
و ايثارگر و دفاتر امور دانشجويان شاهد و شرح وظايف ستاد ها آيين نامه تشكيالت

 دانشگاه ها ومراكز آموزش عالي

:مقدمه

 شوراي عالي 162و153، 151،152تصريح شده در اساسنامه طرح كه در جلسات.به منظور تحقق اهداف طرح شاهد

ب و بر اساس و ماده8ندرج ار ماده انقالب فرهنگي به تصويب رسيده است و برنامه شاهد و اختيارات شوراي طرح  وظايف

به شرح مندرج در اين آيين نامه تشكيل 19 و ايثارگر دانشگاه ، ستاد شاهد  شرح وظايف ستادمركزي شاهد آموزش عالي

و پرورش ـوزارت علوم به عنوان بازوي اجرايي ستادهاي مركزي وزارت آموزش و فناوري ووزرات تحقيقات. مي شود تا

و ايثارگر دانشگاه ها را به امور دانشجويان شاهد و رسيدگي ، مسئوليت اريه خدمات و آموزش پزشكي ، درمان بهداشت

و ستاد هاي مركزي شاهد برعهده  مطابق با سياست ها وبرنامه هاي مصوب ستاد برنامه ريزي امور فرهنگي فرزندان شاهد

.گيرد

ـ اهداف :الف

و ايثارگرـ ارايه1 به دانشجويان شاهد و مناسب . خدمات شايسته

و اجتماعي در جهت رشد2 ، فرهنگي و ايثارگر درعرصه هاي علمي ـ زمينه سازي براي مشاركت فعاالنه دانشجويان شاهد

.و تعالي بيشتر آنان

و شهادت3 و ترويج فرهنگ ايثار و ايثارگران .ـ بزرگداشت ايثارگري شهدا

ـ تعا :ريفب

و ايثارگر1 :ـ دانشجوي شاهد

و و آموزشكده تحت پوشش وزارت آموزش به كليه دانشجويان دانشگاه ها و ايثارگر در اين آيين نامه دانشجوي شاهد

ـ بهداشت  مي. پرورش و فناوري كه در يكي از موارد زير صدق كنند اطالق ، تحقيقات و علوم و آموزش پزشكي درمان

. شود 

و جانبازانـ فرزندا و همسران شهدا آزادگان .و باالتر%50ن

و جانبازان ، آزادگان .و باالتر25ـ رزمندگان

:ـ وزارت2

و پرورش3هر يك از و آموزش و آموزش پزشكي ، وزارت بهداشت ،درمان و فناوري ، تحقيقات  وزارت علوم

و ايثارگر و تشكيالت ستاد شاهد ـ اركان :ج



و ايثارگر وزارتـ ستاد مركز1 :ي شاهد

و و شرح وظايف ستاد مركزي وزارت بر اساس اساسنامه طرح شاهد مصوب شوراي عالي انقالب فرهنگي تركيب اعضا

و برنامه شاهد خواهد بود  . شوراي طرح

و ايثاگر دانشگاه2 :ـ ستاد امور دانشجويان شاهد

: اعضاي ستاد دانشگاه ها•

)د رييس ستا(ـ رييس دانشگاه

ـ معاون آموزشي

ـ معاون دانشجويي

و امور ايثارگران استان  ـرييس سازمان بنياد شهيد

و ايثاگر )دبير ستاد(ـمدير دفتر امور دانشجويان شاهد

ـ مدير كل امور آموزشي دانشگاه

و امور ايثار گران استان ـ معاون فرهنگي بنياد شهيد

ـ يك نفر از استادان مشاور

گرـ يك نفر و ايثار . از دانشجويان شاهد

، در اولين جلسه ستاد دانشگاه با لحاظ كردن موارد زير:1تبصره و پيگيري مصوبات آن آيين نامه داخلي تشكيل جلسات

به تصويب ستاد مي رسد  و . تدوين

.كه زمان بندي آن تعيين مي شود) دو جلسه براي هر نيمسال( جلسه4تشكيل ساالنه حداقل*

. در اولين جلسه ستاد يكي از معاونين دانشگاه به عنوان نايب رييس ستاد انتخاب مي شوند*

و ، دبير كل3جلسه در حضور رييس يا نايب رييس و تصميمات آن با راي موافق اكثريت نسبي  عضو ديگر رسميت داشته

به تصويب مي رسد . اعضا

شا* و دانشجوي و كار انتخاب استاد مشاور . هد در ستاد دانشگاه مشخص مي گردد ساز

و مراكز تربيت معلم تابع:2تبصره و آموزشكده هاي فني و ايثارگر در دانشگاه و شرح وظايف ستاد شاهد تركيب اعضاء

و پرورش در ستاد مركزي شاهد آن وزارت تعيين خواهد شد  . وزارت آموزش

و ايثارگر وزارت3 :ـ اداره كل شاهد

و شرح و ايثارگر ساختار و ستاد مركزي شاهد و ايثارگر در وزارتخانه تابع مقررات هر وزارتخانه  وظايف ادارت كل شاهد

.آن خواهد بود



و ايثارگر دانشگاه4 :ـ دفتر امور دانشجويان شاهد

و ايثارگر دانشگاه عهده دا و ايثارگر دانشگاه به عنوان دبير خانه ستاد شاهد ر مسوليت هاي دفتر امور دانشجويان شاهد

.مربوط است

ـ شرح وظايف د

و ايثارگر دانشگاه :ـ شرح وظايف ستاد شاهد

، آيين نامه1 ، فعاليت ها ، برنامه ها و يا طرح ها و برنامه ـ برنامه ريزي وزمينه سازي براي اجراي مصوبات شوراي طرح

، ستاد و دستور العمل هاي ابالغ شده از سوي ستاد برنامه ريزي و ايثارگر ها  مركزي يا اداره كل امور دانشجويان شاهد

. وزارت

و ايثاگر2 و فعاليت هاي ويژه فرهنگي براي دانشجويان شاهد ، برنامه ها و تدوين طرح ها .ـ تنظيم

و ايثارگران3 و بزرگداشت مقام شهيدان و تدوين فعاليت هاي ترويج فرهنگ ايثارو شهادت .ـ تنظيم

و تدوي4 و بهبودـ طراحي و ايثارگر و ارتقاء وضعيت آموزشي دانشجويان شاهد ن فعاليت هاي موثر براي تقويت بنيه علمي

و رفاهي ايشان ، بهداشتي . سطح امور فرهنگي

و ايثارگر به ويژه5 و رفاهي دانشجويان شاهد و تدوين فعاليت هاي ثمر بخش براي كاهش مشكالت عاطفي ـ طراحي

. دانشجويان غير بومي

و نهادهاي ذيربط در برنامه هاي ويژه6 ، اساتيد و تدوين فعاليت هاي مناسب بمنظور جلب مشاركت داشنجويان ـ طراحي

و ايثاگر . دانشجويان شاهد

و همكاري تشكيالت آموزشي7 و ايثارگر با همفكري و مشكالت در روند ادامه تحصيل دانشجويان شاهد ـ رفع موانع

و تسهيالت آموزشي موجود . دانشگاه وبا استفاده از آيين نامه ها

هر8 و ايثاگر در پايان و رفاهي دانشجويان شاهد ، بهداشتي ، فرهنگي و ارزيابي تحليلي وضعيت آموزشي ـ نظارت

و تعالي ايشان و مناسب براي رشد و برنامه هاي و ارايه طرح . نيمسال

ك9 و ايثاگر دانشگاهـ نظارت بر عملكرد اداره .ل امور دانشجويان شاهد

و نظارت برهزينه كرد آن 10 و ايثارگر دانشگاه ، شاهد .ـ تصويب بودجه ريزي دفتر امور

و ايثارگر دانشگاه .ـ شرح وظايف دفاتر شاهد

و دستور العمل هاي ارسالي از ستاد مركزي يا اداره1 ، آيين نامه ها ، طرح ها كل امور دانشجويان شاهدـ اجراي برنامه ها

.و ايثارگر وزارت 

و ايثار گر دانشگاه2 و اجراي مصوبات ستاد شاهد .ـ پيگيري



و ايثارگر دانشگاه در صورت لزوم بمنظور اتخاذ تصميم مناسب3 به ستاد شاهد .ـ انعكاس مشكالت

و زير مجموعه هاي4 و ايثاگر و ارتباط موثر با اعضاي ستاد شاهد .معاونت هاي عضوـ هماهنگي

.ـ انجام امور محوله از سوي رياست دانشگاه5

و ارايه پيشنهاد بودجه ساالنه به ستاد دانشگاه6 .ـ تنظيم

و فعاليت هاي مصوب از همه منابع ممكن7 و جذب اعتبارات بمنظور پيشبرد برنامه ها .ـ پيگيري

از8 . وزارتـ انجام امور مالي دفتر طبق دستور العمل هاي ابالغي

و خدمات9 ، تسهيالت و ايثارگر براي بهره مندي از امكانات به دانشجويان شاهد .ـ اطالع رساني

و ايثارگر 10 و سالمت دانشجويان شاهد ، رفاهي ، فرهنگي .ـ تهيه بانك اطالعاتي جامع از وضعيت آموزشي

، باشناساي11 و گروه هاي درسي و دوره هاي تقويتي وـ برگزاري كالس و جلب همكاري اعضاي هيات علمي ي

و استاد مشاور . دانشجويان موفق در راستاي اجراي طرح تقويت بنيه علمي

.ـ تهيه طرح هاي تقويت بنيه علمي دانشجويان ايثارگر بمنظور پيشنهاد به ستاد براي تصويب 12

م13 به دانشجويان در معرض خطر از نظر افت تحصيلي با انجام و حمايت هايـ توجه خاص شاوره هاي تحصيلي

.آموزشي بمنظور كاهش مشكالت تحصيلي 

.ـ اجراي كامل طرح استاد مشاور 14

و اساتيد مشاور 15 و ايثارگر .ـ برگزاري كارگاه هاي آموزشي ويژه دانشجويان شاهد

.ـ اجراي فعاليت هاي فرهنگي در راستاي ترويج فرهنگ ايثارو شهادت 16

ام17 وـ پيگيري و تدارك امكانات الزم با همكاري وهماهنگي مسوالن دانشگاهي و ايثارگر ور رفاهي دانشجويان شاهد

به ايشان در چارچوب بودجه مصوب  و كمك آموزشي .نهاد هاي ذيربط وارايه خدمات رفاهي

د18 و فرهنگي و ايثارگر براي حضور فعال در برنامه هاي علمي و جامعهـ جلب مشاركت دانشجويان شاهد . انشگاه

و 19 ، ورزشي ، هنري ، فرهنگي و فعاليت هاي علمي ، مسابقات .و تشويق دانشجويان ممتاز .......ـ برگزاري مراسم

و تعريف شرح وظايف آنان20 و توجيه كاركنان دفتر .ـ تقسيم كار

و ارسال آن به اداره 21 و ساالنه در قالب معين و ايثاگرـ تهيه گزارش عملكرد شش ماهه كل امور دانشجويان شاهد

و تصويب در ستاد دانشگاه  .وزارت پس از ارايه

و رفع نواقص 22 ، بهبود عملكرد و تالش براي تقويت نقاط قوت .ـ ارزيابي فعاليت هاي اداره كل

و ساختار :هـ اعتبارات



و فعاليت هاي قيد شده از محل اعتبارات وزا1 ،ـ هزينه اجراي طرح هاي مصوب و امور ايثارگران رت وسازمان بنياد شهيد

و مشاركت داوطلبانه افراد يا موسسات حقيقي تامين خواهد شد  . بودجه هاي عمومي هر دانشگاه

:1تبصره

و هماهنگي هاي بعمل آمده آن و امور ايثارگران بر اساس توافقات تامين بودجه از محل اعتبارات سازمان بنياد شهيد

و ايثاگر وزارت صورت مي پذيرد سازمان با ادا . ره كل شاهد

:2تبصره

و هزينه هاي جاري آن مانند پرداخت حق و ايثارگر دانشگاه ها تامين تجهيزات مورد نياز اداره كل امور دانشجويان شاهد

و اعتبارات ارس ، حقوق رد ستمزد كاركنان از محل اعتبارات دانشگاه تامين مي شود الي ستاد مركزي الجلسه اعضاي ستاد

و فعاليت ها شود  . بايد تنها صرف اجراي برنامه ها

و ستاد موظف است ساالنه تراز و ايثارگر دانشگاه برعهده ستاد دانشگاه خواهد بود نظارت بر عملكرد مالي اداره كل شاهد

و ايثارگر وزرات ارسال نمايد  به اداره كل شاهد .مالي خود را طبق فرمهاي مربوط

ن3 و ايثارگر دانشگاه بر اساس مصوبه مورخـ و اداره كل امور دانشجويان شاهد مودار پيشنهادي تشكيالت ستاد

و تصويب12/6/71 ، اين نمودار بر اساس وضعيت هر دانشگاه توسط هيئت امناي دانشگاه بررسي و بشرح زير مي باشد

:خواهد گرديد

:موارد قابل توجه

و اجراي فعاليت هاي محوله موفق ـاعضاي آن دسته از ستاد1 و ايثاگر دانشگاه ها كه در تشكيل جلسات  هاي فعال شاهد

و ايثارگر وزارت از سوي ستاد برنامه ريزي امور تحصيلي فرزندان شاهد مورد به تشخيص ستاد مركزي شاهد تر بوده اند

. تقدير قرار خواهند گرفت 

و پيگيري2 . اين آيين نامه را عهده دار خواهد بودـ رييس دانشگاه مسوليت حسن اجرا

، و5اي آيين نامه در يك مقدمه و49 بخش و برنامه به تصويب3/12/83 تبصره در جلسه مورخ4 بند  شوراي طرح

و بخشنامه هاي مغاير با آن فاقد اعتبار مي باشد و كليه آيين نامه ها و از تاريخ ابالغ قابليت اجرا داشته . رسيده


