
 ستاد شاهد و ايثارگر

دانشجویان شاهد و ایثارگر به عنوان یادگاران گرانقدر حماسه سازان دفاع مقدس از   
جایگاه ارزشمند و رفيعی برخودارند، این سرمایه های ارزشمند به لحاظ ایثارگریهایی 

دادند دارای ارز شهای که در برهه های مختلف انقالب اسالمی از خود نشان 
گرانبهایی هستند که نيازمند تعالی هرچه بيشتر و پيشرفت در زمينه های مختلف 
می باشند این فرض همواره در کالم و کردار رهبر کبير انقالب اسالمی حضرت امام 

، مقام معظم رهبری و کليه مسئولين محترم نظام مورد تأکيد و اهتمام )ره(خمينی 
تجهيز این عزیزان به خصایل اخالقی، فرهنگی، علمی و ارتقاء  .بوده و می باشد

توانمندی ایشان در زمينه های مختلف موجب باور شدن هرچه بيشتر اندیشه های 
  .متعالی شهدا و ایثارگران خواهد شد

با توجه به این مهم ستادی تحت عنوان ستاد شاهد که رئيس دانشگاه ریاست آنرا بر 
  .ها تشکيل گردیده استعهده دارد در دانشگاه

   
  تعاريف

 :دانشجوي شاهد و ايثارگر 
هاي تحت  دانشجوي شاهد و ا يثارگر به آليه دانشجويان دانشگاهها و آموزشكده

بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و علوم، تحقيقات  –پوشش وزارت آموزش و پرورش 
  :شود و فناوري آه در يكي از موارد زير صدق آنند اطالق مي

شجوی شاهد و ايثارگر بنابر بخشنامه های صادره به دانشجويی گفته می شود آه دان
  . دارای شرايط ذيل باشد

  فرزند شهيد .١
  همسر شهيد . ٢
  آزاده . ٣
  به باال % ٢۵جانبازان . ۴
  به باال % ٢۵فرزند و همسر جابنازان . ۵
  فرزند و همسر آزاده. ۶
   

به باال به عنوان % ٧٠اسير و جانبازان  فرزند و همسر شهيد، شهيده، مفقوداالثر،
دانشجوی شاهد و دانشجویان جانباز و آزاده همچنين فرزندان و همسران آزادگان و 

اي آه حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه داشته  به باال و رزمنده% ٢۵جانبازان 
  .شوند باشد دانشجویان ایثارگر محسوب مي

   
 :ها عمده فعاليت

 ايثارگر ارائه خدمات شايسته و مناسب به دانشجويان شاهد و .1
هاي  عرصه زمينه سازي براي مشارآت فعاالنه دانشجويان شاهد و ايثارگر در .2

 علمي، فرهنگي و اجتماعي در جهت رشد و تعالي بيشتر آنان
 شهادت بزرگداشت ايثارگري شهدا و ايثارگران و ترويج فرهنگ ايثار و .3

  
 : ها ستاد دانشگاهاعضاي 

 )رييس ستاد(رييس دانشگاه  -
  معاون آموزشي -
  معاون دانشجويي -
  رييس سازمان بنياد شهيد و امور ايثارگران استان -



  )دبير ستاد(مدير دفتر امور دانشجويان شاهد و ايثارگر  -
  مدير آل امور آموزشي دانشگاه -
  نمعاون فرهنگي بنياد شهيد و امور ايثارگران استا -
  يك نفر از استادان مشاور -
  يك نفر از دانشجويان شاهد و ايثارگر -
 


