
 و نظام وظیفه صدور معافيت تحصيلي در خصوص سواالت متداول 

سالگي تمام مي رسند از اول ماه تولد  18تمام افراد ذكور ايراني كه به سن   : از چه تاريخي مشموالن وارد سن مشمولیت مي شوند؟ جواب (1

 .ماه فرصت دارند خودرابه سازمان معرفي نمايندوتاشش . سالگي مي شوند مشمول قانون وظیفه عمومي مي گردند 19كه طي آن ماه وارد 

جواب :  حداكثر زمان معرفي مشموالني كه قبل از سن مشمولیت فارغ التحصیل ، ترك تحصیل يا اخراج مي شوند چه مدت مي باشد؟  (2

فارغ التحصیل ،  1/2/91ل از كه قب 18/2/73دانش آموز متولد  :مثال. سالگي تمام است 18ماه پس از رسیدن به  6حداكثر مدت معرفي ايشان 

 .فرصت معرفي خود را دارد 18/8/91تا  انصراف ، ترك تحصیل يا اخراج از تحصیل شده باشد حد اكثر

حداكثر زمان معرفي مشموالني كه پس از سن مشمولیت ، فارغ التحصیل، انصراف، ترك تحصیل يا اخراج مي شوند چه مدت مي باشد؟  (3

كه در تیرماه  18/2/73دانش آموز متولد  :مثال .راج يا ترك تحصیل يكسال فرصت دارند تا خود را معرفي نمايندجواب : از تاريخ فراغت ، اخ

از تاريخ فراغت ، اخراج يا .مهلت معرفي خواهد داشت 92فارغ التحصیل، انصراف ، ترك تحصیل ويااخراجي محسوب شوند تاپايان تیر ماه  1391

جهت ايجاد تسهیالت برای اين قبیل مشموالن ، برای شركت در آزمون دانشگاهها ،تا ).خود را معرفي نمايند ترك تحصیل يكسال فرصت دارند تا

 (.سال بعد از فراغت از تحصیل مهلت معرفي دارند/31/6

 یل خواهند بود؟جوابنموده اند تا چه زماني مجاز به تحص  در پايه اول مقطع متوسطه يا پايین تر شروع به تحصیل 91دانش آموزاني كه از مهر (4

تاثیری در  سالگي مجازند برابر ضوابط وزارت آموزش و پرورش ادامه تحصیل دهند ، رشته های تحصیلي 20اينگونه مشموالن حداكثر تاپايان   :

 .اين مدت زمان نخواهند داشت

چنانچه در  : مجاز به تحصیل خواهند بود؟جوابدر پايه دوم يا باالتر شروع به تحصیل نموده اند تا چه زماني  91دانش آموزی كه از مهر  (5

سالگي  24حداكثر تا  سالگي ورشته های مختلف پیش دانشگاهي22رشته ی كاردانش يا فني حرفه ای به تحصیل اشتغال دارند حداكثر تا پايان 

 .مجاز به تحصیل خواهند بود

یل اشتغال دارند حق ادامه تحصیل خواهند داشت ؟ جواب : بله آيا دانش آموزاني كه درورود به سن مشمولیت در مقطع راهنمايي به تحص (6

 .سالگي میتوانند تحصیل نمايند 20درصورت پیوستگي تحصیلي حداكثر تاپايان 

اينگونه  : آيا دانش آموزان درمهلت يكساله معرفي پس از فراغت ،اخراج، انصراف يا ترك تحصیل مي توانند ادامه تحصیل دهند؟جواب (7

دانش آموزمتولد  :مثال .انند بدون صدور معافیت تاپايان مهلت يكساله وپس از معرفي تاموعد اعزام خود ادامه تحصیل بدهند مشموالن مي تو

مشمول مذكور تا  درپايه دوم كاردانش شروع به تحصیل نمايد مي تواند خود را به وظیفه عمومي معرفي نمايد چنانچه 91كه در مهر  15/8/70

به تحصیل ادامه دهد وپس از اين تاريخ 15/8/93یل نشده مي تواند بدون صدور معافیت تحصیلي حداكثر تافارغ التحص 15/8/92

 .درصورت عدم معرفي وارد غیبت خواهد شد 15/8/93

از خیر اينگونه مشموالن حق استفاده  : آيا به مشموالني كه به صورت داوطلب آزاد تحصیل مي كنند معافیت تحصیلي تعلق مي گیرد؟جواب (8

 .معافیت تحصیلي را نخواهند داشت وشروع به تحصیل داوطلب آزاد به عنوان انصراف از تحصیل تلقي مي گردد

شده اند تاچه زمان مهلت معرفي خود به   فارغ التحصیل 90در سال های قبل كه در خرداد ماه سال  71متولدين سه ماه اول سال  (9

)قبل از اجرای قانون جديد وظیفه عمومي (فرصت معرفي داشته اند درصورت عدم  18/8/90ان تاداشته اند ؟ جواب :دانش آموز عمومي را  وظیفه

 . واردغیبت شده اند 19/8/90معرفي از تاريخ 

عمومي را  فارغ التحصیل شده اند تا چه زمان فرجه معرفي خود به وظیفه 90در سال قبل كه درخرداد ماه سال  71متولدين سه ماهه دوم سال  (10

بود ) بعد از اجرای قانون جديد وظیفه عمومي( فلذا از يك  18/9/90اينگونه دانش آموزان با توجه به اينكه فرصت معرفي ايشان   : جواب دارند؟

 .مهلت معرفي خواهند داشت 91در قانون جديد برخوردار بوده وتا خرداد  سال مهلت تعیین

با اجرای قانون   : ديد مهلت اعزام متولد نیمه دوم سال چگونه خواهد بود؟جوابا عنايت به اجرای قانون جديد وظیفه عمومي ، موضوع تمب (11

 . مشموالن منتفي مي باشد  جديد موضوع تمديد مهلت اعزام اينگونه

:اينگونه جواب  داده ، ترك تحصیل كرده يا اخراج شده اند چگونه است؟ از تحصیل انصراف  22/4/90از   موعدمعرفي دانش آموزاني كه قبل  (12

خود را به   سريعا ماه از تاريخ وقوع خود را معرفي نكرده باشند غايب محسوب مي شوند ومي بايست 4مشموالن چنانچه حد اكثر ظرف مدت 

ماهه حداكثر  4ترك تحصیل يا اخراج شده باشد ، با لحاظ مهلت  1/3/90دانش آموزی كه در تاريخ  :مثال   .عمومي معرفي نمايد  وظیفه

 مهلت معرفي داشته فلذا ازآن تاريخ وارد غیبت گرديده ومي بايست سريع خود سريعا خود را به به وظیفه عمومي معرفي نمايند 1/7/90تا



ماهه بعداز تاريخ  4موعد معرفي دانش آموزان انصرافي ، ترك تحصیل ويا اخراجي كه آخرين موعد معرفي ايشان به لحاظ مهلت  (13

دانش آموزان از تاريخ وقوع انصراف ، ترك تحصیل   جديد وظیفه عمومي( بوده چه زماني مي باشد؟ جواب :اينگونه  )تاريخ اجرای قانون22/8/90

از تحصیل انصراف داده است باتوجه به  22/6/90كه در تاريخ  15/06/71مشمول متولد  :مثال .يك سال مهلت معرفي خواهند داشت  و يا اخراج

فرجه معرفي داشته كه اين تاريخ بعداز تاريخ اجرای قانون جديد وظیفه عمومي بوده ، فلذا  22/10/90عمومي تا  ماهه قانون قديم وظیفه 4مهلت -

  .مهلت معرفي خواهد داشت 22/6/91مشمول تا

ني كه از جواب :مشموال  فراغت خود استفاده نمايند؟ ساله پس از 1مشموالن فارغ التحصیل دانشگاه ها از چه تاريخ مي توانند از مهلت   (14

 .ساله را خواهند داشت 1به بعد در مقاطع تحصیلي در دانشگاه فارغ التحصیل شده اند حق استفاده از مهلت  22/2/90تاريخ 

ساله پس ازتاريخ وقوع انصراف،ترك تحصیل،اخراج قرار مي 1مشموالن اخراجي،انصرافي،ترك تحصیل ازچه تاريخ درشمول استفاده ازمهلت  (15

 . دانشگاهي انصراف، ترك تحصیل و يا اخراج شده باشند بعد از تحصیل در مقاطع  به  22/4/90والني كه از تاريخ گیرند؟ جواب :مشم

بار مي توانند از  1مشموالن در طي مدت تحصیل از ديپلم تا دكتری صرفا  . جواب :بلي آيا دانشجويان انصرافي حق تحصیل مجدد را دارند؟  (16

 -2عدم گذشت بیش از يكسال از تاريخ انصراف )قبل از اعزام به خدمت(.  -1فته شدن در دانشگاه به شرط : تحصیل انصراف و مجددا با پذير

انصراف از تحصیل در مقطع ، با اخذ مدرك تحصیلي -3انصراف قبل از اتمام سنوات تحصیلي مصوب بوده باشد يعني در سنوات ارفاقي نباشد .

كارشناسي پیوسته با اخذ مدرك كارداني نباشد، مگر اينكه مدرك اخذ شده در سنوات مجاز تحصیل همان پايین تر نبوده باشد .)مثال انصراف از 

مقطع يعني مقطع پايین تر به مشمول تعلق گرفته باشد كه در اين صورت در حكم فارغ التحصیل محسوب شده و ادامه تحصیل وی بالمانع مي 

 .از اين مقطع فارغ التحصیل نشده باشدمقطع جديد ،تكراری نباشد.)يعني قبال  -4باشد(

مشموالن فارغ التحصیل از مقطع متوسطه تا چه زمان مي توانند در دانشگاه پذيرفته وثبت نام نمايند؟جواب :چنانچه حداكثر ظرف مدت  (17

بود ودر صورت سپری شدن  يكسال از زمان فارغ التحصیل شدن درمقطع ديپلم ياپیش دانشگاهي دردانشگاه پذيرفته شوندمجازبه تحصیل خواهند

بیش از يكسال حق تحصیل نخواهند داشت)قبل از اعزام به خدمت ( منظور از پذيرفته شدن دردانشگاه قبولي قطعي يا ثبت نام در دانشگاه مي 

شتن غیبت اولیه و باشد ،لیكن بعد از اعزام به خدمت ، سپری شدن بیش از يكسال از تاريخ فراغت مقطع متوسطه مانع نخواهد بود و فقط ندا

بديهي است زمان اعالم قبولي در آزمون های سراسری به منزله پذيرش تلقي خواهد شدو در  .پذيرش در مقطع كارشناسي و باالتر مالك مي باشد

ه حداكثرتا درمقطع متوسطه ك1/4/91فارغ التحصیل :مثال. مورد پذيرش بدون آزمون در دانشگاه ، زمان ثبت نام به منزله تاريخ پذيرش است

 .قبولي قطعي ياثبت نام دردانشگاه داشته باشند مي توانند ادامه تحصیل بدهند 1/4/92

را دارند؟جواب : بله. با توجه  91شرط ثبت نام ياقبولي دردانشگاه آياحق ادامه تحصیل از مهر 90فارغ التحصیالن مقطع متوسطه درخردادسال (18

شهريور تلقي مي گردندتا پايان شهريور سال بعد مهلت   ورود به سن مشمولیت ( به منزله فارغ التحصیالنبه اينكه فارغ التحصیالن خرداد )پس از 

  . معرفي دارند

آيابه دوره های فراگیرپیام نور،دوره های بین الملل دردانشگاه وپودماني وسايرمقاطع تحصیلي بدون آزمون معافیت تحصیلي تعلق مي   (19

صويب شورای گسترش آموزش عالي امكان جذب بدون آزمون واحد آموزشي ، تحصیل اينگونه افراد منعي جواب : بلي درصورت ت گیرد؟ 

به دوره دانشپذيری در دانشگاه پیام نور ، معافیت تحصیلي تعلق نمي گیرد و صرفا از زمان قبولي قطعي و دانشجويي وضعیت ).نخواهد داشت

 (.یلي صادر خواهد شدمشمول بررسي و در صورت داشتن شرايط معافیت تحص

آياسربازان وظیفه ای كه به خدمت اشتغال خدمت دارندجهت تحصیل دردانشگاه هااز خدمت ترخیص میشوند؟جواب : درصورت قبولي   (20

 .اينگونه سربازان درمقطع كارشناسي وباالترترخیص ازخدمت صورت میگیرد وترخیص برای ادامه تحصیل درمقاطع كارداني مجاز نمي باشد

جوياني كه با انصراف ازتحصیل ،به عنوان دارندگان مدرك معادل درمقطع پايین شناخته مي شوند آيا مجاز به تحصیل در مقاطع باالتر مي دانش  (21

 . تحصیل نخواهند داشت  ادامه دوره ضرورت حق  مشموالن تا پايان خدمت باشند؟جواب :خیر اينگونه 

جواب :خیر دانشجويان اخراجي تا پايان خدمت يا اخذ معافیت دائم ، مجاز به ادامه   ستند؟آيا دانشجويان اخراجي مجاز به ادامه تحصیل ه  (22

 .تحصیل نمي باشند

( قانون خدمت 33( ماده )1برابر تبصره ) : چه میزان مي باشد؟جواب  در مقاطع مختلف دانشگاهي ، به  تحصیلي  سقف سنوات های مجاز  (23

تحصیلي كارداني دو و نیم سال،   رای دانش آموزان تا سن بیست سال تمام ودر هر يك از مقاطعوظیفه عمومي ، حداكثر معافیت تحصیلي ب

هشت   سال، دكترای پیوسته  پیوسته شش  ناپیوسته وكارشناسي ارشد ناپیوسته سه سال، كارشناسي پیوسته پنج سال وكارشناسي ارشد  كارشناسي

 .سال و دكترای تخصصي شش سال است



فرزندان ايرانیان مقیم خارج از كشور،چنانچه  : جوابمیتوانند از معافیت تحصیلي دانش آموزی در خارج از كشور استفاده نمايند؟چه كساني   (24

سال تمام( درمدارس ايراني يا مدارس خارجي مورد تايید وزارت آموزش وپرورش مشغول به تحصیل  18هنگام ورود به سن مشمولیت )ماه تولد 

 .اشند مي توانند از معافیت تحصیلي استفاده نماينددر مقطع متوسطه ب

خیر به اين دوره  : جوابآيا تحصیل در دوره های زبان در خارج از كشور برای ورود به دانشگاه درشمول معافیت تحصیلي قرار مي گیرند؟  (25

 .ها معافیت تحصیلي تعلق نمي گیرد

خیر آنها به  : جوابآيا مشموالني كه در داخل كشور در مقطع متوسطه فارغ التحصیل مي شوند، حق تحصیل در خارج از كشور را دارند؟   (26

 .عنوان مقیم خارج از كشور محسوب نشده ومجاز به تحصیل در دانشگاه های خارج از كشور نمي باشند

ارجي باشند دردانشگاه های خارج از كشور تحصیل نموده و از معافیت تحصیلي دانش چه مشموالني مي توانند بدون آنكه مقیم كشورهای خ  (27

مشموالني كه در مقاطع كارشناسي يا باالتر در دانشگاه های داخل كشور فارغ التحصیل شده باشند  : جوابخارج از كشور بهره مند شوند؟ جويان

ريخ فراغت از تحصیل با سپردن تضمین الزم مي توانند از اين معافیت استفاده از يكسال از تا  به شرط عدم ورود به غیبت وسپری نشدن بیش

 (.میلیون تومان وجه نقد مي باشد 15نمايند.)وديعه الزم فعال 

دانشگاه ها بايد از درج عبارت مرخصي بدون احتساب در   آيا مرخصي تحصیلي جزء سنوات مجاز تحصیلي محسوب مي گردد ؟ جواب :بله  (28

 .لي برای دانشجويان مشمول خودداری نمايندسنوات تحصی

آيا مشمول غیر غايبي كه بعد از مدت يكسال فرصت تعیین شده دانشگاه قبول شود مي تواند از معافیت تحصیلي برخوردار شود؟جواب   (29

عويق آنان از مدت يكسال فرصت :مشموالني كه به داليل قانوني )معافیت موقت و ... (تاريخ اعزام خود را به تعويق مي اندازندچنانچه مدت ت

در صورتي كه در حین فرصت معرفي تعويق شده )معافیت موقت و ...( در دانشگاه قبول شوند ادامه تحصیل و   تعیین شده در قانون بیشتر گردد،

 . بهره مندی آنان از معافیت تحصیلي بالمانع خواهد بود

:خیر حتي در صورت تايید دانشگاه برای اين دسته از دانشجويان معافیت تحصیلي  آيا تحصیل همزمان با خدمت امكان پذير مي باشد؟جواب  (30

 .صادر نمي گردد

حوزه علمیه در چه صورت مجاز به ادامه تحصیل مي باشند؟جواب :طالب حوزه های   طالب حوزه های علمیه پس از انصراف يا اخراج از  (31

 . خدمت و يا اخذ معافیت دائم ، مجاز به ادامه تحصیل نمي باشندعلمیه در صورت اخراج و يا انصراف از تحصیل تا پايان 

آيا دانشجوياني كه در سنوات اولیه فارغ التحصیل نشده اند حق ادامه تحصیل دارند؟دانشجوياني كه در مقاطع مختلف تحصیلي مشغول به  (32

حداکثر به مدت تصويب كمیسیون موارد خاص دانشگاه تحصیل بوده ودر سنوات اولیه تحصیلي موفق به فراغت از تحصیل نشده اند، در صورت 

 .مي توانند از سنوات ارفاقي استفاده نمايند یکسال

نحوه اقدام برای بهره مندی از سنوات ارفاقي چگونه است ؟درصورتیكه كمیسیون موارد خاص دانشگاه با ادامه تحصیل دانشجو در سنوات  (33

ماه مهلت داشته تا از طريق دفاترخدمات الكترونیك انتظامي  سهسنوات تحصیلي اولیه ، به مدت ارفاقي موافقت نمايد ، دانشجواز زمان اتمام 

چنانچه دانشجو تا پايان ترم اول سنوات ارفاقي موفق به فراغت از تحصیل نگردد با ادامه تحصیل وی به .(درخواست خود را ثبت نمايد 10)پلیس+

شد، كه حداقل تعداد واحدهای درسي معیني را درترم اول با شرط معدل كل فوق گذرانده باشد،  شرطي در ترم دوم سنوات ارفاقي موافقت خواهد

 .كه اين واحدهای پاس شده برای مقاطع مختلف متفاوت است

، اين دسته از دانشجويان مشمول از  شوند از مهلت معرفي برخوردارند؟خیر آيا دانشجويان مشمولي كه در سنوات ارفاقي فارغ التحصیل مي (34

 .و اين موضوع در اختیار سازمان نظام وظیفه مي باشدو  ه بودنبرخوردار  مهلت معرفي

؛ اين موضوع نیز در اختیار  خیرنشوند از يكسال مهلت معرفي برخوردارند؟  آيا دانشجويان مشمولي كه در سنوات ارفاقي فارغ التحصیل (35

 .شدسازمان نظام وظیفه مي با

نیز فارغ التحصیل نشوند در چه صورت حق ادامه تحصیل دارند؟چنانچه دانشجو نتواند تا پايان يكسال  انشجوياني كه درسنوات ارفاقي د (36

سنوات ارفاقي نیز فارغ التحصیل شود، صرفا در صورت داشتن پیشرفت تحصیلي در سنوات ارفاقي و امكان فراغت از تحصیل طي مهلت معرفي 

( ، پس از احراز 10تكلیف وضعیت خدمتي ، با درخواست دانشگاه و ثبت درخواست در دفاترخدمات الكترونیك انتظامي ) پلیس+ برای تعیین

 .خواهد شد مهلت معرفي بدون لحاظ غیبت فراهم شرايط ، صدور مجوز ادامه تحصیل در


