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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 کارشناسيتاريخ    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 پزشكي دائم و ياا كاارت معافیات نماان صا ف باا فار         یكارت معاف -2

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

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

سپاه پاساداران انالا      يا پرسنل رسمي نیروهاي نظامي و انتظامي ونارت دفاع -4

 اس مي 

عم یاات و خادمات    ياا  مربوطاه  يگاان  اشتغال به كارانبا ارائه گواهي 

 آن فتوكپي برگ 2پرسن ي سپاه اصل و

- 

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

 خدمت دوره ضرورت معاف مي باشند.

ارائه گواهي اشتغال به خدمت رسمي با ذكر تعهد خدمت ان بااالتري   

 مربوطه با دو برگ فتوكپي مالا  آن ونارتخانه يا سانمان

- 

 ( 3ساحف  )ارشدكارشناساي  مدرک معاادل  ط   حونه هاي ع میه كه داراي  -6

 باشند

باا تیيیاد شاوراي ماديريت حاونه      ارائه موافالتنامه ان حونه ع میه قام   

 ع میه 

ضم  اينكه در حونه باه تصيایل    مي تواندط به  

بااه مااوانات آن در دانشااگاه نیااز   ، اشااتغال دارد

تصيیل نمايد. بديهي اسات در هار موقاو حاونه     

ع میه معافیت تصيی ي ط به را خاتمه يافته اع   

نمايد، مشمول ديگر نمي تواند بعنوان دانشجو ان 

معافیت تصيی ي استفاده كند و باياد باه خادمت    

 اعزا  شود.

و)حافف معافیات    دكتريگواهي مبني برانيراف انتصيیل درمالحو  مونش عالي كشوردانشجويان انيرافي ان دانشگاهها و مؤسسات آ -7

 انمعاونت وظیفه عمومي  دكتريمالحو 

فالط درصورت داشت  كاارت معافیات ياا پاياان     

 خدمت مي توانند ثبت نا  نمايند

 ترخیص ان پادگان مربوطه  مصل خدمت با ارائه گواهي ان  مشموالني كه در حی  خدمت سرباني هستند )به شرط نداشت  غیبت اولیه( -8

 تااا بااا ارائااه گااواهي ان يگااان مربوطااه باار اينكااه دوران خاادمت وي   در حی  خدمت ارشد فارغ التصيیل كارشناسي  -9

 به پايان مي رسد.31/6/96

- 

 يكسالهدر مه ت  31/6/1396حداكثر تا ارشد فارغ التصيیل دوره كارشناسي  -10

 تقبل ان اعزا  به خدم بعد ان اتما  ان تصيیل و

 با ارائه دفترچه آماده به خدمت بدون مهر غیبت باا دو بارگ فتاوكپي   

   آن
- 

عیت نظاا  وظیفاه ا  را درطاول تصيایل باه      اينجانب                                            دانشجوي رشته                               متعهد مي شو  هرگونه تغییار در وضا  

 ع واحد مشمولی  دانشگاه برسانم. درصورت عد  اط ع مسئولیت عواقب ناشي ان آن به عهده اينجانب است.اط 

 امضاء                                                                                                                                                             

 


