
 

  38صفحه 

   عمومي  وظيفه  مقررات -1 پيوست شماره
  اسـت   الزم 1393براي شركت در آزمون سراسـري سـال    »مرد«  داوطلبانجمهوري اسالمي ايران،   انتظامي  نيروي  عمومي  وظيفه سازمان  رسمي  اعالم  اساس بر 

 .درج نمايند ترنتينام اين فرم تقاضانامه ثبت 29وده و كد مربوط را در بند برا دارا مشروحه ذيل از شرايط   يكي
  . خدمت  پايان  كارتداشتن  )1كد 
 .)موارد خاصو   ، ايثارگرانپزشكي، كفالت(دائم   معافيت  كارتداشتن  )2كد 
  .در مدت اعتبار آن...) پزشكي، كفالت و ساير(مشموالن داراي برگ معافيت موقت بدون غيبت ) 3كد 
در سـنوات مجـاز تحصـيلي،     31/6/93دانشگاهي كه به صورت پيوسته مشغول به تحصيل بوده و تا تاريخ  يا پيش  متوسطه  دورهآموزان سال آخر  دانش )4كد 

  .شوند االتحصيل مي فارغ
سالگي به صـورت   24دانشگاهي به شرط اتمام تحصيل حداكثر تا پايان  سالگي و پيش 22التحصيالن ديپلم به شرط اتمام تحصيل حداكثر تا پايان  فارغ )5كد 

دانشـگاهي   و مشروط به اينكه از تاريخ فراغت از تحصيل آنان در مقطع ديپلم يا پيش) مدارس روزانه، بزرگساالن و آموزش از راه دور(و حضوري  پيوسته
  .نام در دانشگاه بيش از يكسال سپري نشده و وارد غيبت نشده باشند تا زمان قبولي قطعي و ثبت

سـال اول  (شـروع كـرده باشـند و افـرادي كـه دوره متوسـطه        91گيرند كه دوره متوسطه را پيش از سـال   رار ميآموزاني در شمول اين بند ق دانش -1تبصره 
  .سالگي خواهد بود 20آغاز كرده باشند، سقف مجاز سنوات تحصيلي آنان حداكثر تا پايان  91را از مهر ) متوسطه

اند، در شـمول   دانشگاهي شده رت داوطلب آزاد موفق به اخذ مدرك ديپلم يا پيشافرادي كه در سن مشموليت ترك تحصيل حضوري كرده و به صو -2تبصره 
  .توانند از معافيت تحصيلي دانشگاه استفاده نمايند كه وارد غيبت نشده باشند اين بند قرار نداشته و صرفاً در صورتي مي

شـده  ) داوطلب آزاد(دانشگاهي به صورت حضوري يا غير حضوري  يا پيش موفق به اخذ ديپلم) سالگي تمام 18(آموزاني كه قبل از سن مشموليت  دانش )6كد 
  .باشند، به شرط نداشتن غيبت

شوند، چنانچه حداكثر تا شش ماه پس از رسيدن  دانشگاهي مي سالگي و قبل از سن مشموليت موفق به اخذ ديپلم يا پيش 17آموزاني كه در سن  دانش: توضيح
باشند؛ در غير اينصورت به دليل ورود به غيبت، مجاز به ادامـه تحصـيل    وارد دانشگاه شوند، مجاز به ادامه تحصيل مي) سالگي تمام 18(به سن مشموليت 

به وظيفه عمومي معرفي كرده و داراي برگ اعزام بدون غيبت  10+مگر اينكه در مهلت شش ماه معرفي، خود را از طريق يكي از دفاتر پليس. نخواهند بود
  .باشند

دانشگاهي بصورت داوطلـب آزاد   آموزان مشمولي كه پس از ترك تحصيل و در مهلت يكساله معرفي به وظيفه عمومي، موفق به اخذ ديپلم يا پيش نشدا )7كد 
  .دانشگاهي و سپري نشدن بيش از يكسال از تاريخ اخذ ديپلم يا پيش شده باشند به شرط نداشتن غيبت

  .اهي داراي برگ آماده به خدمت بدون غيبت كه تاريخ اعزام آنان سپري نشده باشددانشگ ديپلم يا پيش التحصيالن فارغ )8كد 
باشد، الزم است برابر ضوابط مربوط نسبت به تمديد موعـد اعـزام    افرادي كه تاريخ اعزام به خدمت آنان قبل از اعالم قبولي يا پذيرش در دانشگاه مي -تبصره 

منـدرج در  (در ضمن افرادي كه در موعـد اعـزام   . ل ورود به غيبت شرايط ادامه تحصيل را از دست خواهند داددر غير ابنصورت به دلي. خود اقدام نمايند
  .شوند در صورت پذيرش در مقطع كارشناسي و باالتر، جهت ادامه تحصيل از خدمت ترخيص خواهند شد به خدمت اعزام مي) برگ آماده به خدمت

  .از آن به شرطي كه تغيير سن نداده باشند و قبل 1343 سالنيمه اول  ينمتولد )9كد 
  .بدون غيبت اوليه به شرطي كه در مقطع كارشناسي و باالتر پذيرفته شوند) سربازان در حال خدمت(كاركنان وظيفه  )10كد 
نام در دانشگاه، گواهي يـا   ه هنگام ثبتاين دسته از افراد بايد ب(رسد  به پايان مي 31/6/93اي كه خدمت دوره ضرورت آنان تا تاريخ  كاركنان وظيفه) 11كد 

  ).كارت پايان خدمت ارائه نمايند
يا مركز مـديريت    علميه هاي  حوزه  مديريتمركز   كه  شرطي  به. دانشگاهي داراي معافيت تحصيلي حوزه مدرك ديپلم يا پيش  دارندهعلوم ديني   بطال )12كد 

  نمايـد، بـا همـان     نيز تحصيل  در دانشگاه  آن  موازاتبه تحصيل در حوزه به   تغالشا  ضمن  قادر است  لبهط  د كهنتأييد نمايحوزه علميه خراسان يا اصفهان 
  يافتـه   را خاتمـه   اي طلبـه   تحصـيلي   معافيت  علميه  حوزه موقع كههر   است  بديهي.  است  بالمانع  در دانشگاه  وي  تحصيل  به  ، اشتغال حوزه  تحصيلي  معافيت
اينگونـه دانشـجويان بـراي    . ادامه تحصيل وي در دانشگاه منوط به اجازه سازمان وظيفه عمومي و صدور معافيت تحصـيلي دانشـگاهي اسـت   نمايد،   اعالم
  .نامه حوزه علميه مربوط را ارائه نمايند نام در هر ترم تحصيلي بايد موافقت ثبت

 .براي ادامه تحصيل مربوط  انسازماز   موافقتاشتغال به خدمت و   گواهي  رائهبا امسلح   در نيروهاي  رسمي  شاغلكاركنان پايور  )13كد 
ـ    )14كد  ان دانشجويان انصرافي در صورتي كه در سقف مجاز سنوات تحصيلي انصراف داده و همچنين از تاريخ انصراف آنان در دانشگاه و رشته قبلـي تـا زم

از امتياز يـك بـار انصـراف    ) به بعد 22/8/90از تاريخ (مضافاً مشروط به اينكه قبالً . شده باشدپذيرش در دانشگاه و رشته جديد بيش از يكسال سپري ن
  .استفاده نكرده باشند

  :تذكرات مهم* 
ا هـ  باشند و در صورت شركت در آزمون و قبولي در آن، معافيت تحصيلي براي آنـان صـادر نگرديـده و دانشـگاه     مشموالن غايب مجاز به ادامه تحصيل نمي) 1

  .باشند نام از آنها نمي مجاز به ثبت
به جز افرادي كه قبل از ورود بـه سـن   (باشند  ها تا پايان خدمت دوره ضرورت يا اخذ معافيت دائم، مجاز به ادامه تحصيل نمي اخراجي دانشگاه دانشجويان) 2

  ).اند مشموليت اخراج شده
همچنـين  . باشـند  التحصيالن هر مقطع مجاز به تحصيل مجـدد در همـان مقطـع نمـي     ابر اين فارغبن. شود معافيت تحصيل براي هر مقطع فقط يكبار صادر مي) 3

التحصيالن مقطـع   التحصيالن مقطع كارداني مجاز به شروع به تحصيل در مقاطع كارشناسي پيوسته، كارشناسي ارشد پيوسته و دكتري پيوسته و نيز فارغ فارغ
به اسـتثناي  (ع كارشناسي ارشد پيوسته و دكتري پيوسته پزشكي، دندانپزشكي، داروسازي و دامپزشكي نيستند كارشناسي مجاز به شروع به تحصيل در مقط

  ).باشند هايي كه با تأييد وزارتين علوم و بهداشت فاقد مقطع ناپيوسته باالتر مي رشته
بوده و ترخيص آنـان جهـت تحصـيل در مقطـع كـارداني مجـاز       ترخيص سربازان حين خدمت صرفاً جهت ادامه تحصيل در مقطع كارشناسي و باالتر مجاز ) 4

  .باشد نمي
فقـط يـك بـار مجـاز بـه انصـراف       ) از ديـپلم تـا دكتـري   (دانشجوياني كه تمايل به انصراف و شروع به تحصيل مجدد دارند، در طول تحصيالت دانشگاهي ) 5

  .ن انصراف تا شروع به تحصيل مجدد بيش از يكسال سپري نشده باشدباشند، مشروط به اينكه در سنوات مجاز تحصيلي انصراف داده و از زما مي
التحصـيل   تر و بدون رعايت سقف سنوات تحصيلي، فارغ دانشجويان مقاطع كارشناسي و باالتر پيوسته كه پس از انصراف يا اخراج با اخذ مدرك مقطع پايين )6

  .باشند ئم، مجاز به ادامه تحصيل نميشوند، تا پايان خدمت دوره ضرورت يا اخذ معافيت دا شناخته مي
اين افراد در صورت قبولي در دانشگاه و داشتن شرايط ادامه تحصيل، از خـدمت تـرخيص   . كاركنان وظيفه مجاز به تحصيل همزمان با انجام خدمت نيستند) 7

  .خواهند شد
شوند، چنانچـه تـا پايـان شـهريور سـال آينـده در        التحصيل مي سال فارغ هاي خرداد يا شهريور هر آموزاني كه در سقف مجاز سنوات تحصيلي، در ماه دانش) 8

  .دانشگاه پذيرفته شوند، فاقد غيبت بوده و از معافيت تحصيلي استفاده خواهند كرد
خرين مهلت معرفي وي تـا  شود، آ التحصيل مي دانشگاهي فارغ در مقطع ديپلم يا پيش 93و ماقبل آن كه در خرداد يا شهريور  1375آموز متولد  دانش -1مثال 

  .نيز شركت نمايد 94تواند در آزمون سال  ، مي93باشد كه عالوه بر آزمون سال  مي 94پايان شهريور سال 
التحصيل شده است، آخرين مهلت معرفـي وي   دانشگاهي فارغ در مقطع ديپلم يا پيش 92و ماقبل آن كه در خرداد يا شهريور  1374آموز متولد  دانش -2مثال 
بـا اسـتفاده از معافيـت تحصـيلي،      93تواند از اول مهر  در دانشگاه پذيرفته شود مي 93بنابراين چنانچه تا پايان شهريور . باشد مي 93پايان شهريور سال  تا

  .شروع به تحصيل نمايد
   .باشد ميسال  8 پيوستهدكتراي  ول سا 6پيوسته ، كارشناسي ارشد سال 5 كارشناسي پيوسته ،سال 5/2كارداني  :مقاطعتحصيل در مجاز سنوات ) 9


