
 بسمه تعالی  

 

 آئین نامه امور مشمولین و نظام وظیفه 

 

 اصول قانون وظیفه عمومی 

  مشمول ( سالگی تمام 91)سالگی می شوند  91افراد ذکور ایرانی در اول ماهی که طی آن وارد

محسوب می گردند لذا بایستی در نیمسالهای تحصیلی وضعیت پذیرفته شدگان ذکور که در بدو ورود 

 .دانشگاه می باشند و تقاضای ثبت نام دارند مورد توجه قرار گیردبه 

  شرط ثبت نام و تحصیل در مقاطع دانشگاهی عدم گذشت بیش از یکسال از فراغت تحصیل

 .مشمول در مقطع تحصیلی قبلی است

  مشموالنی که بیش از یکسال از فراغت از تحصیل آنان در مقطع قبلی سپری شده مجاز به ثبت

اگرچه دارای برگ اعزام به خدمت بدون غیبت که تاریخ اعتبار آن سپری نشده است )تند نام نیس

می توانند برابر مقررات از ( یا شوند)لیکن چنانچه بدون غیبت به خدمت اعزام شده باشند ( باشند

به جز دوره کاردانی که ترخیص از . )خدمت ترخیص و با ارایه مجوز ثبت نام مشغول به تحصیل گردند

 .(خدمت برای آن در قانون منع شده است

  و همچنین افرادی ( پزشکی ، کفالت و موارد خاص)دارندگان کارت پایان خدمت یا معافیت دایم

مجاز به ثبت نام می باشند و ( و قبل از آن 9431متولدین نیمه اول )سال تمام می باشند  05که دارای 

 .نیازی به اخذ معافیت تحصیلی ندارند

    برای  تحصیل  قانون جدید وظیفه عمومی میزان سنوات   44ماده   9برابر مفاد تبصره

سال  0 پیوسته سال ، کارشناسی 0/1وبعدازآن،دردوره کاردانی  9415ورودی مهرسال  دانشجویان 

سال ،  4سال ،کارشناسی ارشد ناپیوسته  6سال ،کارشناسی ارشد پیوسته  4  کارشناسی ناپیوسته 

افراد مشمولی که نتوانند دروس دوره . سال می باشد 6سال و دکتری تخصصی  1دکتری حرفه ای 

 تحصیلی خود را در مدت مجاز به اتمام برسانند

 ضوابط ثبت نام مشموالن 

خدمت سربازی دانشجویان مذکرایرانی را به محض ورود به  با توجه به قانون وظیفه عمومی کشوری که

سن مشمولیت مصوب نموده است و متناسب با مقررات و دستورالعمل هایی که هر ساله از سوی سازمان 

 .وظیفه عمومی به دانشگاهها ابالغ می گردد ، اقدامات ذیل معمول می گردد 

 



دائم و به طور کل دانشجویانی که مشمول خدمت دانشجویان دارای کارت پایان خدمت و معافیت ( الف 

می بایست به واحد امور در بدو ثبت نام   وظیفه عمومی نخواهند شد مدارک مثبته نظام وظیفه خود را

 .در پرونده دانشجو بایگانی گرددنیز سری تصویر آن سه نظام وظیفه ارائه نمایند و همچنین  

 :مشمول خوانده می شوند الزم است  صطالحاًسایر دانشجویان که ا: معافیت تحصیلی ( ب

جهت اخذ مجوز ثبت نام مشموالن وظیفه عمومی و تحصیل آنان در دانشگاه ، فرم حاوی اطالعات  -9

،دو قطعه یا برگ لغو معافیت تحصیلی آن مقطع( مدرک مقطع پایین تر)مشمول همراه با مدرک پایه 

شهرستان  95+تر پلیس دفبه مشمول تحویل داده شده تا به  ، کپی شناسنامه و کارت ملی 4*3عکس

هفته ، مجوز ثبت نام و تحصیل خود را به امور  1مشمول موظف است ظرف حداکثر . ارایه نماید آبیک

 .واحد دانشگاهی ارایه نمایدو نظام وظیفه مشمولین 

مقطع قبلی خود از تحصیل با توجه به اینکه کلیه دانشجویان متعهد می باشند اصل مدرک فراغت   -1

ه کنند لذا برای افراد مشمولی که در مقاطع تحصیلی باالتر پذیرفته شده و در آن ثبت ئرا به دانشگاه ارا

نام کرده و مشغول تحصیل گردیده اند و معافیت تحصیلی مقطع جدید برای آنان صادر شده است می 

ذکر شماره و تاریخ معافیت تحصیلی جدید به  توانند با اخذ گواهی اشتغال به تحصیل مقطع باالتر با

محل تحصیل مقطع قبلی مراجعه و مدارک فارغ التحصیلی خود در مقطع قبلی را دریافت و به محل 

 .تحصیل جدید ارایه نمایند

که در حال گذراندن خدمت وظیفه عمومی میباشند و در مقطع کاردانی قبول شوند طبق  افرادی -4

 .ازخدمت نمی باشند صخیتر ز بهقانون نظام وظیفه مجا

با توجه به محدودیت سنوات مجاز تحصیل پذیرفته شدگان و عدم امکان استفاده دو بار معافیت   -3

تحصیلی در یک مقطع و اینکه تعداد محدودی از دروس گذرانده قبلی در مقطع جدید قابل ارزشیابی و 

مقطع کارشناسی پیوسته و دکتری حرفه ای و  پذیرش است ، ثبت نام فارغ التحصیالن دوره کاردانی در

همچنین کارشناسی پیوسته در دوره دکتری حرفه ای مجاز نمی باشد و به همین دلیل چنانچه مشغول 

کارشناسی پیوسته و دکتری )خدمت وظیفه عمومی هستند نمی توانند برای تحصیل در مقاطع پیوسته 

 .از خدمت ترخیص گردند( حرفه ای

ر فارغ التحصیالن مقطع کاردانی و کارشناسی صرفاً مجاز به شروع به تحصیل در مقطع به عبارت دیگ 

ناپیوسته باالتر بوده و شرایط ادامه تحصیل در مقطع پیوسته باالتر را نخواهند داشت مگر رشته هایی 

حصیل که با تایید وزارت علوم یا بهداشت فاقد مقطع ناپیوسته باالتر باشند که در اینصورت سنوات ت

 .طی شده مقطع قبلی در سنوات مقطع جدید لحاظ خواهد شد

تحصیل همزمان با خدمت وظیفه عمومی یا همزمان با تحصیل در سایر دانشگاهها و مقاطع   -0

بنابراین افرادی که به صورت امریه یا سرباز معلم مشغول به خدمت می . تحصیلی اکیدآ ممنوع است



افرادی که خدمت آنان قبل از (. برابر ضوابط و روند اعالم شده) باشند باید از خدمت ترخیص گردند

شروع نیمسال بطور قطع به اتمام می رسد می توانند پس از دریافت کارت پایان خدمت برای ثبت نام و 

 .تحصیل به دانشگاه مراجعه نمایند

با تحصیلشان در  شاغلین رسمی و پیمانی نیروهای مسلح با ارایه گواهی نحوه همکاری و موافقت  -6

 .دانشگاه از یگان مربوطه می توانند ثبت نام و تحصیل نمایند

آموزش )متعهدین به خدمت در سازمان های دولتی ، دستگاهها و وزارتخانه های موضوع مواد قانون   -7

در صورت ارایه گواهی ( و پرورش ، بهداشت و درمان ، هواپیمایی کشوری ، کشتیرانی و قوه قضائیه

ال به خدمت و موافقت دستگاه ذیربط با تحصیل فرد و ذکر اینکه ذینفع متعهد خدمت آن دستگاه اشتغ

 .می باشد می تواند ثبت نام و تحصیل نماید

افرادی که دارای معافیت موقت می باشند در صورتیکه تاریخ اعتبار معافیت آنان به اتمام نرسیده   (پ

ه نمایند که چنانچه معافیت مذکور تمدید نگردد ، چون باشد مجاز به ثبت نام می باشند لیکن توج

بایستی برای ثبت نام مشمول و صدور معافیت تحصیلی وی شرط عدم غیبت و همچنین سپری شدن 

بیش از یکسال از اتمام دوره تحصیلی قبلی رعایت گردد ، به این قبیل افراد متذکر می شود که زمانی 

المانع خواهد بود که معافیت موقت آنان تمدید گردد و تصویر برگ اشتغال به تحصیل آنان در دانشگاه ب

در غیر اینصورت فاقد شروط صدور معافیت تحصیلی . تمدید معافیت بالفاصله به دانشگاه ارایه شود

 .خواهند بود و ادامه تحصیل آنان میسر نمی باشد

افرادی که قبل از ثبت نام در دانشگاه درخواست معافیت پزشکی نموده و معافیت دایم آنان در  (ت

در صورتیکه . دست صدور می باشد با ارایه گواهی از وظیفه عمومی مربوطه مجاز به ثبت نام می باشند

آنرا به دفاتر تا  میگرددفرد تنظیم  برایفرد موفق به ارایه گواهی از وظیفه عمومی نشود فرم مربوطه 

 .ه و نتیجه را اخذ و به دانشگاه تحویل نمایدئارا 95+پلیس 

دانشجو در دانشگاه ها از طریق آزمون سراسری ، لذا صدور معافیت  پذیرش شرط حذف به باتوجه( ث

تحصیلی برای دانشجویان پذیرفته شده در تمام دوره های تحصیلی دارای مجوز شورای گسترش 

آموزش عالی وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری بالمانع بوده و داوطلبان مقاطع تحصیلی بدون آزمون ، 

سوی دانشگاه و در صورت نداشتن غیبت ، واجد شرایط بهره مندی از معافیت صرفاً با اعالم پذیرش از 

 .تحصیلی می باشند

 

 

 



 مدارک الزم جهت تقاضای صدور مجوز ثبت نام و معافیت تحصیلی  

 ارائه برگه احراز هویت -9

 ارائه اصل آخرین مدرک تحصیلی یا نامه لغو معافیت تحصیلی -1

 قطعه یک 4*3عکس -4

 و کارت ملی کپی شناسنامه-3
 

ر تدفبه  دانشگاهی می بایست پس از اخذ نامه از واحد( مشمول)الزم به ذکر می باشد که دانشجویان 

 . تحویل نمایند دانشگاه اخذ مجوز ثبت نام آن را به امور مشمولین مراجعه و پس از 95+پلیس 

 ضوابط سنوات ارفاقی دانشجویان مشمول

مند شوند که ه مختلف، به شرطی می توانند از سنوات ارفاقی بهردانشجویان مشمول در مقاطع  -9

امکان فراغت از تحصیل طی مدت سنوات ارفاقی را داشته باشند، لذا در صورت دارا بودن شرایط زیر به 

 :صورت مرحله ای می توانند از ترم اول سنوات ارفاقی بهرمند شوند

واحد بوده و  05حدهای درسی گذارنده شده حداقل به شرط آنکه وا: کاردانی و کارشناسی ناپیوسته -

 . باشد 91معدل کل نیز حداقل 

واحد بوده و معدل کل نیز  955به شرط آنکه واحدهای درسی گذارنده شده حداقل : کارشناسی پیوسته -

 . باشد 91حداقل 

وده و معدل واحد ب 91به شرط آنکه واحدهای درسی گذارنده شده حداقل : کارشناسی ارشد ناپیوسته -

 . باشد 93کل نیز حداقل 

واحد بوده و معدل  91به شرط آنکه واحدهای درسی گذارنده شده حداقل : دکترای پیوسته حرفه ای -

 . باشد 93کل نیز حداقل 

واحد بوده و معدل  91به شرط آنکه واحدهای درسی گذارنده شده حداقل : دکتری تخصصی ناپیوسته -

 . باشد 93کل نیز حداقل 

چنانچه مشمول تا پایان ترم اول سنوات ارفاقی موفق به فراغت از تحصیل نشود، با ادامه تحصیل  -1

وی به شرطی در ترم دوم سنوات ارفاقی موافقت خواهد شد، که حداقل تعداد واحدهای درسی معینی را 

اقی برای مقاطع در ترم اول با شرط معدل کل فوق گذرانده باشد، این واحدهای پاس شده در ترم اول ارف

 :مختلف به شرخ ذیل می باشد



و ( پیوسته یا ناپیوسته)واحد بوده و برای مقاطع دکتری  91( پیوسته یا ناپیوسته)کاردانی، کارشناسی 

در صورت تحقق این شرط . به شرط اتمام واحدهای نظری است( پیوسته یا ناپیوسته)کارشناسی ارشد 

، مشمول را جهت (9فرم شماره)م درخواست سنوات ارفاقی دانشگاه مجاز است مجددا با تکمیل فر

 .ارجاع دهد 95+درخواست ترم دوم سنوات ارفاقی به پلیس

چنانچه دانشجویان مشمول حداکثر تا پایان سنوات ارفاقی موفق به فراغت از تحصیل شوند، از  -4

باالتر می توانند طبق و در صورت پذیرش در مقاطع . یکسال فرجه مهلت معرفی برخوردار خواهند بود

 .قانون معافیت تحصیلی بهرمند شوند( 40)ماده 

چنانچه دانشجو نتواند تا پایان یکسال سنوات ارفاقی فارغ التحصیل شود، صرفا در صورت داشتن  -3

پیشرفت تحصیلی در سنوات ارفاقی و امکان فراغت از تحصیل طی مهلت معرفی، با درخواست دانشگاه 

پس از احراز شرایط، صدور مجوز ادامه تحصیل   95+و ثبت درخواست در دفتر پلیس( 1برابر فرم شماره)

به  95+ضمنا این مجوز نیز از طریق دفتر پلیس. در مهلت معرفی بدون لحاظ غیبت فراهم خواهد شد

یکساله )بدیهی است در صورت عدم معرفی مشمول در مهلت قانونی . صورت هوشمند صادر می شود

 .ارد غیبت خواهد شد، وی و(معرفی

آیین نامه اجرایی معافیت تحصیلی، فارغ التحصیل شدن در مهلت یکساله معرفی، ( 94)برابر ماده  -0

بنابرین چنانچه دانشجو در مهلت . مجوزی برای صدور معافیت تحصیلی در مقاطع باالتر نخواهد بود

االتر را نداشته و تا پایان خدمت معرفی فارغ التحصیل شود به هیچ وجه حق ادامه تحصیل در مقاطع ب

 .دوره ضرورت یا اخذ معافیت دائم شرایط برخورداری از معافیت تحصیلی را نخواهد داشت

در صورتی که دانشجو در مهلت معرفی هم نتواند فارغ التحصیل شود وارد غیبت می گردد و به  -6

و   متی وی به صورت سامانه ایروز اضافه خدمت در سوابق خد 915روز تا  15تناسب مدت تاخیر از 

بدیهی است در این صورت مشمول تا پایان خدمت دوره ضرورت و یا اخذ . هوشمند درج خواهد شد

 . معافیت دائم شرایط ادامه تحصیل در دانشگاه را نداشته و صرفا بایستی با غیبت به خدمت اعزام شود

 انصرافی و اخراجی  تحصیل مجدد ،ضوابط مشمولین فارغ التحصیل،

دانشجویان مشمول از تاریخ فارغ التحصیلی به مدت یکسال جهت مشخص نمودن وضعیت نظام     -9

 .وظیفه خود وقت دارند

فارغ التحصیالن مشمول جهت دریافت نامه لغو معافیت تحصیلی می بایست با در دست داشتن    -1

 .برگه تسویه حساب به امور مشمولین مراجعه نمایند



همچنین دانشجویان مشمول که انصراف داده یا محروم از تحصیل شده اند نیز پس از تاریخ    -4

انصراف یا محرومیت از تحصیل به مدت یکسال جهت مشخص نمودن وضیت نظام وظیفه خود وقت 

 .دارند

ه رای تن برگدانشجویان مشمول که انصراف داده یا محروم از تحصیل شده اند باید با در دست داش  -3

یا کمیسیون موارد خاص دانشگاه مبنی بر انصراف یا محرومیت از تحصیل جهت دریافت نامه لغو  شورا

 .معافیت به امور مشمولین مراجعه نمایند

از )دانشجویانی که تمایل به انصراف و شروع به تحصیل مجدد دارند ، در طول دوره های تحصیلی   -0

بوده و حداکثر تا ( سنوات اولیه تحصیل)انصراف در سنوات قانونی  فقط یکبار مجاز به( دیپلم تا دکتری

تحصیل اینگونه دانشجویان در . یکسال بعد از تاریخ انصراف می توانند مجدداً شروع به تحصیل نمایند

 .مقطع پایین تر نیز منعی نخواهد داشت

فت مدرک تحصیلی مقطع دانشجویان مقاطع کارشناسی و باالتر که پس از انصراف ، موفق به دریا -6

. پایین تر می شوند در حکم فارغ التحصیل بوده و به عنوان دانشجوی انصرافی محسوب نمی شوند

بنابراین چنانچه مدرک اخذ شده ، در سنوات مجاز تحصیل همان مقطع یعنی مقطع پایین تر به مشمول 

در غیر اینصورت مشمول مجاز به تعلق گرفته باشد ، ادامه تحصیل وی در مقطع باالتر بالمانع است ، 

 .تحصیل در مقطع بعدی نخواهد بود

دانشجویان اخراجی تا پایان خدمت یا اخذ معافیت دایم ، از نظر مقررات وظیفه عمومی مجاز به  -7

 .ادامه تحصیل نمی باشند

 :صدور گواهی های اشتغال به تحصیل ویژه سازمان وظیفه عمومی

اگر چه انواع گواهی های اشتغال توسط آموزش دانشکده های مختلف دانشگاه انجام می شود اما 

ت وظیفه عمومی دانشجویان مشمولی که دارای معافیت تحصیلی می باشند صرفا گواهایی که به معاون

نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران صادر می شود شامل گواهی جهت درخواست معافیت های کفالت 

خروج از کشور جهت سفرهای زیارتی ، ورزشی و علمی می توانند  درخواستو موارد خاص و همچنین 

مؤسسه  (نظام وظیفهواحد )امور دانشجوئی دفتر  به( یک شنبه و سه شنبه)در روزهای فرد هفته 

 .نمایند مراجعه

امور واحد  اولدانشجویان عزیز می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر و انجام امور مربوطه به طبقه 

  .مراجعه نمایند ( خانم مددی)دانشجویی

 واحد امور مشمولین و نظام وظیفه


