
  برادر شده پذیرفتهشرایط مشخص نمودن وضعیت وظیفه عمومی 
برادر ضمن آرزوي موفقیت براي شما خواهشمند است در خصوص مشخص نمودن وضعیت وظیفـه عمـومی خـود بـه دقـت       شده پذیرفتهکلیه 

  عایت و به نحو مقتضی انجام دهید:موارد ذیل را مطالعه و نکات مذکور را ر
 متعهـد  هوشمند ، کارت معافیتهوشمند کارت پایان خدمت(انتخاب وضعیت وظیفه عمومی در سیستم گلستان  بعد ازمحترم  شده پذیرفته ،

 تصـویر اصـل مـدرك   (معافیت تحصـیلی)،   گزینه مشمول شده پذیرفته، اشتغال در نیروهاي مسلح و مابقی (فرهنگیان) آموزش و پرورش
   خود را در سیستم گلستان آپلود نمایند.وضعیت عمومی 

که کارت پایان خـدمت هوشـمند یـا کـارت معافیـت       شدگانی پذیرفتهنام براي  ارایه اصل کارت به همراه کپی در روز ثبت -
 باشد.  الزامی می ،هوشمند دارند

در روز  ،(فرهنگیـان) متعهد آمـوزش و پـرورش    شدگان پذیرفتهبراي  » فرم موافقت با ادامه تحصیل فرهنگیان«ارایه اصل  -
 باشد.  میالزامی  نام ثبت

نامه از رده نیـروي انسـانی سـازمان     گواهی اشتغال به خدمت به عنوان کارکنان نیروهاي مسلح و ارایه موافقت اصل ارایه  -
  .باشد الزامی می نام در روز ثبت خدمتی براي  کارکنان نیروهاي مسلح،

خاب نمایند و در صورتیکه مرکـز  وضعیت وظیفه عمومی باید گزینه مشمول را انت ننمود طالب علوم دینی براي مشخص -
هاي علمیه تائید نمایند که طلبه قادر است ضمن اشتغال به تحصیل در حوزه، به موازات آن در دانشگاه نیـز   مدیریت حوزه

ایـن  تحصیل کند، در این صورت با همان معافیت تحصیلی حوزه، اشـتغال بـه تحصـیل وي در دانشـگاه بالمـانع اسـت.       
  (انتخاب واحد) در هر نیمسال تحصیلی باید موافقت نامه حوزه علمیه مربوط را ارائه نمایند. نام ثبت دانشجویان براي 

 عمـومی گزینـه مشـمول را    وظیفـه  وضـعیت  مشخص نمودن به سن مشمول نرسیده باشند براي  نام ثبت که در زمان  شدگانی پذیرفته
وضعیت وظیفـه عمـومی آپلـود    قسمت اسکن شناسنامه را در ن به جاي گواهی اعالم آخرین وضعیت تحصیلی دانش آموزاانتخاب و 

موقـت (معافیـت    نـام  ثبت فرصت دارند براي اخذ مجوز  مدت سه ماهاند  (بارگذاري) نمایند و از تاریخی که به سن مشمول رسیده
  .ل خواهد آمدغیر این صورت از ادامه تحصیل آنان ممانعت به عمدر  ،تحصیلی) از طریق آموزش دانشکده اقدام نمایند

 گـواهی اعـالم   بایسـت   کردند یا مشغول خدمت سربازي هستند مـی  که در مقطع قبلی از معافیت تحصیلی استفاده می شدگانی پذیرفته
وظیفـه عمـومی)   وضـعیت  را اسکن و در سیستم گلستان (قسـمت   گواهی اشتغال به خدمتمقطع قبلی یا آخرین وضعیت تحصیلی 

هاي چاپ شده را به همـراه خـود داشـته باشـند. (در      خاب نموده و نسبت به چاپ دو برگ اقدام و برگهرا انت مشمولآپلود و گزینه 
توانید درخواسـت   اي غیر از مشمول، گزینه چاپ برگه درخواست معافیت تحصیلی فعال نشده و بعد از تائید نمی صورت انتخاب گزینه

  معافیت تحصیلی را چاپ نمایید.)  
 موظفند در اولین فرصت تغییرات آدرس، کدپسـتی و شـماره تلفـن را در سیسـتم آموزشـی گلسـتان اصـالح         کلیه دانشجویان مشمول

  نمایند.  
  را در اولین فرصت با همراه داشتن اصل کـارت بـه   آن کلیه دانشجویان مشمول در صورتیکه موفق به اخذ کارت معافیت شوند موظفند

  ضعیت وظیفه عمومی در سیستم آموزشی گلستان لحاظ گردد.  تا تغییرات در خصوص و امور مشمولین اطالع دهند
  از خدمت ترخیص شوند. 31/6/97تاریخ در حین خدمت باید تا  گانشد پذیرفتهکلیه  
 اند در صـورت شـرکت در آزمـون و قبـولی در آن،      التحصیل شده مشموالن غایب و مشموالنی که در مهلت معرفی از مقطع قبلی فارغ

  باشند.  ادامه تحصیل نمیو  نام ثبت مجاز به 
   دانشجویانی که تمایل به انصراف و شروع به تحصیل مجدد دارند، در طول تحصیالت دانشگاهی (از کاردانی تا دکتري) فقط یک بـار

باشند، مشروط به اینکه در سنوات اولیه تحصیلی انصراف داده و از زمان انصراف تا شـروع بـه تحصـیل مجـدد      مجاز به انصراف می
  از یک سال سپري نشده باشد. بیش 



 ها تا پایان خدمت دوره ضرورت و یا اخذ معافیت دائم، مجاز به ادامه تحصیل نمی باشند.  دانشجویان اخراجی دانشگاه  
  محـل اسـتقرار دانشـگاه   شهرسـتان   10در دانشگاه، از طریق دفاتر پلیس +  نام ثبت ملزم هستند جهت اخذ مجوز  شده پذیرفتهتمامی ،

  در غیر این صورت از ادامه تحصیل آنان ممانعت به عمل خواهد آمد.   ،ه اخذ معافیت تحصیلی اقدام نمایندنسبت ب
 برگـه اعـالم آخـرین    «التحصیل در اولین فرصت براي تسویه حساب اقـدام نماینـد تـا خللـی در تهیـه       دانشجویان انصرافی، اخراجی، فارغ

 بوجود نیاید.  » وضعیت تحصیلی دانشجویان

 مجاز تحصیل در مقاطع:   سنوات 

 سال،  5/2کاردانی  -

 سال،  5کارشناسی پیوسته  -

 سال  3کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی ارشد ناپیوسته  -

  سال است.  6دکتري ناپیوسته  -



  موقت) نام ثبت الزم براي اخذ معافیت تحصیلی (مجوز مدارك 
در قسمت وضعیت وظیفه عمـومی گزینـه مشـمول را انتخـاب تـا گزینـه چـاپ        نمایند باید  که از معافیت تحصیلی استفاده می شدگانی پذیرفته

موزشـی  آمعاونـت  هاي فـوق توسـط    چاپ نموده و پس از امضاي برگه دو برگدر فعال شده و سیستم گلستان  دردرخواست معافیت تحصیلی 
مسـتقر در سـاختمان تربیـت     10یکی از دفاتر پلیس + به (الف یا ب) با همراه داشتن مدارك زیر  دانشکده و ثبت در دبیرخانه دانشکده مربوطه

  مراجعه نمایند.   شهرستان اردبیلبدنی دانشگاه یا 
  

  و دکتريناپیوسته ارشد ،مقطع کارشناسی ناپیوسته شده پذیرفتهب)   آزمون سراسري شده پذیرفتهالف) 
تایـپ  اصل گواهی اعالم آخرین وضعیت تحصیلی دانش آموزان (به صورت  -1

اخـذ  سامانه اي و بارکددار از محل تحصیل مقطع پیش دانشـگاهی  شده و 
حتمـا در سیسـتم    ،برگه فوقاسکن . )پیوسـتی  (طبق نمونهنمایند.

آپلـود (بارگـذاري)   قسمت وضعیت وظیفـه عمـومی   گلستان 
     شود.

  اصل گواهی موقت پیش دانشگاهی و یک برگ کپی -2
  اصل کارنامه مقطع پیش دانشگاهی -3

و  1،2تیکه پذیرفته شده دانشجوي انصرافی باشد به جاي ردیف در صور تبصره:
از دانشـگاه  اخـذ شـده   اصل گواهی اعالم آخرین وضعیت تحصیلی  باید 3

حتما در سیسـتم گلسـتان    ،اسکن برگه فوق. ارائه نمایدرا قبلی 
  قسمت وضعیت وظیفه عمومی آپلود (بارگذاري) شود.

  )1برگ شماره ( انشجوتوسط توسط دتکمیل برگ اطالعات فردي  -4
  اصل شناسنامه عکس دار و یک نسخه تصویر صفحات اول و توضیحات -5
  اصل کارت ملی و یک نسخه تصویر آن  -6
  با زمینه روشن تمام رخ مشمول 3*4یک قطعه عکس  -7

اخـذ شـده از    اصل گـواهی اعـالم آخـرین وضـعیت تحصـیلی دانشـجویان       -1
حتمـا در   ،برگـه فـوق  اسـکن   دانشگاه مقطع قبلی را ارائـه نماینـد.  

سیسـتم گلســتان قســمت وضـعیت وظیفــه عمــومی آپلــود   
  (بارگذاري) شود.

  )1برگ شماره (توسط دانشجوتکمیل برگ اطالعات فردي  -2
  اصل شناسنامه عکس دار و یک نسخه تصویر صفحات اول و توضیحات -3
  اصل کارت ملی و یک نسخه تصویر آن  -4
  روشن تمام رخ مشمول با زمینه 3*4یک قطعه عکس  -5

 

  نیمسال دوم تمامی مقاطع تحصیلی:  شده پذیرفتهج) 
اسـفند  یکـم  چنانچه تا  شروع خواهد شدمعافیت تحصیلی  سفند ماه سال جاريیکم ااز شروع به تحصیل خواهند نمود  نیمسال دومکه از  شدگانی پذیرفته

در غیر اینصـورت وارد غیبـت    ؛اخذ برگه اعزام اقدام نمایندبه ل از اتمام فرجه یکساله نسبت قبباید مشمول  ،به اتمام برسدمقطع قبلی  فرجه یکسالهماه 
  شد. در دانشگاه محروم خواهند نام ثبت شده و از 

  
  و انتقالی متمرکز نیمه ،مرحله تکمیل ظرفیت شده پذیرفته) د
  نمایند.  اقدام می طبق بند الف، ب و جاند  اخذ ننموده )موقت نام ثبت وز که در دانشگاه قبلی در سال جاري معافیت تحصیلی (مج شدگانی پذیرفته) 1
بـه وظیفـه عمـومی     خطابنامه دانشگاه مبدا  موافقتاند،  اخذ نموده در سال جاريموقت)  نام ثبت که در دانشگاه قبلی معافیت تحصیلی (مجوز  شدگانی پذیرفته) 2

ا به امور مشمولین تحویل داده تا نامه انتقالی (تکمیل ظرفیت، نیمـه متمرکـز) تهیـه و    ر موقت) نام ثبت جوز به همراه کپی معافیت تحصیلی (ماستان اردبیل 
هاي مربوطه را در  نامهاصل اسکن قبل از پذیرش نهایی باید پذیرفته شده ارجاع گردد و شهرستان اردبیل  10توسط شخص دانشجو به یکی از دفاتر پلیس +

    نمایند.آپلود (بارگذاري) فه عمومی قسمت وظیسیستم گلستان 
  

تان آپلود شـود. و بـا   در صورتیکه پذیرفته شده در حین خدمت سربازي باشد همراه داشتن گواهی اشتغال به خدمت الزامی بوده و باید اسکن اصل برگه در سیستم گلس
  م نمایند. موقت (معافیت تحصیلی) اقدا نام ثبت مدارك قسمت (الف یا ب) نسبت به اخذ مجوز 



    :تذکر خیلی مهم
  باید مراحل زیر را انجام دهند. قبل پذیرش نهایی در دانشکدهو ) معافیت تحصیلیموقت ( نام ثبت مجوز بعد از اخذ  شده پذیرفته

 افیت تحصیلی) تائید شده به کارشناس (معموقت  نام ثبت مجوز جهت تائید و تحویل مراجعه به کارشناس امور مشمولین (مستقر در ساختمان تربیت بدنی دانشگاه)  -1
  در دانشکده مربوطه  نام ثبت

   یک برگ کپی از تمامی مدارك مربوط به وظیفه عمومی را تهیه نموده و نزد خود نگهداري نمایند. -2
عواقب بر عهده دانشجو هر گونه  نمایدن اقدامها در سیستم گلستان  اسکن و آپلود (بارگذاري) اصل نامهبراي  در صورتیکه پذیرفته شده* 

  و هیچ گونه اعتراضی مورد قبول دانشگاه نخواهد بود. بوده 

  
  
  
  
  
  
  
  

دقـت نماینـد    موقـت بـراي سـال جـاري     نـام  ثبـت  اند جهت اخذ مجوز  دادهکه از دانشگاه یا رشته قبلی انصراف  شده پذیرفته -
نام دانشگاه، رشته تحصـیلی، تـاریخ شـروع و    «عم از اطالعات مربوط به تاریخ تولد (روز و ماه و سال)و اطالعات مربوطه ا

را از روي برگه اعالم آخرین وضعیت تحصیلی دانشجویان رشته یا دانشگاه قبلـی بطـور   » تاریخ انصراف (روز و ماه و سال)
  باشد.  صحیح و دقیق در سیستم گلستان وارد نمایید. تاریخ انصراف باید براساس نیمسال پذیرش قبل از مهر یا بهمن ماه 

  
 دقت نمایند که کلیـه مشخصـات اعـم از نیمسـال ورود،      10زمان تایید و امضا مشخصات ثبت شده توسط کاربر پلیس +  شده پذیرفته

  رشته تحصیلی، آدرس، کدپستی، شماره تلفن همراه و ... صحیح در سیستم جامع وظیفه عمومی ثبت شود.  
 



  
  شهرستان اردبیل  10پلیس + دفاتر آدرس 

 آدرس دفترنام 

  ساختمان تربیت بدنی دانشگاه  مستقر در دانشگاه

 ساختمان سینوهه   –به طرف میدان بعثت  –خیابان بعثت  بعثت

  نرسیده به مسجد منصوریه -خیابان انقالب   قیام

  جنب بانک ملی –نرسیده به راهور  –سه راه دانش   شریعتی

  13روبروي کالنتري  –میدان جهاد   آزادگان

 آخر خیابان کشاورز –سعدي  کشاورز

 روبروي مدرسه قیام -خیابان ساحلی جنوبی  ساحلی

 جنب مسجد قدس –میدان جانبازان به طرف میدان قدس  قدس

  جنب بانک ملت –پایین تر از سیلو  –میدان وحدت   وحدت 

  
  



  شماره:         بسمه تعالی             

  تاریخ :                            گواهی اعالم آخرین وضعیت تحصیلی دانش آموزان                  

  
  وظیفه عمومی شهرستان .......................

محل درج   
  بارکد

 
محل الصاق   

  عکس

 
 
  

  
                        شماره ملی                                                                    

  سالم علیکم،  
آمـوز   دانـش آخـرین وضـعیت تحصـیلی     .............................................. مـورخ .... .....عطف به معافیت تحصیلی شـماره ..... با احترام، 

ــاب آقــاي  ــد .......................................................مشــمول جن ــد ............ فرزن کــه تــاکنون از  )............../......../........(................ متول
  گردد.  رح زیر اعالم میمند بوده به ش بهره ...............................و مقطع ... .............. پایهمعافیت تحصیلی در سنوات مجاز در 

    بصورت دانش آموز : عادي                  139......./......../....مشمول در تاریخ ....
 داوطلب آزاد                                                           ،گردیده التحصیل فارغ  
  ،انصراف از تحصیل گردیده  
 ترك تحصیل یا اخراج گردیده،  

  باشد.  بنابراین آخرین مدرك ارزشیابی شده وي .......................................... می
  باشد. (ویژه دانش آموزان داوطلب آزاد)  می ............../......../........تاریخ ترك تحصیل حضوري نامبرده 

    ........................تلفن تماس: ........................................................................................ .......................آدرس مشمول: 
  

  تذکرات: 
بایسـت جهـت روشـن     مشمول حداکثر یک سال پس از فراغت، اخراج، انصراف، ترك تحصیل یا اتمام سنوات تحصیلی تعیـین شـده، مـی    -1

  شود.  ) مراجعه نماید در غیر اینصورت وارد غیبت می10به دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی (پلیس + خود نمودن وضعیت مشمولیت 
 18غت از تحصیل، انصراف، ترك تحصیل یا اخراج قبل از سن مشمولیت باشد، مشمول از تاریخ ورود بـه سـن   تبصره: چنانچه تاریخ وقوع فرا

  سالگی تمام حداکثر شش ماه مهلت دارد تا جهت تعیین وضعیت مشمولیت خود اقدام نماید. 
ت اعالمی را کنترل نماید، بعـد از تکمیـل   مشمول موظف است قبل از تکمیل مراحل ثبت اطالعات در سامانه جامع وظیفه عمومی، اطالعا -2

  باشد.  پذیر نمی مراحل ثبت، تغییر تاریخ فوق و سایر اطالعات اعالمی به هیچ وجه مورد پذیرش نبوده و امکان
  
  

  ....................................مهر و امضاي مدیر دبیرستان / هنرستان/ .......    
  

  



  بسمه تعالی 

  : شماره                                برگه اعالم آخرین وضعیت تحصیلی دانشجویان         

  تاریخ :                       

  
   وظیفه عمومی شهرستان

  
  

محل الصاق 
  عکس

 
 
  

  
                        شماره ملی                                                                                                 

  
  سالم علیکم،  

مشـمول   يبا احترام، در پاسخ به معافیت تحصیلی شماره ................ مورخ ................ آخـرین وضـعیت تحصـیلی دانشـجو    
در جناب آقاي ..................... فرزند ................... متولـد ...../...../....... کـه تـاکنون از معافیـت تحصـیلی در سـنوات مجـاز        

  گردد.  مند بوده به شرح زیر اعالم می قطع ................... بهرهم
  

   اشتغال به تحصیل  
  باشد.   تحصیلی .............. در حال تحصیل می سال .............. سال مشمول با معافیت تحصیلی در نیم

  

  مشمول در تاریخ ......................  
  التحصـیل  فـارغ  /  اخـراج  / منجـر بــه اخـراج /    تحصـیل رك تــ   شـده و آخـرین مــدرك   انصـراف از تحصــیل

  باشد.   ............... می...ارزشیابی شده وي .
  

  تذکرات:  
بایسـت جهـت روشـن     مشمول حداکثر یک سال پس از فراغت، اخراج، انصراف، ترك یا اتمام سنوات تحصیلی تعیین شده، می -1

  شود.   نمودن وضعیت مشمولیت به دفتر خدمات الکترونیک انتظامی مراجعه نماید در غیر این صورت وارد غیبت می
  باشد.  هاي فوق مورد پذیرش وظیفه عمومی نمی تغییر تاریخ -2
  

  رئیس دانشگاه ..............................                  
                                                                                                                                ......................................................  
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خدمت وظیفه عمومیراهنمای    

 1شماره  برگ تکمیلراهنمای 
ماره رگ شببرای دریافت برگ اطالعات فردی ) برگ پیش نویس اطالعات فردی در اولین مراجعه به وظیفه عمومی می بایست برای هر نوع درخواست تکمیل شود و

صورت رایگان دریافت و تکمیل ه مذکور را ب برگ (01+پلیس ) خدمات الکترونیک انتظامی به یکی از دفاتریا با مراجعه  می توان از طریق اینترنت اقدام نمود و (0

 نمود.

 .صورت خوانا و کامل نوشته شوده مه بمی بایست برابر مندرجات شناسنامشخصات شناسنامه ای  -0

 که مجرد باشد گزینه مربوط عالمت گذاری می شود. و در صورتیاهل باشد گزینه تاهل را انتخاب که فرد مت در صورتی -1

 می نماید.گزینه مربوط ذکر در برابر مندرجات شناسنامه را  آن مشخصاتفرزند می باشد همسر و ول دارای مشماگر  -1

 ربوط ذکر می شود.ر اساس مندرجات شناسنامه در محل ماگر در شناسنامه مشمول تغییراتی انجام گرفته است تغییرات ب -4

 .صورت دقیق ذکر شوده ب خونقد، وزن و گروه ، چشم، رن  مو مشخصات ظاهری رن  -5

 عالمت مشخص نماید. را در محل مربوطه بامشمول دین خود  -6

اغت راجی( را انتخاب می نماید و تاریخ فرترک تحصیل، اخ، فارغ التحصیل، دانش آموز، دانشجو )انصرافی، د یکی از گزینه های در حال تحصیلمشمول با توجه به وضعیت تحصیل خو -7

 را در کادر ذکر می نماید. انصراف، اخراج، ترک تحصیلاز تحصیل، 

مراجعه نموده بایستی گزینه دانش آموز را انتخاب و گزینه حضوری  اشاد و برای اخذ معافیت دانش آموزی اگر دانش آموزی در حال تحصایل می ب : بطور مثال             

 را عالمت گذاری نماید. دواطلب آزاد یا

با انتخاب یکی از گزینه ها نوع درخواست خود را اعم از اعزام به خدمت، پزشکی، کفالت، معافیت تحصیلی و سایر معافیت ها را مشخص می  در این قسمت مشمول -8

 نماید.

 لذا در تکمیل آن دقت الزم صورت پذیرد. کارگیری مشمول را در محل مناسب امکان پذیر نماید.ه ذکر مهارت و تخصص می تواند ب -9

الیت نماید ذکر شاود مانند مکانیک، آشپز، سیم کش،  مهارت یا تخصاص بایساتی نوع حرفه ای که مشامول می تواند به خوبی در آن فع    در محل -

 ، پژوهش و ... را دارا می باشد...... و یا تخصص الزم در تحقیقات، .داروخانه

که در این محل نحوه آن ذکر  ، جهاد کشاورزی و ... باشد.آموزشی مانند فنی و حرفه ایراکز مهارت یا تخصاص می تواند تجربی باشاد و یا از طریق م   نحوه یادگیری -

 می شود.

 میزان سابقه عملی مشمول در مهارت ذکر شده نوشته می شود. -

 -)کشااوری  یو احکام قهرمان ساابقه  میزانصاورت حرفه ای فعالیت می کند با ذکر نام ورزش  ه اگر مشامول در ورزش خاصای دارای مهارت و تجربه می باشااد و یا ب   -

 . ا برای ادامه فعالیت ایجاد نمایدشرایط ر استانی(

تاریخ  راجعه می نماید تاریخ اعزام قبلیخدمت م ادامه هاای مسااالح خادمات نموده و باه هر دلیال از خادمت ترخیص و مجددا جهت      اگر فرد قبال در یکی از نیرو -01

 ، خود را ذکر نماید.ترخیص، علت ترخیص

 در بسیج با ارائه مدرک مربوطه در محل مربوط عالمت گذاری می شود. عضویت مشمول -00

 پیشنهادات در مورد اعزام: -01

 در محل مربوطه بنویسند. مشموالن می توانند تاریخ پیشنهادی اعزام خود را بر اساس مهلت معرفی )فقط تا پایان معرفی( -

 د.از نیروهای مسلح را پیشنهاد نمایمشمول می تواند تقاضای خدمت در یکی  -

 در صورتی که پدر مشمول نظامی است برای اولویت بندی در تعیین محل خدمت کد ملی پدر را ذکر نماید. -

ست با درخواومی وظیفه عمپیشانهاد مشامولین برای تعیین تاریخ اعزام، محل آموزش و همچنین مشاموالنی که پدر آن ها نظامی می باشاد به منزله موافقت ساازمان       -

 های سازمانی و در صورت امکان با پیشنهاد آن ها موافقت می نماید.ده و این سازمان با توجه به نیازنبو آنان

اشااتن داطالع رسااانی به مشاامول دارد و با توسااعه خدمات الکترونیکی و حذف تدریجی برخی امور از طریق کاغذ  ، ایمیل نقش تعیین کننده ای را درآدرس، تلفن -01

 . ت به صورت کامل و دقیق نوشته شودلذا همه مندرجا .اطالعات دقیق در همه موارد می تواند مشمول را از مشکالت آتی دور نماید

 .نماید می شماره مذکور را در محل مربوط ثبتمشمول با مراجعه به یکی از شعب بانک سپه نسبت به افتتاح حساب عابر بانک اقدام و  -04

 می تواند با انتخاب یکی از گزینه های بند الف و ب نحوه اعزام به خدمت خود را مشخص نماید.مشمول  -05

را  ادافرم به خدمت ادر صورت امکان با در نظر گرفتن سایر شرایط نحوه اعزوظیفه عمومی ذکر پیشانهاد نوع اعزام به منزله اجرای آن نخواهد بود و ساازمان    تبصاره: 

 مشخص می نماید.
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خدمت وظیفه عمومیراهنمای    

 اطالعات فردی برگ

 (1)برگ شماره 
 

 :شناسنامه ای مشخصات -1

           شماره شناسنامه:               شماره ملی:    
 

                          نام:

                       نام خانوادگی:

                       نام پدر:

 ....................تعداد فرزند:                 وضعیت تأهل:    مجرد        متاهل               11  تولد:        /     /   تاریخ    

           سایر          زرتشتی          کلیمی         مسیحی          تسنن-اسالم         تشیع-اسالم      دین: -2

 فارغ التحصیل             انصرافی، ترک تحصیل، اخراجی             واحد آموزشی ..........................     دانشجو            دانش آموز          حصیلی:وضعیت ت -1

 ................ رشته تحصیلی .................... معدل کل ..............مقطع تحصیلی .... 11آخرین مدرک تحصیلی .................... تاریخ شروع به تحصیل در آخرین مقطع    /    /    

       11تاریخ فراغت / انصراف / ترک تحصیل / اخراج  از تحصیل     /    /    

 ................................................ نوع بیمه درمانی پدر ......................... شماره بیمه: .............................ی مشمول ........................... شماره بیمه: درماننوع بیمه:    نوع بیمه  -4

 نوع بیمه درمانی مادر .............................. شماره بیمه: ........................................    

 مهارت   تخصص یا -5

 قاری قرآن                              رتبه یا مقام ........................................       

 .......  حافظ قرآن                             تعداد جزء .............................. رتبه یا مقام .................................       

 در سطح استان        (           ورزشکار حرفه ای                     نوع رشته ورزشی .............................. )در سطح تیم ملی         در سطح تیم باشگاهی      

 طح ..............................            سایر نام ببرید ........................................نوع رشته ........................................  س           تخصص                           

  سوابق خدمتی: -6

اریخ تام نمائدیانا، دن ق ر کاتل انمصیرم اهم، نسب  قه خکم ل تیارد ذهل قچنانچه دارای سااقهه دمت  درر  رارررم تب قاد م ر قه ت   نانینب اخ دمت  خرد گ دردهم    

  11نام دقیق یگان خدمتی ..........................................................  تاریخ ترخیص از خدمت      /    /     11اعزام به خدمت       /    /    

 علت ترخیص .....................................................................واحد بکار گیرنده )ارتش، سپاه، ناجا، وزارت دفاع( ........................................ 

 نوع درخواست: -7

 31/    /          :خارهخ پ شنهادی قرای اتزاماعزام بخدمت:  )تمایل اعزام بصورت حضوری        تمایل اعزام بصورت غیر حضوری)انفرادی(      (          

 ) سپاه          ارتش          ناجا          وزارت دفاع          ( سازمان پیشنهادی 

 آیا دوره آموزش تکمیلی بسیج را طی نموده اید:               بلی                       خیر  

 .......................... )نوع بیماری فارسی قید گردد(معافیت پزشکی :      نوع بیماری ...........................................      

 درج گردد(  17و  16معافیت کفالت  :      نوع کفالت  ..................................................................... )بر اساس جداول صفحات       

 درج گردد( 21تا  11.......................................................... )بر اساس جداول صفحات :      نوع تقاضا   ...........  سایر معافیتها      

 .............آدرس محل سکونت:              نام استان: ........................................      نام شهرستان: .......................... -8

 ..............................................................................................................................................................................................................................................................................نشانی: 

کد پستی:                                                    تلفن: ............................................ کد شهرستان: ..............

............................................ )در صورتیکه شماره خود را ذکر نمایید به منزله پذیرش اطالع رسانی با هزینه تلفن همراه به منظور اصالع رسانی آخرین وضعیت خدمتی: 

 .......... .................................. @( ..........................E-mailخودتان خواهد بود(                                     پست الکترونیک )

 محل امضای مشمول و تاریخ تکمیل برگه                                                                                                               
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 تکس
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