
 

 

 

پیگیری امور مربوط به ثبت درخواست معافیت تحصیلی )مخصوص 
 دانشجویان پسر(

در دانشگاه و همچنین اهمیت موضوع ثبت درخواست  ۱۴۰۰و  ۱۳۹۹دانشجویان جدیدالورود سال  باتوجه به ثبت نام غیر حضوری
معافیت تحصیلی دانشجویان و اخذ معافیت مربوطه از سازمان نظام وظیفه عمومی، بدینوسیله به استحضار می رساند، دانشجویانی 

یده است، در اسرع که اسامی آنان در لیست ذیل قرار گرفته است و معافیت تحصیلی آنان به دالیل مختلف تا به اکنون صادر نگرد
وقت نسبت به پیگیری موضوع و ارائه برگه معافیت تحصیلی صادره از سازمان نظام وظیفه عمومی به اداره آموزش دانشگاه اقدام 

فرصت ارائه مدارک مربوطه را دارند در غیر اینصورت، ضمن قطع دسترسی  ۱۴۰۱حداکثر تا پایان فروردین ماه  نمایند. دانشجویان مذکور
 جویان به سامانه آموزشی آموزش از ادامه تحصیل آنان جلوگیری بعمل خواهد آمد.دانش

شهر محل سکونت خود، ابتداً با در دست داشتن و  ۱۰دانشجویان مذکور پیش از هر اقدامی ضمن مراجعه به مراکز پلیس + نکته مهم:
است چاپ وضعیت نظام وظیفه حال حاضر خود اقدام ، نسبت به درخو۱۰ارائه کارت ملی و مشخصات شناسایی خود به مراکز پلیس +

را به  ۱۰در برگه چاپ شده، اصل برگه چاپی ممهور به یکی از مراکز پلیس + ”دانشگاه ادیبان گرمسار“ نموده، در صورت ثبت و درج نام
ت تحصیلی خود به شرح ذیل آدرس دانشگاه ادیبان گرمسار ارسال نمایند. در غیر اینصورت می بایست به منظور ثبت درخواست معافی

 اقدام نمایند.

تهران بین پل هوایی و شهرک صنعتی گرمسار، موسسه آموزش عالی ایبان کد  –ضلع شمالی جاده مشهد  -آدرس دانشگاه : گرمسار
 ۳58۱5-۱7۹پستی:

 (جهت دریافت کلیک نمایید) هلیست اسامی دانشجویان دارای مشکالت نظام وظیف

 الزم به ذکر است راهنمای مراحل مربوط به ثبت درخواست معافیت تحصیلی به شرح ذیل می باشد:

 اقدام مربوط به نظام وظیفه )ویژه آقایان( نحوه درخواست معافیت تحصیل مخصوص دانشجویان پسر

Adibannazeriyeh@gmail.com –  ۱۴۰داخلی  ۰2۳-۳۴55726۱-8کارشناس مربوطه: آقای ناظریه 

  دانشجویانی که دارای کارت پایان خدمت یا معافیت از خدمت هستند نسبت به بارگذاری در محیط ثبت نام الکترونیکی اقدام
 .ارسال نمایند ۰۹۳65765۹77و یا به شماره واتس آپ  نمایند.

  سایر دانشجویانی که می بایست از معافیت تحصیلی استفاده نمایند می بایست مطابق با اطالعیه ذیل مراحل درخواست
 لی خود را پیگیری نمایند.معافیت تحصی
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  دانشجویان در حال خدمت می بایست پس از ثبت نام قطعی جهت اخذ نامه ترخیص از خدمت به اداره آموزش دانشگاه
 مراجعه نمایند.

 + که به تائید حوزه وظیفه عمومی می رسد به عنوان شماره  ۱۰موکدا تاکید می گردد شماره مجوز صادر شده توسط پلیس
لی دانشجویان می باشد و در صورت عدم وصول معافیت تحصیلی تا قبل از شروع نیمسال دوم سال تحصیلی معافیت تحصی

 مطابق مقررات حکم انصراف از تحصیل صادر خواهد شد.
 :دانشجویانی که می بایست از معافیت تحصیلی استفاده نمایند می بایست مراحل زیر را انجام نمایند 

 رقمی را دریافت نمایند. 5+ شهر خود مراجعه و کد سخای ۱۰به نزدیکترین مرکز پلیس  -۱

 https://services.epolice.ir با مراجعه به پرتال سازمانی سرویس ای پلیس به نشانی -2
 و سپس کد امنیتی را وارد نموده و روی آیکون ورود کلیک نمایید. در قسمت نام کاربری کد ملی و در قسمت کلمه عبور کد سخا

 در این مرحله نسبت به ثبت درخواست معافیت تحصیلی )معافیت تحصیلی دانشجوی داخل( اقدام نمایید. -۳

( و تاریخ ۱۴۰۰سال  )برای دانشجویان ورودی مهر ۱۴۰۰/۰6/۳۱دانشجویان تقاضای معافیت تحصیلی خود را با شروع از تاریخ  -۴
( و به همین ترتیب برای ورودی نیمسال دوم هر سال تاریخ سی بهمن همان ۱۳۹۹)برای دانشجویان ورودی مهر سال  ۱۳۹۹/۰6/۳۱

 سال ثبت نمایند.

 (https://services.epolice.irپلیس( )سامانه)

 )جهت دریافت کلیک نمایید.( نمای درخواست معافیت تحصیلیراه

  راهنمای تصویری درخواست معافیت تحصیلی)جهت مشاهده کلیک نمایید.(
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