
 چكیده اي از قوانین وظیفھ عمومي جھت ثبت نام و ادامھ تحصیل مشمولین وظیفھ
  
لزم ارائھ مدرك دال بر رسیدگي بھ وضع مشمولیت آنان از اداره وظیفھ عمومي و یا مشمولین وظیفھ جھت ثبت نام م*

كارشناسي ، كارشناسي ارشد یا دانشگاه محل تحصیل قبلي مي باشند. (ارائھ گواھي نامھ پایان دوره ھاي تحصیلي 

  معادل آن مانند گواھي معدل كھ تاریخ فارغ التحصیلي در آن قید شده باشد)

دانشجویان دانشگاه ھا و موسسات آموزش عالي دولتي یا غیردولتي داخلي و خارجي مورد تایید وزارتخانھ ھاي علوم *

مولیت رسیده و یا مي رسند ، تا زماني كھ بھ ، بھداشت و طالب حوزه ھاي علمیھ كھ در حین تحصیل بھ سن مش

تحصیالت خود ادامھ مي دھند در صورت نداشتن غیبت و اخذ معافیت تحصیلي از حوزه نظام وظیفھ براي طول مدت 

  تحصیل از اعزام بھ خدمت دوره ضرورت معاف مي باشند.

مي باشد. این دانشجویان الزم است  صدور معافیت تحصیلي دانشجویان موكول بھ ارائھ گواھي قبولي از دانشگاه*

گواھي قبولي ، آخرین مدرك  تحصیلي و یا گواھي معدل خود را بھ ھمراه معرفي نامھ از دانشگاه محل قبولي بھ پلیس 

  ارائھ داده و معافیت تحصیلي خود را دریافت و بھ دانشگاه جھت ثبت نام تحویل نمایند. ١٠+

سال  ٦سال و دكتري تخصصي  ٣ھر یك از مقاطع كارشناسي ارشد ناپیوستھ  حداكثر معافیت تحصیلي دانشجویان در*

مي باشد، در مواقع ضروري و با تشخیص و اعالم كمیسیون موارد خاص دانشگاه ھاي مربوطھ حداكثر یك سال بھ 

  مدت فوق اضافھ مي شود.

اید براي خدمت دوره دانشجویان مشمول در صورت ترك تحصیل، اخراج ، انصراف یا فراغت از تحصیل ، ب*

ضرورت خود را معرفي نمایند ، الزم بھ ذكر است مھلت معرفي مشمولین مذكور در صورت نداشتن غیبت حداكثر یك 

  سال پس از تاریخ انصراف ، ترك تحصیل ، اخراج و یا فراغت از تحصیل است.

حصیل در یكي از دانشگاھھا در براي ترخیص ، سربازان وظیفھ بدون غیبت اولیھ كھ در حین خدمت جھت ادامھ ت*

مقاطع كارشناسي ارشد و یا دكتري قبول شده اند باید پس از دریافت معرفي نامھ و یا گواھي قبولي از دانشگاه جھت این 

  امر اقدام نمایند.

تذكر: موارد ذكر شده شامل حال كاركنان رسمي و پیماني دولت ، دارندگان كارت پایان خدمت ، معافیت كفالت ، 

  عافیت پزشكي و غیرپزشكي و ھمچنین بورسیھ ھا نمي شود.م

ضمنًا دانشجویان مي توانند جھت سوال و راھنمایي بھ كارشناس مربوطھ در مدیریت تحصیالت تكمیلي مراجعھ 

  نمایند.

 


