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غيردولتي � غيرانتفاعي و ... )به شرط نداشتن مشكل نظام وظيفه براي برادران(، مي توانند بدون انصراف از 
تحصيل در آزمون سراسري سال 1398 ثبت نام و شركت نمایند. بدیهي است این دسته از داوطلبان در 
صورت موفقيت و قبل از ثبت نام در رشته قبولي جدید، الزم است از رشته قبولي قبلي خود انصراف قطعي 
حاصل نموده و گواهي مربوط )فرم انصراف قطعي از تحصيل( را به مؤسسه ذي ربط ارائه نمایند. الزم به 
توضيح است كه این دسته از داوطلبان حق بازگشت و ادامه تحصيل در رشته محل قبولي قبلي خود را ندارند 
و هم چنين دانشجویان شاغل به تحصيل دوره هاي كارداني )فوق  دیپلم( كه حداكثر تا تاریخ 1398/6/31 

فارغ التحصيل مي شوند، براي ثبت نام و شركت در این آزمون نياز به انصراف ندارند.
تبصره: دانشجویان دوره هاي فوق كه از معافيت تحصيلي استفاده مي كنند، به منظور ثبت نام و شركت مجدد در 
آزمون سراسري الزم است به ضوابط مربوط به مقررات وظيفه عمومي توجه و بر اساس آن ضوابط اقدام نمایند.
ه ( دانش آموختگان مقطع كارشناسي در صورت شركت مجدد در آزمون سراسري و قبولي با رعایت شرایط ذیل این بند 

مي توانند ادامه تحصيل دهند. 
1- فارغ التحصيالن  رشته هاي تحصيلي مورد نياز وزارت بهداشت ) مشمولين خدمات اجباري قانون خدمت 
پزشكان و پيراپزشكان( در مقطع كارشناسي باید حداكثر تا تاریخ  1398/6/31 و یا 1398/11/30 خدمات 
خود را به پایان رسانده باشند، چنانچه در مقطع دكتري عمومي پزشكي، دندانپزشكي و داروسازي  پذیرفته 

شوند، مي توانند خدمات موضوع این قانون را پس از اتمام تحصيل با مقطع جدید به انجام برسانند.
2- دارا نبودن هرگونه تعهد خدمت به ارگان یا دستگاه هاي اجرایي، تعهدات سهميه بومي و یا سهميه مناطق 

محروم.
3- نداشتن ممنوعيت تحصيل از نظر سازمان نظام وظيفه.

و( با توجه به راي موقت دیوان عدالت اداري مبني بر عدم اجراي مصوبه پنجاه و یكمين جلسه شوراي عالي برنامه ریزي 
علوم پزشكي مورخ 92/3/25، دانش آموختگان مقاطع كارشناسي ارشد ناپيوسته و پيوسته كليه رشته هاي تحصيلي 
و دكتري عمومي پزشكي، دندانپزشكي و داروسازي و دكتري حرفه اي دامپزشكي متقاضي تحصيل مجدد، مي توانند 
با رعایت شرایط زیر از طریق قبولي در آزمون سراسري در مقطع دكتري عمومي رشته هاي پزشكي و داروسازي و 
دندانپزشكي تحصيل نمایند و محدودیتي در انتخاب دوره هاي مختلف )روزانه، مازاد و پردیس( ندارند. درخصوص 
پرداخت یا عدم پرداخت شهریه جهت پذیرفته شدگان دوره روزانه، پس از تصميم و راي نهایي دیوان عدالت اداري 

اقدام خواهد شد.
1-  انجام موضوع قانون خدمت پزشكان و پيراپزشكان براي مشمولين این قانون الزامي است.

2- دارا نبودن هرگونه تعهد خدمت به ارگان یا دستگاه هاي اجرایي، تعهدات سهميه بومي و یا سهميه مناطق 
محروم.

3- نداشتن ممنوعيت تحصيل از نظر سازمان نظام وظيفه.
ز( دانش آموختگان مقطع كارداني رشته "اپتيك" كه قبل از سال 1389 پذیرفته شده  باشند، درصورت شركت 
در گروه آزمایشي علوم تجربي و احراز نمره علمي و شرایط الزم، مي توانند در مقطع كارشناسي پيوسته رشته 
بينایي سنجي ادامه تحصيل دهند. توضيحات بيشتر در این خصوص در دفترچه راهنماي انتخاب رشته )دفترچه 

شماره 2( اعالم مي شود.
2-3- مقررات  وظيفه  عمومي 

بر اساس  اعالم  رسمي  سازمان وظيفه  عمومي  نيروي  انتظامي  جمهوري اسالمي ایران، داوطلبان  »مرد« براي ثبت نام 
و شركت در آزمون سراسري سال 1398 الزم  است  یكي  از شرایط زیر را دارا بوده و كد مربوط را در بند 45 

فرم تقاضانامه ثبت نام اینترنتي درج نمایند:
كد 1( دارا بودن كارت  پایان  خدمت هوشمند ؛

كد 2( دارا بودن كارت  معافيت  دائم هوشمند )كفالت، پزشكي، ایثارگران  و موارد خاص(؛
كد 3( مشموالن داراي برگ معافيت موقت هولوگرام دار بدون غيبت )پزشكي، كفالت و سایر...( در مدت اعتبار آن؛
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كد 4( متولدین سال 1354 و قبل از آن، این قبيل مشموالن باید پس از اعالم قبولي و در زمان ثبت نام كارت 
معافيت دائم هوشمند )معافيت سني عنایت مقام معظم رهبري( را ارائه نمایند؛

كد 5( دانش آموزان سال آخر دوره  متوسطه  یا پيش دانشگاهي كه به صورت حضوري و پيوسته مشغول به تحصيل 
بوده و تا تاریخ 98/6/31 در سنوات مجاز تحصيلي )حداكثر 20 سالگي تمام(، فارغ التحصيل مي شوند؛

كد 6( فارغ التحصيالن مقطع متوسطه )داراي مدرك پيش دانشگاهي( به شرط اتمام تحصيل حداكثر تا 20 سالگي 
به صورت پيوسته و حضوري )مدارس روزانه، بزرگ ساالن و آموزش از راه دور( و درصورتي كه وارد غيبت 

نشده باشند؛
تبصره: دانش آموزاني كه دوره متوس��طه )سال اول متوس��طه( را از مهر 91 آغاز كرده باشند، سقف مجاز 

سنوات تحصيلي آنان حداكثر تا پایان 20 سالگي خواهد بود.
كد 7( دانش آموزاني كه قبل از سن مشموليت )قبل از 18 سالگي تمام( موفق به دریافت پيش دانشگاهي 

شده باشند، به شرط نداشتن غيبت؛
توضيح: دانش آموزاني كه در سن 17 سالگي و قبل از سن مشموليت موفق به دریافت دیپلم یا پيش دانشگاهي 
مي شوند، چنانچه حداكثر تا شش ماه پس از رسيدن به سن مشموليت )18 سالگي تمام( وارد دانشگاه شوند، 
مجاز به ادامه تحصيل مي باشند؛ در غير این صورت به دليل ورود به غيبت، مجاز به ادامه تحصيل نخواهند 
بود. مگر اینكه در مهلت شش ماه معرفي، خود را از طریق یكي از دفاتر پليس+10 به وظيفه عمومي معرفي 

كرده و در هنگام پذیرش در دانشگاه داراي برگ اعزام بدون غيبت باشند.
تبصره: افرادي كه تاریخ اعزام به خدمت آنان قبل از اعالم قبولي یا پذیرش در دانشگاه است، الزم است 
برابر ضوابط مربوط نس��بت به تمدید موعد اعزام خود اقدام نمایند. در غير این صورت به دليل ورود به 
غيبت، شرایط ادامه تحصيل را از دست خواهند داد. در ضمن افرادي كه در موعد اعزام )مندرج در برگ 
آماده به خدمت( به خدمت اعزام مي ش��وند در صورت پذیرش در مقطع كارشناسي و باالتر، جهت ادامه 

تحصيل از خدمت ترخيص خواهند شد.
كد 8( كاركنان وظيفه )سربازان در حال خدمت( بدون غيبت اوليه داراي مدرك پيش دانشگاهي حضوري 

و پيوسته )دانش آموز رسمي( به شرطي كه در مقطع كارشناسي و باالتر پذیرفته شوند؛
كد 9( كاركنان وظيفه اي كه خدمت دوره ضرورت آنان تا تاریخ 1398/6/31 به پایان مي رسد )این دسته 

از افراد باید به هنگام ثبت نام در دانشگاه، گواهي یا كارت پایان خدمت ارائه نمایند(؛
كد 10( طالب  علوم دیني دارنده  مدرك دیپلم یا پيش دانشگاهي داراي معافيت تحصيلي حوزه؛ به  شرطي  كه  
مركز مدیریت  حوزه  هاي علميه  یا مركز مدیریت حوزه علميه خراسان یا اصفهان تأیيد نمایند كه  طلبه  قادر 
است  ضمن  اشتغال  به تحصيل در حوزه به موازات  آن  در دانشگاه  نيز تحصيل  كند، با همان  معافيت  تحصيلي  
حوزه ، اش��تغال  به  تحصيل  وي  در دانش��گاه  بالمانع  است . بدیهي  اس��ت  هر موقع كه حوزه  علميه  معافيت  
تحصيلي  طلبه اي  را خاتمه  یافته  اعالم  نماید، ادامه تحصيل وي در دانش��گاه منوط به اجازه سازمان وظيفه 
عمومي و صدور معافيت تحصيلي دانشگاهي است. این گونه دانشجویان براي ثبت نام در هر ترم تحصيلي 

باید موافقت نامه حوزه علميه مربوط را ارائه نمایند؛
كد 11( كاركنان پایور شاغل  در نيروهاي  مسلح با ارائه  گواهي  اشتغال به خدمت و موافقت  از سازمان  مربوط 

براي ادامه تحصيل؛
كد 12( دانشجویان انصرافي درصورتي كه در سقف سنوات تحصيلي اوليه، موضوع تبصره 1 ماده 33 قانون، 
انصراف داده و همچنين از تاریخ انصراف آنان در دانشگاه و رشته قبلي تا زمان پذیرش در دانشگاه و رشته 
جدید بيش از یك سال سپري نشده باشد. مضافاً مشروط به اینكه قباًل )از تاریخ 1390/8/22 به بعد( از 

امتياز یك بار انصراف استفاده نكرده باشند.
* تذكرات مهم:

1( مشموالن غایب مجاز به ادامه تحصيل نمي باشند و در صورت شركت در آزمون و قبولي در آن، معافيت 
تحصيلي براي آنان صادر نگردیده و دانشگاه ها مجاز به ثبت نام از آن ها نمي باشند.
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2( دانش��جویان اخراجي دانش��گاه ها تا پایان خدمت دوره ضرورت یا دریافت معافيت دائم، مجاز به ادامه 
تحصيل نمي باشند )به جز افرادي كه قبل از ورود به سن مشموليت اخراج شده اند(.

3( مشموالني كه در مقطع كارداني فارغ التحصيل شده اند، مجاز به شركت در آزمون سراسري نمي باشند. این 
افراد فقط مي توانند در مقطع كارشناسي ناپيوسته )كارداني به كارشناسي ناپيوسته( تحصيل خود را ادامه دهند.
4( معافيت تحصيلي براي هر مقطع فقط یك بار صادر مي ش��ود. بنابراین فارغ التحصيالن هر مقطع مجاز 
به تحصيل مجدد در همان مقطع نمي باشند. ضمناً تأكيد مي گردد فارغ التحصيالن مقطع كارداني مجاز به 
شروع به تحصيل در مقاطع كارشناسي پيوسته، كارشناسي ارشد پيوسته و دكتري پيوسته نمي باشند و نيز 
فارغ التحصيالن مقطع كارشناس��ي مجاز به شروع به تحصيل در مقطع كارشناسي ارشد پيوسته و دكتري 

پيوسته پزشكي، دندانپزشكي، داروسازي و دامپزشكي نيستند.
5( ترخيص س��ربازان حين خدمت صرفاً جهت ادامه تحصيل در مقطع كارشناس��ي و باالتر مجاز بوده و 

ترخيص آنان جهت تحصيل در مقطع كارداني مجاز نيست.
6( دانش��جویاني كه تمایل به انصراف و شروع به تحصيل مجدد دارند، در طول تحصيالت دانشگاهي )از 
دیپلم تا دكتري( فقط یك بار مجاز به انصراف مي باشند، مشروط به اینكه در سنوات اوليه تحصيلي انصراف 

داده و از زمان انصراف تا شروع به تحصيل مجدد بيش از یك سال سپري نشده باشد.
7( دانش��جویان مقاطع كارشناس��ي و باالتر پيوس��ته كه با دریافت مدرك مقطع پایين تر از ادامه تحصيل 
انصراف و یا اخراج مي گردند، تا پایان خدمت دوره ضرورت یا دریافت معافيت دائم، مجاز به ادامه تحصيل 
نمي باشند. مگر با رعایت تبصره 1 ماده 7 آیين نامه اجرایي معافيت تحصيلي مشروط به رعایت سقف مجاز 
سنوات تحصيلي اوليه مقطع فارغ التحصيل شده، مجاز به ادامه تحصيل در مقطع باالتر شناخته شوند )یعني 

مقطع معادل كارداني را حداكثر در 2/5 سال فارغ التحصيل شده باشند(.
8( كاركنان وظيفه )سربازان حين خدمت( مجاز به تحصيل هم زمان با انجام خدمت نيستند. این افراد در 

صورت قبولي در دانشگاه و داشتن شرایط ادامه تحصيل، از خدمت ترخيص خواهند شد.
9( دانش آموزاني كه در سقف مجاز سنوات تحصيلي، پس از ورود به سال مشموليت در ماه هاي خرداد یا 
شهریور هرسال به عنوان دانش آموز رسمي فارغ التحصيل مي شوند، چنانچه تا پایان شهریور سال آینده در 

دانشگاه پذیرفته شوند، فاقد غيبت بوده و از معافيت تحصيلي استفاده خواهند كرد.
مثال: دانش آموز متولد 1379 و قبل از آن كه در خرداد یا شهریور 1397 در مقطع دیپلم یا پيش دانشگاهي 
طي سنوات مجاز تحصيلي )یعني حداكثر تا 20 سالگي تمام( فارغ التحصيل حضوري مي شود، آخرین مهلت 

معرفي تا پایان شهریور سال 1398 است.
10( تمامي پذیرفته ش��دگان آزمون سراسري س��ال 1398 ملزم هستند جهت دریافت مجوز ثبت نام در 
دانش��گاه، از طریق دفاتر پليس+10 شهرستان محل قبولي دانشگاه، نسبت به اخذ معافيت تحصيلي اقدام 

نمایند. در غير این صورت از ادامه تحصيل آنان ممانعت به عمل خواهد آمد.
11( سنوات مجاز تحصيل در مقاطع: كارداني 2/5 سال، كارشناسي پيوسته 5 سال، كارشناسي ارشد پيوسته 

6 سال و دكتراي پيوسته 8 سال است. 

2-4-ضوابط استفاده از سـهميه ها 
هر داوطلب  مي تواند بر اساس  شرایط خود، متقاضي یكي  از سهميه هاي  مصوب مندرج  در بندهاي  ذیل شود:

2-4-1-  سهميه  مناطق: 
ش��ركت كنندگان متقاضي س��هميه مناطق با توجه به مالك هاي زیر جزو یكي از مناطق 1، 2 و 3 محس��وب 
مي گردند. داوطلبان  متقاضي  سهميه  مناطق  باید قسمت مربوط در بند 25 فرم تقاضانامه  ثبت نام اینترنتي را 

عالمتگذاري  نمایند.
ال��ف( ب��راي داوطلبان نظام آموزش��ي جدید 3-3-6، بخش محل اخذ مدرك تحصيلي س��ه س��ال آخر 

دبيرستان)پایه دهم تا دوازدهم(.




