس یل  تا درجه  رشته  همان  یلیتحص  مدرك  انیدانشجو  نیا  به  نمود که  موافقت
  يافتخـار )  سانسیل  ز مدركین  پلمید  فوق  د دورهیشه  انیدانشجو  يبرا( و دکترا  سانسیل

مقـرر  ضـمناً   .خواهـد شـد    تـأمین د یاد شهیبن  از طرف  شانیا  يایمزاو   حقوق .اعطا شود
  .دینما  هیته  مصوبه  نیا  ياجرا  يبرا  اي نامه آیین  عالی آموزشو   فرهنگ  وزارت  د کهیگرد

  
اي سید علی خامنه -یانقالب فرهنگ عالی شورايس ییس جمهور و رییر  
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ان یدانشجو يبرا يسانس افتخاریصدور مدرك حداکثر ل
 و پرورش ت معلم وابسته به وزارت آموزشیترب د مراکزیشه

  18/1/1371مورخ  276 جلسه مصوب
  یانقالب فرهنگ عالی شوراي

ان یدانشـجو  يد کـه بـرا  یـ ب گردیپرورش تصـو  محترم آموزش و ریشنهاد وزیبنابه پ
 و هـا  دانشـگاه د یان شـه یت معلـم وابسـته بـه آن وزارت مثـل دانشـجو     یترب د مراکزیشه

 يایـ از مزا داده شود تا يسانس افتخاریحداکثر ل یلیمدرك تحص عالی آموزشات مؤسس
آن طبــق مصـوبه ســازمان   یاسـتخدام  آثـار  و یاســالم انقـالب  دیاد شــهیـ آن توسـط بن 

  .شوند برخوردار یاستخدام و يامورادار
  

اکبر هاشمی رفسنجانی -یانقالب فرهنگ عالی شورايس ییس جمهور و رییر  
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قانون ممنوعیت ادامه تحصیل کارگزاران کشور عدم شمول 
 یاسالم يمجلس شورا 14/10/1372ساعات اداري مصوب  در

  ثارگرانیا درخصوص
ادامـه بـه تحصـیل کـارگزاران      اشـتغال و ، از تاریخ تصویب این قـانون  -ماده واحده

نهادهـاي   ه وقضـایی قوه  قوه مقننه و، شاغل در جمهوري اسالمی ایران اعم از قوه مجریه
از بودجه عمـومی   نحوي بهکلیه مؤسساتی که  ي تابعه دولت وها شرکت انقالب اسالمی و

خـارج کشـور    در ساعات اداري روزهاي کاري هفته در داخـل و  نمایند میکشور استفاده 
تـا سـه سـال محکـوم      سال یکمتخلفین به انفصال موقت از خدمت از  و باشد میممنوع 

  .شوند می
  ... -1تبصره 
سـال تمـام    3آزادگـانی کـه    رزمنـدگان و  جانبازان پنجاه درصد به باال و -2تبصره 

اسـارت داشـته باشـند از شـمول ایـن قـانون        سابقه حضور در جبهـه و  یا متناوباً متوالیاً
  .باشند می امستثن
  

ياکبر ناطق نور یعل -یاسالم يس مجلس شوراییر  
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ي رفاه ها صندوقمعافیت جانبازان از بازپرداخت بدهی به 
در راستاي  1364قانون بودجه سال  40تبصره  ( نشجویاناد

  )1363قانون بودجه سال  60اصالح تبصره 
  مصوب مجلس شوراي اسالمی

ي تحصـیلی و  هـا  هزینـه کمک ، از مزایا نحوي بهنی که التحصیال فارغدانشجویان و  )ج
و  شـوند  میشده یا  مند بهره ي رفاه دانشجویان ها صندوقي ها واماجاره خوابگاه و ، مسکن

بـا اعـالم بنیـاد    ، شـوند  میو یا جانباز  گردند میبه درجه رفیع شهادت نایل گردیده و یا 
رفـاه دانشـجویان از کلیـه دیـون خـود بـه        ي هـا  صـندوق  تأییـد شهید انقالب اسالمی و 

  .شوند میالذمه  بري الذکر فوقي ها صندوق
  

یرفسنجان یاکبر هاشم -یاسالم يس مجلس شوراییر  
  



  625  / ایثارگران :پنجمبخش 

 

ون به صندوق یه دیثارگران از کلیابرخی از شدن  الذمه ئبر
صندوق رفاه  اساسنامه 15اصالح ماده  -انیرفاه دانشجو

  1وزیران هیأت 11/6/1377دانشجویان مصوب 
ي فرهنـگ و  هـا  وزارتخانـه بنا به پیشـنهاد   11/6/1377وزیران در جلسه مورخ  هیأت

قـانون  ) 4( ماده) 3( پزشکی و به استناد تبصره  درمان و آموزش، و بهداشت عالی آموزش
صـندوق مـذکور را    اساسـنامه  15اصالحیه مـاده   1371صندوق رفاه دانشجویان مصوب 

  :نمود زیر تصویب  شرح به
و به  مند بهرهاز مزایاي صندوق  نحوي بهنی که التحصیال فارغدانشجویان و  -15ماده 

درصـورت  ، شـوند  مـی ازکار افتاده کلی یا فوت شده یـا  ، جانباز، درجه رفیع شهادت نایل
بنیاد مستضـعفان و  ، اعالم رویداد مذکور حسب مورد از سوي بنیاد شهید انقالب اسالمی

سازمان بهزیستی کشور و یا سازمان ثبت احوال از کلیه دیون خود به صـندوق  ، جانبازان
  .شوند میالذمه  بري

شـوراي محتـرم    18/5/1378مورخ  5129/21/78موجب نامه شماره  این اصالحیه به
  .است شوراي یادشده رسیده  ییدتأنگهبان به 

  
یبیحسن حب -س جمهورییمعاون اول ر  

                                                                                                                                               
شرح مـتن   به 4/10/1373وب اساسنامه صندوق رفاه دانشجویان مص 15به موجب مصوبه فوق، ماده  -1

 .اصالح گردید
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قانون ایجاد تسهیالت براي ورود رزمندگان و جهادگران 
 عالی آموزشو مؤسسات  ها دانشگاهداوطلب بسیجی به 

  مجلس شوراي اسالمی 30/11/1367مصوب 
 )يبا اصالحات و الحاقات بعد(

 فرهنـگ و ، و پـرورش  ي آمـوزش هـا  وزارتخانـه ، از تاریخ تصویب این قـانون  -1ماده 
پزشکی موظفند قبـل از آزمـون ورودي تمـامی     درمان و آموزش، و بهداشت عالی آموزش

بـراي رزمنـدگان و جهـادگران    ، هـر کـدام بـه تناسـب    ، بورس و اعـزام ، مقاطع تحصیلی
داوطلبانـه   یا متناوب در مناطق عملیـاتی  داوطلب بسیجی که حداقل شش ماه متوالی و

 هـاي  کـالس ، و از طریق سپاه پاسداران انقـالب اسـالمی معرفـی گردنـد     اند کردهخدمت 
  .کمبود آموزشی آنان را جبران کنند تی تشکیل دهند ویتقو

 عـالی  شورايعهده  به 31/6/1359تشخیص مناطق عملیاتی قبل از تاریخ  -1تبصره 
  1.خواهد بودملّی  امنیت

الـذکر بـراي    ي فـوق هـا  وزارتخانـه  نیروي انسـانی امکانات و  که صورتیدر  -2تبصره 
ي مـذکور بایـد طـی    هـا  وزارتخانه، آموزش کلیه رزمندگان مشمول این ماده کافی نباشد

ا رعایت اولویت نسبت به رزمندگانی کـه مـدت بیشـتري در    بشده و  بندي زمان اي برنامه
تی را تشـکیل  یتقـو  هـاي  کـالس ، اند گردیدهو یا مجروح  اند کردهمناطق عملیاتی خدمت 

 .دهند
درمان و آموزش پزشـکی و  ، و بهداشت عالی آموزشي فرهنگ وها وزارتخانه -2ماده 

                                                                                                                                               
مجلـس شـوراي    15/7/1375مصـوب  ... به موجب ماده واحده قانون اصالح قانون ایجـاد تسـهیالت    -1

حذف و همچنین تبصره ) 1(در ماده  "مناطق عملیاتی"بعد از عبارت  "در زمان جنگ"اسالمی، عبارت 
 .تغییر یافت) 2(ه تبصره ب) 1(شرح باال نیز اضافه شد و تبصره ماده  به) 1(
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درصـد   40موظفنـد  ، یی که شمول این قانون برآنها مستلزم ذکر نام استها زمانساکلیه 
  1.ظرفیت پذیرش دانشجوي خود را به واجدین شرایط موضوع این قانون تخصیص دهند

واجدین شرایط موضوع این قـانون پـس از فراغـت از تحصـیل در مقطـع       -1تبصره 
ماه خدمت داوطلبانه بسـیجی در منـاطق عملیـاتی داشـته      6بیش از  که صورتیاولیه در 

ماه کامل خدمت اضافی حداکثر دوبار با اسـتفاده از سـهمیه مـذکور     6باشند به ازاي هر 
  .دریک مقطع باالتر شرکت نمایند

کارشناسـی ارشـد و   ( ي باالتر از لیسانسها رشتهاین قانون درمورد سهمیه مشمولین 
  .درصد خواهد بود 20) دکترا

 40ي دولتـی  هـا  دانشـگاه اسالمی نیز موظـف اسـت ماننـد     دانشگاه آزاد -2تبصره 
) آزادگـان و فرزنـدان شـاهد   ، جانبازان( ایثارگران را از رزمندگان و شدگان پذیرفتهدرصد 
  .بپذیرد

اسرا و جانبازان باالي پنجاه درصـد و همسـران   ، مفقودین، فرزندان شهدا -3تبصره 
با معرفی بنیاد شهید انقالب اسالمی و ستاد آزادگان و بنیـاد جانبـازان و    ندتوان می 2آنها

 بـار  یـک فقـط بـراي    دتوانـ  میهر جانباز . مستضعفان از مزایاي این قانون استفاده نمایند
همسـران جانبـازان    کـه  صـورتی همچنین در. براي همسرش از امتیاز فوق استفاده نماید

قانون ایجـاد تسـهیالت بـراي ورود    ) 1( تی موضوع مادهیتقو هاي کالس خواسته باشند از
اسـتفاده   عـالی  آمـوزش و مؤسسات  ها دانشگاهرزمندگان و جهادگران داوطلب بسیجی به 

خواهد بودکـه   اي نامه آیینمیزان هزینه طبق . موظفند هزینه آن را پرداخت کنند، نمایند
  3.مربوطه برسد يوزرا تصویب بهتهیه و  ربط ذيي ها وزارتخانهتوسط 

                                                                                                                                               
مجلـس شـوراي    11/9/1371مصـوب  ... به موجب ماده واحده قانون اصالح قانون ایجـاد تسـهیالت   -1

 .تغییر یافت) 5(اضافه و تبصره آن به تبصره ) 2(تبصره به ماده ) 4(اسالمی، 
مورخ ... تسهیالتقانون اصالح قانون ایجاد ) 3(به موجب ماده واحده قانون استفساریه شمول تبصره  -2

شامل آن دسته از فرزندان آزادگـان   "فرزندان شهدا، مفقودین و اسرا و همسران آنها"، عبارت 22/4/72
اند و همسران آزادگان که قبل از اسارت به نکـاح آنهـا درآمـده    که قبل و یا حین اسارت پدر متولد شده

 .گردداح آنها باقی مانده باشند، میباشند و تا تاریخ ثبت نام آنها در آزمون سراسري در قید نک
، فراز آخر 9/5/1373مصوب ... قانون اصالح قانون ایجاد تسهیالت) 3(به موجب قانون اصالح تبصره  -3

 .شرح فوق اصالح گردید به) 3(تبصره 
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 کننـد  مـی استفاده  ها دانشگاهدانشجویانی که از قانون سهمیه رزمندگان  -4تبصره 
  .بسیجی فعال با نیروي مقاومت بسیج سپاه ادامه دهند عنوان بهباید ارتباط خود را 

سـهمیه آنـان بـه    ، درصورت نبودن افراد واجد شرایط موضوع این قـانون  -5تبصره 
  .شود میدیگر داوطلبان واگذار 

ي دفـاعی  هـا  بودجـه از محـل   1367 مالی سالهزینه اجرایی این قانون در  -3ماده 
 فرهنـگ و ، و پـرورش  ي آمـوزش هـا  زارتخانـه وي بعـد در اعتبـارات   هـا  سـال و در  تأمین

  .شود میپزشکی در ردیف مستقلی منظور  درمان و آموزش، بهداشت و عالی آموزش
تمـامی مقـاطع    تعیین حد نصـاب قبـولی و جـداول امتیـازات الزم در     نامه آیین - 4ماده 

تحصــیلی حــداکثر ظــرف مــدت یــک مــاه از تصــویب ایــن قــانون توســط وزارت فرهنــگ و 
، درمان و آمـوزش پزشـکی  ، بهداشت، ي آموزش و پرورشها وزارتخانهبا همکاري  عالی آموزش

  .رسد میوزیران  هیأت تصویب بهسپاه پاسداران انقالب اسالمی و جهاد سازندگی تهیه و 
یی که آزمـون آن توسـط   ها رشتهمسؤولیت اجرایی این قانون در مورد کلیه  -5ماده 

ي هـا  رشـته بـه اسـتثناي    شود مییا دیگر مؤسسات برگزار  عالی آموزشوزارت فرهنگ و 
وزارت  عهـده  بـه ، درمان و آموزش پزشکی است، گروه پزشکی که برعهده وزارت بهداشت

ي مسؤول و دانشـگاه آزاد اسـالمی موظفنـد    ها وزارتخانه. باشد می عالی آموزشفرهنگ و 
در  ربـط  ذيي هـا  کمیسیون گزارش کار خود را به، هرساله و نیز در پایان دوره هر مقطع

  .مجلس شوراي اسالمی ارایه دهند
دولت موظف است موجبات تحصـیالت دانشـگاهی آزادگـانی را کـه دیـپلم       -6ماده 

ي آموزشـی  هـا  دوره طول مدت اسـارت پـس از طـی    ترتیب بهکامل متوسطه ارایه نمایند 
کلیـه  . فراهم نماید "مخصوص آزادگان "براي تقویت بنیه علمی از طریق آزمون جداگانه 

سـتاد   عهـده  بـه ي اجرایی اعم از تقویت بنیه علمی و امور رفاهی در سال جاري ها هزینه
 بینـی  پـیش بودجـه هـر سـال     ي بعد اعتبارات الزم در قانون ها سالآزادگان بوده و براي 

  .شود میقانون مذکور شامل این ماده نیز  5اد ماده مف 1.خواهد شد

                                                                                                                                               
بـه قـانون ایجـاد    » 6مـاده  «هاي آن به موجب قانون الحاق یـک مـاده بـه عنـوان      و تبصره) 6(ماده  -1

 .مجلس شوراي اسالمی، به قانون فوق اضافه شده است 5/9/1369مورخ ...  تسهیالت
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 عهـده  بـه مسؤولیت تقویت بنیه علمی آزادگان با هماهنگی ستاد مربوطـه   -1تبصره 
  .وزارت آموزش و پرورش است

ي فرهنگ و ها وزارتخانهاجرایی ظرف مدت یک ماه به پیشنهاد  نامه آیین -2تبصره 
پزشـکی و سـتاد آزادگـان     درمـان و آمـوزش   ، آموزش و پرورش و بهداشـت ، عالی آموزش

  .وزیران خواهد رسید هیأت تصویب به
در جلسه علنی روز یکشنبه مـورخ سـی    1قانون فوق مشتمل بر پنج ماده و دو تبصره

و سیصد و شصت و هفت مجلس شوراي اسالمی تصویب و درتاریخ  هزار یکام بهمن ماه 
  .شوراي نگهبان رسیده است تأییدبه  9/12/1367
  

یرفسنجان یاکبر هاشم یعل -یاسالم يس مجلس شوراییر  

                                                                                                                                               
، 15/7/77و  15/7/75 -9/5/73 -22/4/72-11/9/71 -5/9/69با توجه به اصالحات قوانین مصوب  -1

 .تغییر کرده است) 9(هاي قانون فوق به  و تبصره) 6(تعداد مواد به 
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  اجرایی قانون تسهیالت براي ورود رزمندگان نامه آیین
و مؤسسات  ها دانشگاهو جهادگران داوطلب بسیجی به 

  وزیران هیأت 18/2/1368مصوب  عالی آموزش
ي فرهنـگ و  هـا  وزارتخانـه بنـا بـه پیشـنهاد     18/2/68وزیران در جلسه مـورخ   هیأت 

پاسـداران    سـپاه ، درمـان و آمـوزش پزشـکی   ، بهداشـت ، و آموزش و پرورش عالی آموزش
قـانون ایجـاد تسـهیالت بـراي ورود      4انقالب اسالمی و جهاد سازندگی به استناد مـاده  

 کشـور  عـالی  آمـوزش  و مؤسسـات  هـا  دانشـگاه رزمندگان و جهادگران داوطلب بسیجی به 
  :ذیل تصویب نمودند شرح بهاجرایی قانون مزبور را  نامه آیین 30/11/67مصوب 

بـه نـام    نامـه  آیـین رزمندگان و جهـادگران داوطلـب بسـیجی کـه در ایـن       -1ماده 
 31/6/67لغایـت   31/6/59کـه از   شـوند  مـی به افرادي اطالق  شوند میرزمندگان نامیده 

  .اند ماه متوالی یا متناوب داوطلبانه در مناطق عملیاتی حضور داشته 6حداقل 
  .گردد میدفاع تعیین  عالی شورايمناطق عملیاتی براساس مصوبات  -1تبصره 
  .شود میمدت اسارت جزو مدت حضور در جبهه تلقی  -2تبصره 
 25مدت حضور داوطلبانه جانبازان انقالب اسالمی بـا معلولیـت بـیش از     -3تبصره 

مـاه حضـور داوطلبانـه در جبهـه      6درصد معلولیت اضـافی معـادل   10درصد به ازاي هر 
  1.گردد میتعیین 

                                                                                                                                               
جانبازان انقالب اسالمی با معلولیت بیش "ان، عبارت هیأت وزیر 26/2/1378به موجب مصوبه مورخ  -1

تواننـد از ایـن    درصد در صورتی که بیش از سه ماه حضور داوطلبانه در جبهه داشته باشند نیز می 20از 
لیکن به موجـب اعـالم   . نامه فوق اضافه شد آیین) 1(ماده ) 3(به انتهاي تبصره  "سهمیه استفاده نمایند

هیأت وزیران، مصوبه فـوق   18/12/1378اي اسالمی و به موجب تصمیم مورخ ایراد ریاست مجلس شور
 .لغو شد
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 همچنـین  مدت حضور یا خدمت در جبهه سربازان و پاسداران وظیفـه و  -4تبصره 
ي نظـامی در  هـا  ارگـان و  ها زمانسا، ها وزارتخانهي خدمتی پرسنل ها مأموریتتعهدات و 

حضور داوطلبانـه   عالی آموزشو مؤسسات  ها دانشگاهماهه دانشجویان  6جبهه و نیز طرح 
  1.شود میتلقی ن

از ایـن تسـهیالت اسـتفاده     نـد توان میدر صورتی  1رزمندگان موضوع ماده  -2ماده 
رییس ستاد مرکزي سپاه پاسداران انقـالب   تأییدکنند که مدت حضور داوطلبانه آنان به 

اسالمی یا رییس ستاد مرکزي پشتیبانی جنگ جهاد سازندگی رسیده و گـواهی مربـوط   
  .رادر مهلت تعیین شده ارایه نمایند

صدور گواهی پس از مهلت تعیین شده توسط سـازمان سـنجش آمـوزش     -1تبصره 
  .باشد میول نکشور و یا تغییر در گواهی قبلی به هیچ وجه قابل قب

سپاه ثابت شود مدت حضور داوطلب کمتـر از حـد    تأییدبا  که صورتیدر  -2تبصره 
نصاب قانونی بوده است پذیرش و ادامه تحصیل دانشجو در دانشگاه کان لـم یکـن تلقـی    

  .شود می
ــاده  وزارت آمــوزش و پــرورش موظــف اســت بــا همکــاري وزارت فرهنــگ و   -3م

آمـوزان   بنیـه علمـی رزمنـدگان دیپلمـه و دانـش      يارتقا منظور بههمه ساله  عالی آموزش
  .ت بنیه علمی دایر نمایدیتقو هاي کالسرزمنده سال آخر دوره متوسطه 

 عـالی  آمـوزش درمـان و آمـوزش پزشـکی و فرهنـگ و     ، وزارتـین بهداشـت   -4ماده 
نی کـه در  التحصـیال  فـارغ ارتقاي بنیه علمی دانشجویان و یا  منظور بهموظفند همه ساله 

در  انـد  بـوده در جبهـه  ) 1( دوره دانشجویی و یا پس از فراغت از تحصـیل مطـابق مـاده   
واجد شرایط و متقاضی شرکت در مقـاطع تحصـیلی بـاالتر داخـل و خـارج از       که صورتی

  .ت بنیه علمی را بر حسب مورد دایر نمایندیتقو هاي کالس ،کشور باشند
                                                                                                                                               

مجلـس شـوراي    15/7/77مصـوب  ... با توجه به قانون الحاق یک تبصره به قـانون ایجـاد تسـهیالت    -1
مـاه   6نامه اجرایی آن، پرسنل کادر ثابت، پیمانی و وظیفه نیروهـاي مسـلح کـه حـداقل      اسالمی و آیین

ماه ناپیوسته عالوه بر میزان موظفی به صورت داوطلبانـه در خطـوط مقـدم جبهـه حضـور       9ا پیوسته ی
تواننـد از مزایـاي ایـن قـانون      هاي نیروهاي مسلح مـی  اند با تأیید باالترین مقام هر یک از سازمان داشته

 .استفاده نمایند
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در صـورت محـدودیت بودجـه و عـدم امکانـات دیگـر اولویـت معرفـی بـه           -5ماده 
  :ذیل خواهد بود ترتیب بهت بنیه علمی یتقو هاي کالس
  اسراي داوطلب و جانبازان انقالب اسالمی؛ -1
  اند؛ رزمندگانی که بیش از یک سال در منطقه عملیاتی حضور داشته -2
گروه آموزش پزشکی و رشـته دامپزشـکی کـه تعهـدات      1ن رزمندهالتحصیال فارغ -3

  اند؛ قانونی را انجام داده
  .سایر رزمندگان -4

 هـاي  کالستعداد دفعات استفاده از ، درصورت محدودیت بودجه و امکانات -6ماده 
ت بنیه علمی در هر مقطع براي اسرا و جانبازان و کسانی که بـیش از یـک سـال در    یتقو

  .باشد می بار یک، کثر دوبار و براي کمتر از یک سالاند حدا جبهه حضور داشته
ت بنیـه علمـی داوطلبـان رزمنـده همـه      یتقو هاي کالسي اجرایی ها هزینه -7ماده 

بهداشـت درمـان و آمـوزش    ، ي آموزش و پـرورش ها وزارتخانهساله برحسب مورد توسط 
تخصـیص   منظـور  بـه برآورد و به سازمان برنامه و بودجه  عالی آموزشپزشکی و فرهنگ و 

  .گردد میاعتبار در ردیف مستقلی منعکس 
بایـد واجـد شـرایط اختصاصـی و عمـومی       نامه آیینرزمندگان موضوع این  -8ماده 

  .امتحانات دانشجو در مقاطع مختلف تحصیلی باشند
کشـور   عـالی  آمـوزش و مؤسسات  ها دانشگاهبراي پذیرش در  که صورتیدر -1تبصره 

مدت حضور در جبهـه یـا اسـارت متقاضـی شـرکت در مقـاطع       ، شرط سنی لحاظ گردد
  .مختلف به حداکثر شرط سنی اضافه خواهد شد

ي مختلـف  هـا  رشتهاي در هر یک از  نقص عضو مؤثر در فعالیت مطلوب حرفه - 2تبصره 
 عـالی  شورايآموزشی  ریزي برنامهي آموزشی مخصوص جانبازان توسط گروه ها گروهتحصیلی 

  .گردد میانقالب فرهنگی تعیین و جهت اجرا به سازمان سنجش آموزش کشور اعالم 
، ي کــاردانیهــا رشــتهحـد نصــاب نمــره الزم رزمنــدگان جهـت انتخــاب    -9مــاده 
درصـد   75اي برابـر   اي داشتن نمره کارشناسی ارشد پیوسته و دکتراي حرفه، کارشناسی

                                                                                                                                               
 .آمده است "رزمندگان"در متن قانون کلمه  -1
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همیه بر مبناي ظرفیت کل هـر رشـته   نمره آخرین گزینش آزاد و بدون در نظر گرفتن س
  1.شود میتعیین 

ي کارشناسی ارشد و ها رشتهحد نصاب نمره الزم رزمندگان جهت انتخاب  -10ماده 
درمـان  ، و بهداشت عالی آموزشدرصد حد نصابی که توسط وزارتین فرهنگ و  80دکترا 

  2.باشد می، گردد میو آموزش پزشکی براي هر رشته تعیین 
هـاي حضـور در جبهـه     حضور داوطلبانـه رزمنـده متناسـب بـا مـاه      مدت -1تبصره 

  .گردد مییک درس حضور در جبهه در نمره کل داوطلب محاسبه و منظور  عنوان به
کارشناسـی ارشـد   ، کارشناسی، هر یک از مقاطع کاردانی شدگان پذیرفته -2تبصره 

حق استفاده مجدد از امتیازات داده شـده  ، اي در صورت انصراف پیوسته و دکتراي حرفه
  .را ندارند نامه آییندر این 

، کارشناسی ارشـد ، کارشناسی، هر یک از مقاطع کاردانی شدگان پذیرفته -3تبصره 
مجدداً حداقل به مدت شش مـاه داوطلبانـه در جبهـه حضـور یافتـه       که صورتیدکترا در 

  .عدي را دارندباشند حق استفاده از امتیازات مربوط در مقاطع ب
کلیه رزمندگان داوطلب مقطع کارشناسی ارشد و دکتراي تخصصـی ابتـدا    -11ماده 

و  گیرنـد  مـی مورد سنجش قرار ) %80( همانند سایر داوطلبان سهمیه آزاد هشتاد درصد
و سپس سایر رزمندگانی  شوند میشدن جزو سهمیه آزاد وارد دانشگاه  در صورت پذیرفته

شـده در   بینـی  پیش) %20( از سهمیه بیست درصد، اند شدهکه در سهمیه آزاد پذیرفته ن
و  هـا  دانشگاهقانون ایجاد تسهیالت براي ورود رزمندگان و جهادگران داوطلب بسیجی به 

  3.خواهند شد مند بهره 1367مصوب  عالی آموزشمؤسسات 
  

                                                                                                                                               
 .درصد تغییر یافت 75درصد به  80هیأت وزیران حد نصاب نمره از  15/6/1368به موجب مصوبه مورخ  - 1
هیـأت   28/1/1379به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و به موجب مصوبه مـورخ   -2

لـیکن بـه موجـب رأي    . درصد تعیین گردید 90هاي پزشکی وزیران، حد نصاب نمره الزم در مورد رشته
 .هیأت عمومی دیوان عدالت اداري، اصالحیه فوق ابطال شد 14/11/1380موخ  362شماره 

هیـأت وزیـران،    12/2/72مورخ ... نامه اجرایی قانون ایجاد تسهیالت اي به آیین به موجب الحاق ماده -3
 .نامه اجرایی قانون فوق اضافه شد به آیین 11ماده 
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قانون الحاق یک تبصره به قانون ایجاد تسهیالت براي ورود  
 و ها دانشگاهرزمندگان و جهادگران داوطلب بسیجی به 

  15/7/1377مصوب  عالی آموزشمؤسسات  
  مجلس شوراي اسالمی

یک تبصره بـه قـانون ایجـاد تسـهیالت بـراي ورود رزمنـدگان و جهـادگران         -ماده واحده
و مصـوبات بعـدي    30/11/67مصـوب   عـالی  آمـوزش و مؤسسات  ها دانشگاهداوطلب بسیجی به 

  :گردد میزیر الحاق  شرح به
 6پیمانی و وظیفه نیروهاي مسلح کـه حـداقل   ، آن دسته از پرسنل کادر ثابت -تبصره

صورت داوطلبانـه   عملیات به  ماه ناپیوسته عالوه بر میزان موظفی شرکت در 9ماه پیوسته یا 
ي نیروهاي ها زمانساباالترین مقام هریک از  تأییداند با  در خطوط مقدم جبهه حضور داشته

وزارت ، ستاد کـل نیروهـاي مسـلح   ، نیروي انتظامی، سپاه، ارتش  حسب مورد توسط ( مسلح
قانون  از مزایاي این  ندتوان می) ي وابسته و تابعهها زمانسادفاع و پشتیبانی نیروهاي مسلح و 

تعیین مدت حضور داوطلبانه پرسنل با توجه به مقـررات داخلـی نیروهـاي    . استفاده نمایند
دسـتورالعملی   اسو تعیین خطـوط مقـدم جبهـه براسـ     ها مأموریتمسلح و ضوابط اعزام به 

ي دفـاع و پشـتیبانی   هـا  وزارتخانـه که توسط ستاد کل نیروهاي مسلح با همکـاري   باشد می
 نامـه  آیین. رسد میفرماندهی کل نیروهاي مسلح   تصویب بهنیروهاي مسلح و کشور تدوین و 

دولـت   هیـأت  تصـویب  بـه تهیـه و   عـالی  آمـوزش اجرایی این تبصره توسط وزارت فرهنگ و 
حداکثر شش ماه پس از تصویب ایـن قـانون     تاد فرماندهی کل قوا موظف استو س رسد می

ارسـال   عـالی  آمـوزش واحده را به وزارت فرهنگ و  فهرست اسامی واجدین شرایط این ماده
  .دارد

  

ياکبر ناطق نور یعل -یاسالم يس مجلس شوراییر  
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اجرایی تبصره الحاقی قانون ایجاد تسهیالت براي  نامه آیین 
  ها دانشگاهورود رزمندگان و جهادگران داوطلب بسیجی به 

  وزیران هیأت 28/1/1379مصوب  عالی آموزشمؤسسات   و
 5654/2030/52 بنا بـه پیشـنهاد شـماره    28/1/1379وزیران در جلسه مورخ  هیأت

و بـه اسـتناد تبصـره الحـاقی قـانون       فناوريتحقیقات و ، وزارت علوم 11/5/1378مورخ 
و  هـا  دانشـگاه ایجاد تسهیالت براي ورود رزمنـدگان و جهـادگران داوطلـب بسـیجی بـه      

زیـر   شـرح  بـه اجرایی تبصره یـاد شـده را    نامه آیین، 1367مصوب  عالی آموزشمؤسسات 
  :تصویب نمود

  1.)دیوان عدالت اداري ابطال گردیدرأي  به موجب( -1ماده 
نـام  ، در معرفی افراد واجد شرایط باید تاریخ حضور در خطوط مقدم جبهـه  -2ماده 

 تأییدمنطقه عملیاتی یا خطوط مقدم جبهه و نهاد اعزام کننده مشخص و مورد ، عملیات
مراجع مربوط قرار گیرد و فرم استفاده از سهمیه موضوع قـانون ایجـاد تسـهیالت بـراي     

 عـالی  آمـوزش و مؤسسـات   هـا  دانشـگاه جی بـه  ورود رزمندگان و جهادگران داوطلب بسی
بـاالترین مقـام نیروهـاي مسـلح بـر       تأییدو اصالحات بعدي آن بایستی به  1367مصوب

سـتاد کـل   ، نیـروي انتظـامی  ، سـپاه پاسـداران  ، ارتـش جمهـوري اسـالمی   ( حسب مورد
                                                                                                                                               

که ) 3(و ) 1(ن عدالت اداري، مواد هیأت عمومی دیوا 11/5/1388مورخ  400به موجب رأي شماره  -1
با وضع قاعده خاص برخورداري از تسهیالت مورد نظر قانونگذار را محدود و مقیـد بـه شـرکت واجـدین     

بنابراین، به اسـتناد قـانون الحـاق یـک     . نموده بود، ابطال گردید 1379شرایط در آزمون سراسري سال 
مجلس شوراي اسالمی، پرسنل کادر ثابت، پیمـانی و   15/7/77مصوب ... تبصره به قانون ایجاد تسهیالت

ماه ناپیوسته عالوه بـر میـزان مـوظفی بـه صـورت       9ماه پیوسته یا  6وظیفه نیروهاي مسلح که حداقل 
هاي نیروهـاي   اند با تأیید باالترین مقام هر یک از سازمان داوطلبانه در خطوط مقدم جبهه حضور داشته

 .مند شوند هاي آتی بهره هاي مقرر، در سال ا و سهمیهتوانند کماکان از مزای مسلح می
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  .برسد) وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهاي مسلح، نیروهاي مسلح
  1.)دیوان عدالت اداري ابطال گردیدرأي  به موجب( -3ماده 
اجرایی قانون الزام به پذیرش افراد واجد شـرایط اسـتفاده از    نامه آیینمفاد  -4ماده 

شـماره   نامـه  تصـویب موضـوع   -عـالی  آموزشو مؤسسات  ها دانشگاهسهمیه ایثارگران در 
نیـز اعمـال    نامـه  آیـین نسبت به مشـموالن ایـن    -15/2/1378ه مورخ 20414ت 5883

  .شود یم
  

حسن حبیبی -س جمهورییمعاون اول ر  

                                                                                                                                               
 همان -1
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قانون الزام به پذیرش افراد واجد شرایط استفاده از سهمیه 
کشور  عالی آموزشو مؤسسات  ها دانشگاهایثارگران در 
  مجلس شوراي اسالمی 18/1/1377مصوب 

 درمـان و آمـوزش  ، بهداشـت  و عـالی  آمـوزش ي فرهنـگ و ها وزارتخانه -ماده واحده
نتـایج   ي سازمان سنجش آموزش کشور وها بررسیپزشکی موظفند براساس تحقیقات و 

علمی کنکور سراسري در دو سال تحصیلی آینده کلیـه افـراد واجـد شـرایط اسـتفاده از      
موضـوع قـانون ایجـاد تسـهیالت بـراي ورود رزمنـدگان و       ) %40( سهمیه چهـل درصـد  
کشـور   عالی آموزشي آن را درمؤسسات و اصالحات بعد ها دانشگاهجهادگران بسیجی به 

  .مورد پذیرش قرار دهند
به فرزنـدان و   عالی آموزشو مؤسسات  ها دانشگاهظرفیت ) %5( پنج درصد -1تبصره 

 4همسـران آزادگـان بـا سـنوات      و) %50( جانبازان باالي پنجاه درصـد  همسران شهدا و
 و عـالی  آمـوزش  وزارتین فرهنـگ و این ظرفیت با موافقت . یابد میسال به باال اختصاص 

ظرفیـت اعـالم شـده در دفترچـه      اضـافه بـر   دتوان میآموزش پزشکی  درمان و، بهداشت
باقیمانـده آن بـه فرزنـدان و    ، در صـورت عـدم تکمیـل ظرفیـت    . کنکور سراسري باشـد 

تخصـیص داده  ) اولویـت درصـد جانبـازي    ترتیـب  به( درصد 25همسران جانبازان باالي 
  .شود می

اجرایی الزم حداکثر ظرف مدت دو ماه توسط وزارتین فرهنـگ   نامه آیین -2 تبصره
 نامـه  آیـین صورت الحاق بـه   درمان و آموزش پزشکی تهیه و به، و بهداشت عالی آموزشو 

  .وزیران خواهد رسید هیأت تصویب بهالذکر  اجرایی قانون فوق
  

ياکبر ناطق نور یعل -یاسالم يس مجلس شوراییر  
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اجرایی قانون الزام به پذیرش افراد واجد شرایط  نامه آیین
و مؤسسات  ها دانشگاهاستفاده از سهمیه ایثارگران در 

  وزیران هیأت 1/2/1378کشور مصوب  عالی آموزش
ي هـا  وزارتخانـه بنـا بـه پیشـنهاد مشـترك      1/2/1378وزیران در جلسه مورخ  هیأت 

) 2( اسـتناد تبصـره   پزشـکی و بـه   و درمان و آمـوزش  ، و بهداشت عالی آموزش فرهنگ و
ماده واحده قانون الزام به پذیرش افراد واجـد شـرایط اسـتفاده از سـهمیه ایثـارگران در      

اجرایی قانون مـذکور را   نامه آیین، 1377مصوب   کشور عالی آموزشو مؤسسات  ها دانشگاه
  :زیر تصویب نمود شرح به

موضـوع قـانون   ( درصـد ایثـارگران   40سهمیه کلیه افراد واجد شرایط استفاده از  - 1ماده 
طـی   انـد  کردهکه تاکنون از این سهمیه استفاده ن) و اصالحات بعدي آن 30/11/1367مصوب 

  .شوند میکشور پذیرش  عالی آموزشو مؤسسات  ها دانشگاهدر  1379و  1378ي ها سال
  1)دیوان عدالت ادراي ابطال گردیدرأي  به موجب( -2ماده 

در  کننــد مــیشــرکت  1378کلیــه داوطلبــانی کــه در آزمــون سراســري  -3مــاده 
ي انتخـابی گـزینش   هـا  رشـته  براسـاس  ،حد نصاب علمی الزم را داشته باشند که صورتی

ي انتخـابی  هـا  رشـته سازمان سنجش به داوطلبانی که فاقد حد نصاب الزم در  ؛شوند می
تعیـین و  ، نصـاب الزم را دارنـد  یی که انتخاب نکرده اما حد ها رشتهتمامی ، خود هستند

ي اعالم شده را انتخاب کند و یا مجـدداً  ها رشتهیکی از  دتوان میو داوطلب  کند میاعالم 
  .شرکت نماید 1379در آزمون سال 

                                                                                                                                               
نامه  آیین) 2(هیأت عمومی دیوان عدالت اداري، ماده  22/4/1382مورخ  156به موجب رأي شماره  -1

. نمود، ابطال گردید می 1379و  1378هاي  هاي سال فوق که کلیه داوطلبان را ملزم به شرکت در آزمون
 .د شوندمن هاي آتی بهره هاي مقرر در سال توانند کماکان از سهمیه بنابراین، ایثارگران می
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شــرکت  1378کلیــه داوطلبــان واجــد شــرایط کــه در آزمــون سراســري  -4مــاده 
در صـورت  ، امه تحصیل نیسـتند مایل به اد، ي داراي حد نصابها رشتهیا در  و اند نمودهن

. باشـند  مـی  1379ملزم به شرکت در آزمـون سـال   ، تمایل به استفاده از تسهیالت قانون
هـاي موجـود در گـروه آزمایشـی خـود       این داوطلبان مجاز به انتخاب کلیه رشـته محـل  

معرفـی  ، در این صورت به اولین رشـته انتخـابی کـه حـد نصـاب آن را دارنـد      . باشند می
کـه   اي رشـته بـه  ، در هیچ رشته محل داراي حد نصاب نباشند که صورتیو در  گردند می

معرفی خواهند شد و داوطلبان موظف به ثبت نام در ، نمره آنرا داشته باشند ترین نزدیک
  1.ي معرفی شده هستندها رشته

چنانچه تعداد داوطلبان واجد حد نصاب یک رشته محـل بـیش از ظرفیـت     -تبصره
داوطلبـان مـازاد   ، ي سه سـال اخیـر ایـن سـهمیه باشـد     ها آزمونطی  در یافته اختصاص

و مؤسسـات   هـا  دانشـگاه در صورت لزوم در دوسال متوالی بـه   صورت ظرفیت اضافی و به
  .مورد نظر معرفی خواهند شد عالی آموزش

و مؤسسـات   هـا  دانشگاهپنج درصد ظرفیت  2،شدن قانون االجرا الزماز زمان  -5ماده 
کشور به فرزندان و همسران شهدا و جانبازان باالي پنجاه درصد و همسـران   عالی آموزش

، کننـد  مـی که حد نصاب علمی الزم را کسـب  ، سال اسارت به باال) 4( آزادگان با سنوات
باقیمانده آن بـه فرزنـدان و همسـران    ، در صورت عدم تکمیل ظرفیت. یابد میاختصاص 

اولویـت درصـد    ترتیـب  بـه ( نصـاب علمـی الزم  درصـد و داراي حـد    25جانبازان بـاالي  
  .یابد میتخصیص ) جانبازي

درمـان و  ، و بهداشـت  عالی آموزشاین ظرفیت با موافقت وزارتین فرهنگ و  -تبصره
  3.اضافه بر ظرفیت اعالم شده در دفترچه آزمون سراسري باشد دتوان میآموزش پزشکی 

                                                                                                                                               
داوطلبـان  "هیـأت وزیـران، عبـارت     31/1/1379ه مـورخ  22491ت/2338به موجب مصوبه شماره  -1

هاي معرفی شده هستند در غیراین صـورت منصـرف از اسـتفاده از سـهمیه      موظف به ثبت نام در رشته
 .حذف شد) 4(از انتهاي ماده  "شوند تعیین شده شناخته می

از سـال  "هیـأت وزیـران، عبـارت     31/1/1379ه مـورخ  22491ت/2338به موجب مصـوبه شـماره    -2
 .جایگزین آن شد "االجرا شدن قانون از زمان الزم"حذف و عبارت ) 5(از ابتداي ماده  "1380

) 5(از ماده ) 1(هیأت وزیران، تبصره  31/1/1379ه مورخ 22491ت/2338به موجب مصوبه شماره  -3
← 
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اصـالحی  ) 9( شـده در مـاده  حد نصاب علمی الزم همان حد نصاب تعیین  -6ماده 
  1.باشد میوزیران  هیأت 15/6/1368اجرایی مصوب  نامه آیین

بـر مبنـاي حـد نصـاب آخـرین داوطلـب        نامـه  آیـین داوطلبان موضوع این  -تبصره
  2.شوند میپذیرفته شده آزاد در ظرفیت کل هر رشته پذیرفته 

اعـالم سـازمان    براسـاس  ،ي پذیرنـده داوطلبـان ایـن سـهمیه    هـا  دانشـگاه  – 7ماده 
قبـل از  ، آمادگی و جبرانـی دروس مشـخص شـده    هاي کالسملزم به برگزاري ، سنجش
  .باشند میرسمی دوره تحصیلی  هاي کالسشروع 

حسب مـورد در بودجـه سـاالنه    ، ي ناشی از اجراي این قانونها هزینهکلیه  -8ماده 
الوه بـر بودجـه   عـ ، درمان و آمـوزش پزشـکی  ، و بهداشت عالی آموزشوزارتین فرهنگ و 

  .شود میمنظور ، مصوب ساالنه
اجرایـی قـانون تسـهیالت ورود رزمنـدگان و      نامـه  آیـین بـه   نامـه  آییناین  -9ماده 

  .شود میالحاق  عالی آموزشو مؤسسات  ها دانشگاهجهادگران داوطلب بسیجی به 
  

یبیحسن حب -س جمهورییمعاون اول ر  

                                                                                                                        
 .آن به تبصره اصالح شد) 2(حذف و تبصره 

حـذف و  ) 6(هیأت وزیران، متن ماده  31/1/1379ه مورخ 22491ت/2338به موجب مصوبه شماره  -1
 .متن فوق جایگزین آن شد

) 6(هیأت وزیران، تبصره فوق به ماده  31/1/1379ه مورخ 22491ت/2338به موجب مصوبه شماره  -2
 .نامه اضافه شد آیین
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قانون اجازه استفاده از سهمیه همسران شهدا براي همسران 
 10/7/1369مورخ  224جانبازان مصوب جلسه شماره 

 انقالب فرهنگی عالی شوراي

که همسران جانبازانی  شود میبنا به پیشنهاد بنیاد مستضعفان و جانبازان اجازه داده   
اي کـه   سـهمیه   درصـد باشـد بتواننـد از    50که میزان صدمات وارده بـر ایشـان بـیش از    

تعیـین   هـا  دانشـگاه انقالب فرهنگی براي همسران شـهدا در کنکـور ورودي    عالی شوراي
  .استفاده کنند، کرده است

  
یاکبر هاشمی رفسنجان -یانقالب فرهنگ عالی شورايس ییس جمهور و رییر  
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براي پذیرش بدون  اختصاص سهمیه به جانبازان روشندل
 625آزمون در مقاطع تحصیالت تکمیلی مصوب جلسه 

  انقالب فرهنگی عالی شوراي 21/3/1387مورخ 
بنا به پیشنهاد مـورخ  ، 21/3/1387مورخ  625انقالب فرهنگی در جلسه  عالی شوراي

اختصـاص سـهمیه بـه    «واحـده   مـاده ، درمان و آموزش پزشکی، وزارت بهداشت 4/2/87
 شـرح  بـه را » تکمیلـی  جانبازان روشندل براي پذیرش بدون آزمون در مقاطع تحصـیالت 

  :ذیل تصویب نمود
شهید و امور ایثـارگران و بـه شـرط     جانبازان روشندل با معرفی بنیاد -ماده واحده

طع شـرکت در آزمـون در مقـا    مجازند یک نوبت بدون، احراز معدل معین در مقطع قبلی
  .تحصیل نمایند عالی آموزشو مؤسسات  ها دانشگاهباالتر تحصیالت تکمیلی 

دانشگاه محـل   به حسب نوع و رتبه، میزان معدل اکتسابی در مقطع قبلی -1تبصره 
، بهداشـت  و فنـاوري تحقیقـات و  ، توسط وزارتین علـوم ، تحصیل متقاضیان در آن مقطع

 .شود میپزشکی تعیین و تصویب  درمان و آموزش
تحقیقـات و  ، توسـط وزارتـین علـوم   ، ایـن مـاده واحـده    اجرایی نامه آیین -2تبصره 

  .پزشکی تدوین و تصویب خواهد شد درمان و آموزش، و بهداشت فناوري
  

نژاد يمحمود احمد -یانقالب فرهنگ عالی شورايس ییس جمهور و رییر  
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پذیرش بدون آزمون جانبازان  نحوه ییاجرا نامه آیین
روشندل در جهت ادامه تحصیل در مقاطع تحصیالت 

و مراکز  ها دانشگاه) کارشناسی ارشد و دکترا(تکمیلی 
وزارتین علوم،  31/4/1388عالی کشور مصوب  آموزش

  بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تحقیقات و فناروي و
  مقدمه
ل در یتسـه  منظـور  بـه  21/3/1387ورخ م 625در جلسه  یانقالب فرهنگ عالی شوراي

، یاسـالم  يواال يهـا  ارزشزان جانباز روشندل و محور قرار دادن یل عزیروند ادامه تحص
ل در مقـاطع  یزان جهـت ادامـه تحصـ   یـ عز گونه اینرش بدون آزمون یبا پذملّی  و یانسان
منـدرج  ط و ضـوابط  یداوطلبان از شـرا  که صورتیلذا در . موافقت نمود یلیالت تکمیتحص
در ، بدون شرکت در آزمون ندتوان میبرخوردار باشند ) ییاجرا نامه آیین( نامه آیینن یدر ا

ادامـه  ) Ph.D( ارشـد و دکتـرا   یدر مقاطع کارشناس کشور عالی آموزشو مراکز  ها دانشگاه
  .ل دهندیتحص

  فیتعار -1ماده 
ـ  قــات و یتحق، و وزارت علـوم  یدرمـان و آمـوزش پزشــک  ، وزارت بهداشــت :نیوزارت

  .فناوري
  .نیوابسته به وزارت کشور عالی آموزشو مراکز  ها دانشگاهمنظور  :دانشگاه

کـه در آن   یا مقطعـ یـ دانشـجو   یفعلـ  یلیمنظـور مقطـع تحصـ    :تـر  پایینمقطع 
  .شده است التحصیل فارغ

 يتقاضـا  نامـه  آیـین ن یـ الت ایکه براساس تسه یلیمنظور مقطع تحص :مقطع باالتر
  .را دارد ل در آنیادامه تحص
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ا یـ و  التحصـیل  فـارغ که داوطلب در آن مقطـع   یلیمنظور معدل مقطع تحص :معدل
  .باشد میل یمشغول به تحص

  ط و ضوابطیشرا -2ماده 
ارشـد و بـا    یورود به مقطع کارشناس يبرا 14با معدل  یداشتن مدرك کارشناس -1

 .است یالزام) Ph.D( ورود به مقطع دکترا يبرا 15معدل 
  .ندیاستفاده نما نامه آیینن یاز ا ندتوان میندارندگان مدرك معادل  -1تبصره 
رش شـوند  یپـذ  یلیداوطلبان بخواهند از مهرماه سال تحصـ  که صورتیدر  -2تبصره 

  .شده باشند التحصیل فارغور ماه همان سال یان شهرید تا پایبا
ــه تحصــ -2 ــان واجــد شــرا یادام ــط در همــان یل داوطلب ــه در آن  اي رشــتهط فق ک
  .است پذیر امکان، اند شده التحصیل فارغ

و  يثارگران با اعـالم درصـد جانبـاز   ید و امور ایاد شهیمعتبر از بن نامه معرفیه یارا -3
  .است یروشندل بودن داوطلب الزام تأیید

ک نوبت ی يط فقط برایداوطلبان واجد شرا يبرا نامه آییناستفاده از  - 3تبصره 
ل انصرف داده یاز ادامه تحص یلیداوطلب به هر دل که صورتیدر . باشد می پذیر امکان

اسـتفاده   نامـه  آیـین ن یـ الت ایاز تسـه  دتوان میمجدداً ن، ا از دانشگاه اخراج گرددیو 
  .دینما

رش یت پـذ یـ کـه ظرف  باشـد  مـی قابل اعمال  ییها رشته يه براین سهمیا -4تبصره 
  .ش از سه نفر باشدیب

و  هـا  دانشـگاه مختلـف در   يهـا  رشـته ط در یداوطلبان واجد شـرا  یمعرف -5تبصره 
ارشد توسط سازمان سنجش آموزش کشور  یدر مقطع کارشناس کشور عالی آموزشمراکز 

  .گیرد میصورت  یدرمان و آموزش پزشک، و وزارت بهداشت
داوطلبان در مقطـع دکتـرا براسـاس درخواسـت داوطلـب بـا        یمعرف - 6تبصره 

ن انجـام  یوزارتـ  یلـ یالت تکمیو تحصـ  یق معاونت آموزشیاز طر ه مدرك مستندیارا
  .گیرد می

ن نقـص  یـ کـه ا  باشـند  میل یمجاز به ادامه تحص ییها رشتهداوطلبان در  -7تبصره 
  .ل در آن رشته نباشندیط منع تحصیاز شرا ییت توانایعضو و محدو
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 داوطلـب  کننـده  معرفیمرجع  عهده به نامه آیینن یا ينظارت بر حسن اجرا -3ماده 
  .باشد می) نیوزارت یسازمان سنجش آموزش کشور و معاونت آموزش(

 88-89اول  سـال  نـیم و از  باشـد  مـی تبصـره   7مـاده و   3مشـتمل بـر    نامه آیینن یا
  .است االجرا الزم

  
؛يزاهد يمحمد مهد -فناوريقات و یتحق، ر علومیوز  

.یلنکران يباقرکامران  -یدرمان و آموزش پزشک، ر بهداشتیوز  
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  ماده واحده اختصاص سهمیه به جانبازان قطع نخاعی
براي پذیرش بدون آزمون در مقاطع تحصیالت تکمیلی 

  20/1/1392مورخ  732مصوب جلسه 
  عالی انقالب فرهنگی  شوراي

اختصاص سهمیه به جانبازان قطع نخاعی براي پذیرش بدون آزمون در «ماده واحده 
عـالی انقـالب    شـوراي  20/1/1392مـورخ   732که در جلسه » تکمیلیمقاطع تحصیالت 

عـالی انقـالب فرهنگـی بـه      دبیرخانه شوراي 14/6/1391فرهنگی و بنا به پیشنهاد مورخ 
  :شود تصویب رسیده است، به شرح ذیل براي اجرا ابالغ می

 بار از طریق پـذیرش بـدون   توانند براي یک جانبازان قطع نخاعی می« -ماده واحده
عـالی و پژوهشـی    هـا و مؤسسـات آمـوزش    آزمون در مقاطع تحصیالت تکمیلـی دانشـگاه  

  .تحصیل نمایند
نامه مربوط به نحوه پذیرش مشمولین این ماده واحده، توسط وزارتـین   آیین -تبصره

علوم، تحقیقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تـدوین و تصـویب خواهـد    
  .شد

  
نژاد محمود احمدي -عالی انقالب فرهنگی شورايجمهور و رییس  رییس  

  
  


