
از جمله دغدغه های افرادی است که عالقه مند به تحصیل همزمان در زمان اعزام به  کنکور ارشد حین سربازیشرکت در 

سربازی هستند، بسیاری از افراد عالقه مند هستند تا عالوه بر شرکت در خدمت سربازی با رفتن به جلسه کنکور درس 

رخی از موارد هستند که در ادامه به خود را هم به صورت همزمان جلو ببرند، افراد برای انجام این کار نیازمند انجام ب

 .طور کامل به آن خواهیم پرداخت

افراد برای شرکت در کنکور ارشد در زمان سربازی می توانند اقدام به ثبت نام در کنکور کنند و در صورت قبولی ایست 

و بعد از اتمام فرایند تحصیلی خدمت بگیرند، در این مواقع فرد باید درس خود را تا مقطعی که مد نظر او می باشد جلو ببرد 

خود اقدام به ادامه خدمت سربازی کند، در زضمن در صورتی که فرد اقدام به انجام این کار کند بعد از بازگشت به سربازی 

 .ترفیع خواهد گرفت و خدمات خود را تا پایه باالتری می تواند ادامه دهد

  

کنکور ارشد در زمان خدمت سربازی به طور کامل و همراه با کاربران گرامی، برای کسب اطالع از نحوه شرکت در 

تماس بگیرید و از راهنمایی مشاوران  راهنمایی های شخصی می توانید با شماره های مرکز مشاوره تلفنی ایران تحصیل

 .این مرکز بهره مند شوید

  

ارشد در حین سربازی  شرایط شرکت در کنکور  
ح داده شد افراد می توانند بدون چون و چرایی )در صورت دانشجوی انصرافی نبودن( اقدام به ثبت نام در همانطور که شر

کنکور ارشد کنند و در صورتی که قبول شدند ایست از خدمت بگیرند، ایست از خدمت به دلیل ادامه تحصیل به این شکل 

د نظر خود نیازی به خدمت ندارد و بعد از اتمام تحصیل می است که فرد در طی فرایند آن تا زمان اتمام فرایند تحصیلی م

 .تواند مجددا برای تکمیل فرایند سربازی خود بازگردد

البته که امکان انجام این کار برای همگی افراد وجود ندارد و تنها افرادی از این شرایط بهره مند خواهند بود که شرایط زیر 

 :را دارا باشند

داشته باشد اجازه دریافت ایست خدمت سربازی را نخواهد داشت در صورتی که غیبت  فرد  . 
اگر فرد بعد از پست کردن دفترچه سربازی از ورود به خدمت امتناع کرده باشد و یا از خدمت سربازی فراری  

 .شده باشد هم هرگز اجازه استفاده از این شرایط را نخواهد داشت
خدمت همزمان وجود ندارد و فرد برای تحصیل باید فرایند خدمت توجه داشته باشید که امکان تحصیل همزمان و  

 .سربازی خود را متوقف نماید
برای راحت تر شدن فرایند تحصیل آقایان در مقطع کارشناسی ارشد در این مواقع مدت زمان فراغت تحصیلی  

 .یکساله برای این افراد تا مقطع بعدی لحاظ نمی شود
مقطعی که مد نظر او می باشد حق دوری از خدمت دارد و بعد از اتمام فرایند فرد  فرد بعد از اتمام تحصیل خود تا 

 .باید در اسرع وقت به خدمت سربازی اعزام شود

  

/


 

  

 راهنمای شرکت در کنکور ارشد در حین زمان سربازی
ند نباشند نمی توانند اقدام طبق قانون ثبت نامی دانشگاه های جمهوری اسالمی ایران افرادی که از هیچگونه معافیتی بهره م

به ثبت نام در دانشگاه کنند مگر آنکه کارت پایان خدمت داشته باشند و یا خدمت سربازی آن ها در حال سپری شدن باشد، 

اما در نقطع مقابل هیچگونه محدودیتی برای شرکت در کنکور ارشد وجود ندارد، و هر کس با هر وظعیت نظام وظیفه ای 

ن مدارج تحصیلی الزم برای ثبت نام در کنکور( می تواند سر جلسه کنکور مقطع کارشناسی ارشد )در صورت طی کرد

 .حاضر شود

قبل از اینکه فرد برای ادامه تحصیل خود در مقطع دکتری به دنبال دریافت ایست خدمت باشد ابتدا باید به دنبال راهکاری 

باشد کنکور ارشد حین سربازیبرای شرکت در  . 

انجام این کار باید ابتدا در موعد مقرر اقدام به ثبت نام در این آزمون کندفرد برای   . 
 .در مرحله دوم فرد باید اقدام به دریافت مرخصی در روز کنکور و شرکت در آزمون خود نماید 

کند در صورتی که فرد در هر رشته ای قبول شود برای ادامه تحصیل خود در آن رشته می تواند اقدام به ثبت نام  

 .و معایت تحصیلی بگیرد
  .بعد از دریافت معافیت تحصیلی دانشگاه می توان اقدام به دریافت برگه ایست خدمت سربازی کرد 

  

 .با ما در ایران تحصیل همراه باشید خرید خدمت سربازی برای کسب اطالع از نحوه

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/


  

 شرکت در کنکور ارشد قبل از اعزام به خدمت سربازی
از جمله راه هایی که افراد مشمول به خدمت سربازی برای ادا تحصیل خود در مقطع کارشناسی ارشد دارند شرکت در 

باشد، در این مواقع فرد باید قبل از پست کردن دفترچه خود )در صورت کتنکور ارشد قبل از اعزام به خدمت سربازی می 

عدم اتمام گواهی اشتغال به تحصیل( در کنکور ثبت نام کند، در صورتی که فرد در کنتکور عملکرد مثبتی داشته باشد و در 

 .رشته مورد نظر خود قبول شود می تواند از نظام وظیفه مرخصی تحصیلی بگیرد

اشید که دقت در زمان بندی برای انجام این کار بسیار حائز اهمیت است، چرا که در صورت غیبت خوردن توجه داشته ب

 .شما نمی توانید از هیچ یک از مرایا و امکانات خود بهره مند شوید

  

 .با ما در ایران تحصیل همراه باشید تفاوت معافیت دائم و موقت برای کسب اطالع از

  

 

  

 انواع مختلف ایست خدمت

https://irantahsil.org/%d8%aa%d9%81%d8%a7%d9%88%d8%aa-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%81%db%8c%d8%aa-%d8%af%d8%a7%d8%a6%d9%85-%d9%88-%d9%85%d9%88%d9%82%d8%aa/


این اصطالخ و  زمانی که صحبت از دریافت ایست خدمت برای شرکت در کنکور سراسری می شود اغلب افراد نسبت به

انواع مختلف آن بی اطالع هستند، ایست خدمت دارای دو نوع مختلف می باشد که یکی از آن ها در زمان فوریت های 

 .پزشکی و دیگری در زمان نیاز به ادامه تحصیل به افراد واجد شرایط اهطا خواهد شد

موقت است که در زمان بروز مشکل و بیماری  ایست خدمت پزشکی به معنای همان معافیت پزشکی سربازی 

)مدت طول درمان در این مواقع جزو خدمت  ماه به سرباز اعطا خواهد شد. ۶های طول درمان دار تا سقف 

 محسوب می شود(
ایست خدمت نوع دوم زمانی است که فرد در طول خدمت خود اقدام به شرکت در کنکور ارشد می کند و برای  

ادامه تحصیل خود ادامه حضور در خدمت سربازی را ندارد، در این مواقع فرد می تواند اقدام به ادامه تحصیل 

د از اتمام تحصیل خود به خدمت سربازی بازگردد و و باقی مانده خدمت خود را انجام دهخد، توجه خود کند و بع

داشته باشید که این نوع از ایست سربازی تاثیری روی مدت سربازی فرد ندارد و فرد بعد از بازگشت باید باقی 

  .مانده خدمت را به طور کامل طی کند

  

 .با ما در ایران تحصیل همراه باشید معایب معاف از رزم برای کسب اطالع از

  

 تاثیر معافیت تحصیلی مقطع ارشد در خدمت سربازی

ت سربازی به دانشگاه مراجعه می کنند و در آن ثبت نام می کنند عمال از معافیت وقتی که افراد در زمان ایست خدم

تحصیلی بهره مند می شوند که آن ها را نسبت به شرکت در خدمت سربازی بی نیاز خواهد کرد، اما بعد از طی کردن مدت 

رددتحصیلی خود و اتمام معافیت تحصیلی فرد موظف است تا به محل خدمت سربازی خود بازگ . 

در طول مدتی که فرد مشغول به تحصیل می باشد می تواند از ایست خدمت بهره مند گردد، و بدون ایجاد هیچگونه مشکلی 

 .اقدام به تحصیل نماید

  

https://irantahsil.org/%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%81%db%8c%d8%aa-%d8%b3%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d9%be%d8%b2%d8%b4%da%a9%db%8c/
https://irantahsil.org/%d9%85%d8%b9%d8%a7%db%8c%d8%a8-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%81%db%8c%d8%aa-%d8%a7%d8%b2-%d8%b1%d8%b2%d9%85/


 

  

 تحصیل همزمان با خدمت سربازی در مقطع ارشد

در سال های اخیر یک تبصره همانطور که ذکر شد امکان تحصیل در مقطع ارشد برای سربازان مقدور نمی باشد، اما 

اضافه شده که تحصیل همزمان برای سربازان را تا حدودی مقدور کرده است، طبق این تبصره افراد در صورت ثبت نام 

در دانشگاه های علمی و کاربردی به صورت محدود و در واحد هایی مشخص می توانند فرایند تحصیلی خود را به صورت 

مایندهمزمان با سربازی پیگیری ن . 

الزم به ذکر است که به غیر از دانشگاه های فنی حرفه ای )آن هم در تعداد واحد های بسیار محدود( امکان تحصیل در هیچ 

 .دانشگاه دیگری به صورت همزمان با سربازی وجود ندارد و نخواهد داشت

  

  

 خالصه مطلب

ایان مشمول به خدمت سربازی که قصد ادامه از جمله مواردی است که برای اق کنکور ارشد حین سربازیشرکت در 

تحصیل دارند نگرانی های بسیاری را ایجاد کرده است، اما بر خالف سالهای گذشته که فرد تحت هیچ شرایطی نمی توانست 

بعد از اعزام به خدمت سربازی اقدام به شرکت در کنکور و ادامه تحصیل کند در حال حاضر شرایط به کل متفاوت می 

با دریافت ایست خدمت این امکان وجود داردباشد و  . 



در صورت اقدام به دریافت ایست خدمت فرد مادامی که در ثبت نام دانشگاه می باشد نیازی به مراجعه به محل خدمت ندارد 

و در زمان اتمام تحصیل باید برای اتمام مدت تحصیلی خود بازگردد، عالوه بر این تحصیل در مقطع ارشد به صورت 

ان در حین سربازی امکان پذیر نمی باشدهمزم . 
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