
 

 

 دانشگاه تهرانمعزز شاهد و ایثارگر  متقاضيان شيوه نامه بهره مندي

 ( سابق فرهيختگان دانشگاه( موسسه آموزش عالي مدتدوره هاي آموزشي  از 

 70/70/1851مورخ  633553/851موضوع تفاهم نامه شماره 

شاهد و  امور ه دفاتردانشگاه بشاهد و ايثارگر دانشجويان و كاركنان در ادامه روند واگذاري برخي از امور اجرايي اداره كل امور    
 شرايط ينواجد كليهاز خدمات ارائه شده،  گرانقدر به منظور تسهيل در بهره مندي ايثارگران و ي مستقلدانشكده ها/ايثارگر پرديس

 ،توانند پس از اطمينان قطعي از برگزاري دوره مورد نظر خودمي  ،آموزش عالي مدتسسه ؤمه هاي آموزشي شركت در دور متقاضي
كارشناسان  .خود اقدام نمايند نامه دانشكده محل تحصيل، نسبت به دريافت معرفي/پرديس شاهد و ايثارگرامور با مراجعه به دفتر 

( عدم فراغت از تحصيل)و تحصيلي ( مطابق تعاريف قانوني)ايثارگري سوابق حصول اطمينان از  بررسي ومحترم دفاتر موظفند پس از 
نسبت به  ،ت علمي شاهد و ايثارگرپرسنلي و ايثارگري كاركنان و اعضاء محترم هيأبررسي سوابق و همچنين  دانشجويان متقاضي

اشي از عدم رعايت شرايط مسئوليت عواقب نبر اساس تفاهم نامه، با توجه به تعهدات اين اداره كل . نامه اقدام نمايند صدور معرفي
 . عهده دفاتر خواهد بودمذكور به 

دانشجويان و امور اداره كل  ، توسط شاهد و ايثارگر امور فاقد دفتر يموسسه ها/مركز/دانشكده/پرديسمعرفي متقاضيان   :8ذكرت
 .پذيردشاهد و ايثارگر دانشگاه انجام مي كاركنان 

 :عبارتند از  اين تفاهم نامه مشموالن استفاده از تسهيالت  :2تذكر

 +همسر و فرزندان معظم شهدا +  و همسر و فرزندان آنها رزمندگان: )شامل شاغل به تحصيل دانشجويان معزز شاهد و ايثارگر .1
 (و باالتر و همسر و فرزندان آنان% 52جانبازان معزز  +ن سرافراز و همسر و فرزندان آنان آزادگا

+ آزادگان+ جانبازان + معظم شهدا و فرزندان همسر )و همسر و فرزندان آنها  شاهد و ايثارگر ت علميكاركنان و اعضاء هيأ. 5
 دانشگاه  و بازنشسته شاغل( رزمندگان

 :نحوه صدور معرفي نامه

 شاهد و ايثارگرامور ليه كارشناسان محترم دفاتر ك ،در معرفي ايثارگران عزيز به موسسه وحدت رويهحفظ به منظور    
 .استفاده نمايندنامه  جهت صدور معرفياز طريق سامانه اتوماسيون اداري  صرفاًو  زير الزم است از متن دانشكده ها/پرديس

 متقاضيو نام خانوادگي نام   - موسسه آموزش عالي مدتمعرفي نامه   :موضوع نامه

 موسسه آموزش عالي مدتمدير عامل محترم   :عنوان

  دانشكده/پرديسشاهد و ايثارگر  امور مدير دفتر  :امضاء

 دانشكده/ئول ثبت نامه هاي پرديسمس :ثبت

 



 

 

 مديركل امور دانشجويان و كاركنان شاهد و ايثارگر دانشگاه  :رونوشت

 :متن نامه

 شاهد و ایثارگر دانشگاه نامه دانشجویان معرفي .8

 سالمبا

 رشته............... ..............مقطع ( ي قيد شودنوع ايثارگر) گرردانشجوي معزز شاهد و ايثا.............. .................. خانم/احتراماًًٌ، آقاي  
 بر اساس تفاهم نامه شماره   .............................به شماره دانشجويي  ..........................دانشكده /پرديس...................... 

خواهشمند  .تخفيف معرفي مي شود% 30با  مؤسسهجهت بهره مندي از دوره هاي آموزشي آن  ،07/07/1511مورخ 223555/151
  .اقدام مقتضي را معمول دارند بر اساس مفاد تفاهم نامه مذكور است دستور فرمائيد

 

 و همسر و فرزندان آنها  ت علمي شاهد و ایثارگر دانشگاهكاركنان و اعضاء هيأنامه  معرفي .2

 سالمبا 

همكاران / اعضاي محترم هيأت علمياز ........... .......................خانم /فرزندگرامي آقاي/همسر...................... خانم /احتراماًًٌ، آقاي  
بر  ...........................به شماره پرسنلي ...................................... دانشكده /پرديس( ي قيد شودنوع ايثارگر) گررمعزز شاهد و ايثا

تخفيف معرفي % 30با  مؤسسهجهت بهره مندي از دوره هاي آموزشي آن  ،07/07/1511مورخ 223555/151اساس تفاهم نامه شماره 
اين معرفي نامه تنها براي دوره  .اقدام مقتضي را معمول دارند بر اساس مفاد تفاهم نامه مذكور دستور فرمائيدخواهشمند است . مي شود

از متقاضي  ،بعديدوره هاي در ماه پس از تاريخ صدور اعتبار دارد و موسسه موظف است براي ثبت نام  5هاي برگزار شده تا 
 .درخواست تجديد معرفي نامه نمايد
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