
 1393ضوابط ثبت نام مشموالن در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي 

با توجه به حذف شرط پذيرش دانشجو در دانشگاه ها از طريق آزمون سراسري، لذا صدور معافيت تحصيلي براي دانشجويان  -1
پذيرفته شده در تمام دوره هاي تحصيلي داراي مجوز از شوراي گسترش آموزش عالي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري بالمانع 

  ميباشد.
وره هاي پودماني، فراگير، بين الملل، مجازي و ساير مقاطع تحصيلي بدون آزمون مجاز بوده و بنابراين تحصيل دانشجويان در د

  باشند. داوطلبان صرفاً با اعالم پذيرش از سوي دانشگاه و در صورت نداشتن غيبت، واجد شرايط بهره مندي از معافيت تحصيلي مي
دون آزمون، تاريخ ثبت نام در دانشگاه مي باشد. البته در موارد مبناي پذيرش در دانشگاه ها چه با شركت در آزمون و چه ب -2

  خاص به جهت مساعدت به دانشجو، تاريخ اعالم قطعي قبولي از سوي سازمان سنجش نيز مي تواند مبناي پذيرش قرار گيرد.
فارغ التحصيل شده  1392 كليه دانش آموزاني كه قبل از سن مشموليت و يا در سن مشموليت و در ماه هاي خرداد و تير سال -3

منعي نداشته و بايد پس از اخذ برگ درخواست معافيت تحصيلي از دانشگاه، به يكي از  1393اند جهت تحصيل در دانشگاه از مهر 
  مراجعه نمايند. 10دفاتر پليس +

سالگي تمام  18ه سن منظور از فراغت قبل از سن مشموليت در اين بند اين است كه دانش آموز در سالي كه طي آن سال ب -
  )18رسد فارغ التحصيل شود.(سال تولد+ مي

: مشموالني كه درخواست اعزام به خدمت داده و براي آنان برگ اعزام صادر شده و خود را در موعد مقرر براي اعزام معرفي 1تبصره 
  ننموده اند غايب محسوب شده و شرايط ادامه تحصيل نخواهند داشت.

) يا قبل از آن در مقطع ديپلم يا پيش دانشگاهي فارغ التحصيل شده 17سالگي (سال تولد+ 17كه در سن  : دانش آموزاني2تبصره 
ماهه معرفي،  6ماه مهلت معرفي خواهند داشت و چنانچه در مهلت  6سالگي تمام،  18) قانون پس از رسيدن به 19اند برابر ماده (

  تحصيلي را خواهند داشت. در دانشگاه پذيرفته شوند شرايط استفاده از معافيت

فارغ التحصيالن ديپلم يا پيش دانشگاهي، متولدين سالهاي قبل چنانچه ديپلم شاخه فني حرفه اي و كارودانش را حداكثر تا  -4
سالگي و به صورت حضوري به اتمام رسانده باشند با رعايت ساير ضوابط، از  24سالگي و پيش دانشگاهي را تا پايان  22پايان 
  ت تحصيلي مقطع باالتر استفاده خواهند كرد.معافي

  باشند. دانشجويان اخراجي تا پايان خدمت يا اخذ معافيت دائم، از نظر مقررات نظام وظيفه مجاز به ادامه تحصيل نمي -5
انشگاه و به بعد برابر جدول ذيل مي باشد و د 1390ميزان سنوات تحصيل در مقاطع مختلف براي دانشجويان ورودي مهر سال  -6

 موظف است هنگام ثبت نام، مشموالن را نسبت به آن توجيه نمايد.

 

  

 ميزان سنوات نام مقطع

 سال 2.5 كارداني



  
 

 

 

 

: در مواقع ضروري و با تشخيص و اعالم كميسيون موارد خاص دانشگاه به وظيفه عمومي، حداكثر يك سال به مدت هاي 1تبصره
  اضافه خواهد شد.6تحصيل اعالم شده در بند 

) قانون خدمت وظيفه 35و به بعد كه در مهلت معرفي فارغ التحصيل مي گردند برابر ماده(1390:دانشجويان ورودي مهر2تبصره 
  عمومي شرايط از معافيت تحصيلي براي مقاطع باالتر را نخواهند داشت.

سته باالتر بوده وشرايط ادامه تحصيل فارغ التحصيالن مقطع كارداني و كارشناسي صرفا مجازبه شروع به تحصيل در مقطع ناپيو -7
در مقطع پيوسته باالتر را نخواهند داشت مگر رشته هايي كه با تاييد وزارت علوم يا بهداشت فاقد مقطع نا پيوسته باالتر باشند كه 

  دراين صورت سنوات تحصيل طي شده مقطع قبلي در سنوات مقطع جديد لحاظ خواهد شد.

در صورتي كه در مقاطع كارشناسي و باالتر پذيرفته شوند به شرط نداشتن غيبت اوليه ،برابرروش سربازان وظيفه حين خدمت  -8
  مربوط از معافيت تحصيلي برخوردار خواهند شد.

  تبصره:ترخيص سربازان جهت تحصيل در مقطع كارداني مجاز نمي باشد.

ا انصراف مستثني بوده ودر صورت نداشتن غيبت سربازان حين خدمت از شرط عدم گذشت بيش از يكسال از تاريخ فراغت ي -9
  واحراز سايرشرايط ،پس از ترخيص از خدمت ،از معافيت تحصيلي برخواردار خواهند شد.

تحصيل هم زمان با انجام خدمت سربازي در هيچ يك از مقاطع تحصيلي مجاز نبوده و براي اينگونه دانشجويان معافيت  -10
  تحصيلي صادرنخواهدشد.

جوياني كه تمايل به انصراف وشروع به تحصيل مجدد دارند،در طول دوره هاي تحصيلي (از ديپلم تا دكتري)فقط يكبار دانش -11
مجاز به انصراف در سنوات قانوني (سنوات اوليه تحصيل)بوده و حداكثر تا يكسال بعد از تاريخ انصراف مي توانند مجدداشروع به 

  طع پايين تر نيز منعي نخواهد داشت .تحصيل نمايند.اينگونه دانشجويان در مق

به بعد بوده وافرادي كه قبل از اين تاريخ انصراف داده باشند جزيكبار انصراف آنان  22/08/1390تذكر:مالك انصراف از تاريخ 
  محسوب نخواهدشد.

ين تر مي شوند در حكم دانشجويان مقاطع كارشناسي و باالتر كه پس از انصراف ،موفق به دريافت مدرك تحصيلي مقطع پاي -12
فارغ التحصيل بوده و به عنوان دانشجوي انصرافي محسوب نمي شوند.بنابراين چنانچه مدرك اخذ شده،در سنوات مجازتحصيل 

 سال 3 كارشناسي ناپيوسته

 سال 5 كارشناسي پيوسته

 سال 6 كارشناسي ارشد پيوسته

 سال 3 كارشناسي ارشد ناپيوسته

 سال 8 دكتري پزشكي پيوسته

 سال 6 دكتري تخصصي



همان مقطع يعني مقطع پايين تر به مشمول تعلق گرفته باشد،ادامه تحصيل وي در مقطع باالتر بالمانع است ،در غير اين صورت 
  تحصيل در مقطع بعدي نخواهد شد.مشمول مجاز به 

مثال:چنانچه مشمولي در دوره كارشناسي ثبت نام وپس از گذشت سه سال،از تحصيل انصراف داده ومدرك كارداني توسط دانشگاه 
به وي اعطاشود مجاز به تحصيل در مقطع باالتر مي باشدليكن چنانچه سنوات تحصيل اين مشمول از سه سال بيشتر گرددوي 

  صيل در مقطع باالتررااز دست خواهدداد.شرايط تح

باشند، مادامي كه  طالب حوزه هاي علميه كه داراي معافيت تحصيلي حوزوي (كارشناسي ناپيوسته)از سوي وظيفه عمومي مي -13
يت توانند بدون اخذ معاف اشتغال به تحصيل آنان در حوزه از سوي مركز مديريت حوزه علميه استان محل تحصيل تاييد شود مي

تحصيلي دانشجويي،در دانشگاه تحصيل نمايند و درصورتي كه معافيت تحصيلي حوزوي آنان به هر دليل لغو گردد مجاز به ادامه 
تحصيل در دانشگاه نبوده و مي بايست مراتب جهت تكليف به وظيفه عمومي محل تحصيل اعالم گردد.دانشگاه موظف است 

  ه را در ابتداي هرسال تحصيلي كنترل و از مراجع ذيربط استعالم نمايد.اعتبارمعافيت تحصيلي طالب حوزه هاي علمي

در صورتي كه دانشجويان قبل از ثبت نام در دانشگاه ،در مراحل رسيدگي به معافيت پزشكي قرار داشته باشد،ادامه رسيدگي  -14
  به در خواست پزشكي وي بالمانع است.

وقبل 1342سال تمام مي باشند(متولدين نيمه اول 50همچنين افرادي كه داراي دارندگان كارت معافيت دائم وپايان خدمت  -15
  از آن ) جهت ثبت نام نيازي به اخذ معافيت تحصيلي ندارند.

دارندگان معافيت موفت (پزشكي وكفالت)مي تواننددر طول مدت اعتبارمعافيت،به تحصيل اشتغال يابند ليكن ادامه تحصيل  -16
  ار معافيت موقت،منوط به داشتن شرايط وصدور معافيت تحصيلي خواهد بود.آنان پس از اتمام اعتب

متعهدين به خدمت در سازمان هاي دولتي وكاركنان رسمي نيروهاي مسلح در صورت ارائه گواهي اشتغال به خدمت و  -17
  دارند.موافقت از سازمان مربوط مي توانند در دانشگاه ثبت نام نموده ونياز به اخذ معافيت تحصيلي ن

به اتمام مي رسد در صورت موافقت دانشگاه مي توانند شروع  30/11/1392سربازاني كه خدمت دوره ضرورت آنها حداكثر تا  -18
به تحصيل خود را تا اتمام خدمت به تعويق بياندازند. بديهي است اشتغال به تحصيل آنان با ارائه كارت پايان خدمت يا گواهي اتمام 

  ي نيروهاي مسلح امكان پذير مي باشد.خدمت صادره از سو

تغيير رشته و انتقال دانشجويان به دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي ديگر براساس مقررات آموزشي مربوط و با رعايت  -19
  شرايط ذيل امكان پذير خواهد بود.

  مون) باشد.الف) بدون انصراف از تحصيل قبلي و بدون شركت مجدد در آزمون يا پذيرش جديد(بدون آز

ب) تغيير رشته و انتقال در همان مقطع صورت گرفته باشد. تغيير رشته به مقطع پايين تر در چهارچوب سقف سنوات تحصيلي 
  مربوط بالمانع است.

  ج) امكان فراغت از تحصيل در سقف مجاز سنوات تحصيلي وجود داشته باشد.



و با اعالم نتايج قبولي رشته هاي نيمه متمركز از سوي سازمان  دانشجوياني كه پس از شروع به تحصيل در نيمسال اول -20
سنجش، در نيمسال دوم پذيرفته مي شوند در حكم دانشجويان انتقالي بوده و نيازي به انصراف ندارند. معافيت تحصيلي اين دسته 

، تغيير رشته توام با انتقال و تغيير از دانشجويان با احتساب سنوات طي شده، به مقطع جديد تبديل خواهد شد. در اينگونه موارد
  مقطع بالمانع بوده مشروط به اينكه اين افراد در يك آزمون شركت كرده و پذيرفته شده همان آزمون باشند.

 


