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نمرات واحدهاي درسي گذرانده شده در مقطع كارشناسي ارشد يا دكتري عمومي خود را حداكثر تا تاريخ 
1399/6/31 در تقاضانامه درج نموده و نسبت به تكميل و تأييد فرم معدل مندرج در انتهاي اين دفترچه 
راهنما از سوي دانشگاه محل تحصيل مقطع كارشناسي ارشد و يا دكتري عمومي خود اقدام نموده و آن را 

نزد خود نگهداري نمايند، تا در صورت قبولي به مؤسسه محل قبولي ارائه گردد.
تبصره 1: آن دسته از دانشجويان سال آخر كه حداكثر تا 99/11/30 و يا 1400/6/31 در مقطع كارشناسي 
ارشد و يا دكتري عمومي فارغ التحصيل مي شوند، در مرحله دريافت كارت ورود به جلسه، مي توانند نسبت 
به ويرايش و يا درج معدل فارغ التحصيلي )براي فارغ التحصيالن 99/11/30( و يا ميانگين نمرات واحدهاي 
درسي گذرانده شده )براي فارغ التحصيالن تا تاريخ 1400/6/31( خود تا تاريخ 1399/11/30  اقدام نمايند.
تبصره 2: دانش��جويان س��ال  آخر و  يا فارغ التحصيالن مقطع  كارشناسي ارش��د و دكتري حرفه اي )به جز 
فارغ التحصيالن كارشناسي ارشد پيوسته، دكتري عمومي دامپزشكي و دكتري پزشكي(، كه  معدل آنان كمتر 

از 14/00 مي باشد، حق  ثبت نام  و  شركت  در اين  آزمون  را ندارند.
تذکر مهم: داوطلب بايد در زمان مراجعه به دانشگاه، معدل خود را با مدرک معتبر به دانشگاه ها ارائه دهد.

و( پذيرفته ش��دگان دوره روزانه  با توجه  به  تعهدات  آموزش  رايگان  بايد برابر طول  مدت  تحصيل  مقطع 
دكتري، در موقع  ثبت نام  تعهد بس��پارند تا در صورت نياز در محلي  كه  وزارت  علوم ، تحقيقات  و فناوري  

تعيين  مي كند به  خدمت  اشتغال  ورزند. 
ز( بهره مندان  از مزاياي  صندوق هاي  رفاه  دانشجويان  چنانچه  قصد ادامه  تحصيل  در مقطع  باالتر را داشته  
باشند، مي توانند با سپردن  تضمين  كافي )به  تشخيص  صندوق هاي  رفاه  دانشجويان ( به  صندوق هاي  مذكور، 

انجام  تعهد خود را به  بعد از خاتمه  مقطع  تحصيلي  جديد موكول  نمايند.
تبصره: چنانچه  هر يك  از فارغ التحصيالن  پس  از اشتغال  و كسب  درآمد نسبت  به  پرداخت  اقساط وام  خود 
اقدام  ننموده  باشند، مشمول  تسهيالت  موضوع  اين  بند نخواهند شد و الزم  است  قبل  از ثبت نام  در مقطع 

 تحصيلي  جديد با صندوق هاي  رفاه  دانشجويان  تسويه  حساب  نمايند.
ح( استفاده از مأموريت آموزشي تابع مقررات مربوطه مي باشد و شركت و پذيرش در آزمون براي متقاضي 

بمنزله موافقت با مأموريت آموزشي نخواهد بود.

مقررات  وظيفه  عمومي :
بر اس��اس  اعالم  رسمي  س��ازمان  وظيفه  عمومي  نيروي  انتظامي ، داوطلب  مرد الزم  است  به هنگام پذيرش 
در دانشگاه )قبولي قطعي و ثبت نام(، يكي  از شرايط مشروحه زير را از لحاظ وضعيت مشموليت و مقررات 
وظيفه عمومي دارا باشند و يكي از كدهاي 11 گانه ذيل را در بند 15 فرم تقاضانامه ثبت نام اينترنتي درج 

نمايند، در غير اينصورت مجاز به ادامه تحصيل نخواهند بود.
کد 01( دارا بودن كارت  پايان  خدمت  هوشمند.

کد 02( دارا بودن كارت  معافيت  دايم هوشمند )كفالت ، پزشكي ، ايثارگران، موارد خاص و ...(. 
کد 03( فارغ التحصيالن مقطع كارشناس��ي ارش��د و يا دكتري عمومي داراي برگ آماده به خدمت بدون 
غيبت )كه تاريخ فراغت از تحصيل آنان در سنوات مجاز تحصيلي  باشد( و زمان پذيرش و ثبت نام آنان در 

دانشگاه قبل از تاريخ اعزام به خدمت )مندرج در برگ اعزام( مي باشد.
تبصره: افرادي كه تاريخ اعزام به خدمت آنان قبل از اعالم قبولي دانش��گاه مي باش��د، الزم است در تاريخ 
مقرر )مندرج در برگ اعزام( به خدمت اعزام ش��وند. بديهي اس��ت در صورت قبولي در دانش��گاه و دارا 
بودن ساير شرايط و ضوابط، جهت ادامه تحصيل از خدمت ترخيص خواهند شد. در غير اينصورت غايب 

محسوب شده و مجاز به ادامه تحصيل نخواهند بود.
کد 04( دانش��جويان سال آخر مقطع كارشناسي ارش��د و يا دكتري عمومي كه تا تاريخ 1400/6/31 در 

سنوات مجاز تحصيل )برابر تبصره 1 و 2 ماده 33 قانون وظيفه عمومي( فارغ التحصيل مي شوند.
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کد 05( فارغ التحصيالن  مقطع كارشناسي ارشد و يا دكتري عمومي كه در سقف سنوات مجاز فارغ التحصيل 
شده و از تاريخ فراغت از تحصيل آنها تا زمان پذيرش در مقطع دكتري تخصصي، بيش از يك سال سپري 

نشده و وارد غيبت نشده باشند. 
کد 06( كاركنان متعهد خدمت در سازمان ها و يا وزارتخانه ها با ارائه گواهي اشتغال به خدمت و موافقت 

باالترين مقام اجرايي سازمان مربوط براي ادامه تحصيل.
کد 07( كاركنان پايور شاغل در نيروهاي مسلح با ارائه گواهي اشتغال به خدمت و موافقت سازمان مربوط 

براي ادامه تحصيل.
کد 08( طالب علوم ديني دارنده مدرک كارشناس��ي ارشد و يا دكتري عمومي و داراي معافيت تحصيلي 

حوزوي.
* در صورتيكه  كه  مركز  مديريت  حوزه هاي علميه كشور يا مركز مديريت حوزه علميه خراسان و يا اصفهان 
تأييد نمايند كه  طلبه  قادر است  ضمن  اشتغال  به  تحصيل  در حوزه ، به  موازات  آن  در دانشگاه  نيز تحصيل  
كند، با همان  معافيت  تحصيلي  حوزه ، اشتغال  به  تحصيل  وي  در دانشگاه  بالمانع  است . بديهي  است  هر موقع  
حوزه  علميه  معافيت  تحصيلي  طلبه اي  را لغو يا خاتمه  يافته  اعالم  كند، ادامه تحصيل وي در دانشگاه منوط 
به اجازه س��ازمان وظيفه عمومي و صدور معافيت تحصيلي دانشگاهي است. اين دسته از دانشجويان براي 
ثبت نام در هر ترم تحصيلي بايد نامه موافقت حوزه علميه مربوط و معافيت تحصيلي حوزوي را ارائه نمايند.  
کد 09( مشموالن داراي برگه معافيت موقت هولوگرام دار بدون غيبت )پزشكي، كفالت و يا ...( در مدت 
اعتبار آن.  اين مشموالن بايستي مجوز الزم براي ثبت نام در دانشگاه را از معاونت وظيفه عمومي استان محل 
استقرار دانشگاه اخذ نموده و با احراز ساير شرايط و مقررات وظيفه عمومي مي توانند در دانشگاه ثبت نام و 

ادامه تحصيل دهند.
کد 10( كاركنان وظيفه )در حال خدمت( فارغ التحصيل مقطع كارشناس��ي ارش��د و يا دكتري عمومي در 
سنوات مجاز تحصيلي و بدون غيبت اوليه.  اين دسته از كاركنان وظيفه پس از اعالم قبولي از سوي دانشگاه، 
با ارائه گواهي اشتغال به خدمت، مشروط به اينكه قباًل دانشجوي اخراجي نبوده و سابقه فرار از خدمت نيز 
نداشته باشند، براي ادامه تحصيل پس از احراز ساير شرايط از طريق دفاتر خدمات الكترونيك پليس+10 

ترخيص خواهند شد.
تبصره: كاركنان وظيفه اي كه خدمت آنان تا تاريخ 1400/6/31 به اتمام مي رسد، مجاز به شركت در آزمون 

مي باشند. ليكن بايد پس از قبولي و موقع ثبت نام در دانشگاه، كارت پايان خدمت هوشمند ارائه نمايند.
کد 11( دانشجويان انصرافي مقطع دكتري ناپيوسته دانشگاه ها، در صورتي كه در سنوات اوليه موضوع تبصره 
1 ماده 33 قانون، از تحصيل انصراف داده و همچنين از تاريخ انصراف آنان در دانشگاه و يا رشته قبلي تا 
زمان پذيرش در دانشگاه و رشته جديد، بيش از يكسال سپري نشده باشد. مضافاً مشروط به اينكه از تاريخ 

90/8/22 به بعد، از امتياز يك بار انصراف استفاده نكرده باشند. 
تذکرات مهم مقررات وظيفه عمومي:

1( مش��موالن غايب مجاز به ادامه تحصيل نمي باشند و در صورت شركت در آزمون و قبولي در دانشگاه 
معافيت تحصيلي براي آنان صادر نگرديده و دانشگاه ها مجاز به ثبت نام از آنان نمي باشند.

2( مشموالن فارغ التحصيل مقطع دكتري تخصصي ناپيوسته )Ph.D( مجاز به شركت مجدد در اين آزمون نمي باشند.
3( دانش��جويان اخراجي دانش��گاه ها تا پايان خدمت دوره ضرورت و يا اخذ معافيت دائم، مجاز به ادامه 

تحصيل نمي باشند.
4( سنوات تحصيلي مجاز در مقطع دكتري تخصصي ناپيوسته )Ph.D( حداكثر شش سال مي باشد.

5( دانشجويان مورد پذيرش در دانشگاه ها مي بايست جهت اخذ معافيت تحصيلي در مقطع دكتري تخصصي ناپيوسته، 
با برگ درخواست معافيت تحصيلي مقطع فوق به يكي از دفاتر پليس+10 شهرستان محل استقرار دانشگاه مراجعه 

نمايند؛ در غير اينصورت مجاز به ادامه تحصيل نبوده و از ادامه تحصيل آنان جلوگيري بعمل مي آيد.


