
 

  
   ادارات کل ستادها و سازمانی  ساختار، و شرح وظایفی، یاجراآیین نامه 

  امور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی
  تحت پوشش وزارت علوم، تحقیقات و فناوري

  
  

  مقدمه
) ره(حضرت امام خمینـی  بنیانگذار نظام مقدس جمهوري اسالمی ایران با عنایت به فرامین   

  درخصـوص رســیدگی   )مدظلـه العـالی  (خامنـه اي  ... و رهبـر فرزانـه انقـالب حضـرت آیــت ا    
  همــه جانبــه بــه امــور آموزشــی، فرهنگــی، و رفــاهی یادگــاران معــزز شــهدا و ایثــارگران،   
ــی         ــی و فرهنگ ــطح علم ــاء س ــزان و ارتق ــن عزی ــه ای ــته ب ــدمات شایس ــه خ   و ضــروت ارائ

   20/12/70مـــورخ  274صــوبه جلســـه  دانشــجویان معـــزز شــاهد و ایثـــارگر، و پیـــرو م  
شوراي عالی انقالب فرهنگی، و همچنین بدنبال اصالحیه اساسنامه طرح شاهد مصوب جلسه 

شوراي عالی  9/8/85مورخ  592براساس تفویض جلسه (شوراي معین  23/8/85مورخ  152
ــی  ــالب فرهنگــ ــجویان    ) انقــ ــور دانشــ ــل امــ ــت اداره کــ ــیس و تقویــ ــورد تأســ   در مــ

ه عنوان مرجعـی بـراي رسـیدگی بـه امـور آموزشـی،       ب(ر در کلیه دانشگاه ها شاهد و ایثارگ
این آیین نامه که متناسب بـا   ،)شاهد و ایثارگرمعزز پژوهشی، فرهنگی، و رفاهی دانشجویان 

  نیازهاي جدید جامعـه شـاهد و ایثـارگر تـدوین گردیـده اسـت، پـس از تاییـد سـتاد مرکـزي           
ــوم، تحقیقــ    ــارگر وزارت عل ــاهد و ایث ــه ریــزي     ش ــتاد برنام ــین س   ات، وفنــاوري و همچن

شـوراي طـرح و برنامـه شـاهد بـه       30/5/86امور فرهنگی فرزندان شاهد، در جلسـه مـورخ   
  .از تاریخ تصویب الزم االجرا می باشد و تصویب نهائی رسیده است

   
  
  

 اهداف
  .ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و حفظ و حراست از آثار و پیام شهیدان و ایثارگران  - 1
ــدمات   - 2 ــه خ ــت    شایســته  ارائ ــظ عــزت و کرام ــا حف ــاهد و ایثــارگر   ب ــه دانشــجویان ش    ب

 .آنانآموزشی، فرهنگی و رفاهی در راستاي ارتقاي وضعیت 
دانشـجویان شـاهد و ایثـارگر در عرصـه هـاي علمـی،       زمینه سازي براي مشارکت فعاالنـه    - 3

 .آنانفرهنگی، پژوهشی، تحقیقاتی و اجتماعی در جهت رشد و تعالی بیشتر 



 

  
  
  
 

  :تعاریف
  تســهیالت ایــن آیــین نامــه متناســب بــا مــواد آن بــه دانشــجویان شــاهد و ایثــارگر ذیـــل                     
 :تعلق می گیرد         

 )و باالتر% 50شهید، جاوید االثر، آزاده، جانباز (فرزند  -1

 به باال% 70جانباز  -2

 )و باالتر% 50شهید، جاوید االثر، آزاده جانباز (همسر  -3

 و باالتر% 25ن جانبازا -4

 )با حداقل شش ماه سابقه اسارت(آزادگان  -5

 جانبازي و سه ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه % 15جانباز با حداقل  -6

  رزمنده با حداقل سابقه حضور داوطلبانه شش ماه متوالی و یا نه ماه متناوب در جبهه  -7
 

 
 ارکان و تشکیالت - فصل اول

 دانشگاه اهد و ایثارگرستاد امور دانشجویان ش .الف    
  و مؤسســه در هــر دانشــگاه  شــاهد و ایثــارگرامــور دانشــجویان ســتاد   -1مــاده   

  :آموزش عالی با ترکیب اعضاء و شرح وظایف زیر تشکیل می شود                
  )رئیس ستاد ( رئیس دانشگاه  .1
   معاون آموزشی .2
 فرهنگی _معاون دانشجویی  .3
   ور ایثارگران استانسازمان بنیاد شهید و ام رئیس .4
  ) دبیر ستاد (امور دانشجویان شاهد و ایثارگر  کلمدیر .5
  انشگاهد مدیر کل امور آموزشی .6
 شهید و امور ایثارگران استان  معاون فرهنگی بنیاد .7
  آموزش عالی سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران استان/ رئیس اداره آموزش .8
 تاد و حکم رئیس دانشگاهبا معرفی دبیر سمشاور  اتید یک نفر از اس .9

 با معرفی دبیر ستاد و حکم رئیس دانشگاه نفر از دانشجویان شاهد و ایثارگردو   .10



 

  :1تبصره
  معـاونین، مـدیران و سـایر افـراد صـاحب       مـی توانـد براسـاس دستورجلسـه از      سـتاد  دبیر

  حسـب مـورد بـراي شـرکت درجلسـه دعـوت        و بنیاد شهید و امور ایثـارگران نظر دانشگاه 
  .ه عمل آوردب

  :2تبصره
    اولـین جلسـه سـتاد دانشـگاه      نامه داخلی تشکیل جلسـات و پیگیـري مصـوبات آن، در    آیین
  .رسد تصویب می به

  :3تبصره
    کـه  ) دو جلسـه بـراي هـر نیمسـال    (با حضور ریاسـت سـتاد   جلسه  4تشکیل ساالنه حداقل 

شـاهد و ایثـارگر وزارت    و به اداره کل امـور دانشـجویان   تعیینتوسط ستاد بندي آن  مانز
  .می گردد، الزامی استمتبوع اعالم 

  :4تبصره
      بـه عنـوان نایـب رئـیس     می باشـد،  عضو ستاد شاهد و ایثارگر دانشگاه که یکی از معاونین 
  که در هر صورت مصـوبات جلسـه توسـط ریاسـت دانشـگاه ابـالغ        گردد  ستاد انتخاب می

  .گرددمی 
  : 5تبصره

اصفهان، فارس و خراسان رضوي، رئیس بنیـاد منطقـه مربوطـه بـه      در استان هاي تهران،
  .جاي رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران استان می تواند در جلسات شرکت نماید

  : 6تبصره
  توســـط دانشـــگاه کلیـــه مصـــوبات ســـتاد امـــور دانشـــجویان شـــاهد و ایثـــارگر       

  .گردد و الزم االجرا می باشدمی رئیس دانشگاه ابالغ 
  

  دانشگاه ره کل امور دانشجویان شاهد و ایثارگرادا. ب
  شـاهد و ایثـارگر   امـور دانشـجویان   ) و یـا حسـب مـورد اداره یـا گـروه     ( کلاداره  -2ماده      

ــا                      ــه ه ــین نام ــا، آی ــیس دانشــگاه و براســاس دســتورالعمل ه ــر مســتقیم رئ   زیرنظ
  آموزشـی، پژوهشـی، فرهنگـی و رفـاهی      و شرح وظایف مربوطه، رسیدگی به امور               
 . دانشجویان شاهد و ایثارگر را بعهده دارد               

ــاده    ــدیرکل  -3م ــروه    (م ــیس گ ــا رئ ــدیر و ی ــورد م ــب م ــا حس ــور ) و ی ــجویان ام   دانش
  ایشــان مسـتقیم  نظــر انتخـاب و حکــم رئـیس دانشـگاه و زیر   شـاهد و ایثـارگر بــا                  
  .ه انجام وظیفه می پردازدب               

ــاده    ــدیرکل  -4م ــروه    (م ــیس گ ــا رئ ــدیر و ی ــورد م ــب م ــا حس ــجویان  ) و ی ــور دانش   ام
  که  داراي سـابقه ایثـارگري    شاهد و ایثارگر حتی المقدور از اعضاي هیأت علمی                
  .انتخاب می گرددباشند،                 



 

ــاده    ــدیر کــل   -5م ــ (م ــورد م ــا حســب م ــروه و ی ــیس گ ــا رئ ــور دانشــجویان ) دیر و ی   ام
ــارگر                   ــاهد و ایث ــق رأي (ش ــا ح ــاص،      )ب ــوارد خ ــی م ــیون بررس ــو کمیس   عض
  .می باشد دانشگاهو شوراي فرهنگی  شوراي آموزشی                

  
  شرح وظایف - فصل دوم

  شاهد و ایثارگر دانشگاهامور دانشجویان شرح وظایف ستاد  -  6ماده    
    هـاي ابـالغ   العمـل  هـا ودسـتور   نامه آیین مصوبات،سازي براي اجراي  ریزي و زمینه برنامه  - 1
  کـل    ادارهو مرکـزي   سـتاد ، محتـرم  وزیـر شـوراي طـرح و برنامـه شـاهد،     شده ازسـوي        
  .متبوع وزارت امور دانشجویان شاهد و ایثارگر      
  رفـــاهی دانشـــجویان  فرهنگـــی، وپژوهشــی،  نظــارت و ارزیـــابی وضـــعیت آموزشـــی،   - 2
ــه           ــرح و برنام ــه ط ــال و ارائ ــر نیمس ــان ه ــارگر در پای ــاهد و ایث ــراي    ش ــب ب ــاي مناس   ه
 .نآناو حل مشکالت تعالی  رشد و    
   ،علمـی و ارتقـاء وضـعیت آموزشـی     بنیه براي تقویت  نیازد روبرنامه هاي متدوین  طراحی و  - 3
  .ایثارگررفاهی دانشجویان شاهد و و ژوهشی، فرهنگی پ      
ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و بزرگداشـت  برنامه هاي مورد نیاز به منظور تنظیم و تدوین   -4

 .مقام شهیدان و ایثارگران
مناسب بمنظور جلب مشارکت دانشجویان، اساتید و نهادهاي برنامه هاي طراحی و تدوین   -5

  .ویژه دانشجویان شاهد و ایثارگرفعالیتهاي ذیربط در 
 .دانشگاه اداره کل امور دانشجویان شاهد و ایثارگرد نظارت برعملکر  -6
  .دانشگاه اداره کل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر بودجهبرنامه و تصویب   - 7

 
  دانشگاه  اداره کل امور دانشجویان شاهد و ایثارگرشرح وظایف  - 7ماده 

یا اداره کل هاي ارسالی ازستاد مرکزي  ها ودستورالعمل نامه آئینبرنامه ها، طرح ها، اجراي   - 1
 . متبوع شاهد و ایثارگر وزارتامور دانشجویان 



 

 
 .شاهد و ایثارگر دانشگاهامور دانشجویان  ستاداجراي مصوبات  پیگیري و  - 2
  علمـی دانشـجویان شـاهد و ایثـارگر بمنظـور پیشـنهاد بـه سـتاد           هاي تقویـت بنیـه   تهیه طرح  - 3

 .ي تصویببرا 
 .راه اندازي و تقویت کانون هاي علمی و فرهنگی ایثار در دانشگاه  -4
 .دانشگاهو ایثارگر  شاهد تنظیم و ارائه پیشنهاد بودجه ساالنه به ستاد  -5
  همــه از  بمنظــور پیشــبرد برنامــه هــا و فعالیــت هــاي مصــوب   پیگیــري و جــذب اعتبــارات  -6

 .مکنمنابع م
  شـاهد و ایثـارگر دانشـگاه    امـور دانشـجویان   تاد تنظیم تقویم سالیانه برگـزاري جلسـات سـ     - 7

   ارسال به موقع صورتجلسـات مربوطـه بـه اداره کـل امـور دانشـجویان شـاهد و ایثـارگر         و     
 .وزارت متبوع     

   ،منـدي از امکانـات   بهره برايبه دانشجویان شاهد و ایثارگر و به موقع شایسته رسانی  اطالع  - 8
 .ی، فرهنگی و رفاهیگوناگون آموزش تسهیالت و خدمات

   سـالمت دانشـجویان  و  رفـاهی فرهنگـی،  وضـعیت آموزشـی،    جامع از یاطالعات ایجاد بانک  - 9
  .با همکاري حوزه هاي مختلف دانشگاهو دانش آموختگان  شاهد و ایثارگر

   اجراي طرح تقویت بنیه علمـی دانشـجویان شـاهد و ایثـارگر از طریـق برگـزاري کالسـهاي           -10
 ...  .رسی و تقویتی، گروه هاي د 

ــتاد     -11 ــرح اس ــراي ط ــاور  اج ــاه  مش ــزاري کارگ ــی   و برگ ــاي آموزش ــی ه ــژهو پژوهش    وی
 .و اساتید مشاورشاهد و ایثارگر دانشجویان  

    هـاي   خطـر از نظـر افـت تحصـیلی بـا انجـام مشـاوره        توجه خاص به دانشجویان درمعرض   -12
 .ایشان لیبمنظور کاهش مشکالت تحصیو پژوهشی  هاي آموزشی تحصیلی و حمایت 

ــاهد       -13 ــجویان ش ــاهی دانش ــور رف ــري ام ــارگر و پیگی ــق ایث ــاري و از طری ــاهنگی  همک   هم
  .نهادهاي ذیربطسایر مسؤوالن دانشگاه و با  

   ،فرهنگی ،هاي علمی هبرنامجلب مشارکت دانشجویان شاهدوایثارگر براي حضورفعال در   -14
 .پژوهشی و حمایت و پشتیبانی از پروژه هاي تحقیقاتی آنانو  

    رزشی وعلمی، فرهنگی، هنري، در زمینه هاي ... و  مسابقاتجشنواره ها، برگزاري مراسم،    -15
 .تشویق دانشجویان ممتاز و آن مانند و 

ــرد     -16 ــزارش عملکــ ــه گــ ــه تهیــ ــل  شــــش ماهــ ــه اداره کــ ــال آن بــ ــاالنه و ارســ    و ســ
   رگران و سـازمان بنیـاد شـهید و امـور ایثـا      متبوعامور دانشجویان شاهد و ایثارگر وزارت  
  .استان 



 

 
  همکــاري و تعامــل مناســب بــا بنیــاد شــهید و امــور ایثــارگران در جهــت اجــراي مطلــوب      -17

 .برنامه هاي مصوب و در اختیار گذاشتن آمار و اطالعات مورد نیاز حسب مورد 
  
  اعتبارات و ساختار      - فصل سوم  

ــاده   ــرح   -8م ــراي ط ــه اج ــت   هزین ــوب و فعالی ــاي مص ــده از    ه ــد ش ــاي قی ــارات  ه ــل اعتب   مح
  هاي عمومی هردانشگاه و مشـارکت   ایثارگران، بودجهامورشهید و   بنیاد وعلوم وزارت                

 .حقوقی تأمین خواهد شد یاافراد یا مؤسسات حقیقی داوطلبانه                
 :1تبصره 

ــأمین بودجــه از محــل       ایثــارگران براســاس توافقــات  و اموربنیادشــهید  اعتبــاراتت
  بـین اداره کـل آمـوزش عـالی بنیـاد شـهید وامـور ایثـارگران         آمده  هاي بعمل هماهنگی و

 .پذیرد میصورت  علوم  شاهد و ایثارگر وزارتامور دانشجویان و اداره کل 
 :2تبصره

هاي جـاري   و هزینه اداره کل امور دانشجویان شاهد و ایثارگرتأمین تجهیزات موردنیاز 
د و می شودستمزد کارکنان از محل اعتبارات دانشگاه تأمین  پرداخت حقوق و مانند آن،

و  از طریق اداره کل امور دانشجویان شـاهد و ایثـارگر وزارت متبـوع    اعتبارات ارسالی 
 .ها شود ها و فعالیت برنامهاجراي صرف باید تنها بنیاد شهید و امور ایثارگران 

 
  بـه  تهیـه و  را طبق فـرم هـاي مربـوط    اره کل اددبیر ستاد موظف است ساالنه تراز مالی   -9ماده 

 .ارسال نمایدعلوم شاهد و ایثارگر وزارت امور دانشجویان اداره کل               
ــاده    در ســه و ایثــارگر دانشــگاه  امــور دانشــجویان شــاهد اداره کــل و  ،ســتادتشــکیالت  -10م

  ، که با توجه به شرایط ویـژه ي هـر   خواهد بود بشرح زیرسطح اداره کل، اداره و گروه                
  در و  ،گــرددتصــویب  بررسـی و توســط هیــأت امنـاي دانشــگاه  مــی بایسـتی  دانشـگاه                 
  .دانشگاه ها با توجه به جدول ذیل  بکار گرفته شود               

  
  تعداد دانشجوي 
  شاهد  وایثارگر

  نفر 150کمتر از   نفر 300تا  150  نفر300بیش از 

  گروه  اداره  اداره کل  سطح سازمانی
  3  5  7  )نفر( پرسنلتعداد 

  



 

  
  :1تبصره

نفـر   1حـداقل   ،دانشـجوي شـاهد و ایثـارگر دانشـکده هـا     نفـر   50الزم است بـه ازاي هـر   
در کارشناس جهت رسیدگی به مسـایل آموزشـی، پژوهشـی، فرهنگـی، و رفـاهی ایشـان       

  .به کار گرفته شوددانشکده مورد نظر 
  :2تبصره

مشـمول  از نظـر تعـداد دانشـجویان     5/0با ضریب خاص تحصیالت تکمیلی دانشگاه هاي 
  .می باشندجدول فوق 

  :3تبصره
  اداره کل امور دانشـجویان شـاهد و ایثـارگر    (ساختار پیشنهادي براي سطح یک سازمانی              
  یان شـاهد و ایثـارگر   اداره امـور دانشـجو  (به شـرح زیـر اسـت کـه در سـطح دو      ) دانشگاه            
                             نیز می بایستی متناسـب  ) دانشجویان شاهد و ایثارگرامور گروه (و در سطح سه  )دانشگاه            
  .این آیین نامه توسط دانشگاه تدوین گردد 7با وظایف موضوع ماده            

  
  

امور دانشجویان ستاد 
  شاهد وایثارگر

  نشگاهرئیس دا

امور دانشجویان کل   مدیر
  شاهد و ایثارگر

  مدیرکل معاون 

  دبیرخانه 

   مالی و اداريواحد    و پژوهشی واحد آموزشی   واحد مشاوره و راهنمائی   رفاهیواحد فرهنگی و 



 

  
 

  بدیهی است پست ها و ردیف هاي سازمانی مربوطه توسط اداره کـل پیشـنهاد و پـس از     -11ماده 
 .در ستاد براي تأیید نهایی به هیأت امناي هر دانشگاه ارسال می شودتصویب                

  رؤساي دانشگاه ها مسؤولیت نظارت بر حسن اجراي این آیین نامه را عهده دار  -12ماده 
  .ند بودخواه             

  تبصـره   11مـاده و   13فصـل و   3ایـن آیـین نامـه بـا یـک مقدمـه، اهـداف، تعـاریف و در         -13ماده 
  شوراي طـرح و برنامـه شـاهد بـه تصـویب رسـید و از تـاریخ         30/5/86در جلسه مورخ               
  .تصویب الزم االجرا می باشد               

  
  
  
  دکتر محمد مهدي زاهدي                                 دکتر حسین دهقان                

  وزیر علوم، تحقیقات و فناوري                 معاون رئیس جمهور                                                        
                                         و  رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران     
  
  
  
  دکتر عبداله جاسبی                 مهندس محمود فرشیدي                      کتر کامران باقري لنکرانید   

  رئیس دانشگاه آزاد اسالمی          وزیر آموزش و پرورش                   وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی       
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  طرح شاهداساسنامه 
  
  

  :فصل اول
  
  

  هدف - 1ماده 
سـاختن موانـع و   فرزنـدان ایثـارگران    فرزندان شـاهد و  تربیت، آموزش و رشد همه جانبه -الف

معضالت سرراه این مهم با بسیج همه امکانات رسمی کشـور و تشـویق سـرمایه هـا و امکانـات      
ساختن این  مردمی جهت فراهم آوردن شرایط مطلوب اسالمی در جهت شکوفائی فرهنگی و الگو

بمنظور آنکه رسالت بـزرگ پـدران بزرگـوار خـود را بـه دوش      » تبار خونبار«یادگاران عزیز آن 
 »ارواحنا فداه« کشند و در راه تهذیب و تحصیل خود با الهام از روح پرفتوح سربازان امام زمان 

  .ندتالش وافر نمایند و با کسب دانش و معنویت اسالمی امور جامعه خویش را بدست گیر
ربیـت و شـکوفائی اسـتعدادهاي جانبـازان، آزادگـان، همسـران آنهـا و        تسهیل در تعلـیم و ت  -ب

  همسران شهداء
  

فرزنـدان  «در این اساسنامه به فرزندان عزیز شهداء، مفقودین و اسراء بـه اختصـار   . 2ماده 
 .اطالق خواهد شد» شاهد
شده اند در حکم فرزندان شـاهد   رو باالت % 70فرزندان جانبازانی که متحمل ضایعات  -1تبصره

  .محسوب گردیده و از مزایاي ایشان بهره مند خواهد شد
درصد از مزایاي قـانونی و تسـهیالت و    50-69فرزندان آزادگان و فرزندان جانبازان  -2تبصره

خدمات آموزشی  طرح برابر ضوابطی که شوراي عالی طرح و برنامه مشخص می کند بهره منـد  
  .می شوند
درصد از تسهیالت و خدمات آموزشی طرح برابر ضوابطی  25- 49فرزندان جانبازان   -3تبصره

  .که شوراي عالی طرح و برنامه مشخص می کند بهره مند می شوند
به بـاال در ایـن اساسـنامه ایثـارگر نامیـده مـی شـوند و از        % 25آزادگان و جانبازان  -4تبصره

  ه شـوراي عـالی طـرح و برنامـه مشـخص     تسهیالت و خدمات آموزشی طرح برابر ضـوابطی کـ  
  .می کند بهره مند می شوند 
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از تسـهیالت و   بـه بـاال  % 70همسران شهداء، مفقودین و اسراء و همسـران جانبـازان    -5تبصره
خدمات آموزشی طرح برابر ضوابطی که شوراي عالی طرح و برنامه مشخص می کند بهره منـد  

 .می شوند
از تسهیالت و خدمات آموزشی طرح برابر  همسران آزادگان ودرصد  25-69همسران  -6تبصره

  .ضوابطی که شوراي عالی طرح و برنامه مشخص می کند بهره مند می شوند
  

  ارکان و تشکیالت :فصل دوم
  :ارکان و تشکیالت طرح عبارت است از    -3ماده 
 طرح و برنامه شاهدشوراي عالی  .1
  فرزندان شاهد فرهنگیستاد برنامه ریزي امور .2
 کمیسیونهاي تخصصی .3
 :عبارتند ازکه و ایثارگر  مرکزي شاهد ستادهاي .4
  وزارت علوم، تحقیقات و فناوري )1-4
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  )2-4
  و مراکز آموزش عالی وابسته وزارت آموزش و پرورش) 3-4
  دانشگاه آزاد اسالمی ) 4-4
  حوزوي )5-4

  :ترکیب و اعضاء: فصل سوم
  :شاهد مرکب است از طرح و برنامهعالی اعضاي شوراي    -4ه ماد

 رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران به عنوان رئیس شورامعاون رئیس جمهوري و  .1
 وزیر علوم، تحقیقات و فناوري .2
 شکیزوزیر بهداشت، درمان و آموزش پ .3
 وزیر آموزش و پرورش .4
  رئیس دانشگاه آزاد اسالمی .5
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  5ماده
  ستاد برنامه ریزي تشکیل شوراي عالی طرح و برنامه، و  خصصی زیر نظر کمیسیونهاي  ت  

  .تعیین می نماید مراجع مذکورمی گردد و اعضاء آنها را 
  

  :فرزندان  شاهد مرکب است از اعضاي ستاد برنامه ریزي امور فرهنگی -6ماده
 معاون فرهنگی بنیاد شهید و امور ایثارگران بعنوان رئیس ستاد .1
 وزارت علوم، تحقیقات و فناوري و رئیس ستاد مرکزي شاهد و ایثارگروزیر معاون  .2
وزارت بهداشت، درمان و آموزش  وزیر و رئیس ستاد مرکزي شاهد و ایثارگرمعاون  .3

 پزشکی
 و رئیس ستاد اجرائی شاهد مرکزي وزارت آموزش و پرورش وزیرمعاون  .4
 یاسالم و رئیس ستاد مرکزي دانشگاه آزادمعاون دانشگاه آزاد  .5
 معاون آموزشی مدیریت حوزه علمیه قم .6
 تحقیقات و فناوري, وزات علوممدیر کل شاهد و ایثارگر  .7
 درمان و آموزش پزشکی, مدیرکل شاهد و ایثارگر وزارت بهداشت .8
 مدیر کل شاهد و ایثارگر وزارت آموزش و پرورش .9

 مدیر کل آموزش عالی بنیاد شهید وامور ایثارگران  .10
 تحقیقات و فناوري, به انتخاب وزیر علوماي دانشگاهها سؤیکی از ر .11
 طرح و برنامه شاهدی العلمی شاهد یا ایثارگر با انتخاب شوراي عهیأت از اعضاي نفر   دو .12

رئیس ستاد برنامه ریزي امور فرهنگی و آموزشی فرزندان شاهد توسط رئیس  :1تبصره
  .ددشوراي عالی فرهنگی و آموزشی شاهد و از بین اعضا فوق انتخاب می گر

دبیرستاد برنامه ریزي امور فرهنگی و آموزشی فرزندان شاهد به انتخاب رئیس  :2تبصره 
 .ستاد تعیین می گردد

فرزندان شاهد و ایثارگر بعنوان  و آموزشی رئیس ستاد برنامه زیزي امور فرهنگی :3تبصره
  .شاهد می باشد فرهنگی و آموزشیدبیر شوراي عالی 
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  اساسنامه طرح شاهد
  

شوراي مشترك  29/8/69و  6/6، 23/5، /26/4مورخ  163، 153، 152، 151صوب جلسات م(
  )شوراي عالی انقالب فرهنگی حسب اختیارات تفویضی به ریاست شوراي عالی 2و  1کمیسیونهاي 

  
  :مقدمه
 ر نظامسالم اهللا علیه، رهبر کبیر انقالب اسالمی و بنیانگذا  حضرت آیت اهللا العظمی امام خمینی،        

مقدس جمهوري اسالمی ایران، به منظور رسیدگی همه جانبه به مسائل فرهنگی و تحصیلی فرزندان 
و   مسـال ، حکمـی خطـاب بـه جنـاب حجـه اال     65مـاه سـال   در تاریخ ششـم فـروردین   » شاهد«عزیز 

ایـن  المسلمین حاج آقا کروبی نماینده معظم له در بنیاد شهید انقالب اسالمی، صـادر فرمودنـد و در   
حکم از ایشان خواستند به اتفاق وزراي آموزش و پرورش و آموزش عالی طرحی به منظـور تحقـق   

  .این امر مهم تهیه نمایند
» شـاهد «فرزنـدان   اسال، سالم اهللا علیه در پاسخ به نامه تشکر متعاقب حکم مذکور، حضرت امام      

صـادر فرمودنـد کـه در آن پیـام      65 له، پیامی بسیار مهم به تاریخ هشتم اردیبهشـت سـال   به معظم
تأکیداتی ویژه مبنی بر پیگیري مجدانه امور تحصیلی و فرهنگـی فرزنـدان معظـم      )س(حضرت امام 

  .خطاب به مسئوالن کشور مبذول فرموده اند» شاهد«
به منظور جلوگیري از اطاله مقدمه، متن فرمان و همچنین متن حضرت امام خمینی سالم اهللا علیـه      
  .بخش ضمیمه آورده شده است تا درصورت نیاز مورد مراجعه قرار گیرددر 
در امـور  ) س(بمنظور تحقیق اهداف عالیه حضرت امام » شوراي عالی فرهنگی و آموزشی شاهد«   

و نیز بمنظور انسجام بخشیدن به کلیه فعالیت » شاهد«رسیدگی به امور تحصیلی و فرهنگی فرزندان 
  :اساسنامه حاضر را تدوین نموده است» فرمان«دهاي مورد خطاب هاي وزارتخانه ها و نها



 
 ٥

  
  

  :فصل اول
تربیت، آموزش و رشد همه جانبه فرزندان شاهد و برطرف ساختن موانع و معضالت : هدف )1(ماده

سرراه این مهم با بسیج همه امکانات رسمی کشور و تشویق سرمایه ها و امکانات مردمی جهـت  
لوب اسالمی  در جهت شکوفایی فرهنگی و الگـو سـاختن ایـن یادگـاران     فراهم آوردن شرایط مط

بمنظور آنکه رسالت بزرگ پدران بزرگوار خود را بـه دوش کشـند و در   » تبار خونبار«عزیز آن 
تالش وافر » ارواحنا فداه« راه تهذیب و تحصیل خود با الهام از روح پرفتوح سربازان امام زمان 

  .عنویت اسالمی امور جامعه خویش را بدست گیرندنمایند و با کسب دانش و م
  

» فرزندان شـاهد «در این اساسنامه به فرزندان عزیز شهداء، مفقودین و اسراء به اختصار  ):2( ماده
 .اطالق خواهد شد

شده اند در حکم فرزنـدان شـاهد     % 70فرزندان جانبازانی که متحمل ضایعاتی بیش از  :تبصره
  .اي ایشان بهره مند خواهد شدمحسوب گردیده و از مزای

  
  ارکان و تشکیالت: فصل دوم

  :فرهنگی و آموزشی شاهد عبارت است ازارکان و تشکیالت طرح و برنامه شوراي عالی  ):3(ماده
 شوراي طرح و برنامه امور فرهنگی و آموزشی فرزندان شاهد .1
 ستاد برنامه ریزي امور فرهنگی و آموزشی شاهد .2
 کمیسیونهاي تخصصی  .3
 )وزارت علوم، وزارت آموزش و پرورش، وزارت بهداشت، حوزوي: (هاي مرکزيستاد .4

  
  ترکیب و اعضاء: فصل سوم

  :شوراي عالی فرهنگی و آموزشی شاهد مرکب است از ):4(ماده
 معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان بنیاد شهید انقالب اسالمی به عنوان رئیس شورا .1
 وزیر علوم، تحقیقات و فناوري .2
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 بهداشت و درمان و آموزش پزشکیوزیر  .3
 وزیر آموزش و پرورش .4
 مدیر حوزه علمیه قم یا نماینده تام الختیار وي .5
ستاد برنامه ریزي آموزش فرهنگی شاهد داراي اعضایی متشکل از یک نماینده از هر کدام از  ):5(ماده

  :ارگان هاي ذیل می باشد
 معاون فرهنگی _بنیاد شهید انقالب اسالمی  .1
 معاون آموزشی _بنیاد جانبازان انقالب اسالمی  .2
 وزارت آموزش و پرورش .3
 علوم، تحقیقات و فناوري ارتوز .4
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی .5
 یکی از رؤساي دانشگاه ها به انتخاب وزیر علوم .6
 صدا و سیماي جمهوري اسالمیرئیس نماینده تام االختیار  .7
 شهید و تصویب شوراي مدیریت حوزهنماینده اي به پیشنهاد رئیس بنیاد  .8
 یک نماینده به انتخاب شوراي طرح وبرنامه ریزي هیأت علمی ایثارگر .9

  دو مدیر کل وزارتین. 11و10
رئیس ستاد برنامه ریزي توسط رئیس شوراي عالی از بین اعضاء فوق انتخاب می   :1تبصره

  .شود
  ...دبیر ستاد   :2تبصره

  
سب موضوع تخصصی زیـر نظـر سـتاد برنامـه ریـزي طـرح و       کمیسیون هاي  تخصصی ح ):6(ماده

  .و اعضا آنها را ستاد تعیین می کند برنامه تشکیل می شود
  :ترکیب ستادهاي مرکزي شاهد به شرح ذیل می باشد ):7(ماده
  :ترکیب ستاد مرکزي شاهد آموزش و پرورش. الف

 معاون آموزشی وزارت آموزش و پرورش به عنوان رئیس ستاد .1
 ورشی وزارت آموزش و پرورشمعاون پر .2
معاون فرهنگی بنیاد شهید انقالب اسالمی یا یکی از نمایندگان بنیاد شهید انقـالب اسـالمی در    .3

 ستاد برنامه ریزي
 مدیر کل امور مدارس شاهد و نمونه .4
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  :ترکیب ستاد مرکزي شاهد وزارت علوم، تحقیقات و فناوري. ب

 رئیس ستادبعنوان ناوري به انتخاب وزیر یکی از معاونین وزارت علوم، تحقیقات  وف .1
 ایشان بنا به دعوت رئیس ستادیا یکی از معاونان سنجش آموزش کشور رئیس سازمان  .2
 معاون فرهنگی بنیاد شهید و امور ایثارگران .3
 مدیر کل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر وزارت علوم، تحقیقات و فناوري .4
 ایثارگران و امور مدیر کل آموزش عالی بنیاد شهید .5
 ستادرؤساي دانشگاه ها بنا به دعوت رئیس یکی از  .6

  :وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکیترکیب ستاد مرکزي شاهد . ج
 به انتخاب وزیر بعنوان رئیس ستاد یکی از معاونین وزارت بهداشت .1
 فرهنگی بنیاد شهید و امور ایثارگرانمعاون  .2
 وزارت بهداشتمدیر کل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر  .3
 مدیر کل امور آموزش عالی بنیاد شهید و امور ایثارگران .4

  :دانشگاه آزاد اسالمیترکیب ستاد مرکزي . د
 یکی از معاونین رئیس دانشگاه آزاد به انتخاب رئیس بعنوان رئیس ستاد .1
 معاون فرهنگی بنیاد شهید و امور ایثارگران .2
 انمدیر کل آموزش عالی بنیاد شهید و امور ایثارگر .3
 مشاور رئیس دانشگاه و دبیر ستاد شاهد و ایثارگر دانشگاه .4
 یکی از رؤساي واحدهاي دانشگاه آزاد به دعوت رئیس ستاد .5

  :شاهد پیش دبستانیترکیب ستاد مرکزي . ه
 معاون فرهنگی بنیاد شهید انقالب اسالمی به عنوان رئیس ستاد .1
 معاون حمایتی سازمان بهزیستی  .2
 پیش دبستانی به انتخاب بنیاد شهید انقالب اسالمی یک نفر صاحب نظر در امور .3
 یک نفر صاحب نظر در امورپیش دبستانی به معرفی وزیر آموزش و پرورش .4
 )صاحب نظر در امور تربیتی(نماینده معاون پرورشی وزارت آموزش و پرورش .5
 یک نفر از اعضاي هیأت علمی و محققان دانشگاهی در رشته علوم تربیتی به انتخاب وزارت .6

 علوم، تحقیقات و فناوري
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  وظایف و اختیارات: فصل چهارم
  :به شرح زیر می باشد فرهنگی و آموزشی شاهد وظایف شوراي عالی ):8(ماده
  :وظایف شورا. الف

 »علیه... سالم ا«تعیین خطی مشی کلی و سیاست گذاري متناسب با فرمان حضرت امام  .1
هاي اجرایی ارائه شده از ستاد برنامه  حتصویب طر ،بررسی منویات مقام معظم رهبري .2

 و ابالغ مصوبات شورا ریزي
 پیشنهاد هر گونه تغییر و اصالح در مواد اساسنامه به شوراي عالی انقالب فرهنگی .3
 نظارت عالیه بر کلیه امور اجرایی طرح شاهد .4
  :وظایف خاص وزارت آموزش و پرورش در رابطه با طرح شاهد. ب

یروي انسانی مورد نیاز کادر آموزشی، پرورشـی و اداري طـرح   اولویت دادن در تأمین ن .1
شاهد از بین نیروهاي مجـرب و متعهـد و همچنـین در تـأمین نیازهـاي مـالی، تـدارکاتی،        
خدماتی، رفاهی و فضاي آموزشی مناسب طـرح هـاي مصـوب شـاهد مربـوط بـه امـور        

اي طـرح  تحصیلی و فرهنگی و تقویت بنیـه علمـی فرزنـدان شـاهد طبـق مصـوبات شـور       
 وبرنامه شاهد

 تأسیس اداره کل شاهد در وزارتخانه  .2
در پــذیرش فرزنــدان شــاهد در واحــدهاي ) و ســپس اولویــت دادن(ط مســاوي در شــرای .3

 :آموزشی تحت پوشش از قبیل
دانش سراها و مراکز تربیت معلم، مراکز فنی حرفه اي، مدارس تیز هوشان، مدارس نمونـه و  

  استثنایی
جرایی توسط ستاد مرکزي شاهد آموزش و پرورش تدوین مـی شـود و   آئین نامه ا  :تبصره

  .به تأیید شوراي طرح و برنامه شاهد می رسد
 اجراي کلیه دستورالعمل ها و مصوبات شوراي طرح و برنامه  .4

  : يوزارت علوم، تحقیقات و فناوروظایف خاص . ج
نیروي انسانی، بودجه و تقویت اداره کل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر و تأمین سیس أت .1

 و امکانات مورد نیاز آن
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درشرایط مساوي، اولویت دادن به جامعه هدف در استفاده از خدمات و تسهیالت مختلـف   .2
 شامل خوابگاه، نقل و انتقال، بورس هاي خارج، فعالیت هاي آموزش و فوق برنامه و مانند آن

ب و تـأمین هیـأت علمـی و    در شرایط مساوي،  اولویـت دادن بـه جامعـه هـدف بـراي جـذ       .3
 کارمندان

 برنامه ریزيستاد ارائه گزارش عملکرد وزارت به  .4
 اجراي دستورالعمل ها و مصوبات شوراي عالی طرح و برنامه .5
تأسیس و تقویت اداره کل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه ها و تدوین، تصـویب   .6

 و ابالغ شرح وظایف
ها و سازمان هاي سالمی، سازمان صدا و سیما و سایر ارگانوظایف وزارت فرهنگ و ارشاد ا. د

  فرهنگی و تبلیغی
وزارت فرهنگ و ارشاد اسـالمی، کـانون پـرورش فکـري کودکـان و نوجوانـان، سـازمان         .1

تبلیغات اسالمی، دفتر تبلیغات اسالمی و سایر مؤسسات فرهنگی موظفند فرزندان و اعضـاي  
 .نامه هاي فرهنگی، هنري و تبلیغی در اولویت قراردهندخانواده هاي شاهد را در استفاده از بر

سازمان صدا و سیماي جمهودري اسـالمی ایـران موظـف اسـت در جهـت ارتقـاء فرهنـگ         .2
، تبیین فرهنگ شهادت و ایثار، حفظ روحیـه انقالبـی خـانواده هـا و رشـد      خانواده هاي شاهد

مه هـاي خـود بـا همکـاري     شکوفایی استعداد فرزندان شاهد اقدام مقتضی در چهارچوب برنا
 .بنیاد شهید انقالب اسالمی معمول دارد

  :وظایف خاص بنیاد شهید انقالب اسالمی در طرح شاهد. ه
نظارت عالیه بر حسن اجراي برنامه هاي فرهنگی و تحصیلی فرزندان شاهد در کلیه مقاطع   .1

بـه شـوراي    تحصیلی از کودکستان تا پایان تحصیالت دانشگاهی و ارائه گـزارش هـاي الزم  
 طرح و برنامه

بـراي بـه    تدوین بودجه طرح شاهد و پیشنهاد آن به مراجع قانونی کشور و پیگیري  الزم  .2
 آن  تصویب رساندن

 تنظیم بودجه و تخصیص آن به بخش هاي مختلف طرح شاهد و نظارت بر هزینه کردن آن .3
 اجراي دستورالعمل ها و مصوبات شوراي طرح و برنامه .4
 اهدتأسیس دانشگاه ش .5
ارائه خدمات ویژه به دانش آموزان و دانشجویان طرح شاهد در زمینه هاي رفاهی از قبیل  .6

 .اردوهاي تربیتی، تفریحی، آموزشی، فوق برنامه و خصوصاً احداث و تأمین خوابگاه ها
وزارت تأمین اعتبارات الزم براي آمـوزش هـاي تکمیلـی بـه وزارت آمـوزش و پـرورش،        .7

 وزارت علوم، تحقیقات و فناوريزش پزشکی و بهداشت، درمان و آمو
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اختصاص دادن امتیازات ویژه در ابعاد رفـاهی بـه نیروهـاي متعهـد و مجـرب در مـدارس        .8
 شاهد  به منظور جذب و تثبیت آن

 
 
 
 
 
 
 

  :منابع تأمین بودجه و سایر امکانات طرح شاهد: فصل پنجم 
  :است منابع مالی و تأمین هزینه هاي طرح شاهد به شرح زیر ):9(ماده
  دولت از محل بودجه عمومی . الف

  بنیاد مستضعفان و جانبازان انقالب اسالمی. ب  
  بنیاد شهید انقالب اسالمی . ج   
  خرداد 15بنیاد . د    
  کمک هاي مردمی. ه    
 162و  153، 151،152تبصره در جلسـات   3ماده و  10فصل و  5این اساسنامه با مقدمه و   ):10(ماده

  .شوراي عالی انقالب فرهنگی رسید 2و  1ترك کمیسیون هاي به تصویب مش
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