
  
  

  
  ) برادران(فرم مربوط به نظام وظیفه 

  ) الزام به ترخیص(مختص مشمولین در حال انجام خدمت وظیفه 
  

  معاونت محترم آموزشی دانشکده 
  با سالم و احترام، به استحضار می رساند اینجانب با مشخصات زیر پذیرفته شده از طریق 

  : شمند است درخواست معافیت تحصیلی صادر و به اینجانب ارائه گرددباشم، لذا خواه در حال حاضر مشغول انجام خدمت وظیفه می
  : مقطع قبولی:                                                                          نام

  : رشته قبولی:                                                         نام خانوادگی
  : تاریخ شرکت در آزمون                                                   :          شماره ملی

  :نام و نام خانوادگی                                                 
  : تاریخ و امضا                                                  

حضوري از سیستم گلستان گواهی پذیرش غیر  پپس از چا. در صورتیکه کلیه مدارك بارگذاري شده، توسط آموزش دانشکده تایید شده :توجه
  .براي دریافت درخواست معافیت تحصیلی مراجعه فرمایید

  
  ) برادران(فرم مربوط به نظام وظیفه 

  ) یکساله(مختص پذیرفته شدگان داخل فرجه قانونی 
  

  پذیرفته شده رشته                    اینجانب                                                     فرزند                داراي کد ملی       
ام و  التحصیل شده مقطع                                              دوره                             در تاریخ                         فارغ                                      

  . باشم داخل فرجه یکساله می
  :نام و نام خانوادگی                                                 
  : تاریخ و امضا                                                  

  
  ) برادران(فرم مربوط به نظام وظیفه 

  ) انصراف از دانشگاه قبلی(دو دانشگاهی مختص پذیرفته شدگان 
  

  ی                          پذیرفته شده رشته اینجانب                                                     فرزند                داراي کد مل
  باشم و با توجه به اینکه ورودي سال         دانشگاه  آن دانشگاه میقطع                                  دوره                             م

نام حضوري، نامه انصراف از  گردم تا روز ثبت باشم، متعهد می می              مقطع                              رشته                                     
  . در غیر اینصورت تابع مقررات خواهم بود. تحصیل دانشگاه قبلی خود را به آموزش دانشکده ارائه نمایم

  . ی نخواهند شدبه این گروه از پذیرفته شدگان تا ارائه نامه انصراف از دانشگاه مقطع قبل، پذیرش نهای :توجه
  

  :نام و نام خانوادگی                                                 
  : تاریخ و امضا                                                  

  
 
 



 

 : اخذ معافیت تحصیلی  يمدارك الزم برا

بایست دو برگ درخواست معافیت تحصیلی را از سیستم گلستان چاپ نموده و پس از امضاي  دانشجویان می -
اونت آموزشی دانشکده و ثبت در دبیرخانه دانشکده مربوطه با به همراه داشتن مدارك هاي فوق توسط مع برگه

  . شهرستان اردبیل مراجعه نمایند 10+ زیر به یکی از مراکز پلیس 
  مقطع قبلیابطال معافیت تحصیلی یا کپی گواهی موقت  -
  کپی شناسنامه و کارت ملی -
   یک قطعه عکس -
  

  .مراحل زیر را باید انجام دهند) یمعافیت تحصیل(و اخذ مجوز ثبت نام  10+ دانشجویان بعد از مراجعه به پلیس *** 
و  نموده) بارگذاري(اسکن کرده و در سیستم گلستان آپلود را ) 10+ صادر شده توسط مراکز پلیس (مجوز ثبت نام  - 1

   .اینداصل برگ مجوز ثبت نام را تحویل آموزش دانشکده نم
 . یک برگ کپی از تمامی مدارك مربوط به نظام وظیفه را تهیه نموده و نزد خود نگهداري نمایند - 2

  
  

  شهرستان اردبیل 10+ پلیس مراکز آدرس 

 آدرس نام دفتر

 ساختمان سینوهه  –مابین هتل مهدي و تاالر درخشان  –خیابان بعثت  میدان بعثت

 د قدس طبقه فوقانی دکاکینجنب مسج –خیابان والی  میدان قدس

 جنب بانک ملی –خیابان دانش  سه راه دانش

 نرسیده به مسجد منصوریه –میدان عالی قاپو  میدان قیام

 ساحلی جنوبی روبروي مدرسه قیام جنب نمایشگاه پناهنده خیابان ساحلی جنوبی

 خیابان کشاورز جنب میدان کشاورز میدان کشاورز

 13روبروي کالنتري  –میدان جهاد  آزادگان

  
  
  


