
 مقررات امور ثبت نام و نظام وظيفه

 :دارك جهت ثبت نام و تشكيل پروندهم .1

 :ديپلم نظام قديم و ريزنمرات چهارساله دبيرستان، / ديپلم و مدرك پيش دانشگاهي نظام سالي  مقطع كارشناسي

، دبيرستان /شناسنامهواحدي ، كارنامه سه ساله دبيرستان، / ديپلم نظام جديد سال دوازدهم به همراه كارنامه سه ساله 

  كارت ملي، عكس، و مشخص شدن نظام وظيفه جهت آقايان

 : حوزه علميه، شناسنامه  يا پاسپورت تحصيلي ، كارت ملي ، عكس،  2مدرك ليسانس يا سطح  مقطع كارشناسي ارشد

 مشخص بودن وضعيت نظام وظيفه جهت آقايان

 : شناسنامه ، كارت ملي ، عكس ، و مشخص شدن نظام  مدرك كارشناسي ارشد ، مدرك كارشناسي ، مقطع دكتري

 آقايان ، فرم گذراندن نمره تافلوظيفه جهت 

  در مقاطع مختلف مانند  بدون آزمون و به صورت معرفي از سوي وزارت علوم : يخارج دانشجويانپذيرش

ت د تمديد امور مهاجرمدارك باال به عالوه پاسپورت تحصيلي با ويزاي اقامت تحصيلي كه هر ساله مي بايست مور

 .ناجا قرار گيرد

 مدارك مانند مدارك ذكر  هاي داخلي : پذيرش دانشجو به صورت انتقال از دانشگاههاي خارج كشور به دانشگاه

معتبر بودن دانشگاه مبدع،  نداشتن وقفه تحصيلي  بيش از يك و نيم سال، داشتن  شده جهت مقاطع مختلف به عالوه :

  بر حضور داشتن دو نيم سال در دانشگاه مبدا، موافقت وزارت علوم با انتقالگواهي تحصيلي مبني 

 عيناً مانند مدراك ذكر شده باال به عالوه ثبت نام در سايت سازمان سنجش و ارائه  ر مقاطع باالتر :پذيرش ممتازين د

 .ه باشدمدارك ممتازي در مقطع قبلي. ضمنا حداكثر دوسال از فراغت از تحصيل مقطع قبلي گذشت

 

 .دور گواهي دانشجويي منوط به اخذ واحد در ترم مورد تقاضا مي باشدص .2

قبول شدگان با سوابق تحصيلي پس از احراز شرايط توسط بخش پذيرش جهت ثبت نام و تشكيل پرونده مي بايست به  .3

 .امور ثبت نام مراجعه كرده و كد دانشجويي دريافت نمايند

 .ال تحصيلي و پس از اخذ واحد صورت مي پذيردمديد كارت دانشجويي در هر نيمست .4

قبول شدگان عالوه بر ثبت نام الكترونيكي در موعد مقرر مي بايست جهت تشكيل پرونده به بخش ثبت نام دانشگاه  .5

 .مراجعه نمايند عدم حضور به منزله انصراف مي باشد

ال تحصيلي بوده اند به شرط اينكه كمتر از يكسآن دسته از فارغ التحصيالني كه در مقطع قبلي واجد شرايط اخذ معافيت  .6

 دبه ثبت نام در مقطع جديد مي باشناز زمان فراغت از تحصيل آنها در مقطع قبلي نگذشته باشد مجاز 

سال و مقطع دكتري  3سال ، مقطع كارشناسي ارشد  5حداكثر زمان استفاده از معافيت تحصيلي جهت مقطع كارشناسي   .7

 .سال مي باشد 5



ش سنوات تحصيلي به صورت محدود و پس از راي كميسيون افزايش سنوات و يا موارد خاص با ادامه تحصيل افزاي .8

 .دانشجو همچنين ارجاع درخواست به معاونت وظيفه عمومي صورت مي پذيرد

 .دانشجويان اتباع خارجه بالفاصله پس از تغيير تابعيت مي بايست نسبت به اخذ معافيت تحصيلي اقدام نمايند .9

هرگونه خروج از كشور دانشجويان مشمول پس از اخذ معافيت تحصيلي امكان پذير بوده مشروط به اينكه در سامانه نظام  .11

 .وظيفه درخواست داده كه پس از تاييد كارشناس نظام وظيفه اجرايي مي گردد

 .وظيفه برسد ورود به كشور مي بايست حتما در سايت نظام وظيفه ثبت گرديده و به تاييد كارشناس نظام  .11

 .هر گونه وديعه گذاري جهت خروج از كشور پس از تاييد كارشناس نظام وظيفه اجرائي مي گردد  .12

جهت اخذ و تمديد پاسپورت مي بايست به كارشناس مشمولين مراجعه و پس از ثبت در سامانه ناجا و تاييد كارشناس  .13

 .مذكور اقدام گردد

 .ام زدن سند محضري نياز به اخذ گواهي دانشجويي مي باشدجهت اخذ گواهي نامه رانندگي ، همچنين بن .14

پس از فراغت از تحصيل ، انصراف ، اخراج مشمول مي بايست بالفاصله جهت اخذ فرم لغو معافيت تحصيلي به كارشناس  .15

 .مربوطه مراجعه نمايد

 .شودهرگونه تغيير رشته مي بايست به با نامه نگاري به اطالع معاونت وظيفه عمومي رسانده  .16

دانشجويان انتقالي پس از موافقت و انتقال دائم به دانشگاه مقصد جهت انجام امور معافيت تحصيلي به معاونت وظيفه  .17

 .عمومي ارجاع داده مي شوند


