
 

 1399دانشجویان ورودی  وظیفه نظام وضعیت

 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی 99مقطع کارشناسی ورودی بهمن برادر محترم شدگان  پذیرفته قابل توجه

 5تحصیلی دانشجویی است در صورتی که معافیت یکساله از زمان فارغ التحصیلی معافیت تحصیلی دانش آموزی 

می بایست جهت ادامه تحصیل در دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی بنابراین کلیه پذیرفته شدگان برادر  می باشد. ساله

 معافیت دانشجویی اخذ نمایند.

نیمسال تحصیلی می باشد. از آنجاییکه شروع  10سال و برای  5همانطور که عنوان شد معافیت تحصیلی دانشجویی 

نشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی از بهمن ماه می باشد ، می بایست شروع تحصیل دا

. این موضوع برای دانشجویانی که به دالیلی نتوانند در  باشد 1/11/99یعنی از  99معافیت نیز از نیمسال دوم سال 

نوات ارفاقی داشته باشند بسیار حائز اهمیت است. مهلت مقرر تحصیالت خود را با اتمام برسانند و نیاز به تمدید س

شروع شده باشد به صورت خودکار یک نیمسال تحصیلی معافیت آنها از بین رفته و  1/7/99زیرا اگر معافیت آنها از 

 قابل بازگشت نمی باشد.

 ه باشند:داشتبه نکات زیر توجه در هنگام دریافت معافیت تحصیلی بنابراین دانشجویان محترم می بایست 

 صادر شود. 1900140معافیت به نام دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی با کد  -1

 ثبت شده باشد.  1/11/99شروع معافیت به طور طبیعی از  -2

 اما موارد استثنا:

سال آنها به اتمام نرسیده نیازی به دریافت معافیت تحصیلی ندارند . این دسته  18که هنوز پذیرفته شدگانی  -1

معافیت  سال می توانند درخواست 18از پذیرفته شدگان با توجه به تاریخ تولد خود به محض عبور از سن 

در حال حاضر نیز در بخش ارسال مدارک ، تصویر  .ل نماینداسآن را به دانشگاه ار پرینت بعدا ثبت نموده و

 صفحه اول شناسنامه خود را بارگذاری نمایند.

و قبل از آن  98دانشگاهی آنها سال  پذیرفته شدگانی که تاریخ دریافت مدرک دیپلم متوسطه دوم یا پیش -2

 می باشد:

 که می بایست تصویرآن را بارگذاری نمایند. هستندکارت پایان خدمت یا معافیت خدمت دارای  -الف

دارند که می توانند درخواست معافیت تحصیلی برای  3/11/99 برگه اعزام بدون غیبت با تاریخ اعزام -ب

 نمایند. 1/11/99

باید از دانشگاه و معافیت تحصیلی به نام آن دانشگاه دارند کسانی که دانشجوی دانشگاه دیگری هستند  -ج

رجایی  شهیدتربیت دبیر عافیت تحصیلی به نام دانشگاه درخواست م 1/11/99و به تاریخ  قبلی انصراف داده

 .دهند

 سایر موارد خاص می بایست با کارشناس نظام وظیفه دانشگاه تماس بگیرند. -د

 به نام خدا 



 

 پذیرفته شدگان: ر خصوص برخی از سواالتنکاتی چند د

 مدرک دیپلم یا پیش دانشگاهی شما ثبت است . یخ و شماره نامه فارغ التحصیلی : در باالیتار -1

 سال فارغ التحصیلی /31/6سال فارغ التحصیلی یا /31/3تاریخ پایان تحصیل:  -2

 معدل دیپلم: معدل کل دیپلم  -3

 
 10به نام دانشجو ثبت نشده است . می بایست به پلیس +کد سخا صادر نمیشود: احتماال شماره موبایل  -4

 .مراجعه نموده و درخواست ویرایش اطالعات را بدهید

و یا رشته ای نزدیک رشته مورد نظر رشته قبولی در سیستم نیست : از رشته مهندسی )بدون عنوان دیگر(  -5

 استفاده نمایند.خود 

 از این قسمت عبور نکنید. ثبت مشخصات پدر بسیار الزم است . -6

ام خطای عدم ثبت موارد را می بینید . می توانید از در صورتی که همه موارد را ثبت کرده اید و همچنان پیغ -7

 مرورگر دیگری و در زمانی دیگر استفاده کنید.

 بته در صورت مراجعه حضوری به پلیسریال می باشد . ال epolice.ir 50500داخت در سایت مبلغ قابل پر -8

 epoliceپرداخت الکترونیکی سامانه البته در حال حاضر  ریال هم قابل افزایش است. 100000تا  10+

 دارای اشکاالتی است که انشااهلل به زودی مرتفع می گردد.

 نکته مهم: 

مربوط به اداره نظام وظیفه می باشد و دانشگاه امکان دخل و تصرف و یا بررسی و رفع نقص آن  epoliceسایت 

نید و در زمان های دیگر مجددا مراجعه را ندارد . در صورت مشاهده اشکاالت در این سامانه لطفا صبوری پیشه ک

نمایید . البته کارشناسان دانشگاه در خصوص برطرف نمودن موانع و موارد با سازمان نظام وظیفه در حال رایزنی و 

 تبادل نظر می باشند.

 



 

توجه داشته باشند  مراجعه می نمایند 10ذیرفته شدگانی که به صورت حضوری به مراکز پلیس +پ

صادر می کنند ،  دانشجویان را برای مهرماهمعافیت به جهت آنکه اکثر متصدیان این مراکز به صورت پیش فرض 

 به نکات زیر توجه داشته باشند:د تا از متصدی مربوطه بخواهی عموما دچار اشتباه می شوند. حتما قبل از هر اقدامی

 جدید بسیار مهم است . 6-3-3ساله قدیم یا  4حتما گونه دیپلم را صحیح وارد نمایند ، نظام  -1

برای این کار ثبت شود. در معافیت  1/11/99ت را برای نیسمال دوم اخذ نمایند. تا تاریخ معافیت از معافی -2

که بعضا به  ،بهمن تغییر دهدمربوطه باید زحمت بکشد و نیمسال تحصیلی را در سیستم خودش به  متصدی

 25دلیل عدم آگاهی و یا ضعف اطالعاتی این کار انجام نمی شود و یا به متقاضی اعالم می شود که از 

 به بهمن تغییر می کند( این تاریخ آنها از  مسیستپیش فرض زیرا این کار قابل انجام است.)به بعد  دیماه

 صادر شود. 1900140معافیت به نام دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی با کد حتما  -3

 حتما پرینت قبولی کنکور و کپی شناسنامه و کارت ملی و مدرک دیپلم را همراه داشته باشید. -4

یفه ا سدد  ک ها   ار   ایرااا ک ت ددم   تک ت ی ددم پذیرفته شددان م ترترتک  ه تا ن ام و   

صربح اقااو ام ینا   ت   وجه ته  اتنم ی توجوا  حتم  تجااا ا بم ته  یرایش   ا ی فم تع فیم 

پذیرش غیر حضددو ی ت  یددویر تا ن صددریح  ا ت  تا ن اشددتب    عوی   3ا  اطالعیه شددم    

 ام ینا 

در صورتی که درخواست  نمودهرسیده را بررسی شناس نظام وظیفه دانشگاه ، روزانه درخواست های کار

شد ، شکل با صحیح و بدون م شما قادر به  شما  سال مدارک  صورت در بخش ار تایید می گردد . در این 

 ایید شده خواهید بود و امکان ویرایش آن را نیز نخواهید داشت .به صورت تمشاهده مدرک 
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