
 معافیت تحصیلی دانشجویانفرم درخواست مراحل اخذ 

 )وضعیت نظام وظیفه(

 
  از محل ثبت ناماتمام ثبت نام،  بعد از دریافت فرم درخواست معافیت تحصیلی )فرم ب( -1

 ) سن مشمولیت( 11دام: تاریخ تولد + ـزمان اق -2

  12ساختمان  ،توسط معاون دانشکدهامضاء فرم  -3

 11ساختمان  ،دبیرخانه )جهت مهر و شماره(ارایه فرم به  -4

 تبریز )نظام وظیفه( 11پلیس + های باجهتحویل فرم ب همراه با مدارک به  -5
       

 : 11جهت ارایه به پلیس + مـدارک الزم       
 فوق دیپلم(   –تصویر مدرک قبلی )دیپلم   -

 شناسنامه )اصل و کپی آنها( –کارت ملی  - 

 قطعه عکس    2  - 

 ریال           مبلغ                -

 

 تبریز و تهیه کپی از آن  11اخذ معافیت تحصیلی از پلیس + -1

 12ساختمان  -تحویل معافیت تحصیلی به کارشناس آموزش مربوطه-2

 

 

 

 

  



 مراحل اخذ فرم درخواست معافیت تحصیلی دانشجویان

 )وضعیت نظام وظیفه(

 
  درخواست معافیت تحصیلی )فرم ب( بعد از اتمام ثبت نام، از محل ثبت نام دریافت فرم -1

 ) سن مشمولیت( 11زمان اقـدام: تاریخ تولد +  -2

  12امضاء فرم توسط معاون دانشکده، ساختمان  -3

 11ارایه فرم به دبیرخانه )جهت مهر و شماره(، ساختمان  -4

 تبریز )نظام وظیفه( 11پلیس +  هایتحویل فرم ب همراه با مدارک به باجه -5
       

 : 11مـدارک الزم جهت ارایه به پلیس +       
 فوق دیپلم(   –تصویر مدرک قبلی )دیپلم   -

 شناسنامه )اصل و کپی آنها( –کارت ملی  - 

 قطعه عکس    2  - 

 ریال           مبلغ                -

 

 تهیه کپی از آن تبریز و 11اخذ معافیت تحصیلی از پلیس + -1

 12ساختمان  -تحویل معافیت تحصیلی به کارشناس آموزش مربوطه-2

  



 مراحل اخذ فرم درخواست معافیت تحصیلی دانشجویان

 )وضعیت نظام وظیفه(

 
  دریافت فرم درخواست معافیت تحصیلی )فرم ب( بعد از اتمام ثبت نام، از محل ثبت نام -1

 ) سن مشمولیت( 11زمان اقـدام: تاریخ تولد +  -2

  12امضاء فرم توسط معاون دانشکده، ساختمان  -3

 11ارایه فرم به دبیرخانه )جهت مهر و شماره(، ساختمان  -4

 تبریز )نظام وظیفه( 11های پلیس + تحویل فرم ب همراه با مدارک به باجه -5
       

 : 11مـدارک الزم جهت ارایه به پلیس +       
 فوق دیپلم(   –تصویر مدرک قبلی )دیپلم   -

 شناسنامه )اصل و کپی آنها( –کارت ملی  - 

 قطعه عکس    2  - 

 ریال           مبلغ                -

 

 تبریز و تهیه کپی از آن  11اخذ معافیت تحصیلی از پلیس + -1

 12ساختمان  -تحویل معافیت تحصیلی به کارشناس آموزش مربوطه-2

  



 مراحل اخذ فرم درخواست معافیت تحصیلی دانشجویان

 )وضعیت نظام وظیفه(

 
  دریافت فرم درخواست معافیت تحصیلی )فرم ب( بعد از اتمام ثبت نام، از محل ثبت نام -1

 ) سن مشمولیت( 11زمان اقـدام: تاریخ تولد +  -2

  12امضاء فرم توسط معاون دانشکده، ساختمان  -3

 11دبیرخانه )جهت مهر و شماره(، ساختمان ارایه فرم به  -4

 تبریز )نظام وظیفه( 11های پلیس + تحویل فرم ب همراه با مدارک به باجه -5
       

 : 11مـدارک الزم جهت ارایه به پلیس +       
 فوق دیپلم(   –تصویر مدرک قبلی )دیپلم   -

 شناسنامه )اصل و کپی آنها( –کارت ملی  - 

 قطعه عکس    2  - 

 ریال           مبلغ                -

 

 تبریز و تهیه کپی از آن  11اخذ معافیت تحصیلی از پلیس + -1

 12ساختمان  -تحویل معافیت تحصیلی به کارشناس آموزش مربوطه-2

 


