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

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

كارت معافیت موقت تكفل يا پزشكككي و يا خااوادش شككاهد در مدت  -3

 اعتبار آن
 - برگ )اصل هم براي كنترل ارائه شود( 2

سپاش پاسداران  يا پرسنل رسمي ایروهاي اظامي و ااتظامي وزارت دفاع -4

 ااقالب اسالمي 

عملیات و خدمات  يايگان مربوطه  اشكككت ال به كارازارائه گواهي 

 آن فتوكپي برگ 2پرسنلي سپاش اصل و

- 

وزارتخااه ها و سككازمااداي مشككموياي كه با اسككتفادش از تعدد خدمتي  -5

 دولتي از خدمت دورش ضرورت معاف مي باشند.

با هكر تعدد خدمت از  به خدمت رسكككمي  ئه گواهي اشكككت ال  ارا

 بايترين مقام آن وزارتخااه يا سازمان مربوطه با دو برگ فتوكپي

- 

كه داراي  -6 یه  هاي علم عادل طالب حوزش  ناسكككي مدرک م كارشككك

 باشند ( 3ارشد)سطح 

با تأيید شكككوراي مديريت حوزش ئه موافقتنامه از حوزش علمیه قم ارا 

 علمیه 

شت ال دارد مي تواادطلبه    ، ضمن اينكه در حوزش به تحصیل ا

ست در  صیل امايد. بديدي ا شگاش ایز تح به موازات آن در داا

ته  مه ياف به را خات هر موقع حوزش علمیه معافیت تحصكككیلي طل

توااد بعنوان دااشجو از معافیت اعالم امايد، مشمول ديگر امي 

 تحصیلي استفادش كند و بايد به خدمت اعزام شود.

حذف معافیت برااصراف ازتحصیل درمقطع دكتري و گواهي مبني  دااشجويان ااصرافي از دااشگاهدا و مؤسسات آموزش عالي كشور -7

 )دو برگ(مقطع دكتري ازمعاوات وظیفه عمومي 

یت يا پايان خدمت مي فقط درصكككورت داشكككتن كارت معاف

 توااند ثبت اام امايند

مشموياي كه در حین خدمت سربازي هستند )به شرط اداشتن غیبت  -8

 اولیه(

 ترخیص از پادگان مربوطه  ارائه گواهي از محل خدمت 

 تكا ارائكه گواهي از يگكان مربوطكه بر اينككه دوران خكدمكت وي  در حین خدمت ارشد فارغ التحصیل كارشناسي  -9

 پايان مي رسد. به 31/06/1400

- 

سي  -10 شنا صیل دورش كار شد فارغ التح در  31/06/1399حداكثر تا ار

 تبعد از اتمام از تحصیل و قبل از اعزام به خدم يكسالهمدلت 

با دو برگ فتوكپي ئه دفترچه آمادش به خدمت بدون مدر غیبت   ارا

   آن
- 

 

دااشجوي رشته                               متعدد مي شوم هرگواه ت ییر در وضعیت اظام وظیفه ام را درطول تحصیل به اطالع            اينجااب                                 

 ولیت عواقب ااشي از آن به عددش اينجااب است.گاش برساام. درصورت عدم اطالع مسؤدااش مديريت تحصیالت تكمیلي واحد مشمولین
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