دانشجویانی که تاکنون نسبت به دریافت معافیت تحصیلی اقدامی نکردهاند(به جز دانشجویانی که نحوه پذیرششان به موسسه بدون
کنکور بوده است) حداکثر تا  59/51/59به آموزش موسسه جهت دریافت معافیت تحصیلی اقدام نمایند .در غیراینصورت موسسه
هیچگونه مسئولیتی نسبت به غیبت و اضافهخدمت مشموالن خدمت سربازی ندارد.

فرایند اخذ معافیت تحصیلی دانشجویان
فرایند بازگشت به تحصیل مشموالن انصرافی از دانشگاهها
به شرط :
)5

عدم انصراف از تحصیل برای دومین مرتبه.

)2

عدم اخراج یا ترک تحصیل منجر به اخراج .

)3

عدم قرار گرفتن در سنوات ارفاقی.

)4

عدم گذشت بیش از یکسال از تاریخ انصراف.

بازگشت به همان دانشگاه ،همان مقطع و همان رشته جهت ادامه تحصیل قبلی به شرط :
)5

عدم اعزام بخدمت مشمول.

)2

ارائه موافقت کمسیون موارد خاص دانشگاهها مبنی بر بازگشت به تحصیل مشمول به وظیفه عمومی محل تحصیل .
·

احیای معافیت تحصیلی و مجوز اعاده (بازگشت)به تحصیل

·

در صورتی که مشمول پس از انصراف تقاضای معافیت پزشکی داده و سرباز شناخته شده باشد ،پس از اعاده
به تحصیل تا پایان تحصیل مجازبه تحصیل مجدد پس از انصراف از تحصیل نخواهد بود .

ارائه پذیرش مجدد از دانشگاه به شرط :

)5

عدم پذیرش در مقطعی که قبال از آن مقطع فارغ التحصیل شده است .

)2

در صورتیکه مشمول پس از انصراف تقاضای معافیت پزشکی داده و سرباز شناخته شده باشد  ،پس از اعاده به تحصیل
،تا پایان تحصیل مجاز به تحصیل مجدد پس از انصراف از تحصیل نخواهد بود.
·

صدور معافیت تحصیلی

زمان مجاز برای تحصیل در مقاطع مختلف بر اساس جدول زیر میباشد .بدیهی است درصورتیکه مدت تحصیل دانشجویان از
زمان مجاز بیشتر شود میبایست حداکثر یک ماه پس از پایان مهلت مقرر نسبت به تمدید معافیت تحصیلی و اخذ موافقتنامه
ادامه تحصیل از پلیس  51+اقدام نمایند.
سقف سنوات مجاز تحصیل در دانشگاهها

ردیف

مقطع تحصیلی

حداكثر مدت مجاز براي تحصیل به سال

5

کاردانی

2/9

2

کارشناسی ناپیوسته

3

3

کارشناسی ارشد ناپیوسته

3

 4کارشناسی پیوسته

9

درمواردی که دانشجو در سنوات قانونی مقرر نتواند تحصیل خود را به اتمام برساند  ،با تشخیص واعالم کمیسون موارد خاص
دانشگاه های مربوط و صرفا جهت فراغت در آن مقطع ،و موافقت وظیفه عمومی حداکثر یکسال به مدت فوق اضافه می شود .

شرایط ادامه تحصیل فارغ التحصیالن مقطع كاردانی و باالتر در دانشگاهها
قبل از اعزام بخدمت :حداکثر بیش از یکسال از فراغت مقطع قبلی نگذشته باشد .
بعد از اعزام بخدمت  :در صورت نداشتن غیبت و پذیرش در دانشگاه در مقطع باالتر  ،مجاز به ترخیص از خدمت جهت ادامه
تحصیل می باشد.

شرایط ادامه تحصیل مجدد مشموالن اخراجی و یا انصرافی از دانشگاهها
مشموالن اخراجی یا ترک تحصیل منجر به اخراجی از دانشگاهها (پس از ورود به سن مشمولیت) تا پایان خدمت مجاز به ادامه
تحصیل نمی باشند.
مشموالن انصرافی از دانشگاهها (پس از ورود به سن مشمولیت)  ،در صورتی که بعد از ورود به سن مشمولیت فقط یکبار انصراف
داده باشند و حداکثر یکسال از تاریخ انصراف بیشتر سپری نشده باشد  ،از کاردانی تا دکتری فقط یکبار مجاز به ادامه تحصیل در
همان مقطع یا مقطع پایین تر می باشند.
نکته :مشموالن ،مجاز به تحصیل مجدد در مقاطعی که قبال از آن مقطع فارغ التحصیل شده اند نمی باشند.
مثال :انصراف از مقطع کارشناسی ناپیوسته  ،در صورت داشتن شرایط ادامه تحصیل مجدد فقط مجاز به ادامه تحصیل در همان
مقطع می باشند و مجاز به ادامه تحصیل در مقطع کارشناسی پیوسته نیستند.
انتقال به دانشگاههاي داخل كشور
به شرط :
)5

عدم انصراف از دانشگاه مبدا.

)2

عدم قبولی مجدد در آزمون یا پذیرش مجدد.

)3

عدم تغییر در مقطع و رشته تحصیلی .

مشموالن دانشجو  ،در صورت ارائه موافقت دانشگاه مبدا و دانشگاه مقصد با رعایت شرایط فوق الذکر با لحاظ مدت سنوات تحصیلی
دانشگاه اولیه مجاز به انتقال می باشند .
نکته :انتقال به دانشگاههای خارج کشور مجاز نیست .

