
 آيين نامه ضوابط ثبت نام مشموالن در دانشگاهها

 

 به شتغالا ر نام ثبت به مجاز كه مشموالني تكليف تعيين ر تحصيلي معافيت صرنرر فعآينن به بخشرينن سرعتت منظور به

 گعدد: مي ابالغ ذيل شعح به تحصيلي معافيت صنرر ر نام ثبت مجوز صنرر نيستنن،چگونگي دانشگاه در تحصيل

 تحصيل به مجاز راكه مشموالني از دسته ،آن مشموالن نام ثبت ضوابط به باتوجه تالي آموزش موسرسا  ر ها دانشرگاه-1

 پيوسررتيپيوست تحصريلي معافيت خواسرت در باتكميل را شرنه نام ثبت رمشرموالن نام ثبت موقت صرور  باشرننببه مي

 ايننبنم مي اتزام (11انتظامييپليس+ الكتعرنيك خنما  ب(بهنفاتع

 تا اطال ر كنتعل را دارطلبانمشمول تحصيلي منارك موظفنن تالي آموزش موسسا  ر ها دانشرگاه نام ثبت تذكع:متعنيان

 تحصيلي معافيت خواست در پيوست را شرنه كنتعل منارك ر تكميل شرنه ارائه مسرتنن منارك به باتوجه را درخواسرتي

 نمايننب

 عاجعهم انتظامي الكتعرنيك خنما  دفاتع از يكي آن،به پيوست منارك ر ليتحصي معافيت درخواست ارئه با مشموالن-2

 نماينب مي معبوط درخواست ثبت به اقنام ر

 باشنب مي ماه يك ر مذكور دفاتع به تحصيلي معافيت درخواست بعاي مشمولين معاجعه مهلت تذكع:حناكثع

 نمايننب مي اطالتا  ثبت تمومي رظيفه امانهس ردر اخذ را مشموالن منارك انتظامي الكتعرنيك خنما  دفاتع-3

 سيستمي، هاي كنتعل به تنايت با-4

 نمودب خواهن صادر را نام ثبت مجوز باشن، داشته را تحصيل ادامه شعايط كه صورتي در ر بعسي مشمول رضعيت

 مي مشمول دانشجوي قطعي نام ثبت به نام،اقنام ثبت مجوز ازدريافت ،پس تحصيلي معافيت كنننه درخواسرت دانشرگاه-5

 نماينب

 محصوب مشررمول تحصرريلي معافيت شرماره تنوان به انتظامي الكتعرنيك خنما  دفتع توسرط صرادره مجوز تذكع:شرماره

 شنب خواهن

 ننبنماي تحويلي استقعار محل تمومي رظيفه به را مشموالن از دريافتي منارك هستنن موظف الكتعرنيك خنما  دفتع-6

 صنرر اطالتا  صحت صور  در ر تطبيق سامانه در شنه ثبت اطالتا  با را دريافتي منارك شرهعستان تمومي رظيفه-7

 نماينب مي تايين را تحصيلي معافيت

 به ستپ طعيق از ر چاپ متمعكز صور  به را تحصيلي گعفته،معافيت صور  تايين به توجه با مشمولين تمليا  معكز-8

 نامينب مي ارسال ذيعبط دانشگاه

 ناي ر خودداري نشنه صادر آنان تحصيلي كعافيت كه دانشجوياني تعم پايان آزمون در شعكت از اسرت موظف دانشرگاه-9

 نماينب مي مععفي استقعاردانشگاه محل شهعستان تمومي رظيفه به رسينگي بعاي را مشموالن گونه



 شهعستان تمومي ظيفهر به را ذيعبط منارك ر تحصريلي معافيت درخواسرت بعگ موظفنن خنمت حين در سرعبازان-11

 دانشگاه به تحصيل به اشررتغال بعاي ر تعخيص خنمت از باشرنن تحصريل ادامه شرعايط راجن چنانچه تا تحويل اتزام محل

 نمايننب مععفي كنننه درخواست

 نامه بخش اساس بع دارنن تحصريل ادامه مجندقصرن آزمون با كه دانشرجوياني نام ثبت خواسرت در به رسرينگي نحوه-11

 باشنب مي سازمان اين 12/11/89 مورخ 727/22/23

 بتث مجوز يكبار شوننتنها مي پذيعفته تحصيلي مقطع ر رشته يا آموزشي راحن در در زمان هم طور به كه دانشجوياني-12

 مشمول به نام ثبت مجوز ارائه ضمن است موظف ارليه دانشرگاه دانشرگاه تغييع صرور  در ر داشرت خواهنن دريافت نام

 هب تحصيلي معافيت صنرر ر رظيفه سامانه در اصالح به نسبت تا اتالم دانشرگاه اسرتقعار محل تمومي رظيفه به را معاتب

 رليها دانشگاه تحصلي معافيت تصويع ارائه با دانشگاه در هع در تحصيل امكان نمايننبدرصور  اتالم جنين دانشرگاه تنوان

 دهنب ادامه تحصيل به زمان هم اننتو مي ارل رشته سنوا  سقف در صعفا درم دانشگاه به

 نمايننب مععفي مشموليت رضعيت به رسينگي بعاي را خود باين نشونن شناخته تحصيل به كجاز كه مشموالني-13

 هجلس استان تالي آموزشي موسسا  ر ها دانشگاه هماهنگي نام،با ثبت از قبل موظفنن ها استان تمومي رظيفه معارنت-14

 نشودب ايجاد دانشگاه نام ثبت در خللي تا نماينن گزاربع را رآموزشي توجيهي

 تمومي رظيفه معارنت ر 26/15/91مورخ 6724/2/23 شماره ابالغيه اساس بع مشموالن غيبت رضرعيت به رسرينگي -15

 تاس بنيهي ر باشنن نمي غيبت رضعيت به رسينگي بعاي ناجا تمومي رظيفه سازمان به مشموالن ارجاع به مجاز ها اسرتان

 شنب نخواهنن رسينگي آنان سازمان،درخواست به معاجعه صور  در

 ناجا تمومي رظيفه سازمان رئيس

 السادا  صنر حمين سين پاسنار درم سعتيپ

 گيعننگان:

 تابعهب تالي آموزش موسسا  ر ها دانشگاه به ابالغ ر آگاهي رفنارري،بعاي تلوم،تحقيقا  رزار -1

 تابعه تالي آموزش موسسا  هار دانشگاه به ابالغ ر آگاهي بعاي پزشكي، آموزش درمان بهناشت، رزار -2

 تابعهب تالي آموزش موسسا  ر دانشگاه به ابالغ ر آگاهي بعاي اسالمي، آزاد دانشگاه-3

 الزمب اقنام ر آگاهي بعاي مشموالن، تمليا  معكز-4

 الزمب اقنام ر آگاهي بعاي سازمان، **** اداره -5

 الزمب اقنام ر آگاهي ،بعاي سازمان مستقل ادارا  ر معاكز ها، معارنت -6

 الزمب اقنام ر آگاهي بعاي ها، استان انتظامي فعماننهي تمومي رظيفه معارنت -7

 تالي آموزش موسسا  ر ها دانشگاه در مشموالن نام ثبت ضوابط

 حضوري غيع يا حضوري صور  به نشگاهيدا پيش ر ديپلم اخذ شعط به 1372 سال متولنين  -1



 بحضوري صور  به دانشگاهي پيش ر ديپلم اخذ شعط به 1371 سال متولنين -2

 به مجاز نيز باشنن كعده اخذ حضوري غيع صور  به را دانشگاهي پيش يا ديپلم كه 1371 سرال درم نيمه متولنين تبصرعه

 باشننب مي تحصيل

 حضوري صور  به دانشگاهي پيش يا ديپلم اخذ شعط به 1371 سال درم نيمه متولنين-3

 ر اي حعفه فني هاي شرراخه ديپلم كه آن بع مشررعر  قبل هاي سررال متولنين دانشررگاهي پيش يا ديپلم التحصرريالن فارغ-4

 باشننب رساننه اتمام به سالگي 24 پايان تا را دانشگاهي پيش ر سالگي 22 پايان تا حناكثع ر كاردانش

 باشنب بعن به 18/17/91 آنان اتزام موتن كه بعآن مشعرط غيبت بنرن اماتز بعگ دارننگان-5

 نيستب نام ثبت به مجاز دانشگاه از اخعاج ر تحصيل تعك ،   انصعافي دانشجويان -6

 نام بتث به مجاز باشن غيبت فاقن كه بعآن مشعرط باشنن داده انصعاف تحصيل از اتزام سال پايان تا كه مشموالني-تبصعه

 بودب خواهنن

 باشننب مي نام ثبت مجاز ذيل شعرط رتايت با دانشگاهي مقاطع التحصيالن فارغ-7

 باشنب نگذشته ماه 6 از بيش آنان تحصيل از فعاغت زمان از -الف

 باشننب كعده رتايت را تحصيلي سنوا  سقف قبلي تحصيل مقطع در -ب

 شنب خواهن محاسبه اتزام سال مهعماه از مشموالن تحصيلي سنوا  -تبصعه

 باشنن: مي نام ثبت به مجاز ذيل شعايط يا انن كعده شعكت محنرد آزمون در كه تحصيلي معافيت داراي دانشجويان -8

 مقاطعكارشرناسرري در ر سرال نيم 2 حناكثع ناپيوسرته ارشرن كارشرناسري ناپيوسرتهو كارشرناسري كارداني، مقاطع در-الف

 باشنب نگذشته ها آن تحصيل به شعرع از سال نيم 4 اي(حناكثع حعفه ر دكتعايتخصصي ر پيوسته ارشن پيوسته،كارشناسي

 باشنب تع پايين تحصيل حال در مقطع از جنين مقطع -ب

 باشنب نشنه سپعي ماه 1 از بيش جنين مقطع در تحصيل به اشتغال تا قبلي مقطع انصعاف زمان از                       

 باشنب تحصيلي معافيت داراي آزمون در شعكت هنگام -ث



 خواهن الارس جنين دانشگاه ارليه دانشگاه ثانويه،توسط دانشگاه درخواست با مشموالن گونه اين تحصيلي معافيت -تبصعه

 شنب

 ررهد خنمت پايان تا انن شنه التحصيل فارغ كارداني منرك اخذ با كه پيوسته باالتع ر كارشرناسي مقاطع ياندانشرجو -9

 نيستننب تحصيل به مجاز ضعرر 

 هم هاي رشته در مگع نيستنن پيوسته كارشناسي مقطع در تحصيل به شرعرع به مجاز كارداني مقطع التحصريالن فارغ -11

 بعسانننب اتمام به سال 4 من  طي حناكثع را كارشناسي تحصيل باين صور  اين در كه كارداني مقطع با نام

 تمومي رظيفه سوي از صادره مجوز ارائه با مگع باشنن نمي دانشرگاه در تحصريل به مجاز خنمت حين در سرعبازان -11

 خنمتب به اتزام محل

-91 سال درم سال نيم در آنان تحصيل به عشعر ر رسن مي اتمام به 31/11/91 تا حناكثع آنان خنمت كه سرعبازاني-12

 خنمت پايان كار  ارائه به معبوط آنان تحصرريل به اشررتغال ليكن نماينن نام ثبت مهعماه ارل از تواننن مي باشررن، مي 91

 بودب خواهن

 دائمب معافيت ر خنمت پايان كار  دارننگان -13

 ننارننب تمومي هرظيف مجوز به نيازي آنان از قبل ر 1341شهعيور متولنين -14

 آنب اتتبار من  در غيبت بنرن موقت معافيت دارننگان -15

 موافقت بع معبوطمبني سازمان نامه موافقت ارائه با درلتي هاي سازمان در خنمت متعهنين ر مسلح نيعرهاي كاركنان -16

 تحصيلب با

 تحصيلي معافيت شماره داراي كه معبوط حوزه از تحصيل به اشرتغال گواهي ارائه يا تلميه هاي حوزه طالب نام ثبت-17

 عايب موظفنن آنان كعدبليكن نخواهنن درخواست تحصيلي معافيت مشموالن گونه اين بعاي ها دانشرگاه اسرت باشرن،بنيهي

 نماينن ارائه ر دريافت تلميه حوزه از را معبوط كواهي تحصيلي، سال نيم هع در نام ثبت

 


