
 بسمه تعالی

مصوبه جديد هيئت محترم وزيران در  درباره اطالعيه

( قانون جامع خدمات 07نامه اجرايي ماده ) خصوص آيين

1071سال  سراسري آزمون رساني به ايثارگران در  

1401/05/18  

 

مي رساند، با توجه به مصوبه جلسه مورخ  1041سال  سراسري داوطلبان آزمون اطالعبه 

نون جامع خدمات رساني به ( قا04هيئت محترم وزيران، آيين نامه اجرايي ماده ) 1041/40/11

 ايثارگران به شرح ذيل ابالغ گرديد:

مشمولين استفاده از سهميه صرفاً يکبار در هر مقطع آزمون » ( آيين نامه اجرايي:3ماده )    -1

توانند در دوره روزانه دانشگاههاي دولتي از سهميه استفاده سرراسري و تحصيالت تکميلي مي 

و ثبت نام در رشته محل مذکور از ادامه تحصيل انصراف دهند و نمايند. چنانچه پس از قبولي 

 «يا ثبت نام ننمايند، مجدداً حق استفاده از سهميه در آن مقطع تحصيلي را ندارند.

استفاده مجدد مشمولين پذيرفته شده در هر مقطع در آزمون » آيين نامه اجرايي: 0ماده     -1

اي شرربانه )نوبت دوم( پيام نور، رير انتفا،ي، هاي سررراسررري و تحصرريالت تکميلي در دوره ه 

پرديس بين الملل، خودگردان، دانشرگاه آزاد اسالمي و ساير دوره هاي شهريه پرداز از سهميه  

( اين آيين نامه حداکثر 3مشمولين اين آيين نامه در صورت انصراف از تحصيل ،الوه بر ماده )

 «تا يکبار ديگر بالمانع است.

که داراي قبولي در آزمونهاي سال  1041فوق داوطلبان آزمون سراسري سال  با توجه به موارد

و يا قبل از آن در دوره روزانه که شامل رشته هاي فرهنگيان و مناطق محروم نيز مي باشد،  1044

اند، امکان استفاده مجدد از سهميه ايثارگران يا حداقل دو بار در دوره هاي ريرروزانه پذيرفته شرده 



که داراي يکبار قبولي با استفاده از سهميه  1041د و فقط داوطلبان آزمون سرراسري سال  را ندارن

، «نوبت دوم»و يا قبل از آن در دوره هاي رير روزانه )شرربانه  1044ايثارگران در آزمونهاي سررال 

يه رپيام نور، رير انتفا،ي، پرديس بين الملل، خودگردان، دانشگاه آزاد اسالمي و ساير دوره هاي شه

آيين نامه مذکور مي باشررند. لذا آن دسررته از داوطلباني که رشررته  0پرداز( هسررتند مشررمول ماده 

هاي رير روزانه بوده الزم اسررت براي قبولي سررهميه ايثارگران آنان در سررالهاي گذشررته در دوره  

با اعالم يکي از حاالت ذيل در زمان بررسرري ا،مال مجدد سررهميه ايثارگران و ررديت خود را   

مشخص نمايند. بديهي است با افرادي که اطال،ات رلط ارائه نمايند طبق مقررات و  تخاب رشتهان

  وابط رفتار خواهد شد.

، «نوبت دوم»داراي يکبار قبولي با سرهميه ايثارگران در رشرته دوره هاي رير روزانه )شبانه       -1

اد اسررالمي و ساير دوره هاي پيام نور، رير انتفا،ي، پرديس بين الملل، خودگردان، دانشررگاه آز

و قبل از آن بوده و در رشررته قبولي ثبت نام نکرده ام، يا انصررراف  1044شررهريه پرداز( سررال 

انصراف  1041داده ام و يا شرارل به تحصيل هست  و بدد از ا،الم نتاي  آزمون سراسري سال  

 خواه  داد و متقا ي استفاده مجدد از سهميه ايثارگران هست .

، «نوبت دوم»راي يکبار قبولي با سرهميه ايثارگران در رشرته دوره هاي رير روزانه )شبانه   دا    -1

پيام نور، رير انتفا،ي، پرديس بين الملل، خودگردان، دانشررگاه آزاد اسررالمي و ساير دوره هاي 

شرهريه پرداز( هست  و در رشته قبولي با سهميه ايثارگران فارغ التحصيل شده ام و يا در حين  

 يل هست  و يا تمايلي به استفاده مجدد از سهميه ايثارگران ندارم.تحص

را انتخاب نمايند سهميه ايثارگران براي آنها در گزينش  1الزم به تو ري  اسرت داوطلباني که بند   

بايست گواهي ،دم ثبت نام و يا انصراف خود را در زمان ثبت نهايي ا،مال خواهد شرد و قبولين مي 

 به دانشگاه يا موسسه آموزش ،الي مربوط ارائه نمايند. 1041سال  نام در رشته قبولي

  


