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قوه مجریھ
مرجع تصویب: ھیات وزیران 

شماره ویژه نامھ: ١۵٧٢
چھارشنبھ،٢۶ مرداد ١۴٠١

سال ھفتاد و ھشت شماره ٢٢۵۴٧
آیین نامھ اجرایي ماده (٧٠) قانون جامع خدمات رساني بھ ایثارگران 

شماره ٨١٧٧٣/ت ۵٩۴۶٨ھـ                                                            ١۴٠١/١۵/۵

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ـ وزارت بھداشت، درمان و آموزش پزشکی

وزارت دفاع و پشتیبانی نیروھای مسلح ـ سازمان برنامه و بودجه کشور

دانشگاه آزاد اسالمی

ھیأت وزیران در جلسه ١٢/۵/١۴٠١ به پیشنھاد شماره ۴٨٠۵٢٣/٠٠/۴٠٠ مورخ ١/١٠/١۴٠٠ بنیاد شھید و امور ایثارگران (با ھمکاری
وزارتخانه ھای علوم، تحقیقات و فناوری، بھداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان برنامه و بودجه کشور) و به استناد اصل یکصد و
سی و ھشتم قانون اساسی جمھوری اسالمی ایران، آیین نامه اجرایی ماده (٧٠) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران را به شرح

زیر تصویب کرد:

 

آیین نامه اجرایی ماده (٧٠) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران

ماده١ـ در این آیین نامه، اصطالحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:

١ـ وزارت علوم: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.

٢ـ وزارت بھداشت: وزارت بھداشت، درمان و آموزش پزشکی.

٣ـ سازمان: سازمان سنجش آموزش کشور.

۴ـ بنیاد: بنیاد شھید و امور ایثارگران.

۵ ـ مرکز: مرکز سنجش آموزش پزشکی کشور.

۶ ـ دانشگاه: دانشگاه ھا، مراکز و مؤسسات آموزش عالی، پژوھشی و فرھنگستان  ھا

و پارک ھای علم و فناوری دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارت علوم و وزارت بھداشت و سایر مراجع قانونی.

٧ـ آزمون سراسری: آزمونی که سازمان برای داوطلبان دارای گواھینامه دوره پیش دانشگاھی (نظام سالی واحدی یا نیم سالی
(ترمی) واحدی) و یا دیپلم نظام آموزشی جدید (اعم از شاخه ھای نظری، فنی و حرفه ای و یا کار و دانش) و یا دیپلم دوره ھای چھار
ساله متوسطه نظام قدیم آموزش متوسطه و یا دارای مدرک کاردانی (فوق دیپلم) برای ورود به دانشگاه ھا و مؤسسات آموزش عالی

و دوره ھای فنی و حرفه ای برگزار می نماید.

٨ ـ دانشگاه آزاد: دانشگاه آزاد اسالمی.

٩ـ آزمون ھای تحصیالت تکمیلی: آزمون ھای کاردانی به کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکتری تخصصی (پی اچ دی) و دستیاری
تخصصی، فوق تخصصی و فلوشیپ (دوره تخصصی تکمیلی) وزارت بھداشت.

١٠ـ فرصت مطالعاتی دانشجویی: فرصتی که از طرف معاونت پژوھشی یا آموزشی دانشگاھ ھا به دانشجویان واجد شرایط اعطا می‐
شود.

١١ـ راتبه (بورس) تحصیلی داخل و خارج از کشور: راتبه (بورس) تحصیلی که از طرف وزارت علوم و وزارت بھداشت به دانشجویان واجد
شرایط مطابق قوانین و مقررات اعطا می شود.

ماده٢ـ مشمولین این آیین نامه به شرح زیر می باشند:
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١ـ مشمولین سھمیه بیست و پنج درصدی (٢۵%): ھمسر و فرزندان شاھد، جانبازان بیست و پنج درصد و باالتر، آزادگان و ھمسر و
فرزندان آزادگان و ھمسر و فرزندان جانبازان بیست و پنج درصد و باالتر

٢ـ مشمولین سھمیه پنج درصدی (۵%): جانبازان زیر بیست و پنج درصد، ھمسران و فرزندان جانبازان زیر بیست و پنج درصد و
ھمسران و فرزندان رزمندگان با حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبھه.

تبصره١ـ تأییدیه ھمسران و فرزندان شھید، جانبازان، آزادگان و ھمسر و فرزندان جانبازان و ھمسر و فرزندان آزادگان موضوع این ماده
به عھده بنیاد است.

تبصره٢ـ رزمندگان موضوع این ماده توسط وزارت دفاع و پشتیبانی نیروھای مسلح (دبیرخانه رزمندگان) تأیید می شود. وزارت دفاع و
پشتیبانی نیروھای مسلح موظف است از طریق سامانه برخط استعالم موضوع این تبصره را اجرا نماید.

تبصره٣ـ در صورتی که مشمولین سھمیه پنج درصدی با تغییر وضعیت، مشمول سھمیه بیست و پنج درصدی شوند، از مزایای
سھمیه بیست و پنج درصدی موضوع این ماده بھره مند می شوند.

ماده٣ـ مشمولین صرفاً یکبار در ھر مقطع/آزمون سراسری و تحصیالت تکمیلی می توانند در دوره روزانه دانشگاھ ھای دولتی از
سھمیه استفاده نمایند. چنانچه پس از قبولی و ثبت نام در رشته محل مذکور از ادامه تحصیل انصراف نمایند و یا ثبت نام ننمایند،

مجدداً حق استفاده از سھمیه در آن مقطع تحصیلی را ندارند.

ماده۴ـ استفاده مجدد مشمولین پذیرفته شده در ھر مقطع/آزمون سراسری و تحصیالت تکمیلی در دوره ھای شبانه (نوبت دوم)، پیام
نور، غیرانتفاعی، پردیس بین الملل، خودگردان، دانشگاه آزاد و سایر دوره ھای شھریھ پرداز از سھمیه مشمولین این آیین نامه در صورت

انصراف عالوه بر ماده (٣) این آیین نامه حداکثر تا یکبار دیگر بالمانع است.

ماده۵ ـ مالک استفاده از سھمیه در ھر سال تا اتمام زمان انتخاب رشته ھمان سال است و ھرگونه تغییر یا اصالح سھمیه پس از آن
امکان پذیر نیست.

ماده۶ ـ سازمان، مرکز و دانشگاه آزاد مکلفند در خصوص مشمولین سھمیه پنج درصدی ابتدا در سھمیه مناطق و آزاد گزینش و در
صورت عدم قبولی در سھمیه پنج درصدی گزینش نمایند.

ماده٧ـ مشمولین سھمیه پنج درصدی از مانده ظرفیت سھمیه بیست و پنج درصدی ایثارگری بھره مند می شوند.

ماده٨ ـ سازمان، مرکز و دانشگاه آزاد مکلفند به منظور نظارت بنیاد و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروھای مسلح (دبیرخانه رزمندگان) بر
اعمال سھمیه مشمولین ھمه ساله نسبت به ارایه اطالعات نتایج آزمون ھای سراسری مربوط بعد از اعالم نتایج نھایی و براساس
اطالعات درخواستی حسب مورد از بنیاد و یا وزارت دفاع و پشتیبانی نیروھای مسلح (دبیرخانه رزمندگان) اقدام نمایند. بنیاد و وزارت
دفاع و پشتیبانی نیروھای مسلح (دبیرخانه رزمندگان) نیز مکلفند تا قبل از پایان سال تحصیلی فھرست پذیرفته شدگان مورد تأیید را

به دانشگاه و دانشگاه آزاد اعالم نمایند.

ماده٩ـ اعمال حداقل ھفتاد درصد (٧٠%) نمره آخرین فرد پذیرفته شده در پذیرش آزاد و نمره مصاحبه دانشگاه حسب مورد، در
آزمون ھای تحصیالت تکمیلی برای مشمولین شامل تمامی مراحل آزمون ھای ورودی اعم از آزمون کتبی، مصاحبه و نمره نھایی است.

ماده١٠ـ در آزمون ھای تحصیالت تکمیلی که برای پذیرش دانشجو در یک رشته/گرایش از بیش از یک کد/ رشته امتحانی انجام می
شود و امکان اعمال سھمیه در ھر یک از کد/ رشته ھای امتحانی وجود ندارد، مجموع ظرفیت کد/ رشته برای تعیین سھمیه بیست و

پنج درصد در نظر گرفته شود.

ماده١١ـ تشخیص و احراز سوءاستفاده از نسبت با مشمولین برای بھره مندی از مزایای این آیین نامه توسط دستگاه ذیربط انجام و
موضوع به کمیسیون موارد خاص سازمان ارسال می گردد. در صورت تأیید کمیسیون مذکور، ضمن محرومیت ایثارگر موضوع این ماده و
داوطلب از بھره مندی از مزایای این آیین نامه، قبولی وی ابطال و چنانچه در حال تحصیل باشد از ادامه تحصیل منع و در صورتی که

موفق به اخذ مدرک تحصیلی شده باشد، مدارک آنان ابطال می شود.

تبصره ـ شیوه نامه این ماده توسط کمیسیون موارد خاص سازمان تدوین و ابالغ می شود.

ماده١٢ـ دانشگاھ ھا موظفند بیست و پنج درصد (٢۵%) ظرفیت راتبه (بورس ) ھای تحصیلی داخل و خارج از کشور و بیست و پنج
درصد (٢۵%) فرصت ھای مطالعاتی دانشجویی را به ایثارگران مشمول این آیین نامه اعطا نماید.

نظارت بر حسن اجرای این آیین نامه بر عھده بنیاد است و دستگاه ھای اجرایی ذی ربط موظف به ھمکاری با بنیاد می باشند. ماده١٣ـ 

معاون اول رئیس جمھور ـ محمد مخبر

 


