بخش اول
اعزام به خدمت
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 مشمول به چه كسي گفته ميشود؟
جواب :مشمول كسي است كه در شمول قانون خدمت وظيفه عمومي قرار داشته باشد .برابر قانون ،افراد از  18سالگي
تمام تا  50سالگي تمام در شمول قانون وظيفه عمومي قرار دارند.


با توجه به تغييراتي كه در قانون وظيفه عمومي صورت گرفته ،سن مشموليت در حال حاضر چه سني
است؟

جواب :برابر ماده ( )2قانون خدمت وظيفه عمومي ،هر فرد ذكور ايراني در ماهي كه طي آن ماه به سن 18سال تمام
ميرسد مشمول مقررات خدمت وظيفه عمومي است.


چه مداركي نشاندهنده رسيدگي به وضع مشموليت افراد ميباشد؟

جواب :مدارك زير نشاندهنده رسيدگي به وضع مشموليت افراد بوده و دارندگان آن ميتوانند حسب مورد از خدمات
موضوع ماده  10قانون وظيفه عمومي بهرهمند شوند :
الف :كارت پايان خدمت دوره ضرورت .ب :كارت معافيت دايم .پ :برگ معافيت موقت در مدت اعتبار آن .ت :برگ
آماده بهخدمت بدون غيبت در مدت اعتبار آن .ث :گواهي اشتغال به تحصيل (معافيت تحصيلي) در مدت اعتبار آن .ج:
گواهي اشتغال به خدمت براي كاركنان وظيفه .چ :گواهي اشتغال به خدمت براي كاركنان نيروهاي مسلح و افراد متعهد
خدمت در دستگاههاي غيرنظامي .ح :گواهي صادره از واحدهاي وظيفه عمومي.


افرادي كه در حين تحصيل به سن مشموليت ميرسند بايد چه اقدامي انجام دهند؟

جواب :افرادي كه در حين تحصيل به سن مشموليت ميرسند ،تا زماني كه برابر مقررات به تحصيل خود ادامه ميدهند
براي آنان معافيت تحصيلي صادر شده و از اعزام به خدمت دوره ضرورت معاف ميباشند.
 دانشجويان در چه زماني بايد خود را براي انجام خدمت سربازي معرفي نمايند؟
جواب :دانشجويان مشمول در صورت ترك تحصيل ،انصراف ،اخراج يا فراغت از تحصيل بايد حداكثر ظرف مدت يك
سال خود را براي انجام خدمت سربازي معرفي نمايند مگر اينكه در مهلت يكساله بعد از فراغت از تحصيل ،در
دانشگاه قبول شده و وارد دانشگاه شوند.


در قانون وظيفه عمومي ،چه تنبيهاتي براي مشموالن غايب در نظر گرفته شده است؟
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جواب :برابر ماده  58قانون خدمت وظيفه عمومي ،مشموالن غايبي كه مدت غيبت اوليه آنان در زمان صلح تا سه ماه
باشد ،به سه ماه اضافه خدمت و چنانچه مدت غيبت آنان از سه ماه تا يك سال باشد ،به شش ماه اضافه خدمت تنبيه
مي گردند و مشموليني كه مدت غيبت اوليه آنان در زمان صلح از يك سال تجاوز نمايد عالوه بر شش ماه اضافه
خدمت ،فراري محسوب شده و به مراجع قضايي معرفي خواهند شد.


آيا امكان استخدام مشموالن در دستگاههاي دولتي وجود دارد؟

جواب:استخدام مشموالن به طور كلي در وزارتخانهها و مؤسسات وابسته به دولت و در كارخانهها و كارگاهها و
مؤسسات خصوصي بدون داشتن كارت پايان خدمت و يا كارت معافيت دايم ممنوع است .البته استخدام مشموالن
غيرغايب در نيروهاي مسلح با رعايت مقررات مربوط ،از محدوديت فوق مستثني ميباشد.


آيا مشموالن به طور موقت ميتوانند اشتغال به كار داشته باشند؟

جواب :بله .اشتغال به كار مشموالن با برگ معافيت موقت مانند معافيت موقت كفالت يا معافيت تحصيلي و همچنين
دفترچه آماده به خدمت فقط در مدت اعتبار آنها بالمانع ميباشد.


مصاديق غيبت كدامند؟ به عبارتي در چه صورتي افراد وارد غيبت ميشوند؟

جواب :مشمولين خدمت وظيفه عمومي كه براي رسيدگي و يا اعزام احضار ميشوند چنانچه در مهلت يا موعد مقرر
خود را معرفي نكنند غايب شناخته ميشوند .موارد غيبت به شرح زير ميباشد:
الف -دانش آموزاني كه قبل از سن مشموليت فارغ التحصيل ،انصراف ،اخراج يا ترك تحصيل نموده و حداكثر تا  6ماه
بعد از ورود به سن مشموليت خود را معرفي ننمايند .
ب -دانش آموزاني كه بعد از ورود به سن مشموليت فارغ التحصيل ،انصراف ،اخراج يا ترك تحصيل نموده و تا يك
سال پس از فراغت از تحصيل انصراف ،اخراج يا ترك تحصيل خود را معرفي نكنند .
پ  -دانشجويان و طالب مشمول داخل و خارج از كشور كه حداكثر تا يك سال پس از فراغت از تحصيل انصراف،
اخراج يا ترك تحصيل خود را معرفي نكنند .
ت -مشموالني كه خود را در تاريخ تعيين شده از سوي سازمان براي اعزام و يا رسيدگي معرفي نكنند .
ث -افرادي كه برگ معافيت موقت (پزشكي ،كفالت و موارد خاص) دريافت نموده و پس از انقضاي مدت اعتبار آن،
ظرف يك ماه براي تجديد رسيدگي خود را معرفي نكنند.
ج -متعهدين خدمت در دستگاه هاي غير نظامي مشمول قانون و ساير قوانين مربوط و همچنين كاركنان پايور و پيماني
نيروهاي مسلح كه حداكثر تا  6ماه پس از اعالم رهايي از خدمت (استعفاء ،اخراج يا بركناري) خود را معرفي ننمايند.
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چ -اتباع خارجي كه پس از تحصيل تابعيت ايراني ،حداكثر تا  6ماه خود را معرفي نكنند .
ح -مشموالني كه فاقد شناسنامه بوده و حداكثر تا  6ماه پس از صدور شناسنامه ،خود را معرفي نكنند .
خ -مشموالني كه قبل از ورود به مرحله غيبت ،به تحمل كيفر حبس محكوم شده و پس از آزادي از زندان ظرف  6ماه
خود را معرفي ننمايند.
د -مشموالني كه قبل از ورود به مرحله غيبت ،به تحمل مجازات تبعيد محكوم شده و پس از اتمام مدت تبعيد ظرف 6
ماه خود را معرفي ننمايند .
ذ  -مشموالني كه به هردليل از طرف نهادهاي مربوطه در خصوص اسناد سجلي ممنوع الخدمات گرديده و پس از رفع
ممنوعيت و اخذ شناسنامه ظرف مدت  6ماه خود را معرفي ننمايند .


شرايط تعهد خدمت در دستگاههاي غير نظامي به عنوان جايگزين خدمت دوره ضرورت چگونه
ميباشد؟

جواب :برابر قانون ،دولت مي تواند از خدمات كاركنان وظيفه به صورت استخدام تعهد خدمتي استفاده نمايد كه در حال
حاضر نهادهايي مانند وزارت بهداشت ،وزارت آموزش و پرورش ،سازمان هواپيمايي،قوه قضاييه ،سازمان بنادر و
دريانوردي ،شركت كشتيراني و شركت ملي نفتكش از خدمات كاركنان وظيفه به عنوان استخدام تعهد خدمتي متناسب
با قوانين و مقررات مربوط با تعهد  5تا  10سال استفاده ميكنند.
 افرادي كه متقاضي خدمت در سازمانها در قالب امريه سربازي هستند بايد از چه طريقي اقدام نمايند؟
جواب :اين افراد بايد در مهلت معرفي يك ساله كه بعد از فارغالتحصيلي از دانشگاه در اختيار دارند درخواست خود را
به سازمان مربوط ارايه دهند و در صورت موافقت آن سازمان ،حداقل دو ماه قبل از پايان مهلت يك ساله معرفي و
متناسب با تاريخ پذيرش امريه،درخواست اعزام خود را از طريق دفتر پليس  10 +ثبت نمايند.
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بخش دوم
خروج از کشور
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انواع سفرهايي كه مورد استفاده مشموالن مي باشد كدام است؟

سفرهاي علمي  -سفرهاي زيارتي  -سفرسياحتي (غيرعلمي  ،غيرزيارتي) – سفر ورزشي – سفرمطالعاتي – سفركاري /
ماموريتي  -دوره هاي مشترك


ميزان وثيقه سفر هاي مورد استفاده مشموالن چقدر مي باشد؟

سفرهاي علمي  80 :ميليون ريال وجه نقد يا ضمانت نامه بانكي ( .سفرهاي مطالعاتي در مقاطع تحصيالت تكميلي نيز
به عنوان سفرعلمي تلقي مي گردد .
سفرجهت ادامه تحصيل (معافيت تحصيلي خارج از كشور) 200:ميليون ريال وجه نقد .
سفرسياحتي (غيرزيارتي  ،غيرعلمي)  150 :ميليون ريال وجه نقد .
سفرهاي زيارتي عراق وعربستان به شرط ارائه نامه كاروان مورد تاييد سازمان حج و زيارت 30 :ميليون ريال وجه نقد
سفردوره هاي مشترك  150 :ميليون ريال وجه نقد.


شرايط كلي مشموالن براي خروج از كشور كدام است؟

الف  :مشمول فاقد غيبت باشد .
ب  :داراي معافيت تحصيلي بوده و وضعيت تحصيلي مشخصي داشته باشد .
پ  :براي مراجعت به موقع به كشور وثيقه مورد نياز را بسپارند.
ت :ثبت درخواست خروج موقت از كشور براي دانشجويان از طريق سامانه services.epolice.ir


مدت اعطايي جهت سفرهاي مطالعاتي حداكثر چه بازده زماني را در بر ميگيرد؟

براي دانشجويان مقطع كارشناسي ارشد  6ماه ودانشجويان مقطع دكتري  12ماه مي باشد.



آيا صدور مجوز خروج براي دانشجويان محدوديت دارد؟
6

بله .باستناد آيين نامه سازمان مركزي دانشگاه آزاد اسالمي ،دانشجو در هر نيمسال تحصيلي تنها دو بار مجاز به خروج از
كشور مي باشد.


با مشمولي كه با صدور مجوز به خارج از كشور سفر نموده ودر موعد مقرر به كشور بازنگشته است
چگونه رفتار خواهد شد؟

حسب مورد ضبط وثيقه و ممنوع الخروج براي آنها اعمال خواهد شد.
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بخش سوم
معافیت تحصیلی
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از چه تاريخي مشموالن وارد سن مشموليت مي شوند؟

جواب  :تمام افراد ذكور ايراني كه به سن  18سالگي تمام مي رسند از اول ماه تولد كه طي آن ماه وارد  19سالگي مي
شوند مشمول قانون وظيفه عمومي مي گردند.


آيا دانشجويان انصرافي حق تحصيل مجدد را دارند؟

جواب :بلي  .مشموالن در طي مدت تحصيل از ديپلم تا دكتري صرفا  1بار مي توانند از تحصيل انصراف و مجددا با
پذيرفته شدن در دانشگاه به شرط  -1 :عدم گذشت بيش از يكسال از تاريخ انصراف(براي دارندگان برگ اعزام بدون
غيبت اوليه و مشموالن وظيفه فاقد غيبت يا مشموالن معافيت موقت بدون غيبت  ،گذشت بيش از يكسال از تاريخ
انصراف قبلي با رعايت ساير شرايط قانوني بالمانع است  -2 . ) .انصراف قبل از اتمام سنوات تحصيلي مصوب بوده
باشد يعني در سنوات ارفاقي نباشد -3.انصراف از تحصيل در مقطع  ،با اخذ مدرك تحصيلي پايين تر نبوده باشد (.مثال
انصراف از كارشناسي پيوسته با اخذ مدرك كارداني نباشد ،مگر اينكه مدرك اخذ شده در سنوات مجاز تحصيل همان
مقطع يعني مقطع پايين تر به مشمول تعلق گرفته باشد كه در اين صورت در حكم فارغ التحصيل محسوب شده و ادامه
تحصيل وي بالمانع مي باشد) -4مقطع جديد ،تكراري نباشد(.يعني قبال از اين مقطع فارغ التحصيل نشده باشد(
 آيابه دوره هاي فراگير پيام نور  ،دوره هاي بين الملل در دانشگاه و پودماني وساير مقاطع تحصيلي بدون
آزمون معافيت تحصيلي تعلق مي گيرد؟
جواب  :بلي درصورت تصويب شوراي گسترش آموزش عالي امكان جذب بدون آزمون واحد آموزشي  ،تحصيل
اينگونه افراد منعي نخواهد داشت(.به دوره دانش پذيري در دانشگاه پيام نور  ،معافيت تحصيلي تعلق نمي گيرد و صرفا
از زمان قبولي قطعي و دانشجويي وضعيت مشمول بررسي و در صورت داشتن شرايط معافيت تحصيلي صادر خواهد
شد(


آيا سربازان وظيفه اي كه به خدمت اشتغال دارند جهت تحصيل در دانشگاه هااز خدمت ترخيص مي
شوند؟

جواب  :درصورت قبولي اينگونه سربازان در مقطع كارشناسي وباالتر و نداشتن غيبت اوليه ترخيص از خدمت صورت
مي گيرد وترخيص براي ادامه تحصيل درمقاطع كارداني مجاز نمي باشد.
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دانشجوياني كه با انصراف ازتحصيل ،به عنوان دارندگان مدرك معادل درمقطع پايين شناخته مي شوند
آيا مجاز به تحصيل در مقاطع باالتر مي باشند؟

جواب :خير اينگونه مشموالن تا پايان خدمت دوره ضرورت حق ادامه تحصيل نخواهند داشت .مگر آنكه مدرك معادل
را در سنوات تحصيلي اولين مقطع (مدرك )اخذ شده طي كرده باشند.


آيا دانشجويان اخراجي مجاز به ادامه تحصيل هستند؟

جواب  :خير دانشجويان اخراجي تا پايان خدمت يا اخذ معافيت دائم  ،مجاز به ادامه تحصيل نمي باشند.


سقف سنوات هاي مجاز تحصيلي در مقاطع مختلف دانشگاهي  ،به چه ميزان مي باشد؟

جواب  :برابر تبصره ( )1ماده ( ) 33قانون خدمت وظيفه عمومي  ،حداكثر معافيت تحصيلي براي دانش آموزان تا سن
بيست سال تمام ودر هر يك از مق اطع تحصيلي كارداني دو و نيم سال ،كارشناسي ناپيوسته وكارشناسي ارشد ناپيوسته
سه سال ،كارشناسي پيوسته پنج سال وكارشناسي ارشد پيوسته شش سال ،دكتراي پيوسته هشت سال و دكتراي
تخصصي شش سال است.


چه كساني ميتوانند از معافيت تحصيلي دانش آموزي در خارج از كشور استفاده نمايند؟

جواب  :فرزندان ايرانيان مقيم خارج از كشور،چنانچه هنگام ورود به سن مشموليت (ماه تولد  18سال تمام) درمدارس
ايراني يا مدارس خارجي مورد تاييد وزارت آموزش وپرورش مشغول به تحصيل در مقطع متوسطه باشند مي توانند از
معافيت تحصيلي استفاده نمايند.


آيا مشموالني كه در داخل كشور در مقطع متوسطه فارغ التحصيل مي شوند ،حق تحصيل در خارج از
كشور را دارند؟

جواب  :خير آنها به عنوان مقيم خارج از كشور محسوب نشده ومجاز به تحصيل در دانشگاه هاي خارج از كشور نمي
باشند.


چه مشموالني مي توانند بدون آنكه مقيم كشورهاي خارجي باشند دردانشگاه هاي خارج از كشور
تحصيل نموده و از معافيت تحصيلي دانش جويان خارج از كشور بهره مند شوند؟
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جواب  :مشموالني كه در مقاطع كارشناسي يا باالتر در دانشگاه هاي داخل كشور فارغ التحصيل شده باشند به شرط
عدم ورود به غيبت وسپري نشدن بيش از يكسال از تاريخ فراغت از تحصيل با سپردن تضمين الزم مي توانند از اين
معافيت استفاده نمايند(.وديعه الزم فعال 20ميليون تومان وجه نقد مي باشد).


آيا مرخصي تحصيلي جزء سنوات مجاز تحصيلي محسوب مي گردد ؟

جواب :بله دانشگاه ها بايد از درج عبارت مرخصي بدون احتساب در سنوات تحصيلي براي دانشجويان مشمول
خودداري نمايند.


آيا مشمول غير غايبي كه بعد از مدت يكسال فرصت تعيين شده دانشگاه قبول شود مي تواند از معافيت
تحصيلي برخوردار شود؟

جواب :مشموالني كه به داليل قانوني (معافيت موقت و )  ...تاريخ اعزام خود را به تعويق مي اندازند چنانچه مدت
تعوي ق آنان از مدت يكسال فرصت تعيين شده در قانون بيشتر گردد ،در صورتي كه در حين فرصت معرفي تعويق شده
(معافيت موقت و  )...در دانشگاه قبول شوند با احراز ساير شرايط (قوانين و مقررات معافيت تحصيلي ) ادامه تحصيل
و بهره مندي آنان از معافيت تحصيلي بالمانع خواهد بود.


آيا تحصيل همزمان با خدمت امكان پذير مي باشد؟

جواب :خير حتي در صورت تاييد دانشگاه براي اين دسته از دانشجويان معافيت تحصيلي صادر نمي گردد.


آيا دانشجوياني كه در سنوات اوليه فارغ التحصيل نشده اند حق ادامه تحصيل دارند؟

دانشجوياني كه در مقاطع مختلف تحصيلي مشغول به تحصيل بوده و در سنوات اوليه تحصيلي موفق به فراغت از
تحصيل نشده اند ،در صورت تصويب كميسيون موارد خاص دانشگاه و اخذ مح=جوز سنوات ارفاقي حداكثر ظرف
مدت  3ماه از اتمام سنوات تحصيلي از طريق پليس  10+حداكثر به مدت يكسال مي توانند از سنوات ارفاقي استفاده
نمايند.


آيا دانشجويان مشمولي كه در سنوات ارفاقي فارغ التحصيل مي شوند از مهلت معرفي برخوردارند؟

بله  ،اين دسته از دانشجويان مشمول از يكسال مهلت معرفي برخوردار خواهند بود و درصورت پذيرش در مقاطع باالتر
مي توانند از معافيت تحصيلي بهره مند شوند.
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دانشجوياني كه درسنوات ارفاقي نيز فارغ التحصيل نشوند در چه صورت حق ادامه تحصيل دارند؟

چنانچه دانشجو نتواند تا پايان يكسال سنوات ارفاقي نيز فارغ التحصيل شود ،صرفا در صورت داشتن پيشرفت تحصيلي
در سنوات ارفاقي و امكان فراغت از تحصيل طي مهلت معرفي براي تعيين تكليف وضعيت خدمتي  ،با درخواست
دانشگاه و ثبت درخواست در دفاترخدمات الكترونيك انتظامي ( پليس ،(10+پس از احراز شرايط  ،صدور مجوز ادامه
تحصيل در مهلت معرفي به مدت حداكثر يك نيمسال بدون لحاظ غيبت فراهم خواهد شدالزم به ذكر است در صورت
قبولي در مقاطع باالتر امكان ادامه تحصيل براي اين افراد وجود ندارد.


مهلت اخذ معافيت تحصيلي يا مجوز ثبت نام براي دانشجويان داخل و خارج از كشور تا چه زماني مي
باشد؟

از اول آذر ماه سال ، 96دانشجويان دانشگاه هاي داخل كشور موظف هستند حداكثر ظرف مدت 3ماه نسبت به اخذ
معافيت تحصيلي يا مجوز ثبت نام موقت اقدام نمايند در غير اين صورت امكان ثبت درخواست معافيت تحصيلي وجود
نداشته و مشمول فاقد شرايط شناخته مي شود ،همچنين دانشجوياني كه در خارج از كشور مشغول به تحصيل شده اند
بايد حداكثر تا پايان سال اول تحصيلي نسبت به دريافت معافيت تحصيلي خود اقدام نمايند ،در اينصورت مجاز به ادامه
تحصيل نبوده و پس از گذشت مهلت معرفي به عنوان مشمول غايب شناخته مي شوند.
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تلفن گوياي سازمان وظيفه عمومي ناجا:
096480

13

