
 

 

 

 

 

 

 

 مقدمه

 
وان ت  نننننننننننننننننننننننننننننننننن ن ي  مميمننيهههم(نيظههام مي  ترني هههتظاني ظ ههاسن ن ررههام ن ر ههايت و هها ب ظ بن امي ق فن ق ن ر ت و ظ ن نبههم
ونتهبمنامزيرمنير تبننيم(نآمتني...ن اظومنيرن ظاظلمنيلعالا ندت ص صنت  اگانهيمنماربمنبمنيظ تنآظ زشا،نامهو انننننن
ونتااهانمادگاتيمنظعززنش اينونيمثاتگميم،نونيهتيامنومژ ندتنقمب تنونققص لنامزرايمنشاهانقانعالانقممبن ط ح،نونباربالننننن

شاهان ظص بنملسمنننننننن ش تيرنعالانير تبنامهو ا ندتنظ تدنننن52/8/82ظ تخنن125يصتن مني ا واظمنطمحن ش تيرنظع بن
سمننننننن شاهانونيمثاتگم،نونهيچو بنظص بمنمل س  لنيظمنآظ زشنونيتق اءنققص لانامزرايمن ش تيرنعالاننن7/5/85ظ تخنن265ق

شاهانبمنامزرايمنآزيدگامنونامزرايمنماربازيمننن وندتنتي تارنن،ن%69يلانن%25ير تبنامهو اندتنظ تدنقعي منقس  ت(نطمحن
بانتومكمدنق يريوا ههازر،نراظمنكمنيمبنآئ بن،ق  ههعمنمي  ترني ههتظانيمميمنپوجمن ههالمنقق فنيهايفنقار منبمراظمنپوج

صتح،نقكي لنونقجي عنآم بنراظمنهانوننننننعزقيوار،نه متنظايترنون شاهانونيمثاتگمنونبمنظور تني ظتوا بنبانر ازهارنماظعمن
مدما ني ت،نپسنيزنقام ان تادنظمكزرنشاهانونيمثاتگمنوزيت(نعل م،نقق   ا(نوناواوترنوننننظ متي(نآظ زشانظ م دنقاومبنگن

سمنندت ص مبن تادنبمراظمننبمنن5/9/92نظ تخنمل شاهانوننننتمزرنيظ تنامهو انق شانن ص مبنر امانت  ا ني تنونيزنننننونآظ ز ق
نقاتمخنقص مبنالزمنيالممينظانباشا.

 

 تعاريف:

 دانشجويان شاهد و ايثارگر شامل موارد ذيل مي باشند.الف(دانشجويان شاهد و ايثارگر: 

 ونباالقمن%52ماربازيمن  1

 آزيدگام  5
 ونباالقم ن%52هيسمنونامزران ش  ا،نماومايالثم،نآزيد ،نماربازن  2

 ماربازرنون منظا ن اب منني تنديوطلبارمندتنمب من%12باننايقلن مارباز  5

 مب متزظوا نباننايقلنششنظا ن اب منني تنديوطلبارمندتن  2

ن تادنيظ تنديرشج مامنشاهانونيمثاتگمنديرش ا ب( ستاد: 

منظور تنيمبنكي تمنبنج( كميته منتخب: كميته منتخب ستاد امور دانشجويان شاهد و ايثارگر دانشگاه،

نقشك لن ن ن تاد نقشخ ص نبم نو نيمثاتگم نو نشاها نديرشج مام نآظ زشا ن نهار ندت  ي ت نبم نت  اگا ندت نقسممع نو  قس  ل

  يارنآمنر زنق  طن تادنظاك تنظشخصنظانگمدد.ظانگمددنونيع
ندب من تادنيظ تنديرشج مامنشاهانونيمثاتگمنديرش ا د( دبير ستاد: 

 يادآوري:

 دتنديرش ا نهامانكمنكي تمنظوتخبن تادنقشك لنريانگمددنظ يتدنظمب طمندتنكي س  منبمت انظ يتدن اصن
نديرش ا نبمت انونقصي منگ مرنظانش د.

ن

 
ن  

 شاهد و ايثارگر( ، تحقيقات و فناوري ) وزارت علوم آيين نامه تسهيالت آموزشي دانشجويان 



 

 

ن

 
 

 

 

 :7 ماده به الحاقي 1تبصره -1

ن8ونبهاالقمنباشهانظهانق يرهاندتنره من هالنقابسهتامننهايكثمنننننننننن15دتص تقانكمنظعهالنكهلنديرشهج رنشهاهانونيمثهاتگمنننننن
نويناندت انيرتخابنرياما.

 :7 ماده به الحاقي 2تبصره  – 2

ويناندت انن15 تادننايقلننكي تمنظوتخب قام اديرشج رنشاهانونيمثاتگمنظانق يراننايكثمندتندونر من النققص لانبان
نيرتخابنرياما.

 :7ماده  3تبصره الحاقي به تبصره  -3
ق يرانبانقام انويناندت انبميرنيقيامنويناهارندوت نققص لانديشتمنباشانظان15ديرشج رنشاهانونيمثاتگمرنكمننايكثمن

ن تادنويناهارنظاك تنتيندتنر من النقابستامنيرتخابنرياما.نكي تمنظوتخب

 :7ماده  4تبصره الحاقي به تبصره  -4

دتص تقانكمنويناهارنيرتخابانديرشج ندتنيبتايرنهمنر من النققص لانمانويناهارنباق يارا نديرشج ندتنپامامنر من الن
ش د.ن ي تفاد نيزنيمبنقبصم نا طنبميرندونر يسالن النظاك تنظشموطانظقس بنرياويناندت انباشانر منن15كيتمنيزن

 ظجازنظانباشا. 

 :8  مادهتبصره   به تبصره الحاقي – 5

نباشا.وينانظان15دت ص صنديرشج مامنشاهانونيمثاتگمن  فننايكثمنويناهان

 :12 ماده به تبصره الحاقي – 6

ندتسنب شتمنيزن اممنديرشج مامننافنيضطميترنرياما.ديرشج رنشاهانونيمثاتگمنظجازني تنمکن

 :12 ماده تبصره به الحاقي تبصره – 7

تادنقانقبلن نكي تمنظوتخبدتنشميمطن اص،ننافنكل مندتوسنمکنر من النققص لانباندت  ي تنكتبانديرشج نونقأم ان
نش د.ريانديرشج نظقس بنمزون و ي(نققص لانيمبنر من النيزنشموعنيظتقارا(نيظكامنپاممني ت.

 :13 ماده به تبصره الحاقي – 8
النوندتن ندتندوت نهارنكاتديرانونكاتشوا انراپ   تمنمکنر منديرشج مامنشاهانونيمثاتگمنبمننايكثمنظا(نظجازنققص ل

 .دوت نكاتشوا انپ   تمندونر يسالنيضاامنظانش د
 :15 ماده به تبصره الحاقي – 9

ن نيظتقامنبا نيمثاتگمندتنملسا(ندتسنما نغ منظ ممنب دمنغ بتنديرشج رنشاهانو  تادن نكي تمنظوتخبقشخ صنظ ممنما

چوارچمنغ بتنظ ممنديرشج رنشاهانونيمثاتگمندتنملسا(نيظتقامندتسنماندتوسنبمندل لنيرجامنظعالجا(نپزشكان باشا.ظا
ج نرت يراندتنيظتقامندتسنماندتوسني انشا نشمكتنريامانبانقأم انراشانيزنصاظا(نموگنونمانآالمنظتأثمنيزنآمنباشانونديرش

ق يراننايكثمنقانپامامنر من النبعارندتنيظتقامندتسنماندتوسنشمكتنرياماندتنغ منيمبنص ت(ن تادنظانكي تمنظوتخب

عامنن"ت.نتعامتننانرصابنيلزيظانر سن7ظاد نن5قبصم ننقبصم نيلقاقانبمنش دنونظطابفدتسنماندتوسنظاك تننافنظا

ن"دتندتسنماندتوسنظاك تنظارعني اندتوسنبعارنرخ يهانشا.قب لانكسبنريم نثبتنريم نمان

 :17 ماده به تبصره الحاقي – 10

بميبمنظا(نن5ظا(نزظامنيظتقامن ظ امنقممنونپامامنقمم نبميرنديرشج مامنماربازنبوانبمنقشخ صنونيعتمندب من تاد،ننايكثمنقان
نيازيمشني ت.زظامنظعي لنآمنقابلن

 ،ناپيوسته و پيوسته كارشناسيكارداني،   هايدورهويژه  آموزشي تسهيالت نامه آيين -اول فصل

 



 

 

لنههارنبعهارنق  هطنننندتنره من هاننن15كسهبننهايقلنريهم نننن  :18 مراده تبصرره    بره  تبصرره الحراقي   – 11

 باشا.الزمنظان،راظمآئ بن18ديرشج رنشاهانونيمثاتگمنم تنيمميرنقبصم نظاد ن
 :20 ماده به تبصره الحاقي – 12

نگمدد.يمثاتگمنيضاامنظانهارنظشموطانظجازنديرشج مامنشاهانو ال  النبمنقعايدنر م مکنر م

 :21 ماده به تبصره الحاقي – 13 

باشا.ندتن تادنظانكي تمنظوتخب النظ تدنررم،نبان قشخ صنقادتنرب دمنبمنيديظمنققص لنديرشج رنشاهانونيمثاتگمندتنر م
نش د. النمزوننايكثمنظا(نظجازنققص لنديرشج نظقس بنريا يمبنص ت(نآمنر م

 :22 ماده به تبصره الحاقي – 14

نكمننافنهيچو بندتنص تقانباشوا.ديرشج مامنشاهانونيمثاتگمنبميرندتوسنظمدودرنمكباتنظعافنيزنپمدي تنهزمومنظا
ن.باشا تادنيرجامنگماتمنباشانيزنپمدي تنهزمومنظعافنظانكي تمنظوتخبدتسنديرشج رنشاهانونيمثاتگمنبانقأم ان

 : 25الحاقي به ماده  1تبصره  – 51

ن تادنوننايكثمندوباتنيظكامنپاممنظانباشا.نكي تمنظوتخببميرنديرشج مامنشاهانونيمثاتگمنقغ  منتشتمنبانقشخ صن

 :25 ماده به الحاقي 2تبصره  – 61

 تادنق يرامانيديظمنققص لندتنتشتمن  دنتينرايشتمنباشا،نظاننكي تمنظوتخبديرشج رنشاهانونيمثاتگمرنكمنبمنقشخ صن
دم مرندتنگمو نآظ زشانظمب طنونمانتشتمنيرندتن اممنگمو نهارنآزظامشانقغ  متشتمندها.ندتنص تقانكمنق يرانبمنتشتمن

قغ  منتشتم،نظو طنبمنقغ  منظقلنققص لنديرشج نباشا،نبانقام انونظعماانيديت نكلنيظ تنديرشج مامنشاهانونيمثاتگمن ازظامن
نباشا.نيظ تنديرشج مام،نديرش ا نظ صانظلزمنبمنپاممشنديرشج نظا

 :26 ماده به تبصره الحاقي – 17

ميرنمکنباتنيرجامن تادنونبنكي تمنظوتخبقغ  منگميمشنديرشج مامنشاهانونيمثاتگمنظ طعنكاتشوا انراپ   تمنبانقشخ صن

ن.ظانگ مد

 :27 ماده به الحاقي 1 تبصره – 18

راظهمننونيمثهاتگمنظطهابفنآئه بنننكل منظؤ سا(نآظ زشانظ ظفواندتنهمنره من هالنققصه لانبهانيرت هالنديرشهج مامنشهاهانننننننن
ظوههارنديرشههج مامنشههاهانونيمثههاتگمنيزنر ههلنونيرت ههالنظصهه بنشهه تيرنطههمحنونبمراظههمنشههاهانظ يا ههتنرياموهها.نب ههم ن

آمهه بنراظههمنظ  يههارانونيرت ههالنديرشههج مامنن"راظههمنظههاك تنظههارعانبههميرني ههتفاد نيزنظ  يههارانونيرت ههالنيزنطممههفنآئهه ب

ن" نههههانونظ  سههها(نآظههه زشنعهههالاندولتهههانونغ هههمندولتهههانننننندوت نههههارنكهههاتديرا،نكاتشوا هههانديرشههه اننن
نباشا.ريان

 :28 ماده به تبصره الحاقي – 19

يرجامنن57ونن56،ن52هارنيلقاقانبمنظ يدنيرت النق يمنبانقغ  منتشتمنمانگميمشنبميرنديرشج مامنشاهانونيمثاتگمنظطابفنبانقبصم 
نظانگ مد.

 :29 ماده به تبصره الحاقي – 20

ونبهاالقمنديرشهج رنشهاهانونيمثهاتگمنظ  يهارا،نيرت هالنونيرت هالانقه  منننننننننن15دتوسنبهانريهم نننقابهلنقطب هفنننپاممشنكل من
ن.بانقغ  منتشتمنق  طنديرش ا نظ صانيلزيظاني ت.

 :31 مادهتبصره  به الحاقي تبصره – 21

ظعالنكلن  دنتيننايقلنبمنوينانن25ش دنقانبانگاتيرامننايكثمنبمنديرشج رنشاهانونيمثاتگمندونر من النامصتنديد نظا
نبم ارا.ن15

 :32 ماده به تبصره الحاقي – 22

كمنظ ار  بنريمي(نويناهارنگاتيرا نديرشج رنشاهانونيمثاتگمنظوصمفنمانظقمومنيزنققص لنظ طعنكاتشوا انندتنص تقا
نگاتيرا نباشانمکنر من النم تنمبميمنظعالنكلنيعطانن75ونباالقمنباشانوننايقلنن15 گمدد.نظبوارنظاويناندت انتي

ن.قميتنب  مدن15ازننبانريم نباالرنظقا بمنظعال،نظانق يراندتوسنگاتيرا نظج



 

 

ن
 

 
 

 

 

 :7 ماده به الحاقي تبصره - 1

ويناندت اني انرياما.نونمانن8ديرشج رنشاهانونيمثاتگمنظجازني تندتنط لندوت نققص لانصمااٌندتنمکنر يسالنكيتمنيزن
 وينانق ل لندها.ن8قعايدنويناهارنيرتخابانتيننبمنكيتمنيزن

 :8 ماده به الحاقي تبصره - 2

 مکنر يسالنيضاامنظانش د.نننننننننونباالقمنباشانبمنيمبنقعايدن12دتنص تقانكمنظ ار  بنكلنديرشج ن

 :10 ماده به الحاقي 2تبصره  – 3

ظمدودرننايكثمندوندتسنديرشج مامنشاغلنبمنققص لنشاهانونيمثاتگمنيزنكاتراظمنققص لاننافنونونمانن15كيتمنيزنريمي(ن
ن15انظجادنكيتمنيزندتنظ ار  بنريمي(نآرامنظقس بنريانش د،نظشموطنبمنيموكمنريمي(نهمنمکنيزندتوسنظاك تنپسنيزني 

نا.نمام زموانريم ندتسني ت اترنظمدودرنباندتسندم مني ت اترنبتظارعني ت.رباش

 :10الحاقي به ماده  3تبصره – 4

ديرشج رنشاهانونيمثاتگمرنكمنبمندل لندتظامنصاظا(نراشانيزنموگنمانآالمنظتآثمنيزنآمنظ افنبمنيرجامناعال تنهارنظمب طن
پامامنيول بنر من النققص لانپسنيزنبازگشتنبمنققص لنبانقشخ صنونقام انكي تمنظوتخبن تادنبمندتسنراقيامنرش د،نقان

نامصتنديتدنريم نراقيامنتينبمنريم نقطعانقباملنرياما.

 :11 ماده به الحاقي 3تبصره  – 5

ندتظامنصاظا(نراشانيزنموگنمانآالمنظتآ نپزشکنظعتيانديرش ا ، منيزنآمنثدتص تق كمنبمنقشخ صنكي س  منپزشكانما
ن اعا(نكتسنباشانآمندتسننافنظانش د.ن16/2ظستلزمنعامنني تنديرشج رنشاهانونيمثاتگمنبمنظ زيمنب شنيزن

 :12 ماده به الحاقي 2تبصره  – 6

ديرشج رنشاهانونيمثاتگمرنكهمنبهمندل هلندتظهامنصهاظا(نراشهانيزنموهگنمهانآالمنظتهأثمنيزنآمنظ اهفنبهمنشهمكتندتننننننننننننن
بهانقأم هانكي تهمنظوتخهبن هتادنظهانق يرهاننهايكثمنقهانپامهامنر يسهالنبعهاندتنيظتقهامنننننننننننننننيظتقامندتسنماندتو انر مدد،

نآمندتسنماندتوسنشمكتنرياما،ندتنغ ميموص ت(نآمندتسنماندتوسننافنظانش د.

 :13 ماده به تبصره الحاقي – 7

عههتو نبههمنمههکنقههممنظم صههانظجههاز،نبههميرنديرشههج رنشههاهانونيمثههاتگمندتصهه تقانكههمنظم صههانققصهه لانبههميرننن
ظعالجهها(نراشههانيزنموههگنمههانآالمنظتههاثمنيزنآمنباشهها،نبههانقام ههانكي تههمنظوتخههبن ههتادنآمنر يسههالنمههزونن ههو ي(نننننن

ن.ققص لانديرشج نظقس بنريانش د

 :15 ماده به الحاقي 2تبصره  – 8

دتنظ تدنديرشج رنشهاهانونيمثهاتگمنبهانقشهخ صنكي تهمنظوتخهبن هتادننمهکنر يسهالنبهمننهايكثمن هو ي(نققصه لانننننننننننننن
ند.يازود نظانش 

 :15 ماده به الحاقي 3تبصره  – 9

دتنصهه تق كمنديرشههج رنشههاهانونيمثههاتگمنبههمندل ههلندتظههامنصههاظا(نراشههانيزموههگنمههانآالمنظتههآثمنيزنآمندچههاتنوا ههمنن
رهه من ههالنققصهه لانبههانقأم ههانكي تههمنظوتخههبن ههتاد،نظههانق يرههانيديظههمننن5ققصهه لانگههمدد،ننههايكثمنپههسنيزنگاشههتن

نققص لندها.

 :16 ماده به الحاقي 4تبصره  – 10

دتص تق كمنديرشج رنشاهانونيمثاتگم،نبمندل لندتظامنصاظا(نراشانيزنموگنمانآالمنظتأثمنيزنآمنقادتنبمنيديظمنققص لندتن
ديرش ا ننرباشانبانپ شو ادنكي تمنظوتخبن تادنظباآنونقام انونظعماانيديت نكلنيظ تنديرشج مامنشاهانونيمثاتگمنوزيت(نظتب عن

 ،مقطع كارشناسي ارشد آموزشي تسهيالت نامه آيين -دوم فصل

 آموزش عالي ريزيشوراي عالي برنامه15/1/1388  مورخ 714 جلسه مصوب آموزشي نامه آيين ضميمه

 



 

 

انظلزمنص يتدن اصنظمكزرننبمنديرش ا ندم مرنيرت النظانمابانوندتنيمبنص ت(نديرش ا نظ ونقص مبنكي س  منبمت انظ
نبمنپاممشنديرشج نظانباشا.

 

 

 

 

 

 

 :3 ماده به الحاقيهاي تبصره  – 1

ريم نآ ممبنامدنپامماتمنشا نن%75بميرنديوطلبامنشاهانونيمثاتگمنآزظ مندوت ندكتمرنقخصصا،نيعيالننايقلن -الف  

نظانباشا.وتودرنشاظلنقياظانظمينلنآزظ من

وننيمثهههاتگميمندتنظما هههتنر هههامانپهههاممشن آزيد،نظمبههها،نبههه تسنن%55چوارچهههمنپهههسنيزنيعيهههالن ههه ي منن-ب 

نظانش د.نگمدباشا،نبمنعادنباالقمنن5.2ب شتمنونمانظساورنن5.2 بخشنيعشاترنعادنناصلنيزنپمدمس

دتنآزظ منهامانكهمنبهميرنپهاممشنديرشهج ندتندونمهانچوهانكهانتشهتمنمهکنگهميمشنبمگهزيتنظهانشه دنونيظكهامننننننننننننننن  :ج 

بههميرنقع هه بنيعيههالن هه ي مندتنقههکنقههکنكههانتشههتمنهيههامنگههميمشنومهه دنرههايتد،نظجيهه عنظما ههتنكههانتشههتمنهههان
نيمثاتگميمندتنررمنگماتمنش د.ن%55  ي من

 :4 ماده به تبصره الحاقي -2
ظهاننبهانظ يا هتني هتادنتيهويهاننننندتص ت(نقكي لنظما هتنپهاممشني هتادنتيهويها،نبهميرنت هالمندكتهمر،ندتنههمنتشهتمنننننننننن

 ه فنپهاممشنننننهالندتنههمنننق يمنمکنرفهمنديوطلهبنشهاهانونيمثهاتگمنتينبهمنصه ت(نظهازيدنبهمنظما هتنظعماهانريه د.ننننننننننن
 ه ي منشهاهانيظكهامنننننديرشهج رنظهازيدنننا االرمنظطابفنظ متي(نديرش ا نبه د نونههمني هتادنتيهويهانقهاناهاتصنيلتقصه لننننننن

ن  ي منرايتد.نديرشج رنظازيدگماتبن

 :11 ماده به الحاقي هايتبصره  -3

ري سهالنبهمن هو ي(نننننمهکنبميرنديرشج رنشاهانونيمثاتگم،نبهمنقشهخ صنونقام هان هتادنعهتو نبهمنيمهبنقعهايد،ننننننننن -الف 

نققص لانيضاامنظانش د.

بمنديرشج رنشاهانونيمثاتگم،كهمنم هتندتظهامنصهاظا(نراشهانيزنموهگنمهانآالمنظتهأثمنيزنآمنر هازنبهمنظم صهاننننننننننننن-ب 

نديتدنبانقشخ صنونقام انكي تمنظوتخبن تادندونري سالنظم صانباومنينتسابندتن و ي(نيعطانظانگمدد.

 :12به تبصره  تبصره الحاقي -4
مهکنبهاتنيضهاامنقهمنظهانق يرهاندتنننننننقام هانكي تهمنظوتخهبنننننبمندل هلنآالمنظتهاثمنيزنموهگنونبهاننننديرشج رنشاهانونيمثاتگمن
نيتزمابانماظعنشمكتنكوا.

 :14به تبصره  تبصره الحاقي -5
 .بميرنديرشج رنشاهانونيمثاتگمنبمنيمبنقعايدنمکنر يسالنيضاامنظانش د
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