
اخذ معافیت تحصیلی دانشجویان مشمول نظام وظیفه اطالعیه 

 عمومی

 .متوجه شخص دانشجو خواهد بود خیرأت کلیه عواقب ناشی از تبدیهی اس

شدگان جهت اخذ  پذیرفته ، رساندرودی جدید و مشمول نظام وظیفه میو پسرانشجویان به اطالع د

معافیت تحصیلی، بدون مراجعه به دانشگاه و با ارائه برگه قبولی در آزمون سازمان سنجش آموزش 

 01توانند به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک پلیس+( میمدارک مورد نیاز کشور )به انضمام سایر

  و برگه معافیت تحصیلی خود را دریافت نمایند. مراجعه شهرستان محل اقامت خود 

 :  01جهت ارائه به پلیس+ مدارک مورد نیاز-الف

 3*4یک قطعه عکس -0

یان قبلی و برای دانشجوبرای دانشجویان انصرافی نامه انصراف مقطع  )کپی آخرین مدرک تحصیلی-2

 کارشناسی ارشد و دکتری نامه ابطال معافیت تحصیلی مقطع قبلی نیاز است(. 

 کپی شناسنامه و کارت ملی -3

  برگه درخواست معافیت تحصیلی از طرف دانشگاهپرینت  -4

گان مقطع الزم به ذکر است برای پذیرفته شدگان از طریق استعداد درخشان )پذیرفته شد -5

به مقصد درخواست گواهی اشتغال به تحصیل  ،عالوه بر مدارک مذکورکارشناسی ارشد و دکتری(، 

  .باشد، الزامی میاستبدون آزمون این دانشگاه  با ذکر اینکه نامبرده پذیرفته شدهمعاونت ناجا و 

دانشجویان محترم، پس از دریافت گواهی معافیت موقت )رسید معافیت موقت( از دفاتر خدمات -6

دانشگاه خلیج بوشهر، آدرس پستی را به  اصل گواهیمحل اقامت خود،  01الکترونیک پلیس +

با توجه به اینکه عدم صدور ارسال نمایند.  7103106107کد پستی:  ،فارس، دبیرخانه آموزش

موزشی آ کارتابلو قبل از شروع امتحانات معافیت تحصیلی به عنوان نقص پرونده دانشجویان محسوب 

واهشمند خنمی گردد. پایانترم صادر  امتحاناتشرکت در و  مجوز  دانشجویان به دلیل نقص پرونده بسته

قبل از ارسال و د اقدام نموده نسبت به انجام معافیت تحصیلی خو 21/01/0311حداکثر تا تاریخ است 

 در و  تهیه خود را  معافیت تحصیلیاسکن ، دانشگاهپستی اصل گواهی معافیت موقت به آدرس 



فه استعالم وضعیت نظام وظی، ارتباط با مسئولین از بخش سادا،قسمت ، اصلی دانشگاهصفحه 

دکمه ثبت را  و پس از تکمیل اطالعات خود شامل نام و نام خانوادگی و شماره دانشجویی بارگزاری

 اثری داده نخواهد شد  باشد هیچگونه ترتیبکه فاقد اطالعات هایی درخواستبه بزنید 

 

 



 

گردد در قسمت فرم الصاقی اسکن نامه معافیت تحصیلی مجددا تاکید می

 بارگزاری گردد. 

 معافیت تحصیلی برگهنحوه درخواست ب( 

سامانه آموزشی سادا و از طریق  توانند با مراجعه به بخش ن میدانشجویاایان ذکر است ش

 .نمایند اقدام معافیت تحصیلی به شرح زیر  درخواست ثبت به نسبت کارتابل خود 

 

 

 



 



 

 

 

 



 

 

کادرهای مربوطه را تکمیل خود  قبلیمقطع  دانشجویان محترم با توجه به آخرین وضعیت تحصیلی

نمائید و هر دانشجو صرفا یکی از سه وضعیت دیپلم یا پیش دانشگاهی، انصرافی ، فارغ التحصیل 

دانشگاهی ) مخصوص دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری( را تکمیل نموده و پس از تکمیل اطالعات 

 یآموزشامور نهایی توسط مدیر  پس از تائیدو در آخر ال را بزنید به صورت دقیق و کامل دکمه ارس

محل اقامت خود  01 پرینت نامه را از همان قسمت دریافت نموده و به انضمام سایر مدارک به پلیس +

گردد نیازی به مراجعه حضوری به دانشگاه برای مییادآوری  مجددا. مراجعه نمائید

  است.ارتابل دانشجو قابل دریافت دریافت این فرم نمی باشد و از طریق ک

 

 

 معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه خلیج فارس


