قابل توجه دانشجويان شاهد و ايثارگر
خالصه اي از قوانين آموزشي و مالي دانشجويان شاهد و ايثارگر

 -1دانشجوي شاهد و ايثارگر به فرزندان جانباز بيست و پنج درصد به باال -فرزندان آزاده و فرزندان شهيد اطالق مي گردد

 -2در موارد فوق شهريه اين دانشجويان رايگان مي باشد
 -3سقف سنواتي استفاده از تسهيالت بنياد براي دانشجويان كارشناسي هشت ترم – كارشناسي ناپيوسته چهار ترم –
كارداني چهار ترم و كارشناسي ارشد نيز چهار ترم مي باشد
تبصره :سقف سنوات تحصيلي براي دانشجويان مقاطع كارداني و كارشناسي پيوسته و ناپيوسته رشته هاي فني يك
ترم اضافه مي شود
 -4شهريه ترم تابستان تابع شرايط خاص مطابق با بخشنامه ارسالي بنياد براي آن سال مي باشد(براي هر ترم تابستان
بخشنامه مجزا ارسال مي گردد)
 -5براي مقاطع كارشناسي و كارشناسي ارشد پيوسته و دكتراي حرفه اي حداكثر تا بيست واحد درسي كه در طول ترم
هاي تابستاني اخذ مي گردد يك و نيم سال و بيشتر از آن دو نيم سال تحصيلي در سنوات محسوب مي گردد
 -6اگر دانشجويي در تابستان ده واحد اخذ نمود تابستان يك ترم محسوب مي گردد
 -7اگر دانشجويي مشروط گردد كل شهريه ترم توسط دانشجو بايد پرداخت گردد
تبصره:زماني كه دانشجو از شرايط مشروط خارج گردد شهريه دانشجو مجددا توسط بنياد پرداخت خواهد شد
 -8هزينه دروس پاس نشده و يا حذف شده دانشجو در ترم تحصيلي توسط بنياد پرداخت نمي گردد
 -9براي ثبت نام كالسه اي تقويتي يك ماه و نيم به پايان ترم دانشجو بايد تقاضاي خود مبني بر داير نمودن كالس تقويتي
توسط ستاد شاهد را تحويل نمايد
 -10دانشجويان شاهد مي توانند جهت هر گونه مشاوره تحصيلي و يا غير تحصيلي به ستاد شاهد مراجعه تا به مركز
مشاوره و يا استاد مشاور تحصيلي معرفي گردند

 -11شهريه ترم هايي كه دانشجو از مرخصي استفاده كرده توسط بنياد پرداخت نمي گردد
 -12دروس افتاده دانشجويان فرزند شهيد و دانش جويان فرزندان جانباز پنجاه درصد به باال و نيز شخص آزاده از كارنامه
حذف مي گردد
 -13خواهشمند است دانشجويان ايثارگر ارتباط هفتگي خود را با ستاد شاهد و ايثارگران حفظ نموده و با اين ستاد مرتبط
باشند
 -14پرداخت شهريه دانشجوياني كه مهمان مي گردند بعهده بنياد شهيد و امور ايثارگران واحد مقصد مي باشد
تبصره :با توجه به اينكه دانشجويان مهمان بايد شهريه ثابت را به واحد مبدا پرداخت نمايند لذا اين دانشجويان شهريه
ثابت را به واحد مبدا پرداخت و از واحد مقصد شهريه ثابت را دريافت مي نمايند
 -15دانشجويان شاهد و ايثارگر جهت مهماني يا انتقالي مي توانند در موعد مقرر به سايت ايثارگران سازمان مركزي
دانشگاه مراجعه و تقاضاي خود را ثبت نمايند ( .جهت اطالعات بيشتر مي توانيد به مسئول نقل و انتقاالت معاونت
دانشجويي دانشگاه آزاد اسالمي كاشان مراجعه نمائيد )
 -16كليه نمرات  10و باالي  10فرزندان شهدا معادل سازي مي گردد
 -17فرزندان شهدا مجاز به ا ستفاده از ماده  55براي گذراندن واحدهاي درسي در يكي از واحدهاي شهر تهران مي باشند
 -18كليه نمرات مردودي فرزند و همسرشهيد – جانبازان  50درصد و باالتر و همسر و فرزندان آنان و آزاد ه و فرزند آزاد ه
در ميانگين ترم و كل محاسبه نمي شود و مجددا آنرا در يكي از نيمسالهاي بعدي بايد تكرار نمايند تا نمره قابل قبول
كسب شود

آئين نامه جديد مورخ  95/1/29در رابطه با شهريه و سنوات تحصيلي دانشجويا شاهد و ايثارگر
تعداد نيمسال هاي پرداخت شهريه به شرح ذيل است
 -1كارداني و كارشناسي ناپيوسته  :چهار نيمسال تحصيلي ( دوره هاي پودماني علمي – كاربردي حداكثر
هفت پودمان )
 -2كارشناسي پيوسته  :هشت نيمسال تحصيلي و براي رشته هاي فني و مهندسي و كشاورزي يك نيمسال و
براي دانشجويان پيام نور دو نيمسال اضافه مي گردد
 -3كارشناسي ارشد پيوسته  :دوازده نيمسال تحصيلي
 -4كارشناسي ارشد ناپيوسته :چهار نيمسال تحصيلي
 -5دكتراي پيوسته  :پانزده نيمسال تحصيلي
 -6دكتراي  ph.dهشت نيمسال تحصيلي

تبصره  :در موارد خاص افزايش در سقف سنوات تحصيلي براي پرداخت شهريه به تشخيص كميسيوني با
مسئوليت بنياد و عضويت نمايندگان وزارتخانه هاي علوم تحقيقات و فناوري و بهداشت ،درمان و آموزش
پزشكي حداكثر تا دو نيمسال امكان پذير است

-7واحدهاي اخذ شده در تابستان در زمره نيمسال تحصيلي محاسبه نمي شود و پرداخت شهريه تحصيلي آن
مشمول سقف سنوات نمي باشد

-8شهريه مشموليني كه بر ا ساس ضوابط مندرج در آئين ناممه آموزشي دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي
در مقاطع تحصيلي مختلف  ،حد نصاب نمره را كسب نكرده و مشروط شوند  ،در آن نيمسال تحصيلي مشمول
دريافت شهريه از سوي بنياد نخواهند شد و شهريه بر عهده دانشجو مي باشد

با تشكر

