
  بسمه تعالي
مقررات وظيفه عمومي داوطلبان مرد شركت كننده در آزمون دانشگاهها وشرايط    

1387-1388 در سال تحصيلي   
  و كارشناسي ارشددوره كارشناسي ناپيوسته

  
  

 الزم است يكي از شرايط زير را 1387مرد شركت كننده در آزمون سراسري سال داوطلبان 
 :دارا باشند

 كارت پايان خدمت-1
كارت معافيت كفالت يا پزشكي دايم و يا كارت معافيت دايم زمان صلح با فرم -2

 كامپيوتري
 . كار معافيت موقت در مدت اعتبار آن -3
انتظامي جمهوري اسالمي ايران با ارائه گواهي پرسنل شاغل رسمي در نيروهاي نظامي و -4

 .موافقت از يگان مربوط
 فارغ التحصيالن و دانش آموزان سال آخر دوره متوسطه روزانه و شبانه نظام قديم -5

آموزش متوسطه و همچنين فارغ التحصيالن دوره پيش دانشگاهي و دانش آموزان دوره 
 . و بعد از آن 1368د پيش دانشگاهي نظام جديد آموزش متوسطه متول

 احتياجي به اخذ 1387 اين افراد براي ثبت نام و شركت در آزمون سراسري سال -تبصره 
دفترچه آماده بخدمت ندارند ، ولي الزم است در تاريخي كه توسط سازمان وظيفه عمومي 

بديهي است در صورت پذيرفته . به خدمت اعزام شوند  نيروي انتظامي اعالم مي گردد ،
در غير . اي از خدمت ترخيص خواهند شد  ن در آزمون سراسري ، در هر مرحلهشد

 ملغي مي 1387اينصورت غايب محسوب شده و پذيرش آنها در آزمون سراسري سال 
 .گردد

كه به صورت )  به بعد1367/7/1(1367 ثبت و شركت در آزمون متولدين نيمه دوم سال -6
د ، با اخذ برگ اعزام به خدمت بدون مهر حضوري مدرك پيش دانشگاهي اخذ نموده ان

ضمناً در .  خواهد بود بالمانع است 1387غيبت كه تاريخ اعزام آنان در نيمه دوم سال 
 مجاز به 1386-87صورت برخورداري از معافيت تحصيلي دانشگاهي در سال تحصيلي 

 . نخواهند بود 1387شركت در آزمون سال 
 .رت قبولي در دانشگاه با ارائه كارت معافيت  در صو1354 تا 1338 متولد سال -7



مشموالن ديپلمه اعزامي در نيروهاي نظامي و انتظامي در هر مرحله از خدمت وظيفه كه -8
 .باشند ، به شرط نداشتن سابقه تحصيل در مقطع باالتر از ديپلم

قم طلبه دارنده مدرك ديپلم كامل متوسطه ، به شرطي كه شوراي مديريت حوزه علميه -9
تائيد نمايد كه معافيت تحصيلي وي در حوزه ، پوششي براي تحصيل در دانشگاه نيست و 

به موازات آن در دانشگاه نيز تحصيل  طلبه قادر است ضمن اشتغال به تحصيل در حوزه ،
. كند ، با همان معافيت تحصيلي حوزه ، اشتغال به تحصيل وي در دانشگاه بالمانع است 

زه علميه معافيت تحصيلي طلبه اي را خاتمه يافته اعالم كند ، بديهي است هرموقع حو
مشمول ديگر نمي تواند به عنوان دانشجو از معافيت تحصيلي دانشگاه استفاده نمايد و بايد 

 .بخود را به سازمان وظيفه عمومي محل معرفي نمايد
ه مذكور را از  قبل از ثبت نام در آزمون بايد موافقتنام  فوق9افراد مشمول بند -تبصره 

 .شوراي مديريت حوزه علميه قم دريافت دارند و به هنگام قبولي در دانشگاه ارائه نمايند
 متعهدين خدمت در وزارتخانه ها و سازمانها كه پس از انجام تعهد خدمت معاف مي -10

 با بديهي است. در صورت ارائه موافقتنامه از باالترين مقام وزارت يا سازمان مذكور  باشند ،
شروع تحصيل ، تعهد آنان قطع شده و پس از اتمام تحصيالت بايد بقيه خدمت مورد تعهد 

 .را در وزارتخانه و يا سازمان متبوعه باتمام برسانند
در حين خدمت با ارائه گواهي از يگان مربوطه ) فوق ديپلم(فارغ التحصيل دوره كارداني -11

 . به پايان برسد 1387/6/31وي تا ) رت خدمت ضرو(مبني بر اينكه دوران خدمت وظيفه 
 را 1387-88 فارغ التحصيالني كه منحصراً رشته هاي نيمسال دوم سال تحصيلي -تبصره 

، بايد ) 1387/11/30(انتخاب خواهند كرد ، تا شروع نيمسال دوم سال تحصيلي مربوط 
 .خدمت دوره ضرورت آنان به پايان رسيده باشد

 در رشته هاي 1386/6/31حداكثر تا ) فوق ديپلم(داني فارغ التحصيل دوره كار-12
با توجه ( تحصيلي غير گروه آموزشي پزشكي ، در مهلت شش ماهه بعد از اتمام از تحصيل 

به مصوبات و ضوابط آزمون سراسري توسط مراجع ذيربط كه به فارغ التحصيالن دوره 
 ناپيوسته اجازه ثبت نام و كارداني به علت عدم داير بودن برخي از دوره هاي كارشناسي

 .به شرط نداشتن غيبت ) شركت در آزمون داده شده است
فارغ التحصيالن فوق كه به موقع به خدمت اعزام شده باشند در صورت نداشتن -1تبصره 

 .غيبت از خدمت ترخيص خواهند شد
ادامه تحصيل اين دسته از داوطلبان در صورت پذيرفته شدن در رشته مقطع -2تبصره 

 سال كمتر از طول مدت تحصيل طبق ضوابط 2به مقطع باالتر ) فوق ديپلم(باالتر از كارداني 



وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري در همان دوره تحصيلي باشد ، از نظر وظيفه بالمانع 
 ). سال دوره كارشناسي به اتمام برسد4حداكثر طي (است

 عالي كشور و همچنين دانشگاه دانشجويان انصرافي دانشگاهها و موسسات آموزش-13
 و ديگر موسسات آموزش  پيام نور ، مراكز تربيت معلم وابسته به وزارت آموزش و پرورش

كه از . . .)موسسات آموزش عالي غير انتفاعي و غير دولتي ، دانشگاه آزاد اسالمي و ( عالي 
ت پس از انصراف قطعي از تحصيل ، خود را معافيت تحصيلي استفاده كرده اند ، الزم اس

بديهي . براي اعزام به خدمت به بخش هاي وظيفه عمومي معرفي و به خدمت اعزام شوند 
، حق ثبت نام و شركت ) خدمت ضرورت  ( است پس از انجام دوران خدمت وظيفه عمومي
 .در آزمونهاي سراسري بعدي را خواهند داشت

لم كامل متوطه نظام قديم و يا گواهينامه دوره پيش هيچ داوطلبي با داشتن ديپ-14
دانشگاهي نظام جديد آموزش متوسطه و با استفاده از معافيت تحصيلي از ساير موسسات 
آموزشي ، اعم از موسسات آموزش عالي دولتي و غير دولتي مصوب ، حق ثبت نام و شركت 

گر بر اساس مقررات وظيفه به عبارت دي.  را نخواهند داشت 1387در آزمون سراسري سال 
عمومي آن دسته از داوطلباني كه داراي ديپلم كامل متوسطه نظام قديم و يا گواهينامه 
دوره پيش دانشگاهي نظام جديد اموزش متوسطه مي باشند و از معافيت تحصيلي 
موسسات آموزش عالي اعم ازدولتي و غير دولتي مصوب استفاده مي كنند ، حق ثبت نام و 

بديهي است براي ثبت نام و شركت در .  را ندارند 1387ر آزمون سراسري سال شركت د
 . اين صورتجلسه اقدام نمايند13آزمون بايد مطابق بند 

 6 سال و در دوره كارشناسي پيوسته 3سقف سنوات تحصيل در دوره كارداني حداكثر -15
مدت فوق موفق به  سال مي باشد بديهي است دانشجويانيكه طي 9سال و دكتري حرفه اي 

 .اتمام دوره تحصيل نشوند شرايط ادامه تحصيل را از دست خواهند داد
 كليه ضوابط پانزده گانه مندرج در اين صورتجلسه عيناً براي داوطلبان دوره هاي شبانه -16

دانشگاهها و موسسات آموزش عالي ، دانشگاه پيام نور ، مراكز تربيت معلم وابسته به 
 نيز 1387آزمون سراسري سال )مصوب(ي غير انتفاعي و غير دولتي وزارت آموزش عال

 .معتبر و الزم االجرا مي باشد
   

 :دوره كارشناسي ارشد ناپيوسته
دوره هاي كارشناسي (داوطلبان مرد شركت كننده در آزمون ورودي تحصيالت تكميلي 

 :باشند الزم است يكي از شرايط زير را دارا 1387سال ) ارشد ناپيوسته داخل 



 كارت پايان خدمت-1
كارت معافيت كفالت يا پزشكي دايم و يا كارت معافيت دايم زمان صلح با فرم -2

 كامپيوتري
  و قبل از آن1354متولد سال -3

 و 1344 فارغ التحصيالن رشته هاي گروه پزشكي و رشته دامپزشكي متولد سال -تبصره 
 .يا قبل از آن 

ون مهر غيبتت كه مهلت اعزام مندرج در آن در زمان داشتن دفترچه آماده بخدمت بد-4
 .ثبت نام سپري نشده باشد

 ماه از تاريخ فراغت از 6پذيرفته شدگاني كه به هنگام ثبت نام در دانشگاه مدت -1تبصره 
تحصيل آنان در دوره كارشناسي سپري نشده باشد نيازي به ارائه برگه اعزام بخدمت 

 .ندارند
زم است در تاريخي كه توسط سازمان وظيفه عمومي نيروي انتظامي  اين افراد ال-2تبصره 

بديهي است در صورت پذيرفته شدن و دارا بودن .اعالم مي شود به خدمت اعزام شوند
درغير اينصورت . شرايط و ضوابط در هر مرحله اي از خدمت وظيفه ترخيص خواهند شد 

 .خواهد شدتلقي )) كان لم يكن((غايب محسوب شده و قبولي آنان 
 فارغ التحصيالن دوره كارشناسي و يا كارشناسي ارشد متعهد خدمت سازمانها و يا -5

وزارتخانه ها با ارائه گواي از ارگان مربوطه مبني بر اين كه دوران خدمت وظيفه آنان با طرح 
 . به پايان برسد1378/06/31تعهد خدمت آنان به سازمان و يا وزارتخانه مربوطه تا 

 ثبت نام و شركت مشمولين وظيفه عمومي متعهد خدمت در وزارت آموزش و -تبصره 
و با رعايت قوانين موضوعه ، در صورت موافقت ) ليسانس(پرورش در مقطع كارشناسي 

وزارتخانه ذيربط ضمن منفك شدن از انجام تعهد و شروع مجدداً آن پس از پايان تحصيل 
 .استبراي رشته مورد نياز وزارت مذكور بالمانع 

 . فارغ التحصيل شود1387/6/31 دانشجو سال آخر سال كه تا تاريخ -6
پرسنل شاغل رسمي در نيروهاي نظامي و انتظامي جمهوري اسالمي ايران با ارائه گواهي -7

 .موافقت از يگان مربوط
مورد تائيد ، به شرطي كه شوراي مديريت ) كارشناسي(طلبه دارنده مدرك ليسانس -8

 تائيد نمايد كه معافيت تحصيلي وي در حوزه ، پوششي براي تحصيل در حوزه علميه قم
به موازات آن در  دانشگاه نيست و طلبه قادر است ضمن اشتغال به تحصيل در حوزه ،

دانشگاه نيز تحصيل كند ، با همان معافيت تحصيلي حوزه ، اشتغال به تحصيل وي در 



 علميه معافيت تحصيلي طلبه اي را بديهي است هرموقع حوزه. دانشگاه بالمانع است 
خاتمه يافته اعالم كند ، مشمول ديگر نمي تواند به عنوان داشنجو از معافيت تحصيلي 

 .دانشگاه استفاده نمايد و بايد به خدمت اعزام شود
 قبل از ثبت نام در آزمون بايد موافقتنامه مذكور را   فوق8افراد مشمول بند -تبصره 

 .نگام قبولي در دانشگاه ارائه نماينددريافت دارند و به ه
 فارغ التحصيالن دوره هاي كارشناسي و كارشناسي ارشد كه حداكثر تا تاريخ -9

 ارائه كارت پايان خدمت   دوران خدمت وظيفه عمومي آنان به پايان برسد با1387/6/31
 .بهنگام قبولي در دانشگاه 

 1387/11/30ي ارشد كه حداكثر تا فارع التحصيالن دوره كارشناسي و كارشناس-تبصره 
دوران خدمت آنان به پايان برسد منحصراً مي توانند كد رشته محلهاي تحصيلي نيمسال 

 .انتخاب نمايند) در صورت وجود ( دوم را 
  


