
ضمیمھ آیین نامھ آموزشی مصوب ،کارشناسی ارشدمقطعتسھیالت آموزشیآیین نامھ-دومفصل

شورای عالی برنامھ ریزی آموزش عالی ١٥/١/١٣٨٨مورخ ٧١٤جلسھ 

:٧تبصره الحاقی بھ ماده -١

تعداد واحدھای ویانمایددرسی اخذ واحد٨سال کمترازدریک نیمدانشجوی شاھد وایثاگر مجازاست درطول دوره ی تحصیلی صرفا

تقلیل دھدواحد٨انتخابی را بھ کمتراز

:٨تبصره الحاقی بھ ماده -٢

شودسال اضافھ میبھ این تعداد یک نیموباالترباشد١٣درصورتی کھ میانگین کل دانشجو

:١٠ی بھ مادهقالحا٢تبصره-٣

شاھد وایثارگر ازکارنامھ تحصیلی حذف ودرمیانگین نمرات ویامردودی حداکثردودرس دانشجویان شاغل بھ تحصیل ١٤نمرات کمتراز

ینی نمره درس زنباشد جایگ١٤مشروط بر این کھ نمرات ھریک از دروس مذکور پس از اخذمجدد کمترازشودآنان محسوب نمی

اختیاری مردودی بادرس دیگراختیاری بالمانع است

١٠الحاقی بھ ماده ٣تبصره  -٤

بھ دلیل درمان صدمات ناشی ازجنگ یا آالم متاثراز آن موفق بھ انجام فعالیت ھای مربوط بھ درس نا دانشجوی شاھد وایثارگری کھ

تایید کمیتھ منتخب ستاد فرصت دارد نمره نا تمام را سال تحصیلی پس از بازگشت بھ تحصیل یا تشخیص وتمام نشودتاپایان اولین نیم

.طعی تبدیل نمایدقبھ نمره 

:١١مادهالحاقی بھ٣تبصره -٥

درصورتی کھ بھ تشخیص کمیسیون پزشکی یا پزشک معتمد دانشگاه درمان صدمات ناشی از جنگ یا آالم متاثراز آن مستلزم عدم 

شودساعات کالس باشد آن درس حذف می١٦/٣حضوردانشجوی شاھد وایثارگر بھ میزان بیش از

:١٢الحاقی بھ ماده ٢تبصره ی -٦

دلیل درمان صدمات ناشی ازجنگ یا آالم متاثرازآن موفق بھ شرکت درامتحان درس یا دروسی دانشجوی شاھد وایثارگری کھ بھ

درغیراینصورت آن سال بعد درامتحان آن درس یا دروس شرکت نمایدپایان نیمحداکثرتاتواندنگردد با تایید کمیتھ منتخب ستاد می

شوددرس یا دروس حذف می

:١٣تبصره ی الحاقی بھ ماده -٧

وه بر یک ترم مرخصی مجاز برای دانشجوی شاھد وایثارگر درصورتی کھ مرخصی تحصیلی برای معالجات ناشی از جنگ یا عال

شودتحصیلی دانشجو محسوب نمیسنوات و سال جزآالم متاثرازآن باشد با تایید کمیتھ منتخب ستاد آن نیم

:١٥الحاقی بھ ماده٢تبصره -٨

شودسال بھ حداکثرسنوات تحصیلی افزوده مییک نیمبا تشخیص کمیتھ منتخب ستاددرمورد دانشجوی شاھد وایثارگر

:١٥الحاقی بھ ماده ٣تبصره -٩



درصورتی کھ دانشجوی شاھد وایثارگر بھ دلیل درمان صدمات ناشی از جنگ یا آالم متاثرازآن دچاروقفھ تحصیلی گردد حداکثرپس 

تواند ادامھ تحصیل دھدنتخب ستاد میسال تحصیلی با تایید کمیتھ منیم٤از گذشت 

:١٦الحاقی بھ ماده٤تبصره -١٠

قادربھ ادامھ تحصیل دردانشگاه نباشد متاثراز آنالمدرصورتی کھ دانشجوی شاھد وایثارگر بھ دلیل درمان صدمات ناشی ازجنگ یا آ

با پیشنھاد کمیتھ منتخب ستاد مبدا وتاییدومعرفی اداره کل اموردانشجویان شاھد وایثارگر وزرات متبوع وتصویب کمیسیون بررسی 

موارد خاص مرکزی بھ دانشگاه دیگری انتقال میابد ودراین صوریت دانشگاه مقصد ملزم بھ پذیرش دانشجو میباشد


