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میزان سنواتنام مقطع

2.5 سالکاردانی

3 سالکارشناسی ناپیوسته

5 سالکارشناسی پیوسته

6 سالکارشناسی ارشد پیوسته

3 سالکارشناسی ار شد ناپیوسته

8 سالدکتری پزشکی پیوسته

ضوابط ثبت نام مشموالن در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی مهر1392

 

1-با توجه به حذف شرط �ذیرش دانشجو در دانشگاه ها از طریق آزمون سراسری، لذا صدور معافیت تحصیلی برای دانشجو�ان �ذیرفته شده در تمام دوره های تحصیلی دارای

مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بالمانع می باشد.

بنابراین تحصیل دانشجو�ان در دوره های پودمانی، فراگیر، بین الملل، مجازی و سایر مقاطع تحصیلی بدون آزمون مجاز بوده و داوطلبان صرفًا با اعالم �ذیرش از سوی دانشگاه و

در صورت نداشتن غیبت، واجد شرا�ط بهره مندی از معافیت تحصیلی می باشند.

2-مبنای �ذیرش در دانشگاه ها چه با شرکت در آزمون و چه بدون آزمون، تاریخ ثبت نام در دانشگاه می باشد. البته در موارد خاص به جهت مساعدت به دانشجو، تاریخ اعالم

قطعی قبولی از سوی سازمان سنجش نیز می تواند مبنای  �ذیرش قرار گیرد.

3-کلیه دانش آموزانی که قبل از سن مشمولیت و �ا در سن مشمولیت و در ماه های خرداد و تیر سال 1391 فارغ التحصیل شده اند جهت تحصیل در دانشگاه از مهر 1392 منعی

نداشته و با�د �س از اخذ برگ درخواست معافیت تحصیلی از دانشگاه، به �کی از دفاتر پلیس +10 مراجعه نما�ند.

-منظور از فراغت قبل از سن مشمولیت در این بند این است که دانش آموز در سالی که طی آن سال به سن 18 سالگی تمام می رسد فارغ التحصیل شود.(سال تولد+18)

تبصره 1: مشموالنی که درخواست اعزام به خدمت داده و برای آنان برگ اعزام صادر شده و خود را در موعد مقرر برای اعزام معرفی ننموده اند غا�ب محسوب شده و شرا�ط ادامه

تحصیل نخواهند داشت.

تبصره 2: دانش آموزانی که در سن 17 سالگی (سال تولد+17) �ا قبل از آن در مقطع دیپلم �ا پیش دانشگاهی فارغ التحصیل شده اند برابر ماده (19) قانون �س از رسیدن به 18

سالگی تمام، 6 ماه مهلت معرفی خواهند داشت و چنانچه در مهلت 6 ماهه معرفی، در دانشگاه �ذیرفته شوند شرا�ط استفاده از معافیت تحصیلی را خواهند داشت.

4- فارغ التحصیالن دیپلم �ا پیش دانشگاهی، متولدین سالهای قبل چنانچه دیپلم شاخه فنی حرفه ای و کارودانش را حداکثر تا �ا�ان 22 سالگی و پیش دانشگاهی را تا �ا�ان 24

سالگی و به صورت حضوری به اتمام رسانده باشند با رعا�ت سایر ضوابط، از معافیت تحصیلی مقطع باالتر استفاده خواهند کرد.

5- دانشجو�ان اخراجی تا �ا�ان خدمت �ا اخذ معافیت دائم، از نظر مقررات نظام وظیفه مجاز به ادامه تحصیل نمی باشند.

6-میزان سنوات تحصیل در مقاطع مختلف برای دانشجو�ان ورودی مهر سال 1390 و به بعد برابر جدول ذیل می باشد و دانشگاه موظف است هنگام ثبت نام، مشموالن را نسبت

به آن توجیه نما�د.
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6 سالدکتری تخصصی

 

 

تبصره1: در مواقع ضروری و با تشخیص و اعالم کمیسیون موارد خاص دانشگاه به وظیفه عمومی، حداکثر �ک سال به مدت های تحصیل اعالم شده در بند 6اضافه خواهد شد.

تبصره 2:دانشجو�ان ورودی مهر1390و به بعد که در مهلت معرفی فارغ التحصیل می گردند برابر ماده(35) قانون  خدمت  وظیفه عمومی  شرا�ط از معافیت تحصیلی برای مقاطع

باالتر را نخواهند داشت.

7-فارغ التحصیالن مقطع کاردانی و کارشناسی صرفا مجازبه شروع به تحصیل در مقطع ناپیوسته باالتر بوده وشرا�ط ادامه تحصیل در مقطع پیوسته باالتر را نخواهند داشت مگر

رشته هایی که با تایید وزارت علوم �ا بهداشت فاقد مقطع نا پیوسته  باالتر باشند که دراین  صورت سنوات تحصیل طی شده مقطع قبلی در سنوات مقطع جد�د لحاظ خواهد شد.

8-سربازان وظیفه حین خدمت در صورتی که در مقاطع کارشناسی و باالتر �ذیرفته شوند به شرط نداشتن غیبت اولیه ،برابرروش مربوط از معافیت تحصیلی برخوردار خواهند

شد.

تبصره:ترخیص سربازان جهت تحصیل در مقطع کاردانی مجاز نمی باشد.

9-سربازان حین خدمت از شرط عدم گذشت بیش از �کسال از تاریخ فراغت �ا انصراف  مستثنی بوده ودر صورت نداشتن غیبت واحراز سایرشرا�ط ،�س از ترخیص از خدمت ،از

معافیت تحصیلی برخواردار خواهند شد.

10-تحصیل هم زمان با انجام خدمت سربازی  در هیچ �ک از مقاطع تحصیلی مجاز نبوده و برای ا�نگونه دانشجو�ان معافیت تحصیلی صادرنخواهدشد.

11-دانشجو�انی که تمایل به انصراف وشروع به تحصیل مجدد دارند،در طول دوره های تحصیلی (از دیپلم تا دکتری)فقط �کبار مجاز به انصراف در سنوات قانونی (سنوات اولیه

تحصیل)بوده و حداکثر تا �کسال بعد از تاریخ انصراف می توانند مجدداشروع به تحصیل نما�ند.ا�نگونه دانشجو�ان در مقطع �ایین تر نیز منعی نخواهد داشت .

تذکر:مالک انصراف از تاریخ 22/08/1390 به بعد بوده وافرادی که قبل از این تاریخ انصراف داده باشند جز�کبار انصراف آنان محسوب نخواهدشد.

12-دانشجو�ان مقاطع کارشناسی و باالتر که �س از انصراف ،موفق به در�افت مدرک تحصیلی مقطع �ایین تر می شوند در حکم فارغ التحصیل بوده و به عنوان دانشجوی انصرافی

محسوب نمی شوند.بنابراین چنانچه مدرک اخذ شده،در سنوات مجازتحصیل  همان مقطع �عنی مقطع �ایین تر به مشمول تعلق گرفته باشد،ادامه تحصیل وی در مقطع باالتر

بالمانع است ،در غیر این صورت مشمول مجاز به تحصیل در مقطع بعدی نخواهد شد.

مثال:چنانچه مشمولی در دوره کارشناسی ثبت نام و�س از گذشت سه سال،از تحصیل انصراف داده ومدرک کاردانی توسط دانشگاه به وی اعطاشود مجاز به تحصیل در مقطع

باالتر می باشدلیکن چنانچه سنوات تحصیل این مشمول از سه سال بیشتر گرددوی شرا�ط تحصیل در مقطع باالتررااز دست خواهدداد.

13-طالب حوزه های علمیه که دارای معافیت تحصیلی حوزوی (کارشناسی ناپیوسته)از سوی وظیفه عمومی می باشند،مادامی که اشتغال به تحصیل آنان در حوزه از سوی مرکز

یی،در دانشگاه تحصیل نما�ند و درصورتی که معافیت  تحصیلی  حوزوی آنان به مدیر�ت حوزه علمیه استان محل تحصیل تایید شود می توانند بدون اخذ معافیت تحصیلی دانشجو

هر دلیل لغو گردد  مجاز به  ادامه تحصیل در دانشگاه نبوده و می با�ست مراتب  جهت  تکلیف به وظیفه عمومی محل تحصیل اعالم گردد.دانشگاه موظف است اعتبارمعافیت

تحصیلی طالب حوزه های علمیه را در ابتدای هرسال تحصیلی کنترل و از مراجع ذیربط  استعالم نما�د.

14-در صورتی که دانشجو�ان قبل از ثبت نام در دانشگاه ،در مراحل رسیدگی به معافیت پزشکی قرار داشته باشد،ادامه رسیدگی به در خواست پزشکی وی بالمانع است.

15-دارندگان کارت معافیت دائم و�ا�ان خدمت همچنین افرادی که دارای 50سال تمام می باشند(متولدین نیمه اول 1342وقبل از آن ) جهت ثبت نام نیازی به اخذ معافیت

تحصیلی ندارند.

16-دارندگان معافیت  موفت (پزشکی وکفالت)می تواننددر طول مدت اعتبارمعافیت،به تحصیل اشتغال �ابند لیکن ادامه تحصیل آنان �س از اتمام اعتبار معافیت موقت،منوط به

داشتن شرا�ط وصدور معافیت تحصیلی خواهد بود.

17-متعهدین به خدمت  در سازمان های دولتی وکارکنان رسمی نیروهای مسلح در صورت ارائه گواهی اشتغال به خدمت و موافقت از سازمان مربوط می توانند در دانشگاه ثبت

نام نموده ونیاز به اخذ معافیت تحصیلی ندارند.

یق 18-سربازانی که خدمت دوره ضرورت آنها حداکثر تا 30/11/1392 به اتمام می رسد در صورت موافقت دانشگاه می توانند شروع به تحصیل خود را تا اتمام خدمت به تعو

بیاندازند. بدیهی است اشتغال به تحصیل آنان با ارائه کارت �ا�ان خدمت �ا گواهی اتمام خدمت صادره از سوی نیروهای مسلح امکان �ذیر می باشد.

19- تغییر رشته و انتقال دانشجو�ان به دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی د�گر براساس مقررات آموزشی مربوط و با رعا�ت شرا�ط ذیل امکان �ذیر خواهد بود.

الف)بدون انصراف از تحصیل قبلی و بدون شرکت مجدد در آزمون �ا �ذیرش جد�د(بدون آزمون) باشد.

ب)تغییر رشته و انتقال در همان مقطع صورت گرفته باشد. تغییر رشته به مقطع �ایین تر در چهارچوب سقف سنوات تحصیلی مربوط بالمانع است.

ج)امکان فراغت از تحصیل در سقف مجاز سنوات تحصیلی وجود داشته باشد.

20- دانشجو�انی که �س از شروع به تحصیل در نیمسال اول و با اعالم نتایج قبولی رشته های نیمه متمرکز از سوی سازمان سنجش، در نیمسال دوم �ذیرفته می شوند در حکم

دانشجو�ان انتقالی بوده و نیازی به انصراف ندارند. معافیت تحصیلی این دسته از دانشجو�ان با احتساب سنوات طی شده، به مقطع جد�د تبدیل خواهد شد. در ا�نگونه موارد،

تغییر رشته توام با انتقال و تغییر مقطع بالمانع بوده مشروط به ا�نکه این افراد در �ک آزمون شرکت کرده و �ذیرفته شده همان آزمون باشند.

 

 

 

سازمان وظیفه عمومی ناجا
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معاونت مشموالن و امور معافیتها

مرداد ماه 1392
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