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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 لازم 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 انقلاب اسلامي 

عيلیدات و خدددمات  يگددان مربو ده يدداگدواهي اشددت ال بكدار از 

 فتوكپي رگب 2اصل و ، پرسنلي سپاه

-  

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

 دولتي از خدمت دوره ضرورت معاف مي باشند.

ارائه گواهي اشت ال به خدمت رسيي بدا ككدر تعهدد خددمت از 

 برگ فتوكپي 2بالاترين مقام آن وزارتخانه يا سازمان مربو ه با 

- 

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

 باشند (دو

قتنامه ازحوزه عليیه قم باتائید شوراي مدديريت حدوزه ارائه مواف

 عليیه 

مي تواند ضين اينكه در حوزه به تحصیل اشدت ال دارد بده   لبه

ديهي اسدت در هدر نیز تحصیل نيايد. بموازات آن در دانشگاه 

موقع حوزه عليیه معافیت تحصیلي  لبده را خاتيده يافتده اعلدام 

نيايددد، مشدديول ديگددر نيددي توانددد بعنددوان دانشدد و از معافیددت 

 تحصیلي استفاده كند و بايد به خدمت اعزام شود.

درمقطع كارشناسدي ارشدد و گواهي مبني برانصراف ازتحصیل  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 پايان خدمت مي تواند 

 ثبت نام نيايد .

مشيولاني كه در حین خددمت سدربازي هسدتند )بده شدرش نداشدتن  -8

 غیبت اولیه(

  ه ترخیص از پادگان مربو ارائه گواهي از محل خدمت 

بر اينكده دوران خددمت وي  مبني ارائه گواهي از يگان مربو ه  فارغ التحصیل كارشناسي در حین خدمت  -9

 به پايان مي رسد 31/66/1461تا 

- 

در مهلت  31/66/1466حداكثر تا  فارغ التحصیل دوره كارشناسي -16

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

ه به خددمت بددون مهدر غیبدت و بدا دو بدرگ رائه دفترچه آمادا

  آن فتوكپي 

- 

 
عیت ن ام وظیفه ام را در ول تحصیل بده ا لدا  واحدد اين انب                                            دانش وي رشته                               متعهد مي شوم هرگونه ت ییر در وض

 ولیت عواقب ناشي از آن به عهده اين انب است.گاه برسانم. درصورت عدم ا لا  مسؤنشمشيولین مديريت تحصیلات تكيیلي دا

 

 امضاء                                                                                                                                                             

 


