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 :دکتری رشته قبولي   نام خانوادگي:  نام: 

 محل صدور شناسنامه:    شماره شناسنامه:  نام پدر:

  کدملي:                                  :جديد شماره دانشجويي

 :ارشد فراغت و نام دانشگاه دوره کارشناسي تاريخ   نشاني دانشجو:                            

 تلفن تماس:

 

 توضيحات مدارک الزم وضعيت پذيرفته شده
 - برگ فتوكپي پشت و رو )اصل هم براي كنترل ارائه شود( 2 كارت پايان خدمت  -1

ت تكفل يا پزشككككي دائم و يا كارت معافیت نمان صكككفر با فر            ی كارت معاف   -2

 كامپیوتري

 - برگ فتوكپي )اصل هم براي كنترل ارائه شود( 2

 - برگ )اصل هم براي كنترل ارائه شود( 2 كارت معافیت موقت تكفل يا پزشكي و يا خانواده شاهد در مدت اعتبار آن -3

سمي نیروهاي نظامي و انتظامي ونارت دفاع    -4 سنل ر سداران انقالب     يا پر سپاه پا

 اسالمي 

عمفیات و خدمات     يا يگان مربوطه    به كاران  اشكككت ال  با ارائه گواهي   

 آن فتوكپي برگ 2پرسنفي سپاه اصل و

- 

 مشموالني كه با استفاده ان تعهد خدمتي ونارتخانه ها و سانمانهاي دولتي ان  -5

 خدمت دوره ضرورت معاف مي باشند.

سمي با ذكر تعهد خدمت ان باالترين     شت ال به خدمت ر ارائه گواهي ا

 ونارتخانه يا سانمان مربوطه با دو برگ فتوكپيمقا  آن 

- 

 ( 3ارشككد)سكك ر كارشككناسككي مدرک معادل طالب حونه هاي عفمیه كه داراي  -6

 باشند

مه ان حونه عفمیه قم        نا ئه موافقت مديريت حونه        ارا ید شكككوراي  تأي با 

 عفمیه 

ضككمن اينكه در حونه به تيلككیل  مي تواندطفبه  

گاه نیز     ، اشكككت ال دارد   به موانات آن در دانشككك

تيلكككیل نمايد. بديهي اسكككت در هر موق  حونه 

عفمیه معافیت تيلككیفي طفبه را خاتمه يافته اعال  

شجو ان     شمول ديگر نمي تواند بعنوان دان نمايد، م

معافیت تيلككیفي اسككتفاده كند و بايد به خدمت   

 اعزا  شود.

گواهي مبني برانلككراف انتيلككیل درمق   دكتري و)حعف معافیت   مونش عالي كشوردانشجويان انلرافي ان دانشگاهها و مؤسسات آ -7

 مق   دكتري انمعاونت وظیفه عمومي 

فقط درصكككورت داشكككتن كارت معافیت يا پايان  

 خدمت مي توانند ثبت نا  نمايند

 ترخیص ان پادگان مربوطه  ميل خدمت با ارائه گواهي ان  مشموالني كه در حین خدمت سرباني هستند )به شرط نداشتن غیبت اولیه( -8

 31/6/98 تا با ارائه گواهي ان يگان مربوطه بر اينكه دوران خدمت وي  در حین خدمت ارشد فارغ التيلیل كارشناسي  -9

 پايان مي رسد. به

- 

 يكساله در مهفت  31/6/1397حداكثر تا ارشد  فارغ التيلیل دوره كارشناسي     -10

 تبعد ان اتما  ان تيلیل و قبل ان اعزا  به خدم

با دو برگ فتوكپي             ئه دفترچه آماده به خدمت بدون مهر غیبت   با ارا

   آن

- 

 ا  را درطول تيلیل به اطالععیت نظا  وظیفه اينجانب                                            دانشجوي رشته                               متعهد مي شو  هرگونه ت ییر در وض

 واحد مشمولین دانشگاه برسانم. درصورت عد  اطالع مسئولیت عواقب ناشي ان آن به عهده اينجانب است.

 امضاء                                                                                                                                                             

 

 


