


ضوابط و مقررات تحصیلی و خروج از کشور ویژه 

دانشجویان 

 معاونت وظیفه عمومی استان خراسان شمالی   



 
 : سن مشمولیت  -۱

 
کـه در شـمول ود هر فرد ذکور ایرانی از اول ماهی که طی ٓان به سن هجده سالگی تمام می رسد مشمول مقررات خدمت وظیفه عمومی است و مشـمول بـه کسـی گـفتـه مشـ

 .قانون خدمت وظیفه قرار گیرد
 

 .وارد سن مشمولیت می شود و باید وضعیت مشمولیت خود را مشخص کند ۹۵است از اول شهریور سال  ۷۷/۰۶/۱۵فردی که تاریخ تولد وی : مثال 
 

 متولد =  ۷۷/۰۶/۱۵                                                                                          
 سن مشمولیت=  ۹۵/۰۶/۰۱                                                                                          
 

صالحه  گاهتغییر سن معتبر نخواهد بود مگر در صورتی که اختالف سن واقعی با سن مندرج در شناسنامه به تشخیص کمیسیون مربوط که به ریاست قاضی داد : تبصره 
 سال باشد  ۵محل تشکیل می گردد بیش از 



 :سنوات قانونی -۲  
.سنوات تحصیلی مشموالن در مقاطع مختلف دانشگاهی به شرح ذیل است

 .وبعد ازآن می باشد٩٠سنوات تحصیلی فوق شامل دانشجویان ورودی مھر :تذکر

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مد ت مجاز سنوات تحصیلمقطع تحصیلی ردیف
سال ٢/۵کاردانی١
سال ٣کارشناسی ناپیوستھ ٢
سال  ۵کارشناسی پیوستھ ٣
 کارشناسی ارشد۴

ناپیوستھ
سال٣

کارشناسی ارشد ۵
پیوستھ 

سال۶

سال٨دکتری پزشکی پیوستھ ۶
سال ۶دکتری تخصصی٧



 :سنوات ارفاقی 
 ۱۰+یس پل دانشجویانی که در سنوات اولیه و مجاز تحصیلی موفق به اتمام تحصیل نشوند ، با موافقت کمیسیون موارد خاص دانشگاه و اعالم ٓان به دفتر

 . شهرستان محل تحصیل در صورت واجد شرایط شناخته شدن ، حداکـثر تا دو ترم مجوز سنوات ارفاقی به صورت مرحله ای برای ٓانان صادر خواهد شد
 :شرایط و ضوابط مربوط به سنوات ارفاقی

ا ت خدمدانشگاه ها موظفند حداکـثر ظرف مدت سه ماه از پایان سنوات اولیه نسبت به درخواست سنوات ارفاقی برابر فرم مربوط  مراتب را به دفاتر  -۱
 .الکـترونیک اعالم نمایند

در صورت موافقت کمیسیون موارد خاص دانشگاه با درخواست سنوات ارفاقی جهت مساعدت به دانشجویان امکان ثبت درخواست حداکـثر ظرف  -۲
ت عدم ثبت در این مدت به هیگ وجه سنوات ارفاقی به دانشجو تعلق نخواهد  ۶مدت  ماه پس از اتمام سنوات اولیه در دفاتر قابل انجام است درصور

 .گرفت 
عملی یا پایان ,اعم از واحدهای نظری (صرفا مشروط براین است که دانشجوتمامی واحدهای درسی,صدورمجوز ادامه تحصیل درترم دوم سنوات ارفاقی-۳

 %درغیر این صورت مجوز ترم دوم سنوات ارفاقی صادر نمی گردد.را انتخاب نموده و امکان فراغت از تحصیل در این ترم فراهم باشد...)نامه و



 :شرایط اعطای سنوات ارفاقی با توجه به مقطع تحصیلی
 :کاردانی و کارشناسی ناپیوسته -۱

 واحد باشد ۵۰به شرط ٓانکه واحدهای درسی گذرانده شده حداقل 
 :کارشناسی پیوسته -۲

 واحد باشد ۱۰۰به شرط ٓانکه تعداد واحدهای درسی گذرانده شده حداقل 
 
 واحد باشد ۱۸به شرط ٓانکه تعداد واحدهای گذرانده شده حداقل : کارشناسی ارشد ناپیوسته  -۳
 
 واحد باشد۱۵۰به شرط ٓانکه تعداد واحدهای گذرانده شده حداقل  :کارشناسی ارشد پیوسته  -۴
 
 واحد باشد ۱۸۰به شرط ٓانکه تعداد واحدهای درسی گذرانده شده ): حرفه ای(دکـترای پیوسته  -۵
 

 واحد باشد ۱۸به شرط ٓانکه تعداد واحدهای درسی گذرانده شده : دکـترای تخصصی ناپیوسته  -۶



:نحوه ادامه تحصیل دانشجویان در مهلت معرفی 
چنانچه دانشجو نتواند تا پایان یک سال سنوات ارفـاقی فـارغ   
التحصیل گردد صرفا در صورت داشتن پیشـرفت تحصـیلی در   
سنوات ارفاقی و امکان فراغت از تحصیل طی مهلت معرفی بـا  
درخواست دانشگاه و ثبت در دفاتر خدمات الکترونیـک مجـوز   
ادامه تحصیل به صورت هوشمند صادر میگـردد بـدیهی اسـت    
درصورت عدم معرفی مشمول در این بازه زمانی وي وارد غیبت 

.خواهد شد 



 :نکاتی درخصوص فارغ التحصیالن سنوات عادی و ارفاقی 
  التحصیل فارغ تحصیلی مجاز درسنوات که ها دانشگاه التحصیالن فارغ - 1

  به باشد سال اول ماهه شش در آنان فراغت تاریخ که صورتی در میگردند
 معرفی مهلت بعد سال شهریور تا و بوده ماه شهریور التحصیالن فارغ منزله
.دارند

  به میگردند التحصیل فارغ تر پایین مقطع یک با که انصرافی دانشجویان-2
  فارغ ) تر پایین مقطع همان ( شده اخذ مقطع اولیه درسنوات که شرطی
  ناپیوسته مقطع در تحصیل ادامه به مجاز فقط صورت دراین گردند التحصیل
. بود خواهند باالتر
 سال2/5از پس انصراف درصورت پیوسته کارشناسی مقطع دانشجوي: مثال

  حائز)کاردانی(معادل مدرك وگرفتن شده قید درمقطع تحصیل به ازشروع
باشد می تحصیل ادامه شرایط

 تحصیل از فراغت به موفق ارفاقی  سنوات پایان تا حداکثر دانشجو چنانچه -3
  پذیرش صورت در و بود خواهند برخوردار معرفی مهلت سال یک از گردند
  دهند تحصیل ادامه میتوانند باالتر مقطع در



فارغ التحصیالن مقطع کاردانی و کارشناسی صرفا مجاز به  -4
شروع به تحصیل در مقطع ناپیوسته باالتر بوده و شرایط ادامـه  
تحصیل در مقطع پیوسته باالتر را نخواهند داشـت مگـر رشـته    
هایی که با تایید وزارت علوم یا بهداشت فاقد مقطـع ناپیوسـته   

.باالتر باشند 
دانشجوي فارغ التحصیل مقطع کاردانی مجاز به شـروع  : مثال

به تحصیل در مقطع کارشناسی پیوسته نمی باشد  



 
 

 :ضوابط و مقررات مربوط به مهلت معرفی دانشجویان  

برابــر ٓایــین نامــه اجرایــــی معافیــت تحصــیلی ،فــارغ التحصــیل شــدن در مهلــت یــک ســاله معرفــی، مجــوزی بــرای 

صدور معافیت تحصیلی در مقطع باالتر نخواهد بود بنابراین چنانچه دانشجو در مهلت معرفی فارغ التحصیل 

 .گردد به هیچ وجه حق ادامه تحصیل در مقطع باالتر را ندارد

 : تبصره

چنانچـــه در مهلـــت یکســـاله معرفـــی فـــارغ التحصـــیل شـــوند مشـــروط بـــه  ۹۰صـــرفا دانشـــجویان ورودی ماقبـــل 

 .نداشتن غیبت می توانند در مقطع باالتر ادامه تحصیل دهند 



 :انصراف از تحصیل دانشجویان

از دیـپلم ( دانشجویانی که تمایل به انصراف و شروع بـه تحصـیل مجـدد دارنـد در طـول تحصـیالت دانشـگاهی  

فقط یک بار مجاز به انصراف میباشـند مشـروط بـر اینکـه در سـنوات اولیـه تحصـیلی انصـراف داده و ) تادکـتری 

 .از زمان انصراف تا شروع به تحصیل مجدد بیش از یک سال سپری نشده باشد 

انصـراف ۱۳۹۵/۰۶/۳۱میبایسـتی تـا تـاریخ ۱۳۹۰/۰۷/۰۱دانشجوی مقطـع کارشناسـی پیوسـته ورودی :مثال

 داده تا حائز شرایط ادامه تحصیل بدون احتساب سنوات تحصیلی مقطع انصرافی قرارگیرند

 معافیت تحصیلی مجدداصادرمیگردد:نکـته



              

 :اخراجی یا انصرافی دانشجویان تحصیل به بازگشت

 چنانچه نمایند می تحصیل ترک یا دهند می انصراف یا میشوند اخراج که دانشجویانی تحصیلی معافیت  

 نمایند تحصیل به بازگشت رشته و مقطع همان در تحصیل ،اخراج،ترک انصراف تاریخ از سال یک ظرف

 .یابد می استمرار  ذیل شرایط با استانی خاص موارد کمیسیون درخواست با مورد حسب

 

 .باشد نشده سپری  سال یک از بیش ٓانها تحصیل ،اخراج،ترک انصراف تاریخ از -۱



 

 .در سنوات اولیه تحصیل انصراف ،اخراج،ترک تحصیل داده باشند  -۲

 .به خدمت اعزام نشده باشند  -۳

 .وجود داشته باشد) ارفاقی+اولیه ( امکان فراغت در سقف مجاز سنوات تحصیلی  -۴

بــه بعــد صــرفا یــک بــار میتواننــداز امتیــاز یــک بــار انصــراف اســتفاده  ۹۰/۸/۲۲دانشــجویان از تــاریخ : ۱تبصــره 

 .کنند

گذشت بیش از یک سال از تاریخ انصراف جهت تـرخیص ) فاقد غیبت (برای سربازان حین خدمت : ۲تبصره 

 .از خدمت بال مانع است



 :شرایط تحصیل همزمان در دودانشگاه  

تحصیل همزمان مشموالن دارای معافیت تحصیلی به شرط موافقـت وزارتـین علـوم یـا بهداشـت 

 .در دو رشته یا دانشگاه با شرایط ذیل بالمانع است 

 .دانشگاه اولیه داشتن اعتبار معافیت تحصیلی دانشجو را به دانشگاه ثانویه اعالم نماید  -۱

دانشــگاه دوم بــا نامــه اشــتغال بــه تحصــیل دانشــجو کــه از ســوی دانشــگاه اولیــه صــادر شــده  -۲

 .اقدام به ثبت نام وی نماید 



) رشــته دارای معافیــت تحصــیلی (در صــورت فراغــت ،اخــراج انصــراف،ترک تحصــیل ،از دانشــگاه یــا رشــته اول -۳

 .دانشجو مجاز به ادامه تحصیل در دانشگاه یا رشته دوم نمی باشد

 

ثبت نام دانشجو در هر نیم سال تحصیلی در دانشگاه دوم منوط به ارائـه گـواهی اشـتغال بـه تحصـیل از : ۱تبصره

 .دانشگاه اول می باشد 

 

ــــه تغییــــر در وضــــعیت دانشــــجو : ۲تبصــــره  فراغت،انصــــراف ( دانشــــگاه اولیــــه موظــــف اســــت در صــــورت هــــر گون

 .مراتب را حداکـثر ظرف مدت سه ماه به دانشگاه دوم اعالم نماید)،اخراج



 

 :متعهدین خدمت در دستگاهای دولتی 

( تعهـد خـود را شــروع کـرده انـد پـس از پایـان تعهــد  ۹۰/۸/۲۲متعهـدینی کـه قبـل از تصـویب قــانون وظیفـه عمـومی 

در صــورتی کــه ) بــه پایــان رســیده باشــد و یــا بعــد از ایــن تــاریخ بــه اتمــام میرســد  ۹۰/۰۸/۲۲چــه تعهــد ٓانــان قبــل از 

 .صدورکارت معافیت برای ٓانان بالمانع است دوره ٓاموزش نظامی را طی نکرده باشند 

دوره ٓامـوزش نظـامی را طـی کـرده بـه اتمـام رسـیده یـا مـی رسـد درصـورتی کـه  ۹۰/۰۸/۲۲اگر تعهد ٓانان بعد از تاریخ 

 .برابر رویه جاری از کارت پایان خدمت برخوردار می شوند باشند 



 

 :برابر ابال غیه ستاد کل نیروهای مسلح  

متعهــدین خــدمت ٓامــوزش و پــرورش پــس از انجــام تعهــد ،فقــط در زمــان صــلح از انجــام خــدمت ضــرورت معــاف 

میباشــند و بــا توجــه بــه اینکــه ٓامــوزش مشــمولین معــاف از خــدمت درحــال حاضــر متوقــف اســت ،صــدور کــارت 

 .معافیت ٓانان بالمانع است 

ارائـــه هرگونـــه خـــدمات بـــه متعهـــدین خـــدمت از قبیـــل خـــروج از کشـــور ،اخـــذ گواهینامـــه مســـتلزم ورود : تبصـــره

 .اطالعات ٓانان در سامانه میباشد که از طریق نماینده رابط دستگاه ها با سازمان انجام می گیرد



 

کلیــه متعهــدین بــه خــدمت در ٓامــوزش و پــروزش کــه تــازه اســتخدام    مــی باشــند جهــت ثبــت تعهــد بایــد بــه -۱۰ 

کـه  ۷معرفی شوند و نسبت به ثبت در خواست اعزام و وضعیت تعهد خود برابـر فـرم شـماره  ۱۰+دفاتر پلیس 

توســط دســتگاهای بکــار گیرنــده تکمیــل شــده اســت اقــدام نماینــد  توصــیه مــی شــود کســانی کــه شــرایط معافیــت 

دارند هر چه سریعتر اقدام کنند تا در سفر های زیارتی مشکل بوجود نیاید و هزینـه معافیـت هـم ممکـن اسـت  

 .به مرور زمان بیشتر شود



 :صدور مجوز خروج از کشور ومفاهیم و اصطالحات ٓان  

 :درخواست مجوز خروج از کشور دانشجو از کشور  -۱

برگه ای است که توسط دانشگاه محل تحصیل دانشجو صادر و عالوه بر دارا بـودن مشخصـات دانشـجو و کـد 

ملــی ،ســال ورودبــه دانشــگاه و مقطــع تحصــیلی ،محــدوده زمــانی ســفر ،کشــور مقصــد ،علــت مســـافرت در ٓان 

 .مشخص شده باشد

مشموالن دانشجو می توانند هم دراستان محل تحصیل و هم دراستان محل سکونت برای درخواسـت  :تبصره

 .مجوز خروج از کشور اقدام نمایند

 

 



:انواع سفرها و وثیقه هاي آن  
: سفر علمی 

سفرهایی که به منظور شرکت در کارگاهاي آموزشی مـرتبط بـا رشـته    
تحصیلی ،کنفرانس و همایش هاي علمی و ارائه مقاله می باشد و میـزان  

.میلیون ریا ل وجه نقد یا ضمانت بانکی می باشد  80/000/000وثیقه آن 
:سفر زیارتی 

سفرهایی که به منظور زیارت عتبات عالیات در کشور عراق و حج عمره یا 
میلیون  30/000/000تمتع در کشور عربستان می باشد و میزان وثیقه آن 

.ریال وجه نقد می باشد 



):غیر علمی ،غیر زیارتی( سفرسیاحتی 

 یا و فردي معلومات و اطالعات ،افزایش گردش منظور به که سفرهایی
  وثیقه میزان و شود می انجام کشور از خارج در ساکن بستگان از دیدار
  یا نقد وجه ریال میلیون 150/000/000 مبلغ ها کشور تمامی به آن براي
. باشد می بانکی ضمانت

: بانکی ضمانت

 اخذ را آن بانک به مراجعه با نقدو پول جاي به مشمول که است ضمانتی 
 مربوطه وثیقه مشمول موقع به مراجعت عدم صورت در بانک و نماید می
. کند می واریز شده مشخص دولتی حسابهاي به را



 :محدوده زمانی انواع سفر ها  

 روز  ۳۰حداکـثر به مدت سفرهای سیاحتی مجوز خروج برای 

 روز  ۳۰حداکـثر به مدت سفر های زیارتی مجوز خروج برای 

 روز  ۳۰جهت ارائه مقاالت و کنفرانس سفرهای علمی مجوز خروج برای 

 روز می باشد  ۴۵جهت شرکت درکارگاه هاو دوره های ٓاموزشی حداکـثر سفر های علمی مجوز خروج برای 



 :شرایط خروج از کشور ویژه متعهدین خدمت 

صدور مجوز خروج متعهدین خدمت برای ماموریت های سازمانی بـا درخواسـت و ضـمانت سـازمان بکارگیرنـده 

بالمــانع خواهــد بــود و بــرای ســایر ســفرها ماننــد زیــارتی یــا غیــر زیــارتی کــه بنــا بــه تقاضــای شخصــی انجــام میگــردد 

ضــمن ارائــه اشــتغال بــه تعهــد و موافقــت بــا خــروج از کشــور توســط ســازمان مربــوط و همچنــین ســپردن وثیقــه از 

میــــــزان وثیقــــــه بــــــرای متعهــــــدین در خصــــــوص ســــــفر زیــــــارتی .ســــــوی مشــــــمول متعهــــــد خــــــدمت اقــــــدام میگــــــردد

 .ریال وجه نقد یا ضمانت بانکی می باشد  ۱۵۰/۰۰۰/۰۰۰ریال و سفرهای سیاحتی  ۳۰/۰۰۰/۰۰۰




