قوانین ثبت نام مشموالن
الف -آشنایی با خدمت وظیفه عمومی :
سن مشمولیت :هر فرد ذکور ایرانی از اول فروردین ماه سالی که طی آن سال وارد سن  19ساالیی مای داود ملامول متاررات وایمه و اه
عمومی وواهی دی.
سال احضار :سالی که طی آن سال افراد ذکور وارد سن  19سالیی ( 18سال تمام)می دونی و محاسبه آن به درح زیر اسه :
سال احضار = سال تولی 18 +
مثال 18 + 1378 =1396 :
سال اعزام :سالی که طی آن سال افراد ذکور جهه انجام ویمه دوره ضرورت بالمانع تلخ ص داده دایه و باه وایمه اعامام مای داونی کاه
محاسبه آن به درح زیر اسه :
سال اعمام = سال تولی 19 +
مثال 19 + 1378 =1397 :
ب  -معافیت تحصیلی دانشجویان :
افراد ملمول جهه تحص ل در دانلیاه می بایسه از معاف ه تحص لی است اده نماینی .تأک ی می گردد دانلجوی ملمول (اعم از تماام وتاه ویاا
پاره وته)  ،چنانچه به هر دل ل سنوات تحص لی اش از حی تصریح دیه به درح جیول زیر تجاوز نمایی یا محرز گردد که دانلجو نمی توانی در
میت بات مانیه از تحص ل دروس دوره تحص لی وود را به اتمام برسانی  ،دانلیاه از تحص ل آنان جلوگ ری نموده و عواتب آن متوجه واود فارد
می بادی و سازمان و ه عمومی ناجا با دانلجویانی که ب ش از ستف تع ن دیه در هر متطع ادامه تحص ل دهنی هماننی ملموالن غایاب رفتاار
وواهی نمود .
ردیف

متطع تحص لی

حیاکثر میت مجاز برای تحص ل

1

کاردانی

دو سال و ن م

2

کاردناسی ناپ وسته

سه سال

3

کاردناسی اردی ناپ وسته

سه سال

4

دکتری ناپ وسته( تخصصی)

دش سال

5

کاردناسی پ وسته

پنج سال

6

کاردناسی اردی پ وسته

دش سال

7

دکتری حرفه ای(پمدکی-دامپمدکی) پ وسته

هله سال

تذکر  :1معاف ه تحص لی برای هر متطع تحص لی یکبار وحیاکثر تا اوذ میرک تحص لی دکتری صادر م لود .
تذکر  :2ملموالن فارغ التحص ل فوق دیپلم وباالتر پس از فراغه از تحص ل میت یک ساال فرصاه دارنای تاا واود را جهاه رودان نماودن
وضع ه ملمول ه به سازمان و ه عمومی معرفی نموده تا غایب دناوته نلونی.
تذکر  :3ملموالن فوق الذکر که تصی ادامه تحص ل در متاطع تحص لی باالتر را دارنی ،حیاکثر رف میت یاک ساال پاس از تااریف فراغاه از
تحص ل در صورت تبولی در آزمون(یا پذیرش بیون آزمون) وعیم ورود به غ به  ،مجاز به ثبه نام و ادامه تحص ل وواهنی بود .
تذکر  :4ورود ملموالن به غ به مانع بروورداری آنان از معاف ه تحص لی وواهی بود.
تذکر  :5دانلجویانی که از تحص ل محروم گردنی (دانلجویان اوراجی) بایی رف میت حیاکثر یک سال با ارائه میارک به دفاتر پلا س  10+باه
ویمه اعمام دونی.

تذکر :6دانلجویان انصرافی که تبال سابته انصراف از تحص ل نیادته بادنی  ،به میت یک سال از تاریف انصراف جهه ادامه تحص ل یا اعامام باه
ویمه سربازی مهله وواهنی داده (سوابق انصرافی که تبل از  1390/8/22ثبه گردییه مالک عمل نمی بادی) .دایان ذکر اسه که دانلجویان
انصرافی که تحص ل آنها منجر به دریافه میرک متطع پائ ن تر دیه بادی ،تا پایان ویمه و ه عمومی ( یا معاف ه دائم) اجاازه اداماه تحصا ل
نخواهی داده.

تذکر :7در مواردی که با تشخیص کمیسیون موارد خاص  ،جهت اتمام تحصیل (در همان مقطع اولیه) حداکثر دو نیمسال مهلت نیاز باشدد
می توان در آستانه اتمام سنوات مجاز ،پس از اخذ مجوز افزایش سنوات از کمیسیون موارد خاص آموزشی  ،مراتد

را بدا مرکدز وهی ده

عمومی مکاتبه نمود و در صورت تایید مرکز وهی ه عمومی از این دو نیمسال است اده گردد .در صورت عدم اقدام بده موقدع  ،دانشدجویان
عالوه بر اینکه اخراجی تلقی می شوند و در فرجه یکساله معرفی قرار می گیرند ،از ادامه تحصیل در مقطع باالتر نیز محروم خواهند شد.
تذکر : 8به دانلجویان ملمولی که عیم مراجعه ب ش از یکماه دارنی تذکر داده می دود که در صورت عیم مراجعه به دانلیاه رف یکماه غ باه
آنان باعث لغو معاف ه تحص لی می گردد و مراتب به و ه عمومی منعکس وواهی دی.
تذکر  : 9دانلجویان ملمول اوراجی اعم از اینکه تحص ل آنها منجر به دریافه میرک متطع پای ن تار دایه بادای یاا نلایه بادای ،در صاورت
پذیرش مجید در دانلیاه  ،مجاز به ثبه نام (تا پایان ویمه یا اوذ کارت معاف ه دائم) نمی بادنی.
تذکر :10طالب حوزه علم ه که از حوزه انصراف داده و تتاضای ادامه تحص ل دانلیاه را دارنی چنانچه بایون اواذ میرک(ساطح  1را باه پایاان
نرسانیه بادنی) انصراف دهنی و در صورت نیادتن غ به اول ه درایط ادامه تحصا ل در دانلایاه را وواهنای داداه ،لا کن آن دساته از طاالب
انصرافی که موفق به پایان رسانین سطوح مختلف حوزوی گردییه انی ضمن نیادتن غ به اول ه صرفا می تواننی در متااطع بااالتر متطاع همتاراز
سطح اوذ دیه حوزوی ادامه تحص ل دهنی که سطح  1معادل کاردانی -سطح  2معادل کاردناسی و سطح  3مهادل کاردناسی اردی می بادی.
تذکر  :11دانش آموزانی که تبل از سن ملمول ه( 18سالیی) فارغ التحص ل می دونی از ماه تولی در سن ملمول ه  6مااه مهلاه معرفای دارنای.
بطور مثال متولی 79/3/15که در  96/04/31فارغ التحص ل دیه اسه تا  97/9/15مهله معرفی دارد.
تذکر  :12دانش آموزان ملمولی که در سال ملمول ه از دب رستان فارغ التحص ل می دونی ،از تاریف فراغه ،یکسال مهلاه معرفای دارنای .تابال
ذکر اسه ملموالنی که در ن مه اول سال فارغ التحص ل می دونی ،تا  31دهریور سال بعی ،مهله جهه معرفی دارنی.
تذکر  :13دارنیگان گواهی موته پمدکی صرفا با مجوز و ه عمومی مجاز به ثبه نام و دروع به تحص ل م بادنی.

طبقه بندی مشموالن و مدارک الزم جهت ثبت نام در واحد علوم و تحقیقات
بر اساس مقطع تحصیلی مشموالن به سه گروه تقسیم می شوند:
)1ورودیهای آزمون سراسری(مقاطع کاردانی و کارشناسی و دکترای حرفه ای دامپزشکی)
 )2ورودیهای مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته
)3ورودیهای مقطع دکترای تخصصی

-1پذیرفته دیگان ملمول (ذکور) متاطع مختلف (کاردانی  .کاردناسی و دکتری حرفه ای دامپمدکی) دانلیاه آزاد اسالمی در هنیاام ثباه ناام
طبق جیول زیر طبته بنیی می گردنی :
خالصه اقدامی که باید از طرف پذیرفته شده
انجام شود

ردیف

وضعیت

1

پذیرفتااه داایگانی کااه بااه ساان
ملمول ه نرس یهانی

به همراه دادتن اصل دناسنامه

2

دارنیگان کارت پایان ویمه یا
معاف ه دائم یا وریی ویمه

به همراه دادتن اصل و تصویر کارتهای مذکور

3

داغل ن رسمی ن روهای نظاامی
و انتظااامی جمهااوری اسااالمی
ایاران (اعام از کاادر نظااامی و
کارمنیان )

ارائه گواهی معتبر عکس دار با مهار و امضاای
ییان مرباو مبنای برموافتاه باا تحصا ل در
دانلیاه

خالصه اقدام امور مشمولین
دانشگاه(دانشکده) برای ثبت نام
مالحظه منیرجات دناسنامه و دروواسه
معاف ه تحص لی پس از رسا ین باه سان
ملمول ه
تطب ااق و تأی اای کااارت و ممهااور نمااودن
تصویر به مهر « برابر با اصال» و ثباه و
ضبط در پرونیه دانلجو
ثبه و ضبط در پرونیه دانلجو

4

ملمول ن دیپلم متعهای وایمه
در وزارتخانه هاا و ساازمانهای
دولتی

5

طلبه حوزه علم ه

ارائه گواهی معتبر عکس دار با مهار و امضاای
ارگان مرباو مبنای بار موافتاه باا تحصا ل.
چنانچه میت تعهی ملمول  ،در طول تحصا ل
به پایان برسی الزم اسه کارت پایان ویمه را
ارائه نمایی.
ارائه گواهی از دورای مییریه حوزه علم ه .

6

فارغ التحص الن دیپلم یاا پا ش
دانلیاهی ،چنانچه دیپلم دااوه
ی فنی و حرفاه ای و کااردانش
را حیاکثر تا پایاان 20ساالیی و
پاا ش دانلاایاهی را تااا پایااان
22سااااالیی و بااااه صااااورت
حضوری به اتمام رسانیه بادنی.
پذیرفته دیگان دیاپلم در حاال
واایمه کااه باا ش از 4ماااه از
ویمه آنان باتی نمانیه بادی و
تباال از اعاامام ،غ بااه نیادااته
بادنی
پذیرفته دیگان دیاپلم در حاال
واایمه کااه باا ش از 4ماااه از
ویمه آنان باتی مانیه بادای و
تبل از اعمام باه وایمه غ باه
نیاداااته و یاااا از تحصا ا ل در
دانلیاه انصراف نیاده بادنی

به همراه دادتن اصل دناسنامه و میرک دیاپلم
(فناای و حرفااه ای و کاااردانش) ویااا پاا ش
دانلیاهی و ارائاه مجاوز ثباه ناام صاادره از
دفاتر پل س10+

7

ثبه و ضبط در پرونیه دانلجو وپ ی اری
الزم برای ارائاه کاارت پایاان وایمه در
صورت صیور

ثبه و ضبط در پرونیه دانلاجو ( .صارفا
در میت اعتبار معاف اه تحصا لی حاوزه
می توانی در دانلیاه تحص ل نمایی )
با ضبط مجوز کتبی ارائه دایه در پرونایه
دانلااجو پااس از ثبااه نااام باارای وی
دروواسه معاف ه تحص لی میگردد

ارائه میرکی مبنی بر ادتغال به ویمه نظام که
ضمن آن ت ی دیه بادی فرد تبل از اعمام غ به
نیادته و ب ش از  4مااه از وایمه فارد بااتی
نمانیه اسه

صاااایور یااااک ن مسااااال مروصاااای
تحصا لی(بیون احتساااب) و أوااذ تعهاای
مربو و ثبه و ضبط در پرونیه دانلجو

ارائه میرکی مبنی بر ادتغال باه وایمه نظاام
و ه که ضمن آن ت ی دیه بادی فارد تبال از
اعمام غ به نیاداته اساه ( .دانلاجو پاس از
صیور گواهی دانلیاه  2 ،ه ته برای تارو ص
و ارائه میرک آن به دانلیاه مهله دارد )

صیور گواهی جهه ترو ص و اوذ تعهی
مربو و ثبه و ضبط در پرونیه دانلجو

9

پذیرفته دایگان دارای معاف اه
موته(غ ر پمداکی) کاه مایت
اعتبار آن به اتمام نرس یه بادی.

ارائه کارت معاف ه موته و تصویر آن

تطب ااق و تأی اای کااارت و ممهااور نمااودن
تصویر به مهر «برابر با اصال» و ضابط در
پرونیه دانلجو ،چنانچاه ایان معاف اه از
طرف دانلجو تمییی نیردد  ،دروواساه
معاف ه تحص لی میگردد.

10

پذیرفتااه داایگان دارای برگااه
اعامام باه وایمه بایون مهار
غ به

ارائه برگه اعمام به ویمه بیون مهر غ به کاه
تاریف اعمام آن هنیام ثبه ناام منتضای نلایه
بادی.

تتاضای معاف ه تحص لی(برگه اعامام باه
ویمه ن م ضم مه تتاضا می گردد)

11

پذیرفتااه داایگانی کااه در حا ن
واایمه هسااتنی و تااا پایااان
دااهریور ماااه سااال ثبااه نااام
ویمه آنان به پایان می رسی

ارائه گواهی از ییان مربوطه

گواهی در پرونیه تحص لی ضبط می گردد
و برای ارائه کارت پایان ویمه در موعی
مترر پ ی ری وواهی گردیی.

12

پذیرفتاااه دااایگانی کاااه دارای
درایط فوق نبادنی.

ارائه گواهی از حوزه و ه عماومی مبنای بار
بالمانع بودن تحص ل در دانلیاه

با توجه به م اد گواهی ،اتیام الزم صورت
میگ رد

8

 -2تعیین وضعیت نظام وهی ه پذیرفته شدگان مشمول کارشناسی ارشد ناپیوسته دانشگاه:

درایط الزم برای ثبه نام پذیرفته دیگان ملمول آزمون کاردناسی اردی دانلیاه آزاد اسالمی طبق جیول زیر طبته بنیی می گردنی :
ردیف
1
2
3
4
5

6
7
8

وضعیت
دادتن کارت پایان ویمه یا معاف ه دائم
دادتن کارت معاف ه موته پمدکی معتبر به درطی که اعتبارآن به اتمام نرس یه بادی .چنانچه فردی با ارائه کارت ماذکور ثباه ناام
دود و تا تاریف مذکورموفق به ارائه کارت معاف ه دائم نیردد  ،می بایسه برای وی دروواسه معاف ه تحص لی گردد.
متولیین سال  1354و تبل از آن که دارای میرک باالتر از ل سانس نبادنی از ویمه دوره ضرروت معاف هستنی (این افراد درصورت
تبولی تبلی برای ثبه نام در دانلیاه بایستی کارت معاف ه دائم وود را رائه نماینی)
دادتن  50سال تمام (ورود به سن  51سالیی)
متعهیین ویمه به سازمانها و یا وزارتخانه ها ملرو به ارایه گواهی از ارگان مربو مبنی بر اینکه دوران ویمه آنان به سازمان یا
وزارتخانه مربوطه تا پایان دهریور سال دروع به تحص ل (مثاال داهریور)96/6/31باه پایاان وواهای رسا ی و یاا درغ ار اینصاورت
ماای بایسااه نساابه بااه ارئااه موافتتنامااه از ارگااان یااا نهاااد مربوطااه مبناای باار موافتااه بااا تحصاا ل ،اتاایام نمایناای
.
پرسنل داغل رسمی در ن روهای نظامی و انتظامی جمهوری اسالمی ایران(اعم از کادر نظامی و کارمنیان ) با ارائاه گاواهی وموافتاه
(از ییان مربوطه) مبنی بر موافته با تحص ل.
پذیرفته دیگان ملغول ویمه و ه عمومی که ویمه آنان به طور تطع تا پایان دهریاور سال دروع باه تحصا ل (مثاال داهریور
 )96/6/31به اتمام می رسی با ارائه گواهی از ییان ویمتی.
طالب علوم دینی دارنیه میرک کاردناسی مورد تای ی دورای مییریه حوزه علم ه تم .بییهی اسه باه محاآ آنکاه حاوزه علم اه
معاف ه تحص لی طلبه را واتمه یافته اعالم نمایی ،ملمول دییر نمی توانی به عنوان دانلجو از معاف ه تحص لی است اده نمایی و بایی
به ویمه اعمام گردد.

 -3تعیین وضعیت نظام وهی ه پذیرفته شدگان مشمول دکترای تخصصی دانشگاه:

درایط الزم برای ثبه نام پذیرفته دیگان ملمول آزمون دکتری تخصصی دانلیاه آزاد اسالمی طبق جیول زیر طبته بنیی میدونی:
ردیف

وضعیت

1

دادتن کارت پایان ویمه یا معاف ه دایم

2

دادتن کارت معاف ه موته پمدکی درمیت اعتبار

3

دادتن  50سال تمام (ورود به سن  51سالیی)
فارغ التحص الن دوره کاردناسی اردی ملغول ویمه ومتعهی ویمه سازمانها ویا وزارتخانه ها ملرو باه ارایاه گاواهی از

4

ارگان مربوطه مبنی بر اینکه دوران ویمه و ه و یا طرح تعهی ویمه آنان به سازمان یا وزارتخانه مربوطه به طور تطاع تاا
پایان دهریور سال دروع به تحص ل (مثال دهریور )96/6/31به پایان وواهی رس ی.
فارغ التحص الن دوره کاردناسی اردی پ وسته یا ناپ وسته یا دکترای حرفه ای  ،از زمان فراغه از تحص ل آناان با ش از یاک
سال نیذدته اسه منعی برای ثبه نام نیارنی .فارغ التحص الن کاردناسی اردی و دکترای حرفه ای که به موتع و بیون غ باه

5

به ویمه اعمام دیه انی  ،به در

ارائه گواهی از ییان ویمتی ،با اوذ تعهی از آنان باه صاورت ملارو ثباه ناام دایه و

دروواسه ترو ص از ویمه آنان با ذکر ردته و متطع تبولی به عنوان سازمان و ه عمومی به آنان تحویل گاردد ،تاا باا
ارائه آن به سازمان مذکور مجوز ترو ص از ویمه وود را اوذ و به آن واحی ارائه نماینی و ثبه نام آنان تطعی گردد .بییهی
اسه پس از ثبه نام تطعی م بایسه برای ذین ع دروواسه معاف ه تحص لی دود.

6
7

ثبه نام ملمول ن ح ن ویمه که حایم درایط فوق الذکر نمی بادنی ممنوع اسه.
پرسنل داغل رسمی در ن روهای نظامی و انتظامی جمهوری اسالمی ایران (اعم از کادر نظامی و کارمنیان ) با ارائاه گاواهی و
از ییان مربوطه مبنی بر موافته با تحص ل.
طالب علوم دینی دارنیه میرک کاردناسی اردی (فوق ل سانس) معتبر ومورد تای ی در دورای ماییریه حاوزه علم اه .باییهی
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اسه به محآ آنکه حوزه علم ه اعالم نمایی که معاف ه تحص لی طلبه واتمه یافتاه  ،ملامول دییار نمای توانای باه عناوان
دانلجو از معاف ه تحص لی است اده نمایی و بایی به ویمه اعمام گردد.

خروج موقت از کشور مشموالن:

آورین درایط دانلجویان  ،برای وروج موته از کلور به صورت زیر اسه:

الف) سفرهای سیاحتی و زیارتی
-1به منظور س احه و یا دییار بستیان
 -2انجام زیارت به متصی کلورهای عربستان و عراق با ارایه نامه از سازمان حج و زیارت
به منظور ثبه دروواسه س رهای س احتی و زیارتی می بایسه به آدرس  www.evazifeh.epolice.irمراجعه و پس از ثباه دروواساه
جهه تکم ل تتاضانامه وروج (فرم الف) و ف ش واریمی به دانلاکیه مراجعاه داود( .فا ش واریامی باه مبلا 100000ریاال باه حسااب سا با
 0104460446004نمد بانک ملی به نام سازمان مرکمی دانلیاه آزاد اسالمی واریم و اصل ف ش به دانلکیه مربوطه تحویل گردد).

ب) سفرهای علمی -نیمه علمی -مسابقات ورزشی
 -1برای وروج از کلور ملموالن جهه س رهای ن مه علمی ،علمای ،دارکه در مساابتات وامتحاناات و  . . .تصاویر مساتنیات یادعوتناماه
وپذیرش مربوطه بایی ضم مه فرمها گردد اعتبار مسابتات ب ن المللی علمی وابیاعات واوتراعات یا سم نارها وماوارد ملاابه ن ام بایساتی توساط
معاونه محترم پژوهلی واحی به تای ی رس یه بادی.

 -2دانلجویانی که سنوات مجاز تحص ل آنان به اتمام رس یه اسه می بایسه دارای مجوز ادامه تحص ل (مجوز سنوات ارفاتی صادره از و اه

عمومی) بادنی ،تصویر مجوز ضم مه فرم وروج از کلور گردد .البته وروج در مهله مازاد بر سنوات ارفاتی(مهله معرفی) ممنوع می بادی.

 -3زمان وروج از کلور بایستی بنحوی بادی که تاریف گواهی تنظ می با تاریف وروج فرد از کلور  ،ب ش از سه ماه فاصله نیادته بادی  .ضمن
آنکه فاصله وروج وبازگله دانلجو از یک ماه تجاوز ننمایی.

 -4تای ی گواهی وروج از کلور ورزدکارانی که تصی درکه در مسابتات ورزدی با ن المللای رادارنای  ،موکاول باه ارائاه گاواهی و تای ییاه
مسابتات مربوطه توسط امور ملترک فیراس ونهای سازمان ترب ه بینی با مهر برجسته اسه .که پس از تای ی فارم ساه تسامتی توساط دانلاکیه
واداره ترب ه بینی واحی جهه تای ی به اداره امور ملمول ن ارسال م یردد.
 -5ف ش واریمی به مبل 100000ریال به حساب س با  0104460446004نمد بانک ملی به نام سازمان مرکمی دانلیاه آزاد اسالمی واریام و اصال
ف ش به دانلکیه مربوطه تحویل گردد.
ملااموالن گراماای ماای توانناای بااا دااماره تل نهااای ذیاال ( سااازمان و ااه عمااومی ناجااا 73941739 ):وسااایه اینترنتاای و ااه عمااومی
: www.police.irتماس و اطالعات مورد ن از وود را دریافه نماینی .

