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 معافیت تحصیلی دانشجویان )مقطع کارشناسی( :عنوان خدمت

تا زمان فراغت از تحصیل الزم است معافیت تحصیلی از سازمان وظیفه اخذ کرده نشگاه ن در داپس از پذیرفته شد دانشجو  شرح خدمت:

 نیست.مجاز به تحصیل در دانشگاه  باشد. در غیر اینصورت

 مستندات مورد نیاز: 

 "درخواست معافیت تحصیلی دانشجویان"تکمیل برگ  -1

 عکس  -2

 کپی شناسنامه و کارت ملی -3

 کپی آخرین مدرک تحصیلی مقطع قبلی -4

 قوانین و مقررات: 

 است.سال  5شجویان کارشناسی پیوسته تحصیلی دانمجاز سنوات  -1

نمایند، از همان تاریخ اعالمی از سوی دانشگاه از آن شروع به تحصیل میسالگی و یا بعد  18سنوات تحصیلی مشموالنی که در  -2

 شود.)اول مهر یا اول بهمن( محاسبه می

روز پس از تشکیل پرونده نسبت به دریافت  10دانشجویان پسر پذیرفته شده در دانشگاه الزم است حداکثر ظرف مدت کلیه  -3

 .معافیت تحصیلی و ارائه به دانشگاه اقدام نمایند

شود و دانشجو الزم است در اولین فرصت نسبت به اخذ معافیت تحصیلی آموزی هنگام قبولی در دانشگاه باطل میمعافیت دانش -4

 آموزشی به اتمام نرسیده باشد.  در زمان دانشجویی اقدام نماید حتی اگر مهلت معافیت دانش

، کپی جهت تطبیق اصل آنبا به همراه داشتن الزم است  هستنددائم معافیت پایان خدمت و یا کارت دارای  دانشجویانی که -5

 ارائه نمایند و نیازی به تکمیل برگ مذکور ندارند. جهت درج در پرونده کارت مورد نظر را

التحصیل دانشگاهی، چنانچه در مهلت یکسال پس از فراغت از تحصیل در هر مقطع، براساس مقررات وزارت علوم مشموالن فارغ -6

 توانند از معافیت تحصیلی استفاده نمایند.فته شوند، تا زمانی که به تحصیل اشتغال دارند، میها پذیردر یکی از دانشگاه

باشد و مهلت معرفی دانشجویان حداکثر یک سال پس از تاریخ فراغت از تحصیل، انصراف از تحصیل، ترک تحصیل یا اخراج می -7

روشن نمودن وضعیت مشمولیت به دفتر خدمات  بایست حداکثر یک سال پس از هر یک از موارد فوق جهتمشمولین می

 شود.میلحاظ نظام وظیفه غیبت الکترونیک انتظامی مراجعه نماید. در غیر اینصورت 

 گیرد.اند تعلق نمیدر همان مقطع تحصیلی فارغ التحصیل شده معافیت تحصیلی به مشموالنی که قبالً -8

تواند تا پایان خدمت در مقطع باالتر از نموده، نمی دانی اخذدانشجویی که در مقطع کارشناسی انصراف و مدرک معادل کار -9

 سال( فارغ التحصیل شده باشد.2.5مند شود، مگرآنکه در سقف سنوات تحصیلی اولیه مقطع کاردانی )یعنی تحصیلی بهرهمعافیت 

پلیس و اعالم آن به دانشجویانی که در سنوات اولیه موفق به اتمام تحصیل نشوند، با موافقت کمیسیون موارد خاص دانشگاه،   -10

حداکثر تا دو ترم مجوز پس از اخذ تعهد اتمام تحصیل، شهرستان محل تحصیل، در صورت واجد شرایط شناخته شدن،  10+

 ای برای آنان از طریق سامانه دفاتر صادر خواهد شد.سنوات ارفاقی بصورت مرحله

قی مجاز نسبت به درخواست سنوات ارفاقی اقدام نمایند. ماه پس از پایان سنوات ارفا3دانشجویان موظف هستند حداکثر تا   -11

 است.پذیر پس از پایان سنوات ارفاقی امکان سه ماهحداکثر امکان ثبت درخواست سنوات ارفاقی، 
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مند شوند که امکان فراغت از تحصیل طی مدت سنوات ارفاقی را داشته توانند از سنوات ارفاقی بهرهدانشجویان به شرطی می -12

 .باشند

-واحد باشد، در این صورت مجوز سنوات ارفاقی بصورت مرحله 100تا  85بین چنانچه واحدهای پاس شده در مقطع کارشناسی  -13

گردد. از این واحد در هر ترم( صادر می 15داقل مناسب یعنی پاس کردن حپیشرفت تحصیلی و با لحاظ  یک ترم یک ترمای )

 نامه رسمی سنوات ارفاقی اخذ می گردد.تعهد کتبی برابر فرم تعهد دانشجویان

دانشجویانی که در سنوات مجاز تحصیلی )سنوات اولیه+ ارفاقی( موفق به فراغت از تحصیل نشوند، صرفًا در صورت داشتن  -14

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

 ان فراهم خواهد شد.، صدور مجوز ادامه تحصیل در مهلت معرفی بدون لحاظ غیبت به مدت یک ترم برای آن10ر پلیس +دفت

با صدور  باشند، چنانچهکه سنوات اولیه تحصیلی را به اتمام رسانده و واجد شرایط اخذ سنوات ارفاقی نمی کارشناسی دانشجویان  -15

تر)کاردانی( را اخذ نمایند، در این صورت صدور مجوز ادامه تحصیل در مجوز یک ترم در مهلت معرفی بتوانند مدرک معادل پایین

 قالب ترم اول مهلت معرفی بالمانع است.

و تا پایان  دانشجویانی که در مهلت یکساله معرفی فارغ التحصیل شوند، حق ادامه تحصیل در مقطع باالتر را نداشته  -16

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

 گردد.اسبه میجزو سنوات تحصیلی دانشگاه مقصد محدر خصوص دانشجویان انتقالی، سنوات تحصیلی دانشگاه مبداء   -17

ارائه  10خود را به پلیس+برگه اشتغال به تحصیل  ،گاه مقصددانشجویان انتقالی الزم است جهت اعمال معافیت تحصیلی از دانش  -18

 نماید تا معافیت تحصیلی دانشگاه جدید را دریافت نماید.

سال از سال  5کند و همان دت مجاز تحصیل دانشجویان با اخذ مرخصی یا حذف ترم بدون احتساب در سنوات تغییری نمیم -19

 گردد.ورود به دانشگاه محاسبه می

 سواالت متداول:

نشد  مهلت مقرردر  و دریافت رسید 10دانشجویی پس از دریافت برگ معافیت تحصیلی موفق به ارائه آن به پلیس +چنانچه  -1

 تکلیف چیست؟

  10سپس به پلیس+و  مراجعه شیمدیریت امور آموزچنانچه برگه مورد نظر را در دست دارند برای تغییر تاریخ و تأیید آن به 

 نماید. تحویل

 واست معافیت تحصیلی چه اقدامی الزم است انجام شود؟در صورت مفقود شدن برگه درخ -2

 را تکمیل و پس از  "صدور مجدد برگه معافیت تحصیلی"زم است به دانشکده مراجعه و فرم درخواست آموزشی با موضوع ال

 ، برگه مجدد برای ایشان صادر خواهد شد.مدیریت امور آموزشیبه  دانشکدهطریق  نامه ازارسال 

 ارفاقی چیست؟ شرایط استفاده از سنوات -3

 مند شوند که امکان فراغت از تحصیل طی مدت سنوات ارفاقی را داشته توانند از سنوات ارفاقی بهرهدانشجویان به شرطی می

 باشند.

 مدت زمان انجام خدمت:

  شود و دانشجو الزم است حداکثر ثبت نام به دانشجویان ارائه میتحویل مدارک و  پس از اتمام فرآیندبرگه معافیت تحصیلی

شهرستان محل تحصیل خود نسبت به اخذ معافیت تحصیلی در زمان  10مراجعه به یکی از دفاتر پلیس + روز با  10ظرف 

 دانشجویی اقدام نمایند.

 مدیریتهای تمدید معافیت تحصیلی در سنوات ارفاقی پس از ارسال درخواست کتبی دانشجو از دانشکده و دریافت توسط نامه 

 گردد. ایشان می ، در روز مراجعه دانشجو تحویلامور آموزشی

 های مورد نیاز برای انجام خدمات:هزینه

 دانشگاه هزینه ای بابت صدور برگ درخواست معافیت تحصیلی دریافت نمی کند.: در دانشگاه

 گردد(.نرخ مصوب هر ساله اعالم می) الم شده توسط سازمان وظیفه عمومیهای روز اع: طبق هزینه10در پلیس + 
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 خدمات:مسئول اصلی ارائه 

 تلفن مراجعهمسئول  عهمحل مراج

 64542812 ونخانم میسی 9/ طبقه دوم/اتاق یامور آموزشمدیریت 

 مراحل گردش کار: 

 فیت تحصیلیاعبرگه م

 درخواست معافیت تحصیلی"تکمیل برگ"  

  ارائه عکس، کپی شناسنامه و کارت ملی بهه  تهراندر سطح شهر  10دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی پلیس +یکی از مراجعه به(

 ضروری است(. 10همراه کپی آخرین مدرک تحصیلی در هنگام مراجعه به پلیس + 

  + واحهد 5/طبقه دوم/ اتهاق مهدیریت امهور آموزشهیارائه بهه و  10دریافت رسید صدور مجوز ثبت نام موقت از پلیس/

ادامه رونهد نظام وظیفه در پورتال آموزشی، از  تا در پورتال آنها ثبت گردد. در صورت عدم ارائه رسید و ثبت بایگانی 

 ممانعت بعمل خواهد آمد.در هر مرحله از تحصیل آموزشی 

 سنوات ارفاقی

  و  "(2)یها  (1)سهنوات ارفهاقی تمدید معافیهت تحصهیلی در "با موضوع  دفتر آموزش دانشکدهدر تکمیل فرم درخواست آموزشی

 مدیریت امور آموزشیبه  دانشکدهارسال از طریق 

  خطاب به سازمان وظیفهدرخواست سنوات ارفاقی ی و دریافت نامه 9/ طبقه دوم/ اتاق مدیریت امور آموزشیمراجعه به 

 و اخذ موافقت آن 10درخواست سنوات ارفاقی به پلیس + یتحویل نامه 

  آموزشیجهت ثبت در پورتال  9/طبقه دوم/اتاق مدیریت امور آموزشیبه  "با سنوات ارفاقی 10موافقت پلیس +"رسید ارائه 

 


