بسمه تعالي
دانشگاه عالمه طباطبائي
فرم نظام وظيفه

نام:

نام خانوادگي:

رشته قبولي کارشناسي ارشد:

نام پدر:

شماره شناسنامه:

محل صدور شناسنامه:
کدملي:

شماره دانشجويي جديد:

تاريخ فراغت و نام دانشگاه دوره کارشناسي:

نشاني دانشجو:
تلفن تماس:

وضعيت پذيرفته شده

توضيحات

مدارک الزم

 -1كارت پايان خدمت

 2برگ فتوكپي پشت و رو (اصل هم براي كنترل ارائه شود)

-

 -2كارت معافیت تكفل يا پزشكي دائم و يا كارت معافیتت ممتان صتبا بتا

 2برگ فتوكپي (اصل هم براي كنترل ارائه شود)

-

فرم كامپیوتري
 -3كارت معافیت موقت تكفل يا پزشكي و يا خانواده شاهد در مدت اعتبار

 2برگ (اصل هم براي كنترل ارائه شود)

-

آن
 -4پرسنل رسمي نیروهاي نظامي و انتظامي ومارت دفاع يتا ستپاه پاستداران

گواهي اشتغال بكار اميگان مربوطه يا عمبیات و خدمات پرستنبي ستپاه اصتل و

انقالب اسالمي

2برگ فتوكپي

 -5مشموالني كه با استفاده ام تعهد خدمتي ومارتخانه ها و ساممانهاي دولتي

ارائه گواهي اشتغال به خدمت رسمي با ذكر تعهتد ختدمت ام بتاالتريق مقتام آن

ام خدمت دوره ضرورت معاف مي باشند.

ومارتخانه يا ساممان مربوطه با  2برگ فتوكپي

 -6طالب حومه هاي عبمیه كه داراي مدرک معادل كارشناسي( ستحا دو)

ارائه موافقتنامه امحومه عبمیه قم باتائید شوراي مديريت حومه عبمیه

طببه مي تواند ضمق اينكته در حتومه بته
تحصیل اشتتغال دارد بته متوامات آن در

باشند

دانشگاه نیز تحصیل نمايد .بتديهي استت
در هتتتر موقت ت حتتتومه عبمیتتته معافیتتتت
تحصتتیبي طببتته را خاتمتته يافتتته اعتتالم
نمايد ،مشمول ديگر نمتي توانتد بعنتوان
دانشجو ام معافیت تحصیبي استفاده كند
و بايد به خدمت اعزام شود.
 -7دانشجويان انصرافي ام دانشگاهها و مؤسسات آمومش عالي كشور
 -8مشموالني كه در حیق خدمت سربامي هستند (بته شترن نداشتتق تیبتت

گواهي مبني برانصراف امتحصیل درمقحت كارشناستي ارشتد و(حتعف معافیتت

فقط درصورت داشتق كارت معافیت يتا

مقح ارشد اممعاونت وظیفه عمومي (.دو برگ )

پايان خدمت مي تواند ثبت نام نمايد .

با ارائه گواهي ام محل خدمت

ترخیص ام پادگان مربوطه

اولیه)
 -9فارغ التحصیل كارشناسي در حیق خدمت

با ارائه گواهي ام يگان مربوطه بر اينكه دوران خدمت وي تا 1397/6/31به پايان

-

با ارائه دفترچه آماده به خدمت بدون مهر تیبت و با دو برگ فتوكپي آن

-

مي رسد.
 -10فارغ التحصیل دوره كارشناسي حداكثر تا 96/6/31در مهبتت يكستاله
بعد ام اتمام ام تحصیل و قبل ام اعزام به خدمت

اينجانب

دانشجوي رشته

متعهد مي شوم هرگونه تغییر در وضعیت نظام وظیفه ام را درطول تحصیل به اطتالع واحتد

مشمولیق مديريت تحصیالت تكمیبي واق در ساممان مركزي دانشگاه برسانم .درصورت عدم اطالع مسئولیت عواقب ناشي ام آن به عهده اينجانب است.
امضاء

