
 تحصیل مجدد در یک مقطع مشموالن + ارشد مجدد سربازی

و سازمان سنجش شرایط معافیت تحصییی   امکان پذیر شده است. سازمان نظام وظیفه  تحصیل مجدد در یک مقطع مشممموالن

دو بار در یک مقطع را اعالم کرده است. اگرچه در گذشته امکان استفاده از معافیت تحصی   دو بییار در یییک مقطییع امکییان 

پذیر نبود؛ اما طبق آخرین اخبار با لغو ممنوعیت تحصیل و ابطال بخشنامه ممنوعیت تحصیل مجدد مشموالن در یک مقطع، 

 .ع امکان پذیر شده استاین موضو

های ادامه تحصیل آنها را تحصیل مجدد در یک مقطع مشموالن برای بسیاری از سربازان حائز اهمیت است. زیرا محدودیت

تواننیید بییا اسییتفاده از شییرایط کند. بنابراین سربازان بدون این که در دوراهیی  درو و سییربازی  ییرار بمیرنیید م برطرف م 

 .رف کنندتحصیل مجدد آن را برط

خوب است بدانید که تحصیل مجدد در یک مقطع مشموالن بییرای خییود شییرایط و ضییوابط  دارد کییه در زیییر بییه آنهییا اشییاره 

 .کنیم. بنابراین توصیه م  کنیم حتماً در این باره از مشاوران کمک بمیریدم 

  

تحصیییل   ، شییرایطتحصیل مجییدد در یییک مقطییع مشییموالنبرای کسب اطالعات بیشتر در رابطه با  

مجدد در یییک مقطییع مشییموالن، ارشیید مجییدد مشییموالن،معافیت تحصییی   دو بییار مشییموالن، زمییان 

درخواست معافیت تحصی  ، بخشنامه معافیت تحصی  ،  وانین معافیت تحصی   و ابطییال بخشیینامه 

ممنوعیت تحصیل مجدد نظام وظیفه در یک مقطع مشموالن از سراسر کشور از طریییق ت فیین  ابییت 

 . فرماییدتماو حاصل  ایران تحصیلمشاوره   با مرکز

 تماو از سراسر کشور  9099072952

 تماو از استان تهران 9099072952

 شب حت  ایام تعطیل 12صبح ال   8از طریق ت فن  ابت بدون گرفتن کد پاسخموی  از  تماو

  

 مشموالنقانون تحصیل مجدد در یک مقطع 

بطییال بخشیینامه ادر گذشته ک یه مشمولین در هر مقطع، تنها یک بار امکان دریافت معافیت تحصی   را داشتند. اما امروز بییا  

ممنوعیت تحصیل مجدد مشموالن در یک مقطع امکان ادامه تحصیییل و اسییتفاده از معافیییت تحصییی   بییرای دو بییار در یییک 

  .مقطع به وجود آمده است

بخشنامه منجر به لغو ممنوعیت تحصیل مشمولین شده است. البته برای استفاده از معافیت تحصی   دو بار در یک مقطییع این  

 .، شرایط  معین شده است که در ادامه بررس  م  کنیم
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 معافیت تحصی   دو بار در یک مقطع 

 

  

 شرایط تحصیل مجدد در یک مقطع مشموالن

 صد ادامه تحصیییل در مقطییع لیسییان ، فییو  لیسییان  و یییا مقییاطع بییاالتر را داشییته باشییند ، باییید تمام  دانشجویان مردی که 

  .حداکثر یک سال پ  از فارغ التحصی   در رشته و دانشماه مورد نظر خود پذیرفته شوند

 .شش سال استپ  از پذیرفته شدن نیز مدت زمان مجاز تحصیل در مقطع ارشد ناپیوسته سه سال و در مقطع ارشد پیوسته  

حال اگر فرد مشمول  به هر دلی   ) انصراف یا هر دلیل دیمر (  صیید ادامییه تحصیییل مجییدد در مقطییع کارشناسیی  ارشیید را 

 .این شرایط را در ادامه م  توانید ببینید .داشته باشد ، الزم است واجد شرایط  خاص نیز باشد

  

 .چیزی نم  دانید، روی لینک ک یک کنید  انون جدید معافیت تحصی  اگر از  

  

 شرایط معافیت تحصیلی دو بار در یک مقطع چگونه است؟

 .گذشته هیچ یک از مشمولین اجاره استفاده از معافیت تحصی   برای دو بار در یک مقطع را نداشتنددر سال های 

اما امروز براساو آخرین مصوبات این  انون اگر منجر به محدودیت حییق آموزشیی  مشییمولین شییود، خییالف  ییانون اسییت و 

 .منجر به لغو ممنوعیت تحصیل مشمولین شده است

جدید حواش  بسیییاری را نیییز داشییته و گفتییه میی  شییود بییا اییین کییه  ییانون آن تصییویب شییده امییا هنییوز البته اخیراً این مصوبه  

  .مشکالت  دارد

https://irantahsil.org/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%ac%d8%af%db%8c%d8%af-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%81%db%8c%d8%aa-%d8%aa%d8%ad%d8%b5%db%8c%d9%84%db%8c/


اگر شما  صد استفاده از معافیت تحصی   دو بار در یک مقطع را دارید برای اطالع از شرایط تحصیل مجدد در یییک مقطییع 

 .مشموالن حتماً از کارشناسان خبره کمک بمیرید

  

 .ک یک کنید سامانه نشا معافیت تحصی  رود به برای و

  

 استفاده کنند؟  تحصیلیمعافیت    چه افرادی می توانند از

به صورت ک   تمام  مشمولین  که در حال تحصیل هستند، شامل استفاده از  وانین معافیت تحصی   هستند. این افراد شییامل 

 : موارد زیر م  شوند

 .تمام  دانش آموزان  که در مراکز تحت نظر وزارت آموزش و پرورش مشغول به تحصیل هستند  •

 .دانشجویان در همه مقاطع که زیر نظر مراکز وزارت ع وم در حال ادامه تحصیل هستندتمام    •

 .طالب و ط به های  که در حوزه های ع میه مشغول به تحصیل هستند •

 

 

 ابطال بخشنامه ممنوعیت تحصیل مجدد مشموالن در یک مقطع 

  

 درخواست معافیت تحصیلی دانشجویان

م دانشجویان پسر، در مورد شرایط نظام وظیفه آن ها اطالعات نظام وظیفه را به بررس  میی  ها  بل از  بت ناتمام  دانشماه

 .کنند. به همین دلیل، تمام  مشمولین برای ادامه تحصیل باید معافیت تحصی   داشته باشند
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 .روی لینک ک یک کنید معافیت تحصی   دانشجویانبرای کسب اطالعات بیشتر از 

  

 مراحل ارائه درخواست معافیت تحصیلی دانشجویان

معافیت تحصی   را کییه بییرای آن مقطییع ارائییه داده بودنیید، از در مرح ه اول الزم است دانشجویان مدرک مقطع  ب   خود و  

 .دانشماه بمیرند

 .مراجعه م  کنند پ ی  به اضافه دهدر مرح ه بعدی با در دست داشتن این مدارک و مدارک شناسای  به دفاتر 

 .درخواست خود را  بت م  کنند

 .وظیفه عموم  ناجا، شرایط داوط ب را بررس  م  کندسازمان نظام 

 .در صورت  که فرد واجد شرایط باشد، معافیت تحصی   برای وی صادر م  شود

  

 تمدید معافیت تحصیلی دانشجویان

ن  برای تمام  دانشجویان به یک اندازه تمدید معافیت صادر نم  گردد. به طور مثال، دانشجویان مقطع کاردان  تا مدت زما

 .مشخص اجازه تحصیل دارند که در ادامه جزییات مربوط به مدت زمان تمدید را بیشتر بررس  م  کنیم

 .سال تصویب شده است 2.5برای مقطع کاردان  مدت تمدید تا 

 .سال امکان تمدید آن وجود دارد 5سال سنوات تصویب شده که تا   3برای مقطع کارشناس  ناپیوسته تا

 .سال م  توانند از آن بهره مند باشند 6سال سنوات تصویب شده که تا   3ارشد تا برای مقطع کارشناس  

 .سال امکان تمدید آن وجود دارد 8سال تصویب شده که تا  6برای مقطع دکتری مدت استفاده از سنوات تا 

  

 .ک یک کنید تمدید معافیت تحصی   دانشجویانبرای کسب اطالعات بیشتر از 

  

 تمدید معافیت تحصیلی کارشناسی ارشد

دانشجویان امکان تمدید معافیت تحصی   وجود دارد. برای افرادی کییه بییه صییورت پیوسییته در در شرایط خاص برای برخ  

 .حال تحصیل در مقطع کارشناس  هستند، حداکثر به مدت دو نیمسال امکان تمدید وجود دارد

 .برای افرادی که به صورت ناپیوسته در حال تحصیل هستند ، حداکثر یک نیمسال امکان تمدید وجود دارد
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https://epolice.ir/news.php
https://irantahsil.org/%d8%aa%d9%85%d8%af%db%8c%d8%af-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%81%db%8c%d8%aa-%d8%aa%d8%ad%d8%b5%db%8c%d9%84%db%8c-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%d8%ac%d9%88%db%8c%d8%a7%d9%86/


 معافیت تحصیلی دانشجویان انصرافی به چه صورت است؟

در ابتدا باید به شما بموییم که مشمولین تنها یییک بییار میی  تواننیید از تحصیییل انصییراف دهنیید و دوبییاره از معافیییت تحصییی   

 .برخوردار شوند

 : این دانشجویان برای دریافت معافیت تحصی   مجدد الزم است واجد شرایط زیر باشند

 .بیشتر از یک سال از زمان انصراف نمذشته باشد •

 .انصراف در زمان مجاز تعیین شده در طول تحصیل صورت گرفته باشد •

 .این فرد اجازه ادامه تحصیل در همان مقطع انصراف  را دارد •

 .فرد انصراف  در گذشته مدرک کارشناس  ارشد دریافت نکرده باشد •

  

 

 لغو ممنوعیت تحصیل

  

 تحصیلی دانشجویان انصرافیتمدید معافیت  

 .کنیمبرای تمدید معافیت تحصی   دانشجویان انصراف  نیز شرایط  ویژه معین شده است که در ادامه به آن ها اشاره م 

 .کمیسیون موارد خاص استان محل زندگ  و یا محل تحصیل با تمدید موافقت کرده باشد •

 .این افراد به خدمت اعزام نشده باشند •

 نداشتن سنوات ارفا   و به پایان رسیدن تمام  مه ت ادامه تحصیل •

 .بیشتر از یک سال از تاریخ انصراف، اخراج و یا ترک تحصیل نمذشته باشد •

  

 مدت مجاز دانشجویان برای تحصیل در هر مقطع



  .ستبرای دانشجویان مشمول مدت زمان  مشخص جهت ادامه تحصیل مشخص شده است که در جدول زیر آمده ا

در صورت  که فردی در مدت زمان مشخص شده تحصیالت خود را به اتمییام نرسییاند مییدت زمییان  را نیییز بییه عنییوان تمدییید 

سنوات تحصی   در نظر گرفته اند که در جدول زیر به آن اشاره شده است که شما در صورت داشییتن هییر گونییه مشییک   در 

 .صحبت کنید ایران تحصیلتوانید با کارشناسان  این بار م 

  

اسییاو مییدرک تحصییی   تعیییین  آیییا درجییه سییربازی بییر برای کسییب اطالعییات بیشییتر در رابطییه بییا

 .روی لینک مربوطه ک یک کنید شود؟م 

  

سییییییقف  مقطع تحصی   ردیف

مجییییییاز 

 تحصیل

سیییقف  ابیییل افیییزایش 

توسط کمسیون مییوارد 

 دانشماه

هشییییییت  دکتری پزشک  پیوسته 1

 سال

 دو نیمسال

 دو نیمسال سال  پنج دکتری ناپیوسته 2

کارشناسیییییی  ارشیییییید  3

 پیوسته

هشییییییت 

 سال

 نیمسالدو 

شیییییییش  کارشناس  پیوسته 4

 سال

 دو نیمسال

کارشناسیییییی  ارشیییییید  5

 ناپیوسته

 یک نیمسال سه سال

 یک نیمسال سه سال کارشناس  ناپیوسته 6

 یک نیمسال سه سال کاردان  7

 چه مشمولینی مجاز به ادامه تحصیل در دانشگاه ها پس از قبولی هستند؟

ها نیستند. تنها افرادی م  توانند به ادامه تحصیییل بدردازنیید کییه ادامه تحصیل در دانشماهتمام   بول شدگان مشمول مجاز به  

 :واجد شرایط زیر باشند

 .سال تمام، تحصیالت خود را تمام کرده باشند 18مشمولین  که در 

 .سالم  در دانشماه پذیرفته شده باشند 19مشمولین  که در سال اعزام به خدمت یعن  
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سالم  تمام کییرده باشییند، مجییاز  24سالم  و دوره پیش دانشماه  را تا  22مشمولین  که دید م فن  و کار و دانش خود را تا 

 .به شرکت در آزمون های دانشماه  هستند

  

 .روی لینک مربوطه ک یک کنید بمیریم؟ چمونه معافیت تحصی  برای اینکه بدانید 

  

مشمولین  که در زمان شروع تحصیل موعد اعزام شان سدری نشده و همچنین در برگه اعزام حکییم دانشییجوی انصییراف  یییا 

 .اخراج  نخورده باشد

 .سربازان در حین خدمت  که غیبت ندارند م  توانند برای ادامه تحصیل ترخیص شوند

 .تب  حوزه ع میه را برای ادامه تحصیل در دانشماه دارندط به های  که موافقت ک

 .مشموالن دارای معافیت مو ت پزشک  به شرط اینکه مدت زمان آن به پایان نرسیده باشد

فارغ التحصیالن  که در مقطع کاردان  ، کارشناس  و ارشد پ  از شش ماه از فارغ التحصی   در مقطع بعدی پذیرفته شییده 

 .باشند

  

 

 ین مجاز به ادامه تحصیلمشمول

  

 شرایط معافیت تحصیلی دانش آموزان و پشت کنکوری ها

اینکه دانش آموزان معافیت تحصی   دریافت نمایند ، الزم است شرایط  وجود داشته باشد که درادامه به آن ها اشییاره    برای

 .م  کنیم

https://irantahsil.org/%da%86%da%af%d9%88%d9%86%d9%87-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%81%db%8c%d8%aa-%d8%aa%d8%ad%d8%b5%db%8c%d9%84%db%8c-%d8%a8%da%af%db%8c%d8%b1%db%8c%d9%85-%d8%9f-%d8%b1%d8%a7%d9%87%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c-%d8%a7/


 .نباشددر مرح ه اول الزم است هیچ و فه ای میان دوره های تحصی    •

 .ماه پ  از فراغت از تحصیل و یا ترک تحصیل ، الزم است برای معرف  خود ا دام نمایند 4دانش آموزان ظرف  •

اگر  صد ادامه تحصیل دوباره پ  از تییرک تحصیییل را داشییته باشییند، دو مییاه فرصییت دارنیید تییا بییه محییل تحصیییل  •

 .بازگردند

 .تحصی   نیستند افرادی که غیبت دارند ، مجاز به استفاده از معافیت •

  

 .روی لینک ک یک کنید سربازی با مدرک دکتریجهت کسب اطالعات در مورد  

  

 دانش آموزان قوانین معافیت تحصیلی برای

دانش آموزان با دریافت معافیت تحصی   از خدمت معاف خواهند بود. بییرای دریافییت معافیییت تحصییی   دانییش آمییوزان الزم 

 .است گواه  اشتغال به تحصیل خود را ارائه دهند

 .سالم  معتبر استآموزان معافیت تحصی   حداکثر تا بیست  الزم است به این موضوع توجه داشته باشید که برای دانش

  

 تمدید معافیت تحصیلی دانش آموزان

 .سالم  وارد م  شوند جزء افراد مشمول محسوب م  شوند 19تمام  دانش آموزان  که به سن 

دانش آموزان پ  از اتمام دوران تحصیل به صورت عادی یک سال زمان دارنیید کییه پشییت کنکییور بماننیید و در دانشییماه هییا 

 .پذیرفته شوند

از یک سال در دانشماه  پذیرفته نشدند باید ابتدا خود را به سازمان نظییام وظیفییه معرفیی  کننیید و بییه خییدمت اعییزام اگر پ   

دهیید و شییامل اسییتفاده از شوند در صورت پذیرفته شدن در دانشییماه در طییول مییدت خییدمت سییازمان بییه آن هییا مرخصیی  م 

 .معافیت تحصی   م  شوند

آمییوزان سییالم  بییرای اسییتفاده از معافیییت تحصییی   مجییاز بییوده و دانش 22و فنیی  تییا های کییار و دانییش آمییوزان رشییتهدانش

 .سالم  برای استفاده از معافیت تحصی   مجاز هستند 24های نظری حداکثر تا رشته

  

 .روی لینک ک یک کنید مشاوره سربازی آنالینجهت کسب اطالعات در مورد  

  

https://irantahsil.org/%d8%b3%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d9%85%d8%af%d8%b1%da%a9-%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1%db%8c/
https://irantahsil.org/%d9%85%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d9%87-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d9%88%d8%b8%db%8c%d9%81%d9%87-%d8%a2%d9%86%d9%84%d8%a7%db%8c%d9%86/


 

 تمدید معافیت تحصی   مشمولین 

  

، شییرایط تحصیییل تحصیل مجییدد در یییک مقطییع مشییموالنبرای کسب اطالعات بیشتر در رابطه با  

مجدد در یییک مقطییع مشییموالن، ارشیید مجییدد مشییموالن،معافیت تحصییی   دو بییار مشییموالن، زمییان 

درخواست معافیت تحصی  ، بخشنامه معافیت تحصی  ،  وانین معافیت تحصی   و ابطییال بخشیینامه 

ممنوعیت تحصیل مجدد نظام وظیفه در یک مقطع مشموالن از سراسر کشور از طریییق ت فیین  ابییت 

 . تماو حاصل فرمایید ایران تحصیلبا مرکز مشاوره  

 تماو از سراسر کشور  9099072952

 (تماو از استان تهران) 9099072952

 شب حت  ایام تعطیل 12صبح ال   8از طریق ت فن  ابت بدون گرفتن کد پاسخموی  از  تماو

  

 خالصه مط ب

مورد بحث ما در این مط ب تحصیل مجدد در یک مقطع مشموالن بود. زیرا این بخشنامه منجییر بییه لغییو ممنوعیییت موضوع  

تحصیل شده است و اخیراً با ابطال بخشیینامه ممنوعیییت تحصیییل مجییدد مشییموالن در یییک مقطییع تمییام  دانشییجویان مشییمول 

 .ادامه تحصیل بدردازند توانستند مجدد در مقطع  که  بال در آن تحصیل کرده بودند، بهم 

البته برای معافیت تحصی   دو بار در یک مقطع، شرایط  وجود دارد که بهتر اسییت در مییورد آن حتمییاً از مشییاوران کمییک 

 .بمیرید

در صورت  که پ  از مطالعه این مط ب نیاز به اطالعات بیشییتری در خصییوص شییرایط معافیییت تحصییی   دو بییار در یییک 

 .داشتید، با کارشناسان ما در تماو باشید  عیت تحصیللغو ممنو  مقطع و شرایط

  

https://irantahsil.org/


 

 معافیت تحصی   مجدد

  

  

 مطالب مرتبط

 شرایط سربازان متاهل برای خدمت نظام وظیفه

 شرایط ترخیص از خدمت برای تحصیل چیست؟

 ت سربازیخرید خدم

 ورداری از مشاوره معافیت پزشک  چیست؟شرایط برخ

 ظیفه برای کنکور مجددشرایط نظام و

 تحصیل مجدد در یک مقطع مشموالن

 

https://irantahsil.org/%d8%b4%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%b7-%d8%b3%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%aa%d8%a7%d9%87%d9%84-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%aa-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d9%88%d8%b8%db%8c/
https://irantahsil.org/%d8%b4%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%b7-%d8%aa%d8%b1%d8%ae%db%8c%d8%b5-%d8%a7%d8%b2-%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%aa-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d8%ad%d8%b5%db%8c%d9%84-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa%d8%9f/
https://irantahsil.org/%d8%ae%d8%b1%db%8c%d8%af-%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%aa-%d8%b3%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c/
https://irantahsil.org/%d8%ae%d8%b1%db%8c%d8%af-%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%aa-%d8%b3%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c/
https://irantahsil.org/%d8%ae%d8%b1%db%8c%d8%af-%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%aa-%d8%b3%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c/
https://irantahsil.org/%d8%b4%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%b7-%d8%a8%d8%b1%d8%ae%d9%88%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d9%85%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d9%87-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%81%db%8c%d8%aa-%d9%be%d8%b2%d8%b4%da%a9/
https://irantahsil.org/%d8%b4%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%b7-%d8%a8%d8%b1%d8%ae%d9%88%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d9%85%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d9%87-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%81%db%8c%d8%aa-%d9%be%d8%b2%d8%b4%da%a9/
https://irantahsil.org/%d8%b4%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%b7-%d8%a8%d8%b1%d8%ae%d9%88%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d9%85%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d9%87-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%81%db%8c%d8%aa-%d9%be%d8%b2%d8%b4%da%a9/
https://irantahsil.org/%d8%b4%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%b7-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d9%88%d8%b8%db%8c%d9%81%d9%87-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%da%a9%d9%86%da%a9%d9%88%d8%b1-%d9%85%d8%ac%d8%af%d8%af/
https://irantahsil.org/%d8%b4%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%b7-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d9%88%d8%b8%db%8c%d9%81%d9%87-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%da%a9%d9%86%da%a9%d9%88%d8%b1-%d9%85%d8%ac%d8%af%d8%af/
https://irantahsil.org/%d8%b4%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%b7-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d9%88%d8%b8%db%8c%d9%81%d9%87-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%da%a9%d9%86%da%a9%d9%88%d8%b1-%d9%85%d8%ac%d8%af%d8%af/

