
مهلت یک ساله سربازی، یکی از موضوعات اساسی و مهم دانش آموزان و دانشجویان  

معافیت تحصیلی می باشد مرد، تمدید  . 

سال تمام می رسد، از   ۱۸تمامی افراد مشموالن، از زمانی که سن آن ها به سن قانونی 

یک ساله  نخستین ماه تولد آن ها مشمول قانون وظیفه عمومی می شوند از شرایط مهلت  

 .سربازی برخوردار می گردند 

سال، اگر دانش آموز در حال تحصیل   ۲۴در رشته های مختلف پیش دانشگاهی تا سن 

سالگی، می تواند به   ۲۲باشد و در رشته های کاردانی و فنی حرفه ای حداکثر تا سن 

تحصیل ادامه داده و مشغول باشد. در نهایت پس از گذشت از این سن وارد دوره  

ولیت سربازی شده و برای فرد غیبت غیر موجه سربازی رد می شودمشم . 

 

جهت اطالع از شرایط مهلت یک ساله سربازی + تمدید معافیت با مرکز مشاوره ایران  

 .تماس حاصل فرمایید  تحصیل

) 9099072952تماس از سراسر کشور و  9099072952 ن تهرانتماس از استا ) 

شب حتی ایام    1صبح الی  8تماس از طریق تلفن ثابت بدون گرفتن کد پاسخگویی از 

 تعطیل 

 

 مهلت یک ساله سربازی

شرایط مهلت یک ساله سربازی + تمدید معافیت، تمامی افرادی که در ادامه به آن ها  

مول تمدید  اشاره می کنیم، تا هنگامی که در حال تحصیل باشند و به تحصیل بپردازند، مش

 :معافیت تحصیلی شده و از اعزام به خدمت سربازی معاف می شوند

دانش آموزان مدارس سراسر کشور و مرکز های آموزش عالی کشور که فعالیت آن   ■

 .های زیر نظر وزارت آموزش و پرورش است

دانشجویان مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکتری و مقاطع باالتر دانشگاه های   ■

ی و غیر دولتی که شامل دانشگاه های پیام نور، دانشگاه های آزاد، دانشگاه های دولت 

پردیس، دانشگاه های غیر انتفاعی و … که فعالیت کلیه این دانشگاه ها زیر نظر وزارت  

 .علوم است

 .طالبی که در حوزه های علمیه مشغول به تحصیالت خود هستند  ■

https://irantahsil.org/
https://irantahsil.org/


مذکور که شامل تمدید معافیت تحصیلی دانش  صدور تمدید معافیت تحصیلی تمامی 

آموزان، تمدید معافیت تحصیلی کارشناسی ارشد و تمدید معافیت تحصیلی طالب حوزه  

های علوم دین، وابسته به ارائه گواهی اشتغال به تحصیل از آموزشگاه یا دانشگاه محل  

ریخ پایان  تحصیل بوده و مدت زمان این گواهی معافیت تحصیلی تا یک سال پس از تا

 .تحصیالت در هر مقطع می باشد

 

 

تحصیل هم زمان با   و مشاهده اطالعیه جهت اطالع از نحوه  ادامه تحصیل مشموالن غایب

 .بر روی لینک قرمز کلیک نمایید سربازی

 

 

 

 فرصت اولیه معافیت تحصیلی

دن در دانشگاه،  شرایط مهلت یک ساله سربازی + تمدید معافیت، در ابتدای پذیرفته ش 

دانشجویان مقاطع مختلف تحصیلی می بایست بر اساس مقطع تحصیلی مورد نظر، نامه  

+  10معافیت خود را از دانشگاه دریافت کرده و سپس با مراجعه به دفاتر پلیس 

 .درخواست خود را در مورد معافیت تحصیلی در این دفاتر ثبت نمایند

 

https://irantahsil.org/%d8%a7%d8%af%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%aa%d8%ad%d8%b5%db%8c%d9%84-%d9%85%d8%b4%d9%85%d9%88%d9%84%d8%a7%d9%86-%d8%ba%d8%a7%db%8c%d8%a8/
https://irantahsil.org/%d8%aa%d8%ad%d8%b5%db%8c%d9%84-%d9%87%d9%85-%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7-%d8%b3%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c/
https://irantahsil.org/%d8%aa%d8%ad%d8%b5%db%8c%d9%84-%d9%87%d9%85-%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7-%d8%b3%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c/
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 [caption/]شرایط مهلت یک ساله سربازی

 

 

 شرایط مهلت یک ساله سربازی

شرایط مهلت یک ساله سربازی + تمدید معافیتف برای مقاطع مختلف، سقف سنوات  

تحصیلی که در صورت اتمام آن بایستی به شرایط تمدید معافیت تحصیلی برای دانشجویان  

نمود، به شرح زیر می باشدمراجعه  : 

 

 بیست سال تمام دانش آموزان 

سال و نیم  2حداکثر  کاردانی   

سال  3حداکثر  کارشناسی ناپیوسته   

سال  3حداکثر  کارشناسی ارشد ناپیوسته  

سال  3حداکثر  دکتری ناپیوسته   

سال  5حداکثر  کارشناسی پیوسته   

سال  6حداکثر  کارشناسی ارشد پیوسته   



پزشکی پیوسته دکتری  سال  8حداکثر    

سال  6حداکثر  دکتری تخصصی پیوسته  

 

 تمدید معافیت 

شرایط مهلت یک ساله سربازی + تمدید معافیت، بر اساس اعالم سازمان وظیفه عمومی،  

دانشجویان مشمول از تاریخ فراغت، انصراف، اخراج و یا ترک تحصیل حداکثر یک  

خود را تعیین تکلیف کنندسال فرصت دارند تا وضعیت خدمتی   . 

( قانون خدمت وظیفه عمومی، حداکثر معافیت تحصیلی در  ۳۳( ماده )۱مطابق با تبصره )

مقطع تحصیلی کاردانی دو و نیم سال، کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی ارشد ناپیوسته سه  

سال، کارشناسی پیوسته پنج سال و کارشناسی ارشد پیوسته شش سال، دکترای پیوسته  

 .هشت سال و دکترای تخصصی شش سال است

 

 

بر روی لینک قرمز   راهنما جامع خروج از کشور برای ادامه تحصیل جهت مشاهده

 .کلیک نمایید 

 

 

در مقاطع مختلف دانشگاهی، دانشجویانی که در سنوات اولیه تحصیلی موفق به فراغت  

وظیفه  اند، در صورت موافقت کمیسیون موارد خاص دانشگاه و تأیید از تحصیل نشده

ای برای آن ها  عمومی، حداکثر دو ترم تحصیلی، مجوز سنوات ارفاقی به صورت مرحله

شود+ شهرستان محل تحصیل صادر می۱۰از طریق دفاتر پلیس  . 

شوند، آمده  می التحصیل در اطالعیه مهلت معرفی دانشجویانی که در سنوات ارفاقی فارغ

شوند، همچون  التحصیل میرفاقی، فارغمندی از سنوات ااست: دانشجویانی که با بهره

دیگر دانشجویان از حداکثر یک سال مهلت معرفی برخوردار بوده و در صورت پذیرش  

توانند از معافیت تحصیلی برخوردار شونددر مقاطع باالتر نیز می . 

سنوات مجاز تحصیل در دانشگاه، مشموالنی که فارغالتحصیل   در سنوات ارفاقی و 

نشوند، از تاریخ انصراف و یا اخراج از تحصیل یک سال مهلت داشته تا وضعیت خدمتی  

مشخص کنندخود را  . 

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


 

 

بر روی لینک قرمز کلیک   جهت ورود به سامانه استعالم وضعیت نظام وظیفه با کد ملی 

 .نمایید

 

 

 شرایط ثبت نام نظام وظیفه ورودی های جدید 

 :شرایط نظام وظیفه برای دانشجویان ورودی جدید آقا عبارتند از

رویت کارت و ارائه کپی کارت جهت درج در پرونده دانشجو برای دارندگان کارت   ●

از خدمت الزامی است پایان خدمت و یا معافیت  . 

اند، نیاز به دریافت معافیت تحصیلی  سالگی شده  51جهت ثبت نام، افرادی که وارد سن   ●

 .و یا مجوز ندارند

جهت اخذ معافیت تحصیلی، برای دانشجویان فاقد کارت پایان خدمت و یا   پیوست ب ●

 .معافیت از خدمت، صادر می گردد

بوده و پیش تر، از دانشگاه دیگری انصراف  دانشجو دارای مدرک پیش دانشگاهی   ●

 .نداده باشد

 .بیش از یک سال، از تاریخ دریافت مدرک پیش دانشگاهی نگذشته باشد ●

 

https://irantahsil.org/%d8%b3%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%85-%d9%88%d8%b6%d8%b9%db%8c%d8%aa-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d9%88%d8%b8%db%8c%d9%81%d9%87/
https://irantahsil.org/%d8%b3%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%85-%d9%88%d8%b6%d8%b9%db%8c%d8%aa-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d9%88%d8%b8%db%8c%d9%81%d9%87/
https://irantahsil.org/%d8%b3%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%85-%d9%88%d8%b6%d8%b9%db%8c%d8%aa-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d9%88%d8%b8%db%8c%d9%81%d9%87/


[caption id="attachment_99321" align="aligncenter" width="600"]

 
 [caption/]تمدید معافیت

 

۱تبصره  ) 

دبیرستان فارغ التحصیل می شوند، از تاریخ فراغت  در سال مشمولیت، مشموالنی که از 

باشد، مدرک خود را در  می 1375یکسال مهلت معرفی دارند، برای مثال کسی که متولد 

اخذ نموده و از تاریخ فراغت یکسال مهلت معرفی دارد 1393خردادماه  . 

شهریور   الزم به ذکر است مشموالنی که در نیمه اول سال فارغ التحصیل می شوند تا سی 

سال بعد برای معرفی مهلت دارند. به استثناء داوطلبان آزاد که دقیقا یک سال بعد از  

التحصیلی مهلت دارندفارغ . 

۲تبصره  ) 

در سال پیش از مشمولیت، مشموالنی که فارغ التحصیل می شوند، از ماه تولد در سن  

که در   1375/03/15متولد دارند. برای مثال   ماه برای معرفی خود فرصت  6 مشمولیت

مهلت معرفی دارد 15/ 1393/09فارغ التحصیل شده است تا  11/30/ 1392 . 

سالگی و به شکل حضوری به اتمام رسانده باشد 22پیش دانشگاهی را تا سن  ● . 



 

 

تحصیل هم   و مشاهده اطالعیه جهت اطالع از شرایط انصراف از دانشگاه و سربازی

 .بر روی لینک قرمز کلیک نمایید زمان با سربازی

 

 

۱تبصره  ) 

شروع کرده اند، تا سن   1391را پیش از مهر ماه دانش آموزانی که دوره اول دبیرستان 

دانشگاهی مجاز می باشند سالگی در مقطع پیش 24 . 

 :تذکر مهم

دانش آموزان مشمولی که پس از ترک تحصیل و در مهلت یکساله معرفی موفق به اخذ  

باشندمدرک داوطلب آزاد شده باشند، مجاز به تحصیل به شرط عدم غیبت می . 

در مقطع کارشناسی ارشد ثبت نام دانشجو   

 ارائه نامه فراغت از تحصیل به ناجا از واحد دانشگاهی کارشناسی ■

 نگذشتن بیش از یک سال از تاریخ فراغت از تحصیل دانشجو ■

نبودن معدل مقطع کارشناسی ۱۲کمتر از  ■  

 

 

بر روی لینک قرمز   و  شرایط نظام وظیفه دکتری جهت اطالع از  مجازات غیبت سربازی

 .کلیک نمایید 

 

 

 

هی دیگر دانشجو انصرافی از واحد دانشگا  

https://irantahsil.org/%d8%a7%d9%86%d8%b5%d8%b1%d8%a7%d9%81-%d8%a7%d8%b2-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d9%88-%d8%b3%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c/
https://irantahsil.org/%d8%aa%d8%ad%d8%b5%db%8c%d9%84-%d9%87%d9%85-%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7-%d8%b3%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c/
https://irantahsil.org/%d8%aa%d8%ad%d8%b5%db%8c%d9%84-%d9%87%d9%85-%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7-%d8%b3%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c/
https://irantahsil.org/%d9%85%d8%ac%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%aa-%d8%ba%db%8c%d8%a8%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-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d9%88%d8%b8%db%8c%d9%81%d9%87-%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1%db%8c-97/


در طول دوره های تحصیلی از دیپلم تا دکتری، دانشجویانی که تمایل به انصراف و   ●

مجاز به انصراف می باشند  شروع به تحصیل مجدد دارند، تنها یکبار  . 

به بعد بوده و افرادی که پیش از این تاریخ   1390/08/22مالک یکبار انصراف از تاریخ 

یکبار انصراف آن ها محسوب نخواهد شدانصراف داده باشند، جزو   . 

 .ارائه فرم انصراف از تحصیل به ناجا از واحد دانشگاهی قبلی الزامی است ●

 .بیشتر از یک سال از تاریخ انصراف از تحصیل نگذشته باشد ●

مشموالنی مجاز به تحصیل مجدد تا پایان خدمت یا اخذ معافیت دائم نبوده که از طریق   ●

کنندادل فراغت در مقطع پایین تر را دریافت میانصراف مدرک مع . 

به تحصیل همان  مگر اینکه مدرک فراغت اخذ شده، معادل  سنوات مجاز کارشناسی ارشد

مدرک باشد که به این ترتیب، می توانند در مقطع کارشناسی ناپیوسته یا ارشد ناپیوسته  

 .شروع به تحصیل نمایند 

چنانچه سنوات قانونی دانشجو به اتمام رسیده باشد، وی مجاز به انصراف در سنوات   ●

باشدتحصیل مجدد نمیارفاقی یا مهلت معرفی جهت شروع به   . 

در واقع مشموالن تنها در طول مدت مجاز به تحصیل هر مقطع، مجاز به انصراف و  

شروع به تحصیل مجدد می باشند و در صورت انصراف در سنوات ارفاقی یا مهلت  

 .معرفی مجاز به تحصیل مجدد نخواهند بود 

ادامه تحصیل در   فارغ التحصیالن مقاطع کاردانی و کارشناسی، صرفاً مجاز به ●

باالتر می باشند، برای مثال: مقطع کاردانی به کارشناسی ناپیوسته مقطع . 

مشموالن در مقاطعی که قبالً از آن فارغ التحصیل شده اند، مجاز به تحصیل مجدد   ●

باشندنمی . 

به   پذیرفته شوند،  کارشناسی و باالتر در صورتی که سربازان حین خدمت در مقاطع ●

+ مراجعه کرده  10با اخذ گواهی قبولی از دانشگاه پذیرفته شده، به پلیس  بتشرط عدم غی

و بعد از دریافت گواهی ترخیص از یگان و ثبت سوابق خدمت در سیستم توسط پلیس  

+ جهت صدور معافیت تحصیلی  10ب" به دفاتر پلیس  +، با دریافت فرم "پیوست10

 .مراجعه می نمایند

 

 

https://irantahsil.org/%d8%b3%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d8%ac%d8%a7%d8%b2-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d8%af-2/
https://irantahsil.org/%d8%b3%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d8%ac%d8%a7%d8%b2-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d8%af-2/
https://irantahsil.org/%d8%b3%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d8%ac%d8%a7%d8%b2-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d8%af-2/


[caption id="attachment_99322" align="aligncenter" width="600"]

 
 [caption/]سنوات مجاز به تحصیل 

 

۱تبصره  ) 

 .ترخیص سربازان جهت تحصیل در مقطع کاردانی مجاز نمی باشد

۲تبصره  ) 

 .تحصیل همزمان با خدمت مجاز نمی باشد

▪︎ آن   متعهدین به خدمت در صورت ارائه گواهی موافقت از نهاد یا سازمانی که نسبت به

 .متعهد هستند، می توانند در دانشگاه ثبت نام نموده و نیاز به اخذ معافیت تحصیلی ندارند 

▪︎ و بعد از آن در صورت استفاده از سنوات ارفاقی برای  1390دانشجویان ورودی سال 

 .اتمام تحصیل، اجازه ادامه تحصیل در مقاطع باالتر را ندارند

▪︎ جاز به ادامه تحصیل تا پایان خدمت سربازی و یا  به هیچ عنوان، دانشجویان اخراجی م

اخذ معافیت دائم نمی باشند. به غیر از افرادی که قبل از ورود به سن مشمولیت اخراج  

 .شده اند



دارندگان گواهی موقت پزشکی صرفاً با مجوز وظیفه عمومی مجاز به ثبت نام و شروع  ︎▪

باشندبه تحصیل می . 

▪︎ یان انصرافی که تقاضای بازگشت به تحصیل داشته باشند، از واحد تهران غرب، دانشجو

به شرط عدم اعزام به خدمت، عدم انصراف در سنوات ارفاقی و عدم گذشت بیش از  

یکسال از تاریخ انصراف می توانند با ارائه موافقت کمیسیون موارد خاص دانشگاه،  

 .تقاضای بازگشت به تحصیل از وظیفه عمومی نمایند

 

 

و اطالع از نحوه دریافت مدرک   جهت ورود به سامانه دریافت کد نظام وظیفه کنکور 

 .بر روی لینک قرمز  کلیک نمایید  نظام وظیفه برای ثبت نام دانشگاه

 

 

 تمدید معافیت تحصیلی دانشجویان 

شرایط مهلت یک ساله سربازی + تمدید معافیت، به موجب قوانین سازمان نظام وظیفه  

ناجا، تمدید معافیت تحصیلی دانشجویان به راحتی امکان پذیر نخواهد بود و این امر تنها  

 .در شرایط خاص امکان پذیر خواهد شد

شته باشند که سنوات معافیت تحصیلی آن ها در مقطع ها، متفاوت  مشموالن باید دقت دا

خواهد بود. برای مثال کسانی که در مقطع کاردانی درس می خوانند با افرادی که در  

مقطع ارشد ادامه تحصیل می دهند، یک مدت مشخصی می توانند از سنوات تحصیلی  

 .استفاده کرده و درس خود را بخوانند

با توجه به مطالبی که در ادامه به آن ها می پردازیم، برای مقاطع  این تمدید معافیت  

 .مختلف در نظر گرفته شده است

معافیت تحصیلی در مقاطع مختلف، تمدید معافیت تحصیلی دانشجویان و سنوات مشخص  

 :شده، عبارتند از

سالگی ارفاق   ۲۰به مشمول برای مقطع دیپلم و استفاده از معافیت تحصیلی تا سن  ■

واهد شدخ  . 

مدت سنوات تحصیلی و تمدید معافیت آن ها، برای مقاطع کاردانی تا دوسال و نیم   ■

 .امکان پذیر است

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


سال زمان دارند تا از معافیت   ۳مقاطع کارشناسی ناپیوسته، مشمولین محصل در مدت   ■

 .تحصیلی استفاده کنند

افیت های تحصیلی به  برای دانشجویان کارشناسی ارشد ناپیوسته نیز، استفاده از مع ■

سال است ۳مدت  . 

برای دانشجویان مقطع کارشناسی یا لیسانس، سنوات تحصیلی و تمدید مهلت معافیت   ■

سال است ۵تحصیلی  . 

سال سنوات   ۶در مقطع کارشناسی ارشد پیوسته، مشموالن دانشجو می توانند از  ■

 .معافیت تحصیلی بهره مند شوند

تحصیل، مهلت استفاده از سنوات تحصیلی در مقطع دکترای  برای مشمولین در حال  ■

سال است ۸پزشکی پیوسته  . 

سال است ۶برای دانشجویان دکتری تخصصی، سنوات معافیت تحصیلی به مدت  ■ . 

 

 

فرم درخواست افزایش سنوات   و جهت مشاهده نحوه درخواست تمدید سنوات تحصیلی

 .بر روی لینک های قرمز کلیک نمایید  تحصیلی

 

 

 

 تمدید معافیت تحصیلی دانشجویان خارج از کشور

معافیت، دانشجویان ایرانی که خارج از کشور  شرایط مهلت یک ساله سربازی + تمدید  

اقامت می کنند، باید توجه داشته باشند که تنها اگر هنگام ورود به سن مشمولیت در  

مدارس ایرانی که در آن کشور وجود دارند یا مدارس کشور مذکور که مورد تایید وزارت  

ماه پس از   ۶آموزش و پرورش هستند مشغول تحصیل باشند باید حداکثر ظرف مدت  

ورود به سنی که فرد مشمول به حساب می آید، باید به یکی از نمایندگی های دولت  

جمهوری اسالمی ایران مراجعه کرده و نسبت به تمدید معافیت تحصیلی برای دانشجویان  

اقدام نمایند  خارج از کشور . 

https://irantahsil.org/wp-content/uploads/2021/11/tamdidSanavat.pdf
https://irantahsil.org/wp-content/uploads/2021/11/tamdidSanavat.pdf
https://irantahsil.org/wp-content/uploads/2021/11/tamdidSanavat.pdf
https://irantahsil.org/wp-content/uploads/2021/11/tamdid_sanavat.docx
https://irantahsil.org/wp-content/uploads/2021/11/tamdid_sanavat.docx


شمول  سالگی مجاز به تحصیل در مقطع متوسطه م ۲۰در نظر داشته باشید که تا سن 

است. دانشجویان ایرانی که خارج از کشور اقامت می کنند با در دست داشتن تمدید  

معافیت تحصیلی برای دانشجویان خارج از کشور از مقطع متوسطه فارغ التحصیل شده 

اند در صورتی که در یکی از دانشگاه های مورد تایید وزارت علوم پذیرفته شوند با شرط  

ز فارغ التحصیلی آن ها نگذشته باشد می توانند با مراجعه به  اینکه بیشتر از یک سال ا

یکی از نمایندگی های جمهوری اسالمی ایران در کشور مذکور نسبت به اخذ معافیت خود  

 .اقدام کنند

باید دقت داشته باشید که سازمان نظام وظیفه عمومی ناجا هر ساله قوانین تصویب شده را  

انشجویان محصل در دانشگاه های خارج از کشور باید  به همین منظور د تغییر می دهد. 

برای تمدید معافیت خود از آخرین اطالعیه ها و اخبارهای سازمان نظام وظیفه مطلع 

 .شوند. زیرا ممکن است با مشکل مواجه شده و توانند برای تمدید معافیت خود اقدام کنند

 درخواست معافیت تحصیلی دانشجویان 

شرایط مهلت یک ساله سربازی + تمدید معافیت، برای درخواست  معافیت تحصیلی  

شرایط و قوانین خاصی وجود دارد، چرا که دانشگاه ها پیش از ثبت نام   دانشجویان

 .دانشجویان آقا، باید از وضعیت خدمت وظیفه ی سربازی آن ها مطلع شوند 

برای اینکار مشمولین باید برای درخواست معافیت تحصیلی مراحل زیر را طی کرده تا  

ود ادامه دهندبدون مشکلی بتوانند در دانشگاه ها ثبت نام کرده و به تحصبل خ . 

 

 

و  شرایط نظام وظیفه برای کنکور   جهت اطالع از  شرایط انصراف از دانشگاه و سربازی

 .بر روی لینک قرمز کلیک نمایید مجدد 

 

 

 

 ثبت درخواست معافیت تحصیلی دانشجویان 

مراجعه دانشجویان به همراه گواهی پایان دوره مقطع قبلی خود به دانشگاه و دریافت  ●

 برگه معافیت تحصیلی خود را از دانشگاه 

https://irantahsil.org/%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/
https://irantahsil.org/%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/
https://irantahsil.org/%d8%a7%d9%86%d8%b5%d8%b1%d8%a7%d9%81-%d8%a7%d8%b2-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d9%88-%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-%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/


مشمول باید در این مرحله به دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی مراجعه کرده و برگه   ●

همراه مدارک شناسایی تحویل دهدمعافیت خود را به  . 

۱۰انجام ثبت درخواست معافیت تحصیلی مشمول توسط دفاتر پلیس +  ●  

 مورد بررسی قرار گرفتن شرایط مشمول توسط سازمان نظام وظیفه عمومی ناجا ●

صادر شدن مجوز ثبت نام دانشجو در دانشگاه مورد نظر توسط دفاتر خدمات   ●

 .الکترونیک انتظامی

یا نیمسال تحصیلی دوم سال   موالنی که برابر ضوابط قانونی برای تکمیل ظرفیتکلیه مش

( مهلت  1400مهرماه   30اند نیز صرفاً تا پایان مهرماه ))بهمن ماه( پذیرفته شده 1400

معرفی دارند تا ضمن معرفی خود و تعیین تکلیف خدمتی، در صورت تمایل و با ارائه  

اکز آموزش عالی در نیمسال دوم پس از دریافت برگ  ها و مرگواهی قبولی در دانشگاه

مند شوندآماده به خدمت از تسهیالت تمدید تاریخ اعزام تا زمان الزم بهره . 

توانند از طریق پایگاه  جهت کسب اطالعات بیشتر می های آن هامشموالن و خانواده

، سامانه تلفنگویا به شماره  www.vazifeh.police.irاطالعرسانی سازمان به نشانی 

رسان سروش به نشانی یا کانال سازمان در پیام 096480   khabaresarbazi@   از

مربوطه مطلع شوند  اخبار آخرین . 

 

 خالصه مطالب 

تمدید   + 1401 شرایط مهلت یک ساله سربازیدر این مقاله سعی بر آن شده است تا 

برای شما عزیزان به صورت کامل شرح دهیم. چنانچه پس از خواندن این  معافیت را 

+ تمدید معافیت   1401مقاله، مجددا سوال یا ابهامی در شرایط مهلت یک ساله سربازی 

برای شما عزیزان پیش آمد، می توانید پاسخ سواالت خود را از طریق  مشاوره نظام  

 .با کارشناسان مجرب ایران تحصیل دریافت نمایید وظیفه آنالین

 

جهت اطالع از شرایط مهلت یک ساله سربازی + تمدید معافیت با مرکز مشاوره ایران  

 .تماس حاصل فرمایید  تحصیل

 (تماس از استان تهران) 9099072952تماس از سراسر کشور و  9099072952

شب حتی ایام    1صبح الی  8تماس از طریق تلفن ثابت بدون گرفتن کد پاسخگویی از 

 تعطیل 

http://www.vazifeh.police.ir/
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/
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/
https://irantahsil.org/
https://irantahsil.org/


 

 


