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  تاریخچه خدمت سربازي
به درستی اطالع دقیقی موجود نیست که از چه زمانی سربازگیري براي جنگهاي منظم موضوعیت یافتـــه و 

سال پیش از میالد مسیح شروع شده اما به  400می توان گفت تفکر سربازگیري در حدود . است  آغاز گردیده
آن زمان این تفکر به مرحله عمل در نیامد و همان اصول ابتدایی یعنی استخدام  خاطر موقعیت سیاسی و اجتماعی

  . سربازگیري بوده است افراد مزدور وداوطلب، شیوه هاي اولیه

محافظ ، گارد جاویـــدان ، یــــاران ( که در طول تاریخ خود نامهاي گوناگون )) ایران  سربازگیري در((
)  فناناپذیر ، قزلباش ، قواي محلی ، تفنگچی لر ، قوللر ، نسقچی لر ، سپاهیان ایالت ، قواي والیتی و غیره

نگارش خارج است اما شرح خوانده شده تاریخچه اي بالنســبه طوالنی دارد که ذکر تمام آن از حوصله این 
    . که چندان قدمتی هم ندارد ضروري است)) بنیچه (( مختصري از سربازگیري برمبناي 

به معنی اصل و ریشه مشتق شده اما بهتر آن است که آن را ماخوذ از کلمه بنه به ))بن (( از کلمه )) بنیچه (( لغت 
باشد ، زیرا بنه یا جفت اصطالحی است کشاورزي ، و  معنی جفـت بدانیـم که واحد تفسیم مالیات در دهات می

شود که با یک جفت گاو می توان آن را شخم زد و چون تقسیم بندي در دهات بر  به مقدار زمینی اطالق می
بوده است میزان این نوع مالیات را بر آن استوار نموده و به سبب اینکه مبناي ) بنه ( مبناي جفت گاو و زمین 

بدین ترتیب مقـرر شـد هـر دو بـه . عده ثابت و مشخصی داشته باشد از این رویه استفاده شد سربازگیري قا
تناسب و تعدادبنه و جفت دایر خود که بر همام اساس مالیات می پرداخت تعدادي هم سرباز بدهد ، و در این 

این بوده است که در آن  علت هم. نفر اهل ده یکی به خدمت سربازي برود  10مورد تعیین گردید که که ازهر 
میلیون نفر بـوده کــه از این عده پنج میلیون را زن و ازپنج میلیون نفر بقیه را  10هنگام جمعیت ایران در حدود 

بچه ها و یک و نیم میلیون را اعیان و اشراف و طبقه علمــا و روحانیــون تشکیل داده بودند و و سرانجام یک 
ربازي باقی می ماند و چون احتیاجات در حدود یکصد هزار نفر بود مقرر گردید میلیون نفر مرد قابل خدمت س

که ازهر ده هزار نفر مرد واجد شرایط خدمت فقط یک نفر که جوان تر ، عالقمند تر و ال قواره تر بود به نام 
صورت آن چند البته تالش می شد که سرباز خود داراي ملک و حشم باشد در غیر این. سربــاز انتــخاب گردد 

نفر دیگر که به سربازي نمی رفتند می بایــست مـبلغ صـد تومان بطور سرشکن جمع آوري نموده و براي خرید 
جالباست بدانیم که ملک و . ملک و باغ و حشم ویا در واقع براي ایجاد عالقه به سرباز تعیین شده میدادند

می ماند تا بدین وسیله از فرار او جلوگیري کرده دارایی خریداري شده تا خاتمه خدمت در رهن دولت باقی 
باشـند و در صورت وارد آوردن ضرر و زیان به اسلحه و دیگر اموال دولتی وثیقه اي در دست دولت باقی باشد 

خدمت سربازي را نـمی توانسـتند با پول معاوضه نمایند و اگر سربازي حاضر و مایل به خدمت نبود می . 
پرداخت مبلغی به او ، برگـزیـند و ایـن مبلغ بستگی به رضایت طرفین و طمع   ا باتوانست شخص دیگري ر

   . شخصی داشت که به خدمت می رفت
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ازابتداي تشکیل ارتش، مسئله . هجري شمسی که ارتش شکل منظم تري یافت برقرار بود 1300این روش تا سال
در نخستین سازمان ارتش ، شعبه اي . ن شد سربازگیري و نحوه احضار سربازان تغییر یافت و ضوابط جایگزی

شمسی موقتاً مقرراتی هم بر اساس  1301تاسیس شد و در سال )) سربـازگیري (( یــا )) جدیــد گــیري (( بنام 
رسید تا قانون کامل تري موافق     ضوابط قبلی براي سربازگیري وضع و به تصویب مجلس شـوراي ملـی

اداره کل احصائیه و سجل (( شمسی اداره اي به نام  1304در سال . ن تهیه گردد مقتضیات اوضاع و احوا ل زما
قانونی هم براي تعیین جمعیت حقیقی کشور و ثبت احوال آنها وضع و قانـــون خدمت . تشکیل شد )) احوال 

دایره (( به شمســـی  1304بـهمن  28نیز از )) سربازگیري (( نیـــز از تصویب مجلس گذشت و شعبه )) اجباري 
ارتقا یافت که از )) اداره نظام اجباري (( تشکیالت دایره مذکور به . 1305تبـدیل و از ســال )) نـظام اجباري 

  .عناصر متشکل ارکان حرب بود
تغییر نام یافت و از این پس هر چند )) اداره نظام وظیفه عمومی (( به  1307خرداد  15اداره نظام اجباري در 

 1313غییراتی در سازمان اداره و افزایش نواحی و حوزه ها روي می داد به نحوي که در سال زمان گاهی ، ت
. منطقه سربازگیري تبدیل شد 17گانه به  17لشگرهاي   تعداد نواحی و حوزه هاي مستقل آن مطابق سازمان

اداره نظام وظیفه (از نظر تشکیالت و امور فنی تابع اداره مرکزي  1314وظیفه تا سال  مناطق و نواحی نظام
بودند ولی از آن تاریخ به بعد از نظر کادر سازمان جزء پادگانها و از لحاظ کارهاي فنی تابع اداره ) عمومی

   .مرکزي باقی ماندند
امور سربازگیري از ارتش منتزع و به وزارت کشور واگذار شد اما اجراي این قانون به علت عدم  1335در سال 

وظیفه به  امور نظام 1343اسفند  29به تعویق افتاد و سرانجام از تاریخ  1341تامهرماه آمادگی وزارت کشور 
داران و اموال  ژاندارمري کل کشور محول گردید و در سال بعد هم الیحه قانونی انتقال افسران و درجه

و از این ) 1344/10/30(به تصویب مجلسین شورا و سنا رسید ) ژاندارمري کشور(وظیفه به وزارت کشور  نظام
   .خوانده شد) اداره وظیفه عمومی(تاریخ به بعد اداره کل مرکزي به نام 

مطابق تغییرات سازمانی و تشکیالتی و متناسب با اوضاع و احوال، تغییراتی در قوانین و مقررات وظیفه عمومی 
، با )ره(نی نیز به وقوع پیوست پس از پیروزي شکوهمند انقالب اسالمی به رهبري حضرت امام خمی

، آخرین )بسر بردن مملکت اسالمی درایام دفاع مقدس(برخورداري از تجربیات گذشته و مالحظه شرایط روز 
در  1363تبصره در جلسه روز یکشنبه بیست و نهم مهرماه  57ماده و  67قانون خدمت وظیفه عمومی مشتمل بر 

  اي نگهبان رسیدبه تایید شور 63/8/8مجلس شوراي اسالمی تصویب و در تاریخ 
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   آموزش عالی ضوابط ثبت نام مشموالن در دانشگاه ها و موسسات
 

با توجه به اینکه شرط پذیرش در دانشگاهها از طریق شرکت درآزمون سراسري حذف شده است لذا تحصیل 
نیز بالمانع در دوره هاي پودمانی ، فراگیر ، بین الملل و سایر مقاطع تحصیلی بدون آزمون بشرط نداشتن غیبت ، 

 .می باشد

مالك پذیرش در دانشگاه را براي کسانی که از طریق آزمون سراسري در دانشگاه پذیرفته  بخشنامهاین براساس 
شده اند، تاریخ اعالم قطعی آزمون  وبراي کسانی که  بدون آزمون سراسري  در دانشگاه پذیرفته می شوند ، 

  .تاریخ ثبت نام در دانشگاه اعالم داشت
تنها با ادامه تحصیل  مشموالنی موافقت خواهد شد،که قبولی آنان در دانشگاه  در مهلت :م به ذکر است الز

یکساله بعد از فراغت از تحصیل می باشد، که این دسته از مشمولین جهت ثبت نام می بایست  با اخذ برگ 
  .مراجعه نمایند  10+درخواست معافیت تحصیلی از دانشگاه به دفاتر پلیس 

با توجه به تصویب قانون جدید وظیفه عمومی ، مشموالن غیر غایبی  که تاریخ فراغت از :ابل ذکر است ق
بوده  در صورتیکه پذیرش یا ) 30/3/90( 90تحصیل آنان در مقطع دیپلم یا  پیش دانشگاهی خرداد ماه سال

بالمانع  91این دسته از مشموالن  از مهرباشد، ادامه  تحصیل  91اعالم قبولی آنان در دانشگاه تا پایان شهریور ماه 
  .خواهد بود

دانش آموزانی که پس از ترك تحصیل و در مهلت یکساله معرفی موفق به اخذ دیپلم یا پیش : گفتنی است 
دانشگاهی بصورت دواطلب آزاد شده باشند به شرط عدم غیبت مجاز به ثبت نام بوده و از معافیت تحصیلی 

  .برخوردار می شوند
در صورت اخذ مدرك دیپلم یا پیش دانشگاهی بصورت داوطلب  73و72ین، کلیه متولدین سال هاي همچن

  .آزاد بشرط نداشتن غیبت واجد شرایط ادامه تحصیل می باشند
فارغ التحصیالن دیپلم ویا پیش دانشگاهی غیر غایب   متولد سال هاي قبل ، مشروط بر اینکه : الزم به ذکر است 
 24سالگی و پیش دانشگاهی را تا پایان  22حرفه اي و کارودانش را حداکثر تا پایان  -نی دیپلم رشته هاي ف

  .سالگی به اتمام رسانیده باشند نیزمجاز به ادامه تحصیل می باشند
دانشجویان اخراجی مجاز به ادامه تحصیل تا پایان خدمت یا اخذ معافیت دائم نمی باشند بجز افرادي که قبل از 

مشمولیت اخراج شده اند ، همچنین دانشجویان مقاطع کارشناسی و باالتر پیوسته که  پس از ورود به سن 
انصراف یا اخراج از دانشگاه به عنوان  فارغ التحصیل در مقطع پائین تر شناخته می شوند، مجاز به ادامه تحصیل 

  .تا پایان خدمت دوره ضرورت یا اخذ معافیت دائم نیستند
  .والن مجاز به تحصیل مجدد در مقطعی که قبال از آن فارغ التحصیل شده اند ، نمی باشندمشم: قابل ذکر است 
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همچنین تحصیل فارغ التحصیالن مقاطع دکتري پزشکی در دوره تخصصی پزشکی ، بشرط عدم ورود به غیبت 
  .نیز بالمانع می باشد

مجاز نبوده و براي اینگونه ) حتی در صورت تایید دانشگاه (تحصیل همزمان با خدمت : قابل ذکر است
  .دانشجویان معافیت تحصیلی صادر نخواهد شد

فارغ التحصیالن مقطع کاردانی مجاز به شروع به تحصیل در مقاطع کارشناسی پیوسته و : شایان ذکر است 
دکتري پیوسته نبوده و فارغ التحصیالن مقطع کارشناسی مجاز به شروع به تحصیل در مقطع دکتري پیوسته 

  .ی ، دندانپزشکی و دامپزشکی نمی باشندپزشک
دانشجویان در طول تحصیل ، : این اطالعیه در خصوص شرایط ادامه تحصیل دانشجویان انصرافی اعالم داشت 

فقط یکبار مجاز به انصراف در سنوات قانونی بوده و حداکثر تا یکسال بعداز تاریخ انصراف نیز در صورت 
  .شندقبولی مجازبه ادامه تحصیل می با

بدون شرکت (انتقال دانشجویان از دانشگاه به دانشگاه دیگر : همچنین شرایط انتقال دانشجو به این نحو می باشد
صرفا در همان مقطع و همان رشته تحصیلی امکان پذیر است ودر صورتیکه تمایل به تغییر رشته و ) در آزمون 

  خواهد مقطع تحصیلی داشته باشد شامل ضوابط دانشجویان انصرافی 
 

   دانشگاهی در دانشگاه شرط ادامه تحصیل فارغ التحصیالن دیپلم و پیش
 

سازمان وظیفه عمومی ناجا طی اطالعیه اي شرط ادامه تحصیل فارغ التحصیالن دیپلم و پیش دانشگاهی در 
براساس قانون خدمت وظیفه عمومی، فارغ التحصیالن دیپلم وپیش دانشگاهی چنانچه : دانشگاه اعالم داشت 

ته شوند با اخذ معافیت ظرف مدت یکسال از تاریخ فراغت از تحصیل در مقطع متوسطه در دانشگاه پذیرف
 . می توانند به تحصیل خود ادامه دهندتحصیلی 

چنانچه تاریخ پذیرش آنان در دانشگاه پس از گذشت یکسال ازتاریخ اخذ دیپلم یا پیش دانشگاهی باشد، مجاز 
  . به تحصیل نخواهند بود

   لذا آن دسته از  تصویب و به مورد اجرا گذاشته شده است 90با توجه به اینکه قانون مذکور در آبانماه سال  
موفق به فراغت از تحصیل در مقطع متوسطه شده اند و در مهلت معرفی  90مشموالنی که در خرداد ماه سال 

غیبت نشده اند، در  ده و واردوضعیت خدمتی خویش را مشخص نمو) تا پایان خرداد ماه امسال(یکساله 
  . در دانشگاه پذیرفته شوند، می توانند از معافیت تحصیلی استفاده نمایند 91صورتیکه تا پایان شهریور ماه 

مالك پذیرش در دانشگاه براي کسانی که از طریق آزمون سراسري شرکت کرده اند، تاریخ اعالم نتایج قطعی 
سراسري در دانشگاه پذیرفته می شوند تاریخ ثبت نام در دانشگاه می آزمون و براي کسانی که بدون آزمون 
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شرط برخورداري از معافیت تحصیلی  نداشتن غیبت می باشد و همچنین مشموالنی که وارد غیبت شده . باشد
  . باشند مجاز به تحصیل نیستند و معافیت تحصیلی براي آنان صادر نخواهد شد

این قبیل افراد چنانچه در رشته هاي : سربازان در حال خدمت افزود   این اطالعیه در خصوص ادامه تحصیل
کارشناسی و باالتر پذیرفته شوند به شرط نداشتن غیبت از خدمت ترخیص خواهند شد و در صورت پذیرش در 

  .رشته هاي مقطع کاردانی مجاز به تحصیل نمی باشند
    

سريضوابط و مقررات وظیفه عمومی ویژه داوطلبان آزمون سرا  

 .داشتن کارت پایان خدمت  - 1

  ). کفالت ، پزشکی ، ایثارگران و موارد خاص(داشتن کارت معافیت دایم  - 2
در مدت اعتبار آن مشروط به این که از ...) پزشکی،کفالت و سایر (داشتن برگ معافیت موقت بدون غیبت  - 3

  .بیش از یک سال سپري نشده باشد تاریخ اخذ مدرك دیپلم یا پیش دانشگاهی تا زمان پذیرش در دانشگاه 
 31/6/92دانش آموزان سال آخر دوره متوسطه که به صورت حضوري مشغول به تحصیل بوده و تا تاریخ  - 4

  .در سنوات مجاز تحصیلی فارغ التحصیل می شوند 
تا  سالگی و پیش دانشگاهی بشرط اتمام تحصیل 22فارغ التحصیالن دیپلم بشرط اتمام تحصیل تا پایان  - 5

و مشروط به این که از ) روزانه،بزرگساالن و آموزش از راه دور(سالگی بصورت پیوسته و حضوري 24پایان 
تاریخ فراغت از تحصیل آنان در مقطع دیپلم یا پیش دانشگاهی تا زمان قبولی قطعی در دانشگاه بیش از یک 

  .نشده باشند  سال سپري نشده و همچنین قبل از ثبت نام در دانشگاه نیز وارد غیبت
موفق به اخذ دیپلم یا پیش دانشگاهی به صورت ) سالگی تمام18(دانش آموزانی که قبل از سن مشمولیت  - 6

حضوري یا غیرحضوري شده باشند به شرط نداشتن غیبت و سپري نشدن بیش از یک سال از تاریخ اخذ دیپلم 
  .یا پیش دانشگاهی 

لیت موفق به اخذ دیپلم یا پیش دانشگاهی می شوند چنانچه دانش آموزانی که قبل از سن مشمو: توضیح 
وارد دانشگاه شوند مجاز به ادامه تحصیل ) سالگی تمام18(حداکثر تا شش ماه پس از رسیدن به سن مشمولیت 

مگر این که در مهلت . می باشند در غیراین صورت به دلیل ورود به غیبت ،مجاز به ادامه تحصیل نخواهند بود 
به وظیفه عمومی معرفی کرده و داراي برگ اعزام  10+عرفی ، خود را از طریق یکی از دفاتر پلیس شش ماه م

  .   بدون غیبت باشند 
دانش آموزانی که پس از ترك تحصیل و در مهلت یکساله معرفی به وظیفه عمومی، موفق به اخذ دیپلم یا  - 7

تن غیبت و سپري نشدن بیش از یک سال از پیش دانشگاهی بصورت داوطلب آزاد شده باشند به شرط نداش
  .تاریخ اخذ دیپلم یا پیش دانشگاهی 

فارغ التحصیالن دیپلم و پیش دانشگاهی دارنده برگ اعزام به خدمت بدون غیبت که تاریخ اعزام آنان  - 8
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از  سپري نشده باشد مضافاٌ مشروط به این که از تاریخ اخذ مدرك تحصیلی تا زمان پذیرش در دانشگاه بیش
  .یک سال سپري نشده باشد 

  .و قبل از آن به شرطی که تغییر سن نداده باشند  1342متولدین نیمه اول سال  - 9
بدون غیبت اولیه به شرطی که در مقاطع کارشناسی و باالتر ) سربازان در حال خدمت(کارکنان وظیفه  - 10

  .پذیرفته شوند 
این دسته از افراد .( به پایان می رسد 31/6/92نان تا تاریخ کارکنان وظیفه اي که خدمت دوره ضرورت آ - 11

یا کارت پایان خدمت مجاز به شرکت در آزمون می باشند لیکن باید به هنگام ثبت نام در دانشگاه ، گواهی 
   .)ارائه نمایند

  .طالب علوم دینی داراي معافیت تحصیلی حوزه - 12
حصیل آنان از سوي مرکز مدیریت حوزه علمیه مربوط تأیید شود این دسته از طالب ، مادامی که اشتغال به ت - 

می توانند باهمان معافیت تحصیلی حوزه ، در دانشگاه نیز تحصیل نمایند و در صورتی که معافیت تحصیلی 
  .آنان به هردلیل از سوي حوزه لغو گردد ، مجاز به ادامه تحصیل در دانشگاه نمی باشند 

ل در نیروهاي مسلح با ارایه گواهی اشتغال به خدمت و موافقت از سازمان مربوط براي کارکنان پایور شاغ- 13
  .ادامه تحصیل 

دانشجویان انصرافی در صورتی که در سقف سنوات مجاز تحصیل انصراف داده و همچنین از تاریخ  - 14
  .انصراف آنان در دانشگاه و رشته قبلی تا زمان پذیرش در دانشگاه و رشته جدید بیش از یک سال سپري نشده باشد 

  
  موالن نکات مهم در ارتباط با شرایط ادامه تحصیل و صدور معافیت تحصیلی براي مش

مشموالن غایب مجاز به ادامه تحصیل نمی باشند و درصورت شرکت در آزمون و قبولی در آن ، مجوز  -1
  .تحصیلی براي آنان صادر نگردیده و دانشگاهها مجاز به ثبت نام از آنها نمی باشند 

  .یل نمی باشنددانشجویان اخراجی تا پایان خدمت دوره ضرورت یا اخذ معافیت دایم مجاز به ادامه تحص - 2
  ).به جز افرادي که قبل از ورود به سن مشمولیت اخراج شده اند( 
فارغ التحصیالن  مقطع کاردانی مجاز به شروع به تحصیل در مقاطع کارشناسی پیوسته ، کارشناسی ارشد  - 3

طع پیوسته و دکتري پیوسته و همچنین فارغ التحصیالن مقطع کارشناسی مجاز به شروع به تحصیل در مق
به استثناي .(کارشناسی ارشد پیوسته و دکتري پیوسته پزشکی ، دندانپزشکی ،داروسازي و دامپزشکی نیستند 

  )رشته هایی که به تأیید وزارتین علوم و بهداشت فاقد دوره کارشناسی ناپیوسته می باشند
مجدد در مقاطعی  دانشجویان شاغل به تحصیل مجاز به شرکت مجدد در آزمون نیستند و همچنین تحصیل - 4

  .نمی باشد که قبالً از آن فارغ التحصیل شده اند ، مجاز
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ترخیص سربازان حین خدمت صرفاً جهت ادامه تحصیل در مقطع کارشناسی و باالتر  مجاز بوده و ترخیص  - 5
  .مجاز نمی باشد آنان جهت تحصیل در مقطع کاردانی 

از دیپلم (تحصیل مجدد دارند، در طول تحصیالت دانشگاهی دانشجویانی که تمایل به انصراف و شروع به  - 6
فقط یکبار مجاز به انصراف می باشند مشروط به این که در سنوات مجاز تحصیلی انصراف داده و ) تا دکتري

  .از زمان انصراف تا شروع به تحصیل مجدد بیش از یک سال سپري نشده باشد 
ته که پس از انصراف یا اخراج با اخذ مدرك مقطع پایین تر ، فارغ دانشجویان مقاطع کارشناسی و باالتر پیوس - 7

  .دایم مجاز به ادامه تحصیل نیستندالتحصیل شناخته می شوند تا پایان خدمت دوره ضرورت یا اخذ معافیت 
کارکنان وظیفه مجاز به تحصیل همزمان با انجام خدمت نیستند و درصورت قبولی در دانشگاه و داشتن  - 8

  .ادامه تحصیل ، از خدمت ترخیص خواهند شد شرایط 
 :برابر جدول زیر می باشد 92سنوات مجاز تحصیل در مقاطع مختلف براي دانشجویان ورودي سال  - 9

 
 
 
 
 
 
  
  

آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته هاي  ضوابط و مقررات وظیفه عمومی ویژه داوطلبان
  گروه پزشکی

  .دارا بودن کارت پایان خدمت ـ 1
  ) .کفالت، پزشکی، ایثارگران و مواردخاص ( دارا بودن کارت معافیت دایم ـ 2
نـام کـارت    این قبیل مشـموالن بایـد پـس از اعـالم قبـولی و در زمـان ثبـت       . و قبل از آن 1354متولدین سال  ـ  3

  .را ارائه نمایند) معافیت سنی عنایت مقام معظم رهبري(معافیت دائم 
  .و قبل از آن به شرط اینکه تغییر سن نداده باشند  1342متولدین نیمه اول سال  -4
آماده به خدمت بدون غیبت که زمان پذیرش و ثبت نام آنان در دانشگاه قبل از تاریخ  مشموالن داراي برگ ـ  5

باشد ،مشروط به این که از تاریخ فراغت در مقطع کارشناسی تـا زمـان   ) مندرج در برگ اعزام(اعزام به خدمت 
  .پذیرش در مقطع کارشناسی ارشد بیش از یک سال سپري نشده باشد 

خ اعزام به خدمت آنان قبل از اعالم قبولی دانشگاه می باشد،الزم اسـت در تـاریخ مقـرر    تبصره ـ افرادي که تاری 
بـدیهی اسـت درصـورت قبـولی در دانشـگاه و دارا بـودن سـایر        . به خدمت اعزام شوند) مندرج در برگ اعزام(

 سنوات مجاز تحصیل مقطع
 5/2 کاردانی

 5 کارشناسی پیوسته

 6 کارشناسی ارشد پیوسته

 8 دکتري پیوسته
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و صورت غایب محسوب شـده   درغیراین. شرایط و ضوابط، جهت ادامه تحصیل از خدمت ترخیص خواهند شد
  .مجاز به ادامه تحصیل نخواهند بود

در سـنوات  مجازتحصـیلی فـارغ التحصـیل      31/6/92ـ دانشجویان سال آخر مقطـع کارشناسـی کـه تـا تـاریخ        6
  .شوند می

التحصیالن مقطع کارشناسی که در سقف مجاز سنوات تحصیلی فارغ التحصیل شده و از تاریخ فراغـت   ـ فارغ  7
سال سپري نشده و همچنین قبل از ثبت نـام در   قطع کارشناسی ارشد بیش از یکاز تحصیل تا زمان پذیرش در م

  .دانشگاه نیز وارد غیبت نشده باشند
v             داوطلبانی که مدت تحصیل آنان در مقطع کارشناسـی بـیش از سـقف مجـاز سـنوات تحصـیلی بـه طـول

  .انجامیده ، مجاز به ادامه تحصیل در مقطع باالتر نیستند 
تعهد خدمت در سازمان ها و یا وزارت خانـه هـا بـا ارائـه گـواهی اشـتغال بـه خـدمت و موافقـت          کارکنان م ـ  8

  .باالترین مقام اجرایی سازمان مربوط براي ادامه تحصیل 
کارکنان پایور شاغل در نیروهاي مسلح با ارائه گواهی اشتغال به خدمت و موافقت سازمان مربوط براي ادامه  ـ 9

  .تحصیل 
  .وم دینی دارنده مدرك معادل کارشناسی مورد تأیید و داراي معافیت تحصیلی حوزه طالب عل ـ 10
     به شرطی که مرکز مدیریت حوزه هاي علمیه یا مرکز مدیریت حوزه علمیه خراسان و اصفهان تأیید نمایند کـه

باهمـان معافیـت   طلبه قادر است ضمن اشتغال به تحصیل در حوزه به موازات آن در دانشگاه نیـز تحصـیل کنـد،    
بـدیهی اسـت هـر موقـع حـوزه علمیـه معافیـت        .تحصیلی حوزه ، اشتغال به تحصیل وي در دانشگاه بالمانع است

تحصیلی طلبه اي را خاتمه یافته اعـالم کند،مشـمول دیگـر نمـی توانـد بـه عنـوان دانشـجو از معافیـت تحصـیلی           
این گونه دانشجویان بـراي  .ام خدمت معرفی نمایددانشگاه استفاده نماید و باید خود را در موعد مقرر جهت انج

  .ثبت نام در هر ترم تحصیلی باید موافقت نامه حوزه علمیه مربوط را ارائه نمایند 
کـه در  )بـدون غیبـت  (در مـدت اعتبـار آن   ...) پزشـکی،کفالت و یـا  (مشموالن داراي برگه معافیت موقـت   ـ  11

مضـافاً  .از تاریخ خاتمه معافیت موقـت سـپري نشـده باشـد     صورت انقضاي مدت اعتبار،حداکثر بیش از یک ماه
  .مشروط به این که بیش از یک سال از تاریخ فراغت آنان در مقطع کارشناسی نیز سپري نشده باشد 

  .کارکنان وظیفه فارغ التحصیل در مقطع کارشناسی بدون غیبت اولیه  ـ 12
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   نشگاه،با ارائه گواهی اشتغال به خدمت از یگـان مربـوط و   این دسته از کارکنان پس از اعالم قبولی از سوي دا
صدور مجوز تحصیل از سوي وظیفه عمـومی بـه شـرط ایـن کـه دانشـجوي اخراجـی نبـوده باشـند بـراي ادامـه            

  .تحصیل،از خدمت ترخیص خواهند شد 
در آزمـون  به پایان می رسد مجاز بـه شـرکت    31/6/92کارکنان وظیفه اي که خدمت آنان تا تاریخ  ـ1 تبصره

  . می باشند لیکن باید پس از قبولی و موقع ثبت نام در دانشگاه ،گواهی یا کارت پایان خدمت ارائه نمایند 
  

به پایان می رسـد در صـورتی کـه بـراي نـیم       30/11/92کارکنان وظیفه اي که خدمت آنان تا تاریخ  ـ2 تبصره
سال اول تحصیلی پذیرفته شوند براي ادامه تحصیل از خدمت ترخیص می شوند و چنانچه بـراي نـیم سـال دوم    

  .  ایند پذیرفته شوند باید موقع ثبت نام در دانشگاه ، گواهی یا کارت پایان خدمت ارائه نم
دانشجویان انصرافی سایر دانشگاه هـا در صـورتی کـه در سـقف مجـاز سـنوات تحصـیلی انصـراف داده و          -13

همچنین از تاریخ انصراف آنان در دانشگاه و رشته قبلی تـا زمـان پـذیرش در دانشـگاه و رشـته جدیـد  بـیش از        
  .یکسال سپري نشده باشد

  :تذکر 
صیل نمـی باشـند و درصـورت شـرکت در آزمـون و قبـولی در دانشـگاه ،        مشموالن غایب مجاز به ادامه تح  )1

  .باشند نام از آنان نمی ها مجاز به ثبت مجوز تحصیلی براي آنان صادر نگردیده و دانشگاه
دانشجویان اخراجی دانشگاهها تا پایان خـدمت دوره ضـرورت و یـا اخـذ معافیـت دائـم ،مجـاز بـه ادامـه               )2

  .تحصیل نمی باشند 
دانشجویان شاغل به تحصیل و فارغ التحصیالن دوره کارشناسی ارشد مجاز به شرکت مجدد در این آزمون   )3

  .نمی باشند 
این دسته از کارکنان در صورت قبولی . کارکنان وظیفه مجاز به تحصیل همزمان با انجام خدمت نمی باشند   )4

سایر شرایط ، جهت ادامـه تحصـیل از خـدمت تـرخیص     در دانشگاه در صورت نداشتن غیبت اولیه و دارا بودن 
  .خواهند شد 

دانشجویان و فارغ التحصیالن دوره دکتري حرفه اي که داراي کارت پایان خدمت یا معافیـت دائـم نیسـتند      )5
  .مجاز به شرکت در آزمون دوره کارشناسی ارشد نمی باشند 
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سه سال می باشد و دانشجویانی که در مدت  ناپیوسته حداکثرمدت تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد    )6
  .مذکور فارغ التحصیل نشوند مجاز به ادامه تحصیل در مقطع باالتر نخواهند بود 
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  مقررات وظیفه عمومی ویژه داوطلبان آزمون دکتري تخصصی
 .دارا بودن کارت پایان خدمت -1

  ) .کفالت، پزشکی، مواردخاص ( معافیت دایم ـ دارا بودن کارت 2
نام کارت معافیت  این قبیل مشموالن باید پس از اعالم قبولی در زمان ثبت. و قبل از آن 1352ـ متولدین سال   3

  .را ارائه نمایند) معافیت رهبري(دائم 
  .و قبل از آن بشرط اینکه تغییر سن نداشته باشند  1342متولدین سال  -4
نـام   برگه آماده به خدمت بدون غیبت که مهلت تاریخ اعزام به خدمت منـدرج در آن در زمـان ثبـت    ـ داشتن  5

  .سپري نشده باشد و همچنین بیش از یکسال از تاریخ اخذ کارشناسی ارشد داوطلبان نگذشته باشد 
به خـدمت اعـزام    شود عمومی ناجا اعالم می ـ این افراد الزم است در تاریخی که توسط سازمان وظیفه  1تبصره 

اي از خـدمت وظیفـه،    بدیهی است درصورت قبولی و دارا بودن سایر شرایط و ضوابط، درهر مرحله. شوند
یکـن تلقـی    لـم  صورت غایب محسوب شـده و قبـولی آنـان کـان     درغیراین. از خدمت ترخیص خواهند شد

  .گردد می
ي مشموالن متعهد خـدمت در سـازمان هـا و یـا     ـ ارائه گواهی و موافقت از سازمان یا وزارت خانه مربوطه برا  6

  .وزارت خانه ها 
ـ دانشجوي سال آخر مقطع کارشناسی ارشد که تا تاریخ شروع به تحصیل در مقطع دکتري در سنوات مجاز    7

  .شود التحصیل می فارغ
ه بـیش از  التحصیل مقطع کارشناسی ارشد که از زمان فراغت از تحصیل تـا زمـان ثبـت نـام در دانشـگا      ـ فارغ  8

  .سال سپري نشده باشد یک
ـ کارکنان شاغل رسمی در نیروهاي نظامی و انتظامی جمهوري اسالمی ایران با ارائه گواهی موافقت مبنی بـر    9

ـ طالب علوم دینی دارنـده مـدرك معـادل کارشناسـی       10.بالمانع بودن اشتغال به تحصیل از یگان مربوط 
بـه شـرطی کـه شـوراي مـدیریت حـوزه هـاي علمیـه یـا مرکـز            وزهمورد تایید و داراي معافیت تحصیلی ح

مدیریت حوزه علمیه خراسان و اصفهان تایید نمایند که طلبه قادر است ضمن اشتغال به تحصـیل در حـوزه   
به موازات آن در دانشگاه نیز تحصیل کند ، یا همان معافیت تحصـیلی حـوزه ، اشـتغال بـه تحصـیل وي در      

بدیهی است هر موقع حوزه علمیه معافیت تحصیل طلبه اي را خاتمه یافته اعالم کند . دانشگاه بالمانع است 
، مشمول دیگر نمی تواند به عنوان دانشجو از معافیت تحصیلی دانشـگاه اسـتفاده نمایـد و بایـد خـود را در      
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ی بایـد  این گونه دانشجویان براي ثبت نام در هر ترم تحصـیل . موعد مقرر جهت انجام خدمت معرفی نماید 
  .موافقت نامه حوزه علمیه مربوط را ارائه نمایند

کـه در  ) بـدون غیبـت  (در مـدت اعتبـار آن   ...) پزشکی ، کفالـت و  (مشموالن داراي برگ معافیت موقت  -11
. صورت انقضاي مدت اعتبار، حداکثر بیش از یک ماه از تاریخ خاتمه معافیت موقـت سـپري نشـده باشـد     

  .یش از یکسال از تاریخ فراغت آنان در مقطع کارشناسی ارشد نیز سپري نشده باشدمضافا مشروط به این که ب
  .فارغ التحصیل در مقطع کارشناسی ارشد نیز سپري نشده باشد) در حال خدمت(کارکنان وظیفه -12
دانشجویان انصرافی سایر دانشگاه ها در صورتی کـه در سـقف مجـاز انصـراف داده و همچنـین از تـاریخ        -13

راف آنان در دانشگاه و رشته قبلی تا زمان پذیرش در دانشگاه و رشته جدید بـیش از یـک سـال سـپري     انص
  .نشده باشد

مشموالن غایب مجاز به ادامه تحصیل نمی باشند و درصورت شرکت در آزمون و قبولی در دانشـگاه  -1:تذکر 
  .نام از آنان نمی باشند، مجوز تحصیلی براي آنان صادر نگردیده و دانشگاه ها مجاز به ثبت 

  .فارغ التحصیالن دوره دکتري مجاز به شرکت مجدد در این آزمون نمی باشند -2
دانشجویان اخراجی دانشگاه ها تا پایان خدمت دوره ضرورت و یا اخذ معافیت دائم ، مجاز به ادامه  -3

  .تحصیل نمی باشند
 .حداکثر شش سال می باشدPHDمدت تحصیل در مقطع دکتري  - 4

   امکان ادامه تحصیل مشموالن خدمت وظیفه عمومی تا مقطع دکتري تخصصی
برابر قانون اصالح موادي از قانون خدمت :سازمان وظیفه عمومی ناجا طی اطالعیه اي اعالم داشت 

ضرورت در مجلس، مشموالن می توانند قبل از انجام خدمت دوره  1390وظیفه عمومی مصوب سال 
و کسب تخصص در رشته هاي پزشکی ) PHD(صورت داشتن شرایط الزم تا مقطع دکتري تخصصی 

پیش از این ادامه تحصیل مشموالن براي کسب تخصص : وي ادامه داد.و دام پزشکی ادامه تحصیل دهند
یل در داراي  محدودیت بوده و صرفا مشموالنی که عضو هیئت علمی دانشگاه بودند امکان ادامه تحص

  .این مقطع را داشتند
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وزارت (ضوابط و مقررات وظیفه عمومی ویژه داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته
  )علوم 

 .دارا بودن کارت پایان خدمت ـ 1

  ) .کفالت، پزشکی، ایثارگران و مواردخاص ( دارا بودن کارت معافیت دایم ـ 2
نـام کـارت    این قبیل مشـموالن بایـد پـس از اعـالم قبـولی و در زمـان ثبـت       . و قبل از آن 1354متولدین سال  ـ  3

  .را ارائه نمایند) معافیت سنی عنایت مقام معظم رهبري(معافیت دائم 
  .و قبل از آن به شرط اینکه تغییر سن نداده باشند  1342متولدین نیمه اول سال  -4
آماده به خدمت بدون غیبت که زمان پذیرش و ثبت نام آنان در دانشگاه قبل از  مشموالن داراي برگ ـ 5

باشد ،مشروط به این که از تاریخ فراغت در مقطع ) مندرج در برگ اعزام(تاریخ اعزام به خدمت 
  .کارشناسی تا زمان پذیرش در مقطع کارشناسی ارشد بیش از یک سال سپري نشده باشد 

افرادي که تاریخ اعزام به خدمت آنان قبل از اعالم قبولی دانشگاه می باشد،الزم است در تاریخ  ـ تبصره
بدیهی است درصورت قبولی در دانشگاه و دارا بودن . به خدمت اعزام شوند) مندرج در برگ اعزام(مقرر 

غایب صورت  درغیراین. سایر شرایط و ضوابط، جهت ادامه تحصیل از خدمت ترخیص خواهند شد
  .محسوب شده و مجاز به ادامه تحصیل نخواهند بود

در سـنوات  مجازتحصـیلی فـارغ التحصـیل      31/6/92دانشجویان سال آخر مقطـع کارشناسـی کـه تـا تـاریخ       ـ  6
 .شوند می

التحصیالن مقطع کارشناسی کـه در سـقف سـنوات مجـاز فـارغ التحصـیل شـده و از تـاریخ فراغـت از           فارغ ـ   7
سال سپري نشده و همچنـین قبـل از ثبـت نـام در      تحصیل تا زمان پذیرش در مقطع کارشناسی ارشد بیش از یک

  .دانشگاه نیز وارد غیبت نشده باشند
وزارت خانـه هـا بـا ارائـه گـواهی اشـتغال بـه خـدمت و موافقـت          کارکنان متعهد خدمت در سازمان ها و یا  ـ  8

  .باالترین مقام اجرایی آن سازمان براي ادامه تحصیل 
کارکنان پایور شاغل در نیروهاي مسلح با ارائه گواهی اشتغال به خدمت و موافقت سازمان مربوط براي ادامه  ـ 9

  .تحصیل 
  .اسی مورد تأیید و داراي معافیت تحصیلی حوزه طالب علوم دینی دارنده مدرك معادل کارشن ـ 10
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     به شرطی که مرکز مدیریت حوزه هاي علمیه یا مرکز مدیریت حوزه علمیه خراسان و اصفهان
تأیید نمایند که طلبه قادر است ضمن اشتغال به تحصیل در حوزه به موازات آن در دانشگاه نیز تحصیل 

ر موقع بدیهی است ه.کند، باهمان معافیت تحصیلی حوزه اشتغال به تحصیل وي در دانشگاه بالمانع است
حوزه علمیه معافیت تحصیل طلبه اي را خاتمه یافته اعالم کند،مشمول دیگر نمی تواند به عنوان دانشجو 
از معافیت تحصیلی دانشگاه استفاده نماید و باید خود را در موعد مقرر جهت انجام خدمت معرفی 

امه حوزه علمیه مربوط را ارائه این گونه دانشجویان براي ثبت نام در هر ترم تحصیلی باید موافقت ن.نماید
  .نمایند

کـه در  )بـدون غیبـت  (در مـدت اعتبـار آن   ...) پزشـکی،کفالت و یـا  (مشموالن داراي برگه معافیت موقـت   ـ  11
مضـافاً  .صورت انقضاي مدت اعتبار،حداکثر بیش از یک ماه از تاریخ خاتمه معافیت موقـت سـپري نشـده باشـد    

 .سال از تاریخ فراغت آنان در مقطع کارشناسی نیز سپري نشده باشد مشروط به این که بیش از یک 

  .کارکنان وظیفه فارغ التحصیل در مقطع کارشناسی بدون غیبت اولیه  ـ 12
این دسته از کارکنان پس از اعالم قبولی از سوي دانشگاه،با ارائه گواهی اشتغال به خدمت از یگان مربوط و صدور 
مجوز تحصیل از سوي وظیفه عمومی به شرط این که دانشجوي اخراجی نبـوده باشـند بـراي ادامـه تحصـیل،از      

 .خدمت ترخیص خواهند شد 

   
به اتمام می رسد مجاز به شرکت در آزمون می  31/6/92کارکنان وظیفه اي که خدمت آنان تا تاریخ  ـ  تبصره

 . باشند لیکن باید پس از قبولی و موقع ثبت نام در دانشگاه ،گواهی یا کارت پایان خدمت ارائه نمایند 

مجاز انصراف داده و همچنین از دانشجویان انصرافی سایر دانشگاه ها در صورتی که در سقف سنوات  - 13
تاریخ انصراف آنان در دانشگاه و رشته قبلی تا زمان پذیرش در دانشگاه و رشته جدید  بیش از یکسال 

  .سپري نشده باشد 
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  -گروه ناجا ضوابط ادامه تحصیل دانشجویان انصرافی
دانشجویان براي تغییر رشته تحصیلی و یا دانشگاه محل تحصیل خود که نیاز به آزمون مجدد دارد، می بایست 

 . ابتدا از دانشگاه اولیه انصراف داده و بعد از آن در آزمون ورودي دانشگاه ها شرکت کنند

فقط ) لم تا دکترياز دیپ(درخصوص شرایط دانشجویان انصرافی دانشجویان در طول تحصیالت دانشگاهی 
یکبار مجاز به انصراف بوده ، همچنین ازدیگر شرایط اصلی این است که دانشجو می بایست در مدت سنوات 
اولیه تحصیلی در دانشگاه انصراف دهد یعنی وارد سنوات ارفاقی نشده و از زمان انصراف وي تا شروع به 

د،همچنین با توجه به اینکه براي هر مقطع تحصیلی تحصیل مجدد در دانشگاه نیز بیش از یکسال سپري نشده باش
تنها یکبار معافیت تحصیلی صادر می شود لذا تحصیل مجدد دانشجو در مقاطعی که قبال از آن فارغ التحصیل 

 .شده مجاز نمی باشد 

ین دانشجویان مقاطع کارشناسی و باالتر پیوسته که پس از اخراج از دانشگاه با اخذ مدرك تحصیلی مقطع پای
تر، فارغ التحصیل شناخته می شوند تا پایان خدمت دوره ضرورت و یا اخذ معافیت دایم از خدمت مجاز به 

  . ادامه تحصیل نیستند
ادامه تحصیل دانشجویان انصرافی در مقطع تحصیلی پایین تر بالمانع بوده و همچنین در صورت قبولی مجدد در 

 .صیل قبلی آنان در مقطع جدید محاسبه نخواهد شدآزمون و یا پذیرش توسط دانشگاه ها، مدت تح

در زمان پذیرش دانشجودردانشگاه یا رشته جدید، ضوابط تحصیلی مذکور بررسی و درصورت دارا بودن  
  . شرایط مذکور ، معافیت تحصیلی صادرمی شود 

انتقال به دانشگاه دانشجویانی که بدون آزمون مجدد و با موافقت دانشگاه مبدا و مقصد قصد تغییر رشته یا 
دیگررا داشته باشند نیاز به انصراف نداشته و می توانند برابرمقررات مربوط به رشته یا دانشگاه جدید انتقال یابند 

  . که دراین صورت سنوات تحصیلی قبلی در رشته یا دانشگاه جدید محاسبه خواهد شد
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  اخراجی قابل توجه دانشجویان انصرافی و یا
دانشجویان در طول مدت تحصیل ، از دیپلم تا دکتراي :وظیفه عمومی ناجا طی اطالعیه اي اعالم داشت سازمان 

 .تخصصی، فقط یکبار مجاز به انصراف و شروع به تحصیل مجدد دردانشگاه و رشته دیگر ،می باشند

این دسته ازدانشجویان چنانچه تمایل به ادامه تحصیل داشته باشند می :   شرایط دانشجویان انصرافی 
که در این  ،بایست حداکثر تا یکسال بعد از تاریخ انصراف ، در دانشگاه و مقطع جدید شروع به تحصیل نمایند

.صورت مدت تحصیل قبلی آنها ، درسنوات مقطع جدید لحاظ نخواهد شد  
.      اد در مقطع پائین تراز مقطع قبلی  نیز بالمانع می باشدهمچنین قبولی این دسته ازافر    

افراد مذکور در :  شرایط بازگشت به تحصیل دانشجویان انصرافی به دانشگاه و رشته قبلی آنان 
با موافقت دانشگاه مربوطه مبنی بر  به خدمت اعزام نشده باشندصورتیکه در مهلت یکساله پس از انصراف،

 .  ، از معافیت تحصیلی برخوردار خواهند شدبازگشت به تحصیل 

وقفه ایجاد شده براي دانشجویان انصرافی که با بازگشت به تحصیل آنان در رشته و دانشگاه قبلی موافقت شده ، 
    .جزء سنوات تحصیلی آنان محاسبه نخواهد شد ودیگر این افراد مجاز به انصراف مجدد نمی باشند

دانشجویان اخراجی ، تنها در صورت دریافت کارت پایان خدمت دوره :   شرایط دانشجویان اخراجی 
  .ضرورت ویا معافیت از خدمت، مجاز به بازگشت به تحصیل می باشند

درمواردي که اخراج دانشجویان از تحصیل به اشتباه صورت گرفته یا بنا بدالیل : این مقام مسئول در ادامه افزود
موجه دانشگاه اخراج را منتفی اعالم نماید ، با تائید کمیسیون موارد خاص دانشگاه و اعالم کتبی آن ، در 

، بازگشت به تحصیل دانشجوي اخراجی  داز اخراج دانشجو نیز سپري نشده باش بیش از یکسالصورتیکه  
  . بالمانع می باشد

   

 


