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 ارشد كارشناسي دوره

  

 :آموزشي تسهيالت مشمول ايثارگر و شاهد دانشجويان
 باالتر و% ٢٥ جانبازان  1-
 آزادگان  ٢-
 )باالتر و %٢٥ جانباز آزاده، جاويداالثر، شهيد،( فرزند و همسر  3-
 جبهه در طلبانه داو حضور سابقه ماه سه و جانبازي% 1٥ اقل حد با جانباز  4-
 جبهه در داوطلبانه حضور سابقه ماه شش حداقل با رزمنده  ٥-

  

 .است ١٢ حداكثر و ٨ حداقل نمايد  اخذ دوره اين در تحصيلي نيمسال هر در بايد دانشجو كه را درسي واحدهاي تعداد -٧ ماده

 :٧ ماده به الحاقي تبصره  1-

 واحدهاي تعداد يا و نمايد اخذ درسي واحد ٨ از كمتر نيمسال يك در صرفاً تحصيلي دوره طول در است مجاز ايثارگر و شاهد دانشجوي

 .دهد تقليل واحد ٨ از كمتر به را انتخابي

 .باشد كمتر ١٤ از نبايد نيمسال دو در دانشجو نمرات ميانگين:  تحصيلي ارزشيابي -٨ ماده

 :٨ ماده به الحاقي تبصره  2-

 .شود مي اضافه نيمسال يك تعداد اين به باشد باالتر و ١٣ ايثارگر و شاهد دانشجوي نمرات كل معدل كه صورتي در

 ارشد كارشناسي دوره آموخته دانش صورت، اين غير در باشد، كمتر ١٤ از نبايد دوره پايان در دانشجو نمرات كل ميانگين -1٠ ماده

 .شود نمي شناخته

 مجاز مدت حداكثر كه صورتي در باشد كمتر ١٤ از او نمرات كل ميانگين مقطع، دروس تمامي گذراندن از پس كه دانشجويي .تبصره

 و كند تكرار نيمسال يك در فقط است، كرده احراز ١٤  از كمتر نمره آنها در كه را دروسي تواند مي باشد نرسيده پايان به وي تحصيل

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

 .كند نمي دريافت مدركي و شود مي محروم تحصيل

 :1٠ ماده به الحاقي 2 تبصره  3-

 ميانگين در و حذف تحصيلي كارنامه از ايثارگر و شاهد تحصيل به شاغل دانشجويان درس دو حداكثر مردودي يا و ١٤ از كمتر نمرات

 نمره جايگزيني نباشد،  ١٤ از كمتر مجدد اخذ از پس مذكور دروس از يك هر نمرات براينكه مشروط شود، نمي محسوب آنان نمرات

 .است بالمانع اختياري ديگر درس با مردودي اختياري درس

 :1٠ ماده به الحاقي 3 تبصره  4-
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 درس به مربوط هاي فعاليت انجام به موفق آن از متأثر آالم يا جنگ از ناشي صدمات درمان دليل به كه ايثارگري و شاهد دانشجوي
 ستاد منتخب كميته تأييد و تشخيص با تحصيل به بازگشت از پس تحصيلي سال نيم اولين پايان تا ،)نامه پايان از غير( نشود ناتمام

 .نمايد تبديل قطعي نمره به را ناتمام نمره دارد فرصت

 غيبت است، الزامي دوره پژوهشي و آموزشي-هاي فعاليت ديگر و درسي هاي برنامه تمامي در دانشجو حضور: غياب و حضور -11 ماده

 مي محسوب صفر درس آن در دانشجو نمره صورت اين غير در كند، تجاوز درس آن ساعات مجموع ٣/  ١٦ از نبايد درس هر در دانشجو

  .شود

 :11 ماده به الحاقي 3 تبصره  5-

 متأثر آالم يا جنگ از ناشي صدمات درمان كميته منتخب، تأييد و دانشگاه معتمد پزشك يا پزشكي كميسيون تشخيص به صورتيكه در
 .شود مي درس حذف آن باشد كالس ساعات ٣/  ١٦ از بيش ميزان به ايثارگر و شاهد حضور دانشجوي عدم مستلزم آن از

 از درس آن شود، داده تشخيص موجه مؤسسه، نظر از و بوده مجاز حد از بيش درس، يك در دانشجو غيبت كه صورتي در .1 تبصره
 نيمسال آن ولي. نيست الزامي نيمسال آن در واحد ٨ نصاب حد رعايت صورت اين در. شود مي حذف دانشجو انتخابي دروس مجموعه

 محسوب كامل نيمسال يك دانشجو براي تحصيل طول نظر از نيمسال آن ولي. نيست الزامي نيمسال دانشجو براي تحصيل طول نظر از
 .شود مي

 ماده در داوران هيأت نظر طبق كه است نيمسال آن در شده اخذ پژوهشي واحدهاي ناموفق ارزيابي پژوهشي، شيوة در غيبت .٢ تبصره
 .شود مي انجام ٣٣

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

 :12 ماده به الحاقي 2 تبصره  6-

 دروسي يا درس امتحان در شركت به موفق از آن متأثر آالم يا جنگ از ناشي صدمات درمان دليل به كه ايثارگري و شاهد دانشجوي
 صورت غيراين در نمايد، شركت دروس يا درس آن امتحان در بعد نيمسال پايان تا حداكثر ميتواند ستاد منتخب كميته تأييد با نگردد،

 .شود مي حذف دروس يا درس آن

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

 استفاده تحصيلي مرخصي از نيمسال يك اكثرحد تواند مي شيوه سه هر در ارشد كارشناسي دوره دانشجوي: تحصيلي مرخصي -13 ماده
 .شود مي محسوب دانشجو تحصيلي سنوات جزو مذكور مدت نمايد،

 :13 ماده به الحاقي تبصره  ٧-

 آالم يا جنگ از ناشي معالجات براي تحصيلي مرخصي كه صورتي در ايثارگر و شاهد دانشجوي براي مجاز، مرخصي ترم يك بر عالوه
 .شود نمي محسوب دانشجو تحصيلي سنوات جزو نيمسال آن ستاد منتخب كميته تأييد با باشد، آن از متأثر

 .است تحصيلي نيمسال ٤ بر مشتمل سال ٢ حداكثر شيوه سه هر در دوره مدت طول: دوره طول -15 ماده

تحصيل  مدت صورت هر در. است مجاز دانشگاه تكميلي تحصيالت شوراي تشخيص با دوره مدت طول افزايش استثنايي موارد در. تبصره
  .نمايد تجاوز سال ٢/  ٥ از نبايد
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 :15 ماده به الحاقي 2 تبصره  ٨-

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

 :15 ماده به الحاقي 3 تبصره  9-

 پس حداكثر گردد، تحصيلي وقفه دچار آن از متأثر آالم يا جنگ از ناشي صدمات درمان دليل به يثارگر ا و شاهد دانشجوي صورتيكه در
 .دهد تحصيل ادامه تواند مي راهنما، استاد هماهنگي با و ستاد تأييد با تحصيلي سال نيم ٤ گذشت از

  مهمان و رشته تغيير انتقال، -1٦ ماده

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

 :16 ماده به الحاقي 4 تبصره -1٠

 نباشد دانشگاه در تحصيل ادامه به قادر آن از متأثر آالم يا جنگ از ناشي صدمات درمان دليل به ايثارگر و شاهد دانشجوي صورتيكه در
 خاص موارد بررسي كميسيون تصويب و متبوع وزارت ايثارگر و شاهد دانشجويان امور كل اداره معرفي و تأييد و مبدأ ستاد پيشنهاد با

  .يابد مي انتقال ديگري دانشگاه به مركزي

 


