امور مشمولین
الف -آشنایی با خدمت وظیفه عمومی :
سن مشمولیت :هر فرد ذکور ایرانی از اول فروردین ماه سالی که طی آن ساال وارد سان  91ساالیی مای داود ملامول متاررات ا م
وظیفه عمومی واه د .
سال احضار :سالی که طی آن سال افراد ذکور وارد سن  91سالیی ( 91سال تمام)می دون و محاسبه آن به درح زیر اس

:

سال احضار = سال تول 91 +
مثال 91 + 9931 =9911 :
سال اعزام :سالی که طی آن سال افراد ذکور جه انجام
محاسبه آن به درح زیر اس

م

دوره ضرورت بالمانع تلخیص داده د ه و به

م اعزام می دون که

:

سال اعزام = سال تول 91 +
مثال 91 + 9931 =9911 :
ب  -معافیت تحصیلی دانشجویان :
افراد ملمول جه
ویا پاره و

تحصیل در دانلیاه می بایس از معافی

تحصیلی استفاده نماین  .تاکی می گردد دانلجوی ملمول (اعا از تماام و ا

)  ،چنانچه به هر دلیل سنوات تحصیلی اش از ح تصریح د ه به درح ج ول زیر تجاوز نمای یا محرز گردد که دانلاجو نمای

توان در م ت با یمان ه از تحصیل  ،دروس دوره تحصیلی ود را به اتمام برسان  ،دانلیاه از تحصایل آناان جلاوگیری نماوده وعوا ا

آن

متوجه ود فرد می باد و سازمان وظیفه عمومی ناجا با دانلجویانی که بیش از ستف تعیین د ه در هر متطاع اداماه تحصایل دهنا هماننا
ملموالن غای رفتار واه نمود .
ردیف

متطع تحصیلی

ح اکثر م ت مجاز برای تحصیل به سال

9

کاردانی

دو سال و نی

2

کاردناسی ناپیوسته

سه سال

9

کاردناسی ارد ناپیوسته

سه سال

1

دکتری تخصصی () PH.D

دش سال

1

کاردناسی پیوسته

پنج سال

1

کاردناسی ارد پیوسته

دش سال

3

دکتری حرفه ای(پزدکی)
پیوسته

هل

سال

تذکر  :1معافی

تحصیلی برای هر متطع تحصیلی یکبار وح اکثر تا ا ذ م رک تحصیلی دکتری صادر میلود .

تذکر  :2ملموالن فارغ التحصیل فوق دیپل وباالتر پس از فراغ از تحصیل به م ت یک سال فرص
ملمولی به سازمان وظیفه عمومی معرفی نموده تا غای

وضعی

دارن تا ود را جه رودن نمودن

دنا ته نلون .

تذکر  :3ملموالن فوق الذکر که ص ادامه تحصیل در متاطع تحصیلی باالتر را دارن  ،ح اکثر ظرف م ت یک سال پس از تاریخ فراغ
از تحصیل در صورت بولی در آزمون(یا پذیرش ب ون آزمون) وع م ورود به غیب
تذکر  :4ورود ملموالن به غیب مانع بر ورداری آنان از معافی

 ،مجاز به ثب نام و ادامه تحصیل واهن بود .

تحصیلی واه بود.

تذکر  :5دانلجویانی که از تحصیل محروم گردن (دانلجویان ا راجی) بای ظرف م ت ح اکثر یک سال با ارائه م ارک به دفااتر پلایس
 91+به

م اعزام دون .

تذکر :1دانلجویان انصرافی که بال سابته انصراف از تحصیل ن ادته بادن  ،به م ت یک سال از تاریخ انصراف جه ادامه تحصیل یا اعزام
به

م

سربازی مهل

واهن داد

(سوابق انصرافی که بل از  9911/1/22ثب

دانلجویان انصرافی که تحصیل آنها منجر به دریاف

گردی ه مالک عمل نمی باد ) .دایان ذکار اسا

م رک متطع پائین تر د ه باد  ،تا پایان

م وظیفه عمومی ( یا معافی

کاه

دائ ) اجازه

ادامه تحصیل نخواه داد .
تذکر :7در مواردی که با تشخیص کمیسیون موارد خاص  ،جهت اتمام تحصیل (در همان مقطع اولیعه) حعداکرر دو
نیمسال مهلت نیاز باشد می توان در آستانه اتمام سنوات مجاز ،پس از اخذ مجوز افزایش سنوات از کمیسیون معوارد
خاص دانشگاه مراتب را با مرکز وظیفه عمومی مکاتبه نموده و در صورت تایید مرکز وظیفه عمومی از این دو نیمسال
استفاده گردد .در صورت عدم اقدام به موق در این خصوص ،دانشجویان عالوه بر اینکه اخراجی تلقی معی شعوند و

در فرجه یکساله معرفی قرار می گیرند ،از ادامه تحصیل در مقط باالتر نیز محروم خواهند شد.
تذکر : 1به دانلجویان ملمولی که ع م مراجعه بیش از یکماه دارن تذکر داده می دود که در صورت ع م مراجعه به دانلیاه ظرف یکمااه
غیب

آنان باعث لغو معافی

تحصیلی می گردد و مرات به وظیفه عمومی منعکس واه د .

تذکر  : 1دانلجویان ملمول ا راجی اع از اینکه تحصیل آنها منجر به دریاف
پذیرش مج د در دانلیاه  ،مجاز به ثب نام (تا پایان

م یا ا ذ کارت معافی

م رک متطع پایین تر د ه باد یا نلا ه بادا  ،در صاورت
دائ ) نمی بادن .

ج -اهم فعالیتهای امور مشمولین :
امور ملمولین دانلیاه به ارایه

مات زیر اهتمام دارد :

 -1تعیین وضعیت نظام وظیفه پذیرفته شدگان ذکور کنکور سراسری دانشگاه(مقاط کاردانی و کارشناسی) :
پذیرفته د گان ملمول (ذکور) آزمون سراسری دانلیاه آزاد اسالمی در هنیام ثب نام طبق ج ول زیر طبته بن ی می گردن :

ردیف

9

وضعیت
پذیرفته دا گانی کاه باه سان
ملمولی نرسی هان

2

م

دائاا یااا ریاا

م
داغلین رسمی نیروهای نظامی
9

پذیرفته شده انجام شود

دانشگاه(دانشکده) برای ثبت نام
مالحظااااه مناااا رجات دناساااانامه و
در واس ا

به همراه دادتن اصل دناسنامه

معافی ا

تحصاایلی پااس از

رسی ن به سن ملمولی

دارن گان کارت پایان
یااا معافیاا

خالصه اقعدامی کعه بایعد از طعر

خالصععه اقععدام امععور مشععمولین

و انتظااامی جمهااوری اسااالمی
ایران (اعا از کاادر نظاامی و
کارمن ان )

به هماراه داداتن اصال و تصاویر کارتهاای
مذکور

تطبیق و تأیی کارت و ممهاور نماودن
تصویر به مهر « برابر با اصل» و ثب

و

ضبط در پرون ه دانلجو

ارائااه گااواهی معتباار عکااس دار بااا مهاار و
امضااای ییااان مربااون مبناای برموافتا بااا ثب و ضبط در پرون ه دانلجو
تحصیل در دانلیاه
ارائااه گااواهی معتباار عکااس دار بااا مهاار و

ملمولین دیپل متعه
1

ا م

در وزارتخانه ها و سازمانهای
دولتی

باا ثبااا و ضااابط در پرونااا ه دانلاااجو

امضای ارگان مرباون مبنای بار موافتا

تحصیل .چنانچه ما ت تعها ملامول  ،در وپیییری الزم برای ارائه کارت پایاان
طااول تحصاایل بااه پایااان برس ا الزم اس ا
کارت پایان

م در صورت ص ور

م را ارائه نمای .
ثباا و ضاابط در پروناا ه دانلااجو( .

1

ارائااه گااواهی از دااورای ماا یری حااوزه صرفاً در م ت اعتبار معافی

طلبه حوزه علمیه

علمیه

.

تحصایلی

حوزه مای توانا در دانلایاه تحصایل
نمای )

فارغ التحصیالن دیپل یا پایش
دانلیاهی که دیاپل داا ه ی
فنی و حرفه ای و کااردانش را
1

ح اکثر تا پایاان  22ساالیی و
پیش دانلیاهی را تا پایاان 21
سالیی و به صورت حضاوری

به همراه داداتن اصال دناسانامه و ما رک بااا ضاابط مجااوز کتباای ارائااه د ا ه در
دیااپل (فناای و حرفااه ای و کاااردانش) ویااا پرون ه دانلجو پاس از ثبا ناام بارای
پاایش دانلاایاهی و ارائااه مجااوز ثب ا نااام وی در واس
صادره از دفاتر پلیس91+

معافی

تحصیلی مای-

گردد

به اتمام رسان ه بادن .
پذیرفته د گان دیپل در حاال
ا م
3

م

کااه باایش از 1ماااه از ارائه م رکی مبنی بر ادتغال به
آنان با ی نمان ه بادا

و بل از اعزام ،غیب

وظیفه که ضمن آن ی د ه باد فرد بال

ن ادته و از اعاازام غیب ا ن ادااته و باایش از  1ماااه از

یاااا از تحصااایل در دانلااایاه
انصراف ن اده بادن

م

نظام

م فرد با ی نمان ه اس

صاا ا ور یااااک نیمسااااال مر صاااای
تحصیلی(ب ون احتساب) و أ ذ تعها
مربااون و ثباا و ضاابط در پروناا ه
دانلجو

ردیف

وضعیت

پذیرفته د گان دیپل در حاال
ا م

کااه باایش از 1ماااه از

م

آنان با ی مان ه باد و

1

بل از اعزام به ا م

غیبا

ن ادته بادن

خالصه اقعدامی کعه بایعد از طعر

خالصععه اقععدام امععور مشععمولین

پذیرفته شده انجام شود

دانشگاه(دانشکده) برای ثبت نام
م

ارائه م رکی مبنی بر ادتغال به

نظام

وظیفه که ضمن آن ی د ه باد فرد بال
از اعزام غیب

ن ادته اس  ( .دانلاجو پاس

از صا ور گاواهی دانلایاه  2 ،هفتاه بارای
تاار یص و ارائااه م ا رک آن بااه دانلاایاه
مهل

ص ور گواهی جه

تار یص و ا اذ

تعه مربون و ثب و ضبط در پرون ه
دانلجو

دارد )
تطبیق و تأیی کارت و ممهاور نماودن

پذیرفته د گان دارای معافی
1

مو

تصویر به مهر «برابر باا اصال» و ضابط

که ما ت اعتباار آن باه ارائه کارت معافی

و تصویر آن

مو

اتمام نرسی ه باد .

در پرون ه دانلجو ،چنانچه این معافی
از طااارف دانلاااجو تم یا ا نیاااردد ،
در واس

پذیرفتااه د ا گان دارای برگااه ارائه برگه اعزام به
91

م

ب ون مهر غیبا

اعزام باه ا م با ون مهار

که تاریخ اعزام آن هنیام ثب

غیب

نل ه باد .

99

اا م

دااهریور ماااه سااال ثباا نااام
م

92

تتاضای معافی

تحصیلی(برگاه اعازام

ناام منتضای بااه اا م نیااز ضاامیمه تتاضااا ماای

پذیرفته د گانی کاه در حاین
هسااتن و تااا پایااان

معافی

تحصیلی میگردد.

گردد)
گواهی در پرون ه تحصیلی ضابط مای

ارائه گواهی از ییان مربوطه

گردد و برای ارائه کارت پایان

م

در موع مترر پیییری واه گردی .

آنان به پایان می رس

پذیرفتااه داا گانی کااه دارای ارائه گواهی از حوزه وظیفه عمومی مبنی بر باا توجاه باه مفااد گاواهی ،ا ا ام الزم
درایط فوق نبادن .

بالمانع بودن تحصیل در دانلیاه

صورت میگیرد

 -2تعیین وضعیت نظام وظیفه پذیرفته شدگان مشمول کارشناسی ارشد ناپیوسته دانشگاه :
درایط الزم برای ثب نام پذیرفته د گان ملمول آزمون کاردناسی ارد دانلیاه آزاد اسالمی طبق ج ول زیر طبته بن ی می گردن :
ردیف
9

وضعیت
م یا معافی

دادتن کارت پایان
دادتن کارت معافی

2

مو

دائ

پزدکی معتبر به درطی که اعتبارآن به اتمام نرسی ه باد .چنانچه فردی با ارائه کارت مذکور ثب

نام دود و تا تاریخ مذکورموفق به ارائه کارت معافی

دائ نیردد  ،می بایس برای وی در واس

متول ین سال  9911و بل از آن که دارای م رک باالتر از لیسانس نبادن از
9

1

درصورت بولی بلی برای ثب نام در دانلیاه بایستی کارت معافی

دوره ضارروت معااف هساتن (ایان افاراد

ود را ارایه نماین )

دادتن  11سال تمام (ورود به سن  19سالیی)
متعه ین

1

دائ

م

معافی

تحصیلی گردد .

م به سازمانها و یا وزارتخانه ها ملرون به ارایه گواهی از ارگان مربوطه مبنی بار اینکاه دوران ا م

آناان باه

سازمان یا وزارتخانه تا پایان دهریور سال دروع به تحصیل (مثال دهریور )19/1/99به پایان واه رسی و یا درغیار اینصاورت
می بایس

نسب

به ارایه موافتتنامه از ارگان یا نهاد مربوطه مبنی بر موافت با تحصیل ،ا ام نماینا .

پرسنل داغل رسمی در نیروهای نظامی و انتظامی جمهوری اسالمی ایاران(اعا از کاادر نظاامی و کارمنا ان ) باا ارائاه گاواهی
1

وموافت (از ییان مربوطه) مبنی بر موافت با تحصیل.
پذیرفته د گان ملغول

3

م وظیفه عمومی که

م آنان به طاور طاع تاا پایاان دهریااور ساال داروع باه تحصایل (مثاال

دهریور )19/1/99به اتمام می رس با ارایه گواهی از ییان

متی.

طالب علوم دینی دارن ه م رک کاردناسی مورد تایی دورای م یری
1

علمیه معافی
نمای و بای به

حوزه علمیه  .با یهی اسا باه محاک آنکاه حاوزه

تحصیلی طلبه را اتمه یافته اعالم نمای  ،ملمول دییر نمی توان به عنوان دانلاجو از معافیا
م اعزام گردد.

تحصایلی اساتفاده

 -3تعیین وضعیت نظام وظیفه پذیرفته شدگان مشمول دکترای تخصصی دانشگاه :
درایط الزم برای ثب نام پذیرفته د گان ملمول آزمون دکتری تخصصی دانلیاه آزاد اسالمی طبق ج ول زیر طبته بن ی میگردد:
ردیف وضعیت
م یا معافی

9

دادتن کارت پایان

2

دادتن کارت معافی

9

دادتن  11سال تمام (ورود به سن  19سالیی)

مو

دای

پزدکی درم ت اعتبار

فارغ التحصیالن دوره کاردناسی ارد ملغول
1

از ارگان مربوطه مبنی بر اینکه دوران

م ومتعه

سازمانها ویا وزارتخانه ها ملرون به ارایه گاواهی

م

م

م وظیفه و یا طرح تعه

آنان به سازمان یا وزارتخانه مربوطاه باه طاور

طع تا پایان دهریور سال دروع به تحصیل (مثال دهریور )19/1/99به پایان واه رسی .
فارغ التحصیالن دوره کاردناسی ارد پیوسته یا ناپیوسته یا دکترای حرفه ای (که منعی از نظر طرح
ن ارن ) و از زمان فراغ از تحصیل آنان بیش از یک سال نیذدته اس
کاردناسی ارد و دکترای حرفه ای که به مو ع و ب ون غیب به
1

متی ردته مربوطه

منعی برای ثب ناام ن ارنا  .فاارغ التحصایالن

م اعزام د ه ان  ،به درن ارائاه گاواهی از ییاان

متی ،با ا ذ تعه از آنان به صورت ملرون ثب نام د ه و در واس تر یص از

م

آنان با ذکر رداته و متطاع

بولی به عنوان سازمان وظیفه عمومی به آنان تحویل گردد ،تا با ارائه آن به سازمان مذکور مجوز تار یص از ا م
ود را ا ذ و به آن واح ارائه نماین و ثب نام آنان طعی گردد .ب یهی اس پس از ثب نام طعای مای بایسا بارای
ذینفع در واس
1

معافی

ثب نام ملمولین حین

تحصیلی دود .
م

که حایز درایط فوق الذکر نمی بادن ممنوع اس

.

پرسنل داغل رسمی در نیروهای نظامی و انتظامی جمهوری اساالمی ایاران (اعا از کاادر نظاامی و کارمنا ان ) باا ارائاه
3

گواهی و از ییان مربوطه مبنی بر موافت با تحصیل.
طالب علوم دینی دارن ه م رک کاردناسی ارد (فوق لیسانس) معتبر ومورد تایی در دورای م یری حوزه علمیه ا .

1

ب یهی اس به محک آنکه حوزه علمیه اعالم نمای که معافی
عنوان دانلجو از معافی

تحصیلی استفاده نمای و بای به

تحصیلی طلبه اتمه یافته  ،ملمول دییر نمی توانا باه

م اعزام گردد.

 - 4خروج موقت از کشور مشموالن :
آ رین درایط دانلجویان  ،برای روج مو

از کلور به درح ذیل می باد :

 -9انجام زیارت به متص کلورهای عربستان و عراق با ارایه نامه از سازمان حج و زیارت
 -2به منظور پیلرف در امر تحصیل
 -9برای روج از کلور ملموالن جه

سفرهای غیر زیارتی (علمی ،درک در مسابتات وامتحانات و  ) . . .تصویر مساتن ات یادعوتناماه

وپذیرش مربوطه بای ضمیمه فرمها گردد اعتبار مسابتات بین المللی علمی واب اعات وا تراعات یا سمینارها وموارد ملابه نیز بایساتی توساط
معاون

محترم پژوهلی واح به تایی رسی ه باد .

 -1دانلجویانی که سنوات مجاز تحصیل آنان به اتمام رسی ه اس

می بایس

دارای مجوز ادامه تحصیل (صاادر از وظیفاه عماومی) بادان ،

تصویر مجوز ضمیمه فرم روج از کلور گردد .
 -1زمان روج از کلور بایستی بنحوی باد که تاریخ گواهی تنظیمی با تاریخ روج فرد از کلور  ،بیش از سه ماه فاصاله ن اداته بادا .
ضمن آنکه فاصله روج وبازگل

دانلجو از یک ماه تجاوز ننمای .

 -1تایی گواهی روج از کلور ورزدکارانی که ص درک در مسابتات ورزدی بین المللی رادارن  ،موکول به ارائاه گاواهی و تایی یاه
مسابتات مربوطه توسط امور ملترک ف راسیونهای سازمان تربی ب نی با مهر برجسته اس  .که پس از تایی فرم سه سمتی توسط دانلاک ه
واداره تربی ب نی واح جه تایی به اداره امور ملمولین ارسال مییرد.
 -3فیش واریزی به مبلغ  21111/ریال به حساب سیبا (دماره  )1911111111111بانک ملی دعبه زبرج به نام دانلیاه آزاد اسالمی.
ملااموالن گراماای ماای توانن ا بااا دااماره تلفنهااای ذیاال ( سااازمان وظیفااه عمااومی ناجااا 39119391 ):وسااای اینترنتاای وظیفااه عمااومی
 www.police.ir :تماس و اطالعات مورد نیاز ود را دریاف نماین .

