
 

 بسمه تعالی

 دانشگاه تهران انتخاب دانشجویان جهت اسکان در خوابگاه متأهلین شیوه نامه

  «پیوست یک»
دانشجویان شاهد و ایثارگر و رعایت اولویت های قانونی تالشهای به منظور تقدیر از ایثارگری ها و ارج نهادن به         

دانشجویان شاهد و ایثارگر متأهل در امتیاز بندی برای اسکان دانشجویان ایثارگران معزز در تخصیص خوابگاه متأهلی به 

 :می پذیرد اعمالامتیاز به این عزیزان تعلق می گیرد که این امتیاز بندی به شرح ذیل  (51) در خوابگاه حداکثر پانزده

از  گواهییا  معتبر با ارائه کارت و مادر شهدا،و همچنین به پدر ،و باالتر %07 شهدا، جانبازان: همسر و فرزندان  به-5 -

 .امتیاز تعلق می گیرد (51)پانزدهه  کل امور دانشجویان و کارکنان شاهد و ایثارگر دانشگا اداره

کل امور دانشجویان و کارکنان شاهد و  اداره از یا گواهی معتبر جانبازی کارتبا ارائه جانبازی % 21تا  انبه جانباز -2 -

 به این امتیازات اضافهامتیاز  1/7 ،%  21بیشتر از  و به ازای هر درصد جانبازی تعلق می گیردامتیاز  57 ،ایثارگر دانشگاه

 . دگرد می

کل امور دانشجویان و کارکنان شاهد و  ادارهاز با ارائه کارت معتبر یا گواهی  % 21 جانبازان :همسر و فرزندانبه  -3 -

امتیاز به امتیازات مذکور اضافه می /.( 1)جانبازی بیشتر نیم %  1و به ازای هر  امتیاز تعلق می گیرد 57 ایثارگر دانشگاه

 گردد

کل امور دانشجویان و کارکنان شاهد و  ادارهاز  یا گواهیبا ارائه کارت معتبر ماه سابقه اسارت ( 6)تا شش  گانبه آزاد -4 -

به امتیازات  امتیاز /.(1)نیم  ،بر شش ماه مازادبه ازای هر ماه اسارت و  تعلق می گیرد امتیاز (57)ده ایثارگر دانشگاه

   .ددگر میاضافه  مذکور

کل امور دانشجویان  ادارهاز  یا گواهیبا ارائه کارت معتبر  زادگیآماه سابقه ( 6)تا شش  گانآزادهمسر و فرزندان به  -1 -

بر شش  مازاد سابقه آزادگیماه ( 2)دو به ازای هرو  تعلق می گیرد امتیاز (8)هشت و کارکنان شاهد و ایثارگر دانشگاه

   .ددگر میاضافه  به امتیازات مذکور امتیاز /.(1)نیم  ،ماه

اداره کل  از یا گواهی ،ایثارگری برکارت معتارائه  با ماه حضور داوطلبانه در جبهه 6حداقل  به دانشجویان رزمنده با -6-

در مازاد به ازای هر ماه حضور داوطلبانه  وتعلق می گیرد  امتیاز 57 دانشگاه، امور دانشجویان و کارکنان شاهد و ایثارگر

   .مذکور اضافه می گردد اتبه امتیازامتیاز ( نیم) 7.1جبهه 

و برای بیش از می گیرد  تعلقامتیاز  6 ،ماه حضور داوطلبانه در جبهه 6 با حداقل و فرزندان رزمندگانهمسر به   -0 -

 .دمی گرد افزودهماه نیم امتیاز دو شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه به ازای هر 

 امتیاز 8 از بنیاد شهید و امور ایثارگرانارائه گواهی  با دارای یک شهید (خواهر و برادر شهید) یدشه  به خانواده -8 -

 .گیرد تعلق می

 . باشد می (پانزده)51حداکثر مجموع امتیازات  جمع می باشد و در هر صورت قابل 8تا  5ندهای ب های امتیاز:  تبصره

 

 اداره کل امور دانشجویان و کارکنان شاهد و ایثارگر                                                                                      

 دانشگاه تهران                                                                                                                                    

 


