بسمه تعالی
قابل توجه دانشجویان جدیدالورود شاهد و ایثارگر
جهت تشکیل پرونده ایثارگری بصورت غیرحضوری
ضمن تبریک به کلیه دانشجویان عزیز به جهت کسب موفقیت در آزمون های سراسری کلیه مقاطع تحصیلی
(دکتری  ،کارشناسی ارشد وکارشناسی) همان طوریکه مطلع می باشید امسال به جهت شیوع بیماری منحوس
کرونا تحصیل در دانشگاه ها بصورت غیرحضوری و مجازی خواهد بود به همین علت توفیق دیدار حضوری با شما
عزیزان را فعال نخواهیم داشت.لذا برای تحت پوشش قرار گرفتن شما بزرگواران دراموردانشجویان شاهد وایثارگر
دانشگاه جهت بهره مندی از تسهیالت و خدمات آموزشی ،رفاهی و غیره  ....باید پرونده ایثارگری تشکیل بدهید.
تعریف دانشجوی شاهد و ایثارگر ،طبق آئین نامه آموزشی مصوبه مورخ  94/9/4وزارت علوم تحقیقات و فناوری :
 -1همسر و فرزندان شهداء  -2آزادگان و فرزندان و همسران آنها  -3جانبازان  %25به باال  ،فرزندان و همسران آنها
 -4جانبازان با  %15جانبازی و سه ماه سابقه حضورداوطلبانه در جبهه (خود جانباز دانشجو باشد)
 -5رزمندگان با حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه(خود رزمنده دانشجو باشد)
************************************ *************************

* دانشجوی گرامی چنانچه شرایط فوق را دارا می باشید بعنوان دانشجوی شاهد وایثارگرجهت تشکیل
پرونده بصورت غیرحضوری مدارک ذیل را اسکن نموده یا تصویرش را با موبایل و در فضای مجازی واتساپ
به شماره  09192784421بنام محبعلی حسنی مدیر امور دانشجویان شاهدوایثارگر دانشگاه ارسال نمائید.
** دانشجویان شبانه دارای شرایط فوق(ردیفهای  ، )1-2-3شهریه اعالم شده را در ترم اول واریز نموده تا
فرایند ثبت نام انجام شود وتا پایان ترم جاری شهریه واریز شده از طرف امورمالی به دانشجویان مسترد
خواهد شد.
*** جهت کسب اطالعات بیشتر در وقت اداری با شماره  024-33052232دفتراموردانشجویان شاهد
وایثارگردانشگاه زنجان آقای محمدعلی منتخبی تماس حاصل فرمائید.
مدارک مورد نیاز :

 -1معرفی نامه بنیاد شهید و امورایثارگران شهرستان محل سکونت خود خطاب به ریاست محترم دانشگاه
 -2تصویرکارت ملی

 -3یک قطعه عکس 3*4

 -4تصویرآخرین مدرک تحصیلی

 -5تصویر فرم شماره  1یک پرشده بصورت تکمیل دقیق و کامل
اموردانشجویان شاهد وایثارگردانشگاه زنجان

