
 فرایند اخذ معافیت تحصیلی دانشجویان

 فرایند بازگشت به تحصیل مشموالن انصرافی از دانشگاهها

 به شرط :

  .عدم انصراف از تحصیل برای دومین مرتبه 

 . عدم اخراج یا ترک تحصیل منجر به اخراج 

 .عدم قرار گرفتن در سنوات ارفاقی 

 .عدم گذشت بیش از یکسال از تاریخ انصراف 

 همان دانشگاه ،همان مقطع و همان رشته جهت ادامه تحصیل قبلی به شرط :بازگشت به 

 .عدم اعزام بخدمت مشمول 

 . ارائه موافقت کمسیون موارد خاص دانشگاهها مبنی بر بازگشت به تحصیل مشمول به وظیفه عمومی محل تحصیل 

 ه تحصیل ب احیای معافیت تحصیلی و مجوز بازگشت 

 و سرباز شناخته شده باشد، پس از اعاده به تحصیل تا پایان تحصیل مجازبه تحصیل مجدد پس از انصراف از   صراف تقاضای معافیت پزشکی دادهدر صورتی که مشمول پس از ان

 تحصیل نخواهد بود .

 ارائه پذیرش مجدد از دانشگاه به شرط :

 . عدم پذیرش در مقطعی که قبال از آن مقطع فارغ التحصیل شده است 

 س از انصراف از مول پس از انصراف تقاضای معافیت پزشکی داده و سرباز شناخته شده باشد ، پس از اعاده به تحصیل ،تا پایان تحصیل مجاز به تحصیل مجدد پدر صورتیکه مش

 تحصیل نخواهد بود. 

 شرایط ادامه تحصیل فارغ التحصیالن مقطع کاردانی و باالتر در دانشگاهها

 ش از یکسال از فراغت مقطع قبلی نگذشته باشد .:حداکثر بی قبل از اعزام بخدمت 

 : در صورت نداشتن غیبت و پذیرش در دانشگاه در مقطع باالتر ، مجاز به ترخیص از خدمت جهت ادامه تحصیل می باشد.  بعد از اعزام بخدمت 

 شرایط ادامه تحصیل مجدد مشموالن اخراجی و یا انصرافی از دانشگاهها

 حصیل منجر به اخراجی از دانشگاهها )پس از ورود به سن مشمولیت( تا پایان خدمت مجاز به ادامه تحصیل نمی باشند.مشموالن اخراجی یا ترک ت 

 انصراف حداکثر یکسال از تاریخ  مشموالن انصرافی از دانشگاهها )پس از ورود به سن مشمولیت( ، در صورتی که بعد از ورود به سن مشمولیت فقط یکبار انصراف داده باشند و

 بیشتر سپری نشده باشد ، از کاردانی تا دکتری فقط یکبار مجاز به ادامه تحصیل در همان مقطع یا مقطع پایین تر می باشند.

 مشموالن، مجاز به تحصیل مجدد در مقاطعی که قبال از آن مقطع فارغ التحصیل شده اند نمی باشند.نکته: 

ر صورت داشتن شرایط ادامه تحصیل مجدد فقط مجاز به ادامه تحصیل در همان مقطع می باشند و مجاز به ادامه انصراف از مقطع کارشناسی ناپیوسته ، دمثال:

 تحصیل در مقطع کارشناسی پیوسته نیستند. 

 انتقال به دانشگاههای داخل کشور

 به شرط :

 .عدم انصراف از دانشگاه مبدا 

  .عدم قبولی مجدد در آزمون یا پذیرش مجدد 

  در مقطع و رشته تحصیلی .عدم تغییر 

 ولیه مجاز به انتقال می باشند .مشموالن دانشجو ، در صورت ارائه موافقت دانشگاه مبدا و دانشگاه مقصد با رعایت شرایط فوق الذکر با لحاظ مدت سنوات تحصیلی دانشگاه ا 

 انتقال به دانشگاههای خارج کشور مجاز نیست .  نکته:


