
 
  

  »يلمع يو االخالص ف يقلب يو اليقين ف ينفس ياجعل غنای فاللهم  «

       )ع(امام حسين 
 

  

ــگاه     ــاهد دانش ــتاد ش ــيس س ــگاه و رئ ــرم دانش ــت محت ــ اراك ١ :رياس ــه  ٢ـ ــ ارومي ــفهان ٣ـ ــ اص   ـ
ــرا  ٤  ــ الزه ــالم ٥) س(ـ ــ اي ــينا  ٦ـ ــوعلي س ــ ب ــد  ٧ـ ــ بيرجن ــي    ٨ـ ــام خمين ــي ام ــين الملل ــ ب ــورد  ٩) ره(ـ ــ بجن ــ ١٠ـ ــ تبري   زـ
  ــ تهـران  ١٦ــ تربيـت معلـم سـبزوار     ١٥ــ تربيـت معلـم آذربايجـان     ١٤ــ تربيـت معلـم تهـران     ١٣ـ تربيت مدرس ١٢ـ تفرش ١١ 

ــومه  -١٧ ــرت معص ــهر  ١٨) س(حض ــارس بوش ــيج ف ــ خل ـــاه  ١٩ـ ــ رازي كرمانشــ ــل  ٢٠ـ ــ زاب ــان  ٢١ـ ــ زنج ــمنان ٢٢ـ ــ س   ـ
ــتان  ٢٣ ــتان و بلوچس ــ سيس ــهركرد ٢٤ـ ــ ش ــان  ٢٥ـ ــاهنر كرم ــهيد ب ــ ش ــهيد ٢٦ـ ــ  ش ـــي  ـ ــواز ٢٧بهشت ــران اه ــهيد چم ــ ش   ـ
ــيراز  ٢٨ ــ شـ ــفهان  ٢٩ــ ــنعتي اصـ ــ صـ ــر  ٣٠ــ ــنعتي اميركبيـ ــ صـ ـــي   ٣١ــ ــيرالدين طوســـــ ــه نصـ ــنعتي خواجـ ــ صـ   ــ
ــز   ٣٢ ــهند تبري ــنعتي س ــ ص ــاهرود  ٣٣ـ ــنعتي ش ــ ص ــريف  ٣٤ـ ــنعتي ش ــ ص ــيراز  ٣٥ـ ــنعتي ش ــ ص ــايي  ٣٦ـ ــه طباطب ــ عالم   ـ
ـ علوم ٤١ـ علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان ٤٠وم پايه دامغانـ عل٣٩ـ علوم و فنون دريايي خرمشهر٣٨ـ علم و صنعت ايران ٣٧

ــين     ــي رامـ ــابع طبيعـ ــاورزي و منـ ــواز(كشـ ــهد   -٤٢) اهـ ــي مشـ ــم  ٤٣فردوسـ ــ قـ ــان  ٤٤ــ ــ كاشـ ــتان ٤٥ــ ــ كردسـ   ــ
  ـــــ دريــــانوردي و علــــوم دريــــايي چابهــــار٥٠ـــــ محقــــق اردبيلــــي٤٩ـــــ مازنــــدران ٤٨لرســــتان  ٤٧گــــيالن  ٤٦
ــر  ٥١ ــ وليعص ــج(ـ ــنجان) ع ــ هرمزگــ ٥٢رفس ـــر  ٥٣ان ـ ــ هنـ ــز   ٥٤ـ ــالمي تبري ــر اس ــ هن ــفهان  ٥٥ـ ــر اص ــ هن ــزد  ٥٦ـ ــ ي   ـ
ــوج  - ٥٧ ــاهد  ٥٨ياسـ ــ شـ ــر- ٥٩-ــ ــاب    -۶۰ ماليـ ــي بنـ ــي مهندسـ ــرق   - ۶۱فنـ ــنعت آب و بـ ــپور (صـ ــهيد عباسـ   )شـ
 -۶۶دانشكده مذاهب اسـالمي   -۶۵دانشكده فني و مهندسي گلپايگان  -۶۴دانشكده امور اقتصادي  -۶۳ جامع علمي كاربردي  -۶۲

ــه  ــاورزي مراغـ ــكده كشـ ــاعي    -۶۷دانشـ ــر انتفـ ــر دولتـــي و غيـ ــالي غيـ ــوزش عـ ــور -۶۸مؤسســـات آمـ ــام نـ ــگاه پيـ   دانشـ
ــد  -۶۹  ــاري    -۷۰صــنعتي بيرجن ــي س ــابع طبيع ــاورزي و من ــوم كش ــل  -۷۱دانشــگاه عل ــادان  -۷۲صــنعتي باب ــت آب   صــنعت نف
شـاپور   آموزش عـالي جنـدي   -۷۵مركز تحصيالت تكميلي علوم پايه دامغان  -۷۵صنعتي همدان  -۷۴تربيت دبير شهيد رجايي  -۷۳ 

  .علوم پايه زنجان -۷۶
 

  ،سالمبا اهداي 
ــ      ــمن  ،اًاحترامــ ــالي آرزوي ضــ ــراي جنابعــ ــزون بــ ــق روزافــ ــالمتي و توفيــ   ،ســ

ها و مراكـز   ديد نقل و انتقال دانشجويان شاهد و ايثارگر دانشگاهنامه ج به پيوست تصوير آئين
مـاده و   ۵آموزش عالي تحت پوشش وزارت علوم، تحقيقات و فناوري مشتمل بر يك مقدمه، 

مـورخ   ۵۸۲/۸۲۰/۴۰۰تبصره مصوب شوراي طرح و برنامه شـاهد  كـه طـي نامـه شـماره       ۹
يد و امور ايثارگران و رئـيس شـوراي   معاون محترم رئيس جمهور و رئيس بنياد شه ۲۹/۲/۸۸

  .گردد جهت استحضار و اجرا ابالغ مي طرح و برنامه شاهد به اين وزارت ارسال گرديده است،
 ۲۶/۷/۸۵نامـه قبلـي مصـوب     نامه از تاريخ ابـالغ جـايگزين آئـين    شايان ذكر است اين آئين 

  . باشد مي ۱/۹/۸۵مورخ  ۱۸۱۴/۴۶شوراي طرح و برنامه شاهد و ابالغي به شماره 
آنكه خداوند متعال توفيق خدمتگزاري شايسته به يادگاران و معظم و معزز شـهدا و   با اميد به 

  . ايثارگران را نصيب همگي ما گرداند
  . پيشاپيش از بذل توجه و عنايت جنابعالي كمال تشكر را دارد

  

  آرزوي توفيق الهي  با

 محمود مالباشي

Produced with a Trial Version of PDF Annotator - www.PDFAnnotator.com



 

  
  

  
  

  :مقدمه
مبنی بـر بهبـود   ) ظله العالیمد(مقام معظم رهبری  5/8/75در راستای فرمايش های مورخ        

اولويـت  «و همسـران معـزز شـاهد بـا      هنگـی فرزنـدان  بخشيدن به  برنامه های آموزشـی و فر 

شورای طرح و برنامه درخصـوص تـدوين آئـين     13/7/74و باعنايت به مصوبه مورخ  »خاص

 7/4/84مـورخ   564و مصـوبه جلسـه    ،نامه نقل و انتقال فرزندان و همسران دانشجوی شـاهد 

ن و تعمـيم تسـهيالت طـرح شـاهد بـه فرزنـدان آزادگـا       در مـورد  شورای عالی انقالب فرهنگی 

و ايثـارگر  پس از تأييد سـتاد مرکـزی شـاهد    كه اين آئين نامه  ،%69الي  %50جانبازانفرزندان 

و وزارت آموزش و پرورش و تصويب سـتاد برنامـه ريـزي    وزارت علوم، تحقيقات و فناوری 

اي دو سـاله  رو تصويب نهايي شوراي عالي طـرح و برنامـه و اجـ    شاهدامور فرهنگي فرزندان 

طرح و عالي شورای به تصويب نهائي   ...................در تاريخ   ،با اصالحات جديدو آن  آزمايشي

و مراكـز   در کليـه دانشـگاه هـا    87-88از نيمسال اول سال تحصيلي  شاهد رسيده است،برنامه 

 آموزش عالي تحت پوشش وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و آموزشكده هاي فني و حرفه اي

  .اجرا مي باشدقابل 

الزم به ذکر است که واجدين شرايط ذکر شده در اين آيين نامه همانند ساير دانشجويان 

کشور از مزايای آئين نامه های جاری نقل و انتقال وزارت علوم، تحقيقات و فناوري برخوردار 

مي باشند، لکن بدليل ضرورت حفظ انسجام و كيان خانواده هائی که در آنها فرزندان و همسر 

هد و ايثارگر موفق به تحصيل در مراکز آموزش عالی می شوند، اين آئين نامه به معزز شا

  .صورت خاص تصويب و جهت اجرا ابالغ می گردد

  آئين نامه نقل و انتقال دانشجويان شاهد وايثارگر دانشگاه هاو مراكز آموزش عالي
  تحت پوشش وزارت علوم، تحقيقات و فناوري



 

پيوسته و ( در مقاطع تحصيلي كارداني، كارشناسيتسهيالت موضوع اين آئين نامه  :1ماده 

رشته هاي ه ها و دوردكتراي حرفه اي در كليه و  ،  كارشناسي ارشد پيوسته)ناپيوسته

تحصيلي دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي تحت پوشش وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و 

نيز آموزشكده هاي فني و حرفه اي تحت پوشش وزارت آموزش و پرورش، به ترتيب اولويت، 

  :افراد ذيل را شامل مي شود

  

 فرزندان اناث شاهد .١

 فرزندان ذكور شاهد   .٢

 همسر شهيد .٣

 و باالتر و آزادگان %50جانبازان  .٤

 و باالتر و آزادگان% ٥٠همسر جانبازان  .٥

 و باالتر و آزادگان %50فرزندان اناث جانبازان  .٦

 و باالتر و آزادگان %50فرزندان ذكور جانبازان  .٧

 %49 –% 25جانبازان  .٨

  
دانشجويان واجد شرايط بايستي حداقل نمره كل تراز در هر رشـته، مقطـع و   : 1تبصره

كه همه ساله توسـط كميسـيون نقـل و انتقـال سـتاد مركـزي شـاهد و        گروه آزمايشي 

ايثارگر وزارتخانه، مركب از مديركل امور دانشجويان شاهد و ايثـارگر، مـديركل امـور    

دانشجويان داخل، مدير كل آموزش عالي بنياد شهيد و امور ايثارگران به تصـويب مـي   

  .رسد، را دارا باشند

 اين آئين نامـه  1ورودي سالهاي قبل موضوع ماده  دانشجويان واجد شرايط: 2تبصره

، در صـورت عـدم تكميـل ظرفيـت توسـط دانشـجويان       با داشتن شرايط مناسب علمـي 

  .بود جديدالورود، به ترتيب اولويت ذكر شده، مشمول اين آئين نامه خواهند

در صورتيكه سهميه انتقال توسط افراد واجد شرايط فوق تكميل نگردد،  :3تبصره

ون نقل و انتقال ستاد مركزي شاهد و ايثارگر وزارتخانه مي تواند نسبت به كميسي

واجد  %49الي  %25تكميل ظرفيت نقل و انتقال توسط همسران و فرزندان جانبازان 

  .شرايط، اقدام نمايد
     



 

در موارد خاص شامل مقطع كارشناسي تسهيالت موضوع اين آئين نامه  :4تبصره

تشخيص و احراز خاص بودن درخواست ها با پيشنهاد . ودارشد ناپيوسته نيز مي ش

  .كميسيون نقل و انتقال بر عهده ستاد مركزي شاهد و ايثارگر مي باشد
  

كارداني، كارشناسي،  كارشناسي ارشد (سهميه پذيرش هر مقطع تحصيلي  %5حداكثر  :2ماده  

مركز آموزش عـالي    يا در هر دانشگاه )اي و دكتري حرفه كارشناسي ارشد ناپيوسته، پيوسته

برطبق  نظر كميسيون نقل و انتقال تحت پوشش وزارتين علوم، تحقيقات و فنـاوري و آمـوزش   

در شـروع هـر نيمسـال تحصـيلي       1موضـوع مـاده    رايطشواجد افراد جهت انتقال و  پرورش 

تعيين ميزان ظرفيت هر رشته محل بعهده كميسـيون نقـل و انتقـال  سـتاد       .اختصاص مي يابد

                     .مركزي شاهد و ايثارگر وزارتخانه مي باشد
  هـر رشـته و مقطـع تحصـيلی، دفترچـه هـای راهنمـای             مالک تعيين ظرفيت پـذيرش   :تبصره

  .ورود دانشجو می باشد در هر مقطع و سال سراسري  هاي آزمون 

  

  موظفند در هر سـال  ) بعنوان مبدأ(كليه دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي تحت پوشش  :3ماده 

  اين آئين نامه پـس از ثبـت نـام و در     ١تحصيلي با درخواست انتقال دانشجويان مشمول ماده  

  .ابتداي هر نيمسال تحصيلي خارج از ضوابط نقل و انتقال آئين نامه آموزشـي موافقـت نماينـد    

اعضاي كميسيون نقل و انتقال، انتقال برخـي از دانشـجويان بـه    براساس تشخيص   :1صرهتب 

در دانشـگاه مقصـد خواهـد بـود كـه درصـورت         )يك يا دو نيمسال تحصـيلي (صورت ميهمان 

ــي مــي شــود و در صــورت مشــروط شــدن دانشــجو      ــم تلق ــال وي دائ   مشــروط نشــدن انتق

  . به دانشگاه مبدأ باز مي گرددل و انتقال به پيشنهاد دانشگاه و به تشخيص كميسيون نق

ايـن آئـين   ) ۱(دريافت هر گونه وجه از دانشجويان انتقالي و يا مهمان مشـمول مـاده    :2تبصره

توسط دانشگاه يا مراكـز آمـوزش عـالي    ... نامه تحت عنوان شهريه ثابت، هزينه نقل و انتقال و 

مـي بايسـتي در دانشـگاه    اين آئين نامه مبدأ و مقصد ممنوع مي باشد دانشجويان واجد شرايط 

، پرونده و مدارك تحصـيلي  محل انتقال همبدأ ثبت نام موقت نمايند و پس از ثبت نام در دانشگا

دانشگاه مبدأ موظف اسـت در  و آنها توسط دانشگاه مقصد از دانشگاه مبدأ استعالم خواهد شد 

  .قصد ارسال نمايداولين فرصت ممكن پرونده تحصيلي دانشجو را به دانشگاه م

هاي مقصد موظفند دانشجويان انتقالي را در همان دوره هاي قبلي اوليه دانشگاه : 3تبصره

  .خود ثبت نام نمايند و تغيير دوره از روزانه به شبانه و دريافت هر گونه وجه ممنوع مي باشد

  



 

نيمسال  موظفند در هر) مقصد(كليه دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي تحت پوشش  :4ماده

اين آئين نامه موافقت نموده و با معرفي نامه  ١تحصيلي با انتقال دانشجويان مشمول ماده 

  .معاونت دانشجوئي وزارتخانه نسبت به ثبت نام دانشجويان اقدام نمايند

اداره كل آموزش عالي بنياد شهيد و امور ايثارگران و پس واجدين شرايط با معرفي : تبصره

نقل و انتقال ستاد مركزي شاهد و ايثارگر وزارتخانه، از طريق معاونت  از موافقت كميسيون

  .دانشجوئي وزارتخانه به دانشگاه ها يا مراكز آموزش عالي تحت پوشش معرفي خواهند شد
  

دانشجويان شاهد و ايثارگری که بنابر رأی کميسيون موارد خاص دانشگاه ملزم به  :5ماده

الب ظرفيت قمقاطع کاردانی يا کارشناسی شده اند می توانند در تغيير رشته، ويا تقليل مقطع به 

تعيين شده توسط كميسيون نقل و انتقال ستاد مركزي شاهد و ايثارگر وزارتخانه براي رشته 

نزديکترين دانشگاه به محل . درخواستي به دانشگاه های نزديک محل سکونت، انتقال يابند

رشته موردنظر، ملزم به پذيرش دانشجو می  سکونت اين دانشجويان درصورت دارا بودن

  .باشند

به تصـويب رسـيد و     ...................تبصره در تاريخ  9ماده و  5اين آئين نامه با يك مقدمه و در 

پس از تصويب و ابالغ  اين آئين نامه، كليه آئين نامه هاي قبلي مغاير با آن كـان لـم يكـن تلقـي     

  .مي گردند

  

  دكتر محمد مهدي زاهدي                                        دكتر حسين دهقان                       
  وزير علوم، تحقيقات و فناوري              معاون رئيس جمهور                                                          

                           و  رئيس بنياد شهيد وامور ايثارگران            
  

  
   علي احمدي دكتر                                  دكتر كامران باقري لنكراني               

  وزير آموزش و پرورش                             وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي  

  
  دكتر عبداله جاسبي

  رئيس دانشگاه آزاد اسالمي


