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 :کارشناسي ارشد رشته قبولي   خانوادگي: نام                                                                              نام: 

     :محل صدور شناسنامه   مه:شماره شناسنا                                                                              نام پدر:

  کدملي:                                                   :جديد شماره دانشجويي

 کارشناسي: هتاريخ فراغت و نام دانشگاه دور 

 نشاني دانشجو:                                

 تلفن تماس:

 

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

ت تكفل يا پزشكي دائم و يا كارت معافیت زمان صلح یكارت معاف -2

 با فرم كامپیوتري

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

كارت معافیت موقت تكفل يا پزشكي و يا خانواده شاهد در مددت   -3

 اعتبار آن

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

سددپاه يددا پرسددنل رسدديي نیروهدداي ن ددامي و انت ددامي وزارت دفددا   -4

 پاسداران انقالب اسالمي 

عيلیات و خددمات پرسدنلي    يگان مربوطه ياگواهي اشتغال بكار از 

 فتوكپي رگب 2اصل و ، سپاه

-  

زارتخانه ها و سدازمانهاي  مشيوالني كه با استفاده از تعهد خدمتي و -5

 دولتي از خدمت دوره ضرورت معاف مي باشند.

ارائه گواهي اشدتغال بده خددمت رسديي بدا عكدر تعهدد خددمت از         

 برگ فتوكپي 2باالترين مقام آن وزارتخانه يا سازمان مربوطه با 

- 

سطح  )كارشناسيمدرک معادل طالب حوزه هاي عليیه كه داراي  -6

 باشند (دو

قتنامه ازحوزه عليیده قدم باتائیدد شدوراي مدديريت حدوزه       ارائه مواف

 عليیه 

مي تواند ضين اينكه در حوزه به تحصیل اشدتغال دارد   طلبه

ديهي است در نیز تحصیل نيايد. ببه موازات آن در دانشگاه 

هر موقع حوزه عليیه معافیت تحصیلي طلبده را خاتيده يافتده    

اعالم نيايد، مشديول ديگدر نيدي تواندد بعندوان دانشد و از       

 معافیت تحصیلي استفاده كند و بايد به خدمت اعزام شود.

درمقطددع كارشناسدي ارشددد و  گدواهي مبندي برانصددراف ازتحصدیل     دانش ويان انصرافي از دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي كشور -7

 )دو برگ (حذف معافیت مقطع ارشد ازمعاونت وظیفه عيومي 

فقط درصورت داشتن كارت معافیت يا پايدان خددمت مدي    

 تواند ثبت نام نيايد .

مشيوالني كه در حین خدمت سدربازي هسدتند )بده شدرا نداشدتن       -8

 غیبت اولیه(

 طه ترخیص از پادگان مربو ارائه گواهي از محل خدمت 

ارائدده گددواهي از يگددان مربوطدده بددر اينكدده دوران خدددمت وي تددا     فارغ التحصیل كارشناسي در حین خدمت  -9

 به پايان مي رسد. 31/06/1399

- 

در مهلت  31/06/1398حداكثر تا  فارغ التحصیل دوره كارشناسي -10

 تبعد از اتيام از تحصیل و قبل از اعزام به خدم يكساله

ده به خدمت بدون مهر غیبت و با دو برگ فتوكپي رائه دفترچه آماا

  آن 

- 

 

عیت ن ام وظیفه ام را درطول تحصیل به اطدال  واحدد   اين انب                                            دانش وي رشته                               متعهد مي شوم هرگونه تغییر در وض

 ولیت عواقب ناشي از آن به عهده اين انب است.گاه برسانم. درصورت عدم اطال  مسؤانشمشيولین مديريت تحصیالت تكيیلي د

 

 امضاء                                                                                                                                                             

 


