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رقمي به نشاني اينترنتي: www.aja.ir مراجعه نمايند.
تبصره 2: بر اس��اس  تبصره  2 ماده  10 آيين نامه  اجرايي  قانون  ايجاد تس��هيالت  ب��راي  ورود رزمندگان  و 
جهادگران  داوطلب  بس��يجي  به  دانش��گاه ها و مؤسسات  آموزش  عالي  مصوب 1368/2/18 هيئت محترم  
وزيران و قانون اصالح  قانون  مذكور مصوب 1371/9/11 مجلس  محترم  شوراي  اسالمي ، داوطلبان��ي  كه  
از س�ال  1368 به  بعد يك  نوبت  با سهميه  رزمندگان  در آزمون هاي  ورودي  پذيرفته  شده اند، در صورتي  كه  
داراي  حداق�ل  مدت  12 ماه  حضور داوطلبانه  در جبهه هاي  نبرد حق  عليه  باطل  باشند، با توجه به تذكر مهم 
فوق مي توانند در اين  آزمون  با سهميه  رزمندگان  شركت  نمايند. در غير اين  صورت  حق  استفاده  از سهميه  

رزمندگان  در اين آزمون  را نخواهند داشت .
تبصره 3: آن  دسته  از داوطلباني  كه  با استفاده  از سهميه  رزمندگان  يكبار در مقطع كارداني  و يك بار هم  در 
مقطع كارشناسي  ناپيوسته  پذيرفته  شده اند، در صورتي  كه داراي  حداقل مدت  18 ماه حضور داوطلبانه  در 

جبهه هاي  نبرد حق  عليه  باطل  باشند، مي توانند در اين  آزمون  با سهميه  رزمندگان  شركت  نمايند. 
تبصره 4: آن  دسته  از داوطلباني  كه  با استفاده  از سهميه  رزمندگان  يك بار در مقطع كارداني ، يك بار هم  
در مقطع كارشناس��ي  ناپيوس��ته  و يك بار در مقطع كارشناسي ارشد ناپيوسته پذيرفته  شده اند، در صورتي  
كه داراي  حداقل مدت 24 ماه حضور داوطلبانه  در جبهه هاي  نبرد حق  عليه  باطل  باشند، مي توانند در اين  

آزمون  با سهميه  رزمندگان  شركت  نمايند.
 )Ph.D( داوطلبان  واجد ش��رايط كه با استفاده از س��هميه رزمندگان در آزمون هاي  ورودي  مقطع دكتري
 سنوات  گذشته  شركت  كرده اند الزم است براي  استفاده  از سهميه  رزمندگان  در اين آزمون طبق توضيحات 

فوق عمل نمايند.
ب( س�هميه ايثارگران: »جانبازان 25% و باالتر و همس��ر و فرزندان آنان«، »جانبازان زير 25% و همسر و 
فرزندان آنان«، »آزادگان  و همسر و فرزندان  آنان«، »همسر و فرزندان رزمندگان با حداقل شش ماه حضور 
داوطلبانه در جبهه« و همچنين  »همس��ر و فرزندان  ش��هدا و مفقوداالثر« براي  استفاده  از سهميه  ايثارگران  
بايستي نسبت به تكميل بند مربوط در تقاضانامه ثبت نامي اقدام نمايند و در صورت تأييد ارگان مربوط، در 

اين آزمون در سهميه ايثارگران گزينش مي گردند.
با توجه به تصويب »قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران )1400-
1396(« در تاريخ 1395/12/14 توسط مجلس شوراي اسالمي، ماده 90 اين قانون عالوه بر ماده 70 »قانون جامع 
خدمات رساني به ايثارگران« و اصالحيه بعدي آن در ماده 47 »قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از 

مقررات مالي دولت )2(« در اين آزمون اجرا و گزينش داوطلبان براساس اين قوانين صورت مي گيرد. 
براساس قوانين فوق:

1- بيس��ت و پنج درصد )25%( ظرفيت هر كدرش��ته محل به »همس��ر و فرزندان  ش��هدا و مفقوداالثر«، 
»آزادگان  و همس��ر و فرزندان  آنان«، »جانبازان 25% و باالتر و همس��ر و فرزندان آنان« اختصاص دارد. 

)سهميه ايثارگران 25% ظرفيت(
2- پن��ج درصد )5%( ظرفيت هر كدرش��ته مح��ل نيز به »جانبازان زير 25% و همس��ر و فرزندان آنان« 
و »همس��ر و فرزندان رزمندگان با حداقل ش��ش ماه حضور داوطلبانه در جبهه« اختصاص دارد. )سهميه 

ايثارگران 5% ظرفيت(
تذکر: طبق تبصره بند الف ماده 90 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري 
اسالمي ايران، در صورتي كه سهميه 25 درصدي ايثارگران توسط داوطلبان مشمول سهميه فوق تكميل نشود، 
خالي مانده آن، ابتدا به مش��مولين سهميه 5 درصدي ايثارگران كه شرايط و حدنصاب الزم را داشته باشند، 

تخصيص يافته و اگر باز هم اين ظرفيت خالي ماند، باقيمانده آن به داوطلبان سهميه آزاد اختصاص مي يابد.
تذکرات مهم:

1- براس��اس قوانين مذكور حدنصاب نمره ايثارگران )اعم از ايثارگران مش��مول ظرفيت 25 درصدي و يا 
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5 درصدي( 70% نمره آخرين فرد پذيرفته شده در گزينش آزاد در هر كدرشته محل و حدنصاب نمره 
رزمندگان 80% نمره آخرين فرد پذيرفته شده در گزينش آزاد در هر كدرشته محل مي باشد.

2- بر اساس مصوبه  دهمين  جلسه  شوراي  سنجش  و پذيرش  دانشجو  در دوره هاي تحصيالت تكميلي  مورخ  
97/12/18 ، ظرفيت سهميه  ايثارگران 5 درصد و 25 درصد در هر كدرشته محل  درصورتي اختصاص مي يابد 
كه امكان گرد كردن رياضي حاصل  ضرب س��هم در ظرفيت وجود داش��ته و مقدار اعشاري حاصل بزرگتر از 
0/5 باشد. به عبارت ديگر اگر مقدار اعشار كمتر يا مساوي نيم باشد به عدد صحيح كوچكترگرد خواهد شد.

3- سهميه هاي فوق براساس قوانين و مقررات موجود بوده و در صورت هرگونه تغيير در اين سهميه ها توسط 
مراجع ذي صالح، ضوابط و مقررات اعمالي اطالع رساني خواهد شد.

4- حدنصاب نمره در تمامي مراحل آزمون لحاظ مي شود.
5- بر اس��اس مصوبه چهارمين جلسه شوراي سنجش و پذيرش دانشجو در دوره هاي تحصيالت تكميلي 
مورخ 1395/10/18 آن  دسته  از داوطلباني  كه  با استفاده از سهميه رزمندگان و ايثارگران يك بار در دوره 
روزانه آزمون دكتري )Ph.D( پذيرفته شده باشند، حق استفاده مجدد از سهميه ايثارگران و رزمندگان در 

آزمون هاي سال هاي بعد در همان مقطع را نخواهند داشت.
6- بر اس��اس مصوبه چهارمين جلسه شوراي س��نجش و پذيرش دانشجو در دوره هاي تحصيالت تكميلي مورخ 
1395/10/18، آن دسته از داوطلبان سنوات قبل كه با استفاده از سهميه هاي شاهد و ايثارگر در رديف پذيرفته شدگان 
رش��ته هاي تحصيلي دوره هاي غيرروزانه )ش��هريه پرداز( از جمله نوبت دوم »شبانه« و نيمه حضوري دانشگاه ها و 
مؤسسات آموزش عالي، دانشگاه پيام نور، مؤسسات آموزش عالي غيردولتي و غيرانتفاعي،دانشگاه آزاد اسالمي ويا 
دوره هاي مشترک، مجازي و پرديس خودگردان قرار گرفته اند، در صورت انصراف از رشته قبولي خود فقط يك بار 

ديگر، مجاز به استفاده مجدد از سهميه هاي مربوط در آزمون هاي سال هاي بعد در همان مقطع خواهند بود.
 شرايط استفاده مجدد از سهميه ايثارگران براي رشته هاي تحصيلي دانشگاه آزاد اسالمي، همانند ضوابط 

مربوط به دوره هاي غير روزانه مي باشد.
سهميه  مربيان :

1- بر اس��اس قانون »برقراري عدالت آموزش��ي در پذيرش دانش��جو در دوره هاي تحصيالت تكميلي و 
تخصصي مصوب مورخ 1389/1/29 مجلس شوراي اسالمي«، ده درصد )10%( سهميه مازاد بر ظرفيت 
)حداقل يك نفر( در هركدرشته محل براي مربيان رسمي قطعي و يا رسمي آزمايشي تمامی دانشگاه ها 
و مؤسسات آموزش عالي )دولتي و غيردولتي( و همچنين دانشگاه آزاد اسالمي، به شرط كسب حداقل 
هشتاد درصد )80%( نمره آخرين فرد پذيرفته شده در گزينش آزاد، اختصاص مي يابد. حدنصاب نمره در 

تمامي مراحل آزمون لحاظ مي شود.
2- داوطلب مربی در صورتی می تواند ادامه تحصيل دهد، كه دانشگاه محل خدمت وي موافقت كند. 

3- موافقت دانشگاه محل خدمت بايد قبل از ثبت نام در آزمون اعالم شود.
4- داوطلبان پذيرفته ش��ده با استفاده از سهميه مربی )مازاد بر ظرفيت( در كليه دوره های روزانه و غيرروزانه 
ملزم به پرداخت شهريه می باشند و پرداخت اين شهريه در صورت نياز دانشگاه محل خدمت به تخصص ايشان 
با رعايت آيين نامه های داخلی و امكان انجام تعهدات بعد از فارغ التحصيلی، حداكثر به مدت چهار و نيم س��ال 

براساس مصوبه هيأت امنا برعهده دانشگاه محل خدمت و در غير اين صورت برعهده خود مربی می باشد.
5- مربيان پيمانی می توانند با موافقت دانشگاه محل خدمت و استفاده از ظرفيت عادی همانند ساير داوطلبان در 
آزمون شركت نموده و پذيرفته شوند و مأموريت آموزشی اين پذيرفته شدگان وفق مقرات داخلی دانشگاه خواهد 
بود. الزم به ذكر است اين داوطلبان همانند داوطلبان آزاد ملزم به پرداخت شهريه در دوره های غيرروزانه می باشند.

6- مربيان رسمی قطعی يا رسمی آزمايشی كه در ظرفيت عادی دوره های غيرروزانه )شهريه پرداز( پذيرفته 
شوند، همانند ساير داوطلبان ملزم به پرداخت شهريه هستند.


