
 قوانین جدید سازمان وظیفه عمومی در خصوص تمدید مهلت معافیت تحصیلی دانشجویان پسر مشمول

 

دانشجویان مشمول در مقاطع مختلف به شرطی میتوانند از سنوات ارفاقی بهرمند شوند که امکان فراغت از تحصیل طی مدت  (1

توانند از ترم اول سنوات ارفاقی  صورت مرحله ای مید لذا در صورت دارا بودن شرط زیر به نسنوات ارفاقی را داشته باش

 بهرمند شوند.

  باشد. 11حداقل  زواحد بوده و معدل کل نی 111کارشناسی پیوسته: به شرط آنکه تعداد واحدهای درسی گذرانده حداقل 

به شرطی در ترم دوم گردد با ادامه تحصیل وی نچنانچه مشمول تا پایان ترم اول سنوات ارفاقی موفق به فراغت از تحصیل  (1

گذرانده  (11واحد(را در ترم اول با شرط معدل کل )11سنوات اضافی موافقت میشود که حداقل تعداد واحدهای درسی معینی )

 باشد.

چنانچه دانشجویان مشمول حداکثر تا پایان سنوات ارفاقی موفق به فراغت از تحصیل گردند، از یکسال فرجه مهلت معرفی  (3

 در صورت پذیرش در مقاطع باالتر میتوانند از معافیت تحصیلی استفاده کنند. برخوردار بوده و



چنانچه دانشجو نتواند تا پایان یکسال سنوات ارفاقی فارغ التحصیل شود صرفا در صورت داشتن پیشرفت تحصیلی در سنوات  (4

و در  دون غیبت فراهم خواهد شدقی و امکان فراغت از تحصیل طی مهلت معرفی ،مجوز ادامه تحصیل در مهلت معرفی بارفا

 صورت عدم معرفی مشمول در مهلت قانونی )یکسال معرفی(،وی وارد غیبت خواهد شد.

طبق آیین نامه اجرایی معافیت تحصیلی ، فارغ التحصیل شدن در مهلت یکسال معرفی ،مجوزی برای صدور معافیت تحصیلی  (5

جه حق ادامه تحصیل در ودر مقطع باالتر نخواهد بود.بنابراین چنانچه دانشجو در مهلت معرفی فارغ التحصیل شود ، به هیچ 

ره ضرورت یا اخذ معافیت دائم شرایط برخورداری از معافیت تحصیلی را نخواهد مقطع باالتر را نداشته و تا پایان خدمت دو

 داشت.

روز  01در صورتی که دانشجو در مهلت معرفی هم نتواند فارغ التحصیل شود وارد غیبت می گردد و به تناسب مدت تاخیر از  (6

هی است در این صورت مشمول تا پایان روز اضافه خدمت وی به صورت سامانه ای و هوشمند درج خواهد شد . بدی 181تا 

م شرایط ادامه تحصیل در دانشگاه را نداشته و صرفا بایستی با غیبت به خدمت اعزام ئخدمت دوره ضرورت و یا اخذ معافیت دا

 گردد.

 سال می باشد( 5معافیت تحصیلی در مقطع کارشناسی (الزم االجرا است. 11/17/1305این ضوابط از مورخ  (7


