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فصل سوم -آييننامه تسهيالت آموزشي دوره دكترا ،ضميمه
آييننامه آموزشي مصوب جلسه مصوب 1881/1/76
شورايعالي برنامهريزي
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 -1تبصره  4الحاقي به ماده :3
براي داوطلبان شاهد و ايثارگر آزمون دوره دكترا تخصصي ،اعماا  %08نماره
آخرين فرد پذيرفته شده شامل تماامي مرالال از لملاه آزماون زباان ،كتباي و
مصالبه ميباشد.
 -2تبصره  5الحاقي به ماده :3
لضور مدير كل امور دانشجويان شاهد و ايثارگر دانشگاه بهعنوان نماينده ستاد
در كميته پذيرش نهايي آزمون دكترا تخصصي الزامي است.
 -3تبصره  6الحاقي به ماده :3
چنانچه پس از اعما سهميه  %28ايثارگران در ظرفيت نهاايي پاذيرش (آزاد،
مربي ،بورس ،تبديل به داخل و  ،)...بخش اعشاري عدد لاصل از  %5بيشاتر و ياا
مساوي  %5باشد ،به عدد باالتر رند ميشود.
 -4تبصره  7الحاقي به ماده :3
در آزمونهايي كه براي پذيرش دانشجو در دو يا چند گرايش برگزار ميشاود،
لتياالمكان مجموع ظرفيت گرايشها براي تعيين سهميه  %28ايثارگران در نظر
گرفته شود.
 -1با تولاه باه تصاويي آياين ناماه آموزشاي لدياد دكتارا مصاو  1301/0/0شاوراي برناماهريازي
آموزشعالي ،مواد و تبصرههاي الحاقي ،با آييننامه لديد تطبيق داده شد .هرچند آييننامه لديد مورخ
 1301/0/0لايگزين آييننامههاي مورخ  1304/1/27و  1300/3/38شده است ،اما كماكان دانشجويان
دوره هاي دكتري به لهت شمو مقررات به سه دسته تقسيم ميشوند :الف -قبل از نايمساا او -01
 00مشمو آييننامه مورخ  ،1304/1/27از نيمسا  00-01به مدت يکسا مشمو آيينناماه ماورخ
 1300/3/38و از نيمسا او  01-18به بعد مشمو آييننامه مورخ  1301/0/0ميشوند ،ليكن در هار
صورت مقررات وضع شده براي ايثارگران به قوت خود باقي است.

 / 788مجموعه قوانين و مقررات وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري

همچنااين در مااوارديكااه ظرفياات ناااچيز دوره امكااان اعمااا سااهميه %28
ايثارگران را غيرممكن ميسازد ،اولي است كه يکنفر به ظرفيت دوره اضافه شاود
تا اعما سهميه به سهولت انجام شود.
 -5تبصره  2الحاقي به ماده :18
براي دانشجوي شاهد و ايثارگر ،لهت درمان صدمات ناشاي از لناي ياا آالم
متأثر از آن به تشخيص و تأييد ستاد ،عالوه بار ايان تعاداد ،دو نايمساا اضاافه
ميشود.
 -6تبصره  3الحاقي به ماده :18
به دانشجوي شاهد و ايثارگري كه لهت درمان صدمات ناشي از لني ياا آالم
متأثر از آن نياز به مرخصي دارد با تشخيص و تأييد ستاد ،يک نيمسا مرخصاي
بدون التسا در سنوات اعطا ميگردد.
اين آييننامه با يک مقدمه و تعاريف و در  3فصل و  58بند در للساه ماورخ
 06/5/38شوراي طرح و برنامه شاهد بهتصويي رسيد و از تاريخ تصويي الزمااللرا
ميباشد.
شوراي طرح و برنامه شاهد

