
  بسمه تعالي

  
  فرم نظام وظيفه

  
  
  
  :دكتري رشته قبولي      :نام خانوادگي    : نام

  :ارشد كارشناسياريخ فراغت و نام دانشگاه دوره ت      :شماره شناسنامه    :نام پدر
    :كدملي                                     :جديد شماره دانشجويي

                         :           نشاني دانشجو
  :تلفن تماس

  )اصل هم براي كنترل ارائه شود(برگ فتوكپي پشت و رو  2 كارت پايان خدمت-1
كارت معافت تكفل يا پزشكي دائم و يـا كـارت معافيـت زمـان صـلح بـا فـرم-2

  كامپيوتري
  )اصل هم براي كنترل ارائه شود(برگ فتوكپي  2

  )اصل هم براي كنترل ارائه شود(برگ  2 پزشكي و يا خانواده شاهد در مدت اعتبار آنكارت معافيت موقت تكفل يا -3
پرسنل رسمي نيروهاي نظامي و انتظامي وزارت دفـاع سـپاه پاسـداران انقـالب-4

  اسالمي با ارائه گواهي موقت از يگان مربوطه
اهي گـو ) بـرگ فتـوكپي آن   1اصل و (ارائه گواهي اشتغال به كار از يگان مربوط 

  اشتغال بكار از عمليات و خدمات پرسنلي سپاه اصل و تصوير آن
 مشموالني كه با استفاده از تعهد خدمتي وزارتخانه ها و سازمانهاي دولتي از-5

  .خدمت دوره ضرورت معاف مي باشند
ارائه گواهي اشتغال به خدمت رسمي با ذكـر تعهـد خـدمت از بـاالترين مقـام آن      

  مربوطه با دو برگ فتوكپي وزارتخانه يا سازمان
بايستي از طريق شوراي مديريت حوزه علميه قم تأييديـه مـذكور در آئـين نامـه را      متوسطه باشندارشدطالب حوزه هاي علميه كه داراي كارشناسي -6

طلبـه  . اخذ نمايند اگر چه طلبه در حوزه هاي علميه ديگـر مشـغول تحصـيل باشـد    
تحصيل اشتغال دارد به موازات آن در دانشـگاه  قادر است ضمن اينكه در حوزه به 

ت تحصـيلي طلبـه را   بديهي است در هر موقع حوزه علميه معافي. نيز تحصيل نمايد
خاتمه يافتـه اعـالم نمايـد، مشـمول ديگـر نمـي توانـد بعنـوان دانشـجو از معافيـت           

ضمناً از ارائه موافقتنامه از حوزه . تحصيلي استفاده كند و بايد به خدمت اعزام شود
  .علميه قم الزامي مي باشد

  .رصورت داشتن كارت معافيت يا پايان خدمت مي توانند ثبت نام نمايندفقط د دانشجويان انصرافي از دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي كشور-7
  با ارائه گواهي از محل خدمت  )به شرط نداشتن غيبت اوليه(مشموالني كه در حين خدمت سربازي هستند -8
به پايـان   31/6/1391با ارائه گواهي از يگان مربوطه بر اينكه دوران خدمت وي تا   فارغ التحصيل كارشناسي در حين خدمت -9

  .مي رسد
در مهلــت31/6/1391حــداكثر تــاارشــد فــارغ التحصــيل دوره كارشناســي -10

  تاز تحصيل و قبل از اعزام به خدم بعد از اتمام يكساله
هـر غيبـت و بـا دو بـرگ     با ارائه دفترچه آماده به خـدمت بـدون م  

   فتوكپي 
دانشجوي رشته                               متعهد مي شوم هرگونه تغييـر در وضـعيت نظـام وظيفـه ام را درطـول تحصـيل بـه            اينجانب                                        

درصورت عدم اطـالع مسـئوليت عواقـب ناشـي از آن بـه عهـده       . اطالع واحد مشمولين مديريت تحصيالت تكميلي واقع در سازمان مركزي دانشگاه برسانم
  .اينجانب است

  امضاء                                                                                                                                                             
 
 


