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 تلفن تماس:

 

 توضيحات مدارک لازم 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 شكككاهد در مدت  -3

 اعتبار آن

 - برگ )اصل هم براي كنترل ارائه شود( 2

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

 ااقلاب اسلامي 

عملیات و خدمات  يايگان مربوطه  اشكككت كال به كارازارائكه وواهي 

 آن فتوكپي برگ 2پرسنلي سپاش اصل و

- 

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

 دونتي از خدمت دورش ضرورت معاف مي باشند.

ارائكه وواهي اشكككت كال بكه خدمت رسكككمي با خكر تعدد خدمت از 

 باناترين مقام آن وزارتخااه يا سازمان مربوطه با دو برگ فتوكپي

- 

ككارشكككناسكككي مكدر  معكادل طلكاب ووزش هكاي علمیكه ككه داراي  -6

 باشند ( 3ارشد)سطح 

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

 علمیه 

  ،ضكمن اينكه در ووزش به تصيیل اشت ال دارد مي تواادطلبه  

به موازات آن در دااشكگاش ایز تصيكیل امايد. بديدي است در 

هر موقع ووزش علمیكه معكافیكت تصيكككیلي طلبه را خاتمه يافته 

توااد بعنوان دااشجو از معافیت اعلام امايد، مشمول ديگر امي 

 تصيیلي استفادش كند و بايد به خدمت اعزام شود.

افیت وذف معبراايراف ازتصيیل درمقطع دكتري و وواهي مبني  دااشجويان اايرافي از دااشگاهدا و مؤسسات آموزش عاني كشور -7

 )دو برگ(مقطع دكتري ازمعاوات وظیفه عمومي 

یت يا پايان خدمت مي فقط درصكككورت داشكككتن ككارت معاف

 توااند ثبت اام امايند

مشكمونااي كه در وین خدمت سربازي هستند )به شر  اداشتن يیبت  -8

 اونیه(

 ترخیص از پادوان مربوطه  ارائه وواهي از مصل خدمت 

 ات بر اينكه دوران خدمت وي مبني ارائكه وواهي از يگكان مربوطكه  در وین خدمت ارشد فارغ انتصيیل كارشناسي  -9

 پايان مي رسد به 31/66/1461

- 

در  31/66/1466وداكثر تا ارشد فارغ انتصيكیل دورش كارشكناسكي  -16

 تبعد از اتمام از تصيیل و قبل از اعزام به خدم سانهيکمدلت 

 ارائكه دفترهكه آمادش به خدمت بدون مدر يیبت با دو برگ فتوكپي

   آن

- 

 

دااشجوي رشته                               متعدد مي شوم هروواه ت ییر در وضعیت اظام وظیفه ام را درطول تصيیل به اطلاع             اينجااب                                

 ونیت عواقب ااشي از آن به عددش اينجااب است.گاش برساام. درصورت عدم اطلاع مسؤدااش مديريت تصيیلات تكمیلي واود مشمونین
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