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اينجانب  .........................................فرزند  .............................داراي كد ملي  ................................از پذيرفتهشدگان رشتههاي شرايط خاص دانشگاه
صداوسيما در آزمون سراسري سال  ١٤٠٠در رشته كارداني □ كارشناسي □  ..................................................دوره روزانه □ نوبت دوم □ كه از
معافيت تحصيلي نظام وظيفه بهرهمند خواهم شد ،بدينوسيله اعﻼم مينمايم ضمن آگاهي كامل از شرايط و مقررات نظام وظيفه مندرج در
راهنماي ثبت نام و شركت در آزمون سراسري ورودي به دانشگاهها كه برخي از آنها در ذيل اين تعهدنامه است ،متعهد ميشوم در
اولين فرصت نسبت به دريافت معافيت تحصيلي از سازمان نظام وظيفه عمومي اقدام و در مراجعه حضوري كه زمان آن متعاقباً اعﻼم ميشود
نسخه اصلي معافيت تحصيلي را به همراه ساير مدارك تحويل دهم .همچنين متعهد ميشوم در مهلت اعﻼم شده توسط نظام وظيفه )مدت
معافيت مقطع كارداني  ٢/٥سال و مقطع كارشناسي  ٥سال( فارغ التحصيل گردم ،در غير اينصورت مسﺌوليت و عواقب آن را ميپذيرم و
حق هيچ گونه اعتراضي نخواهم داشت و دانشگاه حق دارد ،مطابق ضوابط و مقررات اقدام نمايد.
نكات مهم:
 (١كليه دانشجويان مشمول موظﻒ هستند ،جهت ﺛبت معافيت تحصيلي دانشگاهي به سايت سازمان نظام وظيفه مراجعه و اطﻼعات
خود را وارد سامانه نظام وظيفه كنند )تاريﺦ شروع به تحصيل را  ١٤٠٠/٠٧/٠١قيد نماييد( ،تا پس از تأييد درخواست توسط
دانشگاه ،سازمان نظام وظيفه اقدام به صدور معافيت تحصيلي كند.


درخصوص كد سخا اين كد بر روي برگه معافيت تحصيلي مقطع تحصيلي قبلي قيد شده است .در صورت در دسترس
نبودن براي دريافت آن به دفاتر پليس  ١٠+مراجعه نمائيد.



مشموﻻن غايب مجاز به ادامه تحصيل نمي باشند و معافيت تحصيلي براي ايشان صادر نشده و مجاز به ﺛبت نام در
دانشگاه نميباشند.

 كليه دانشجويان در زمان ﺛبتنام بايد از معافيت تحصيلي دانشگاهي )مقطع كارداني  ٢/٥سال و مقطع كارشناسي ٥
سال( برخوردار باشند در غير اينصورت از ادامه تحصيلي آنها جلوگيري بعمل خواهد آمد.
 (٢تأييد مدارك و ﺛبت نام قطعي از پذيرفتهشدگان مشغول به خدمت سربازي ،بعد از ترخيﺺ كامل از خدمت و ارائه گواهي موافقت
با ادامه تحصيل از معاونت وظيفه عمومي ناجا انجام خواهد گرفت.
 (٣دانشجويان انصرافي كه قبﻼً از معافيت تحصيلي استفاده كردهاند بايد نامه انصراف )لغو معافيت تحصيلي( خود را در دفاتر پليس
 ١٠+ﺛبت نمايند.

امضاء و اثر انگشت دانشجو:
تاريخ:
)بدون امضاء و اثر انگشت فاقد اعتبار است(

