
 

 ( 3) فرم شماره  

 مخصوص فرزندان ایرانیان مقیم خارج از کشور و فرزندان مامورین ثابت دولت جمهوری اسالمی ایران

 ره :امش                         ....................................................................مدرسه   مجتمع /  /از : سرپرستی مدارس 

 اریخ :ت                                                                               به : مرکز امور بین الملل و مدارس خارج از کشور

  صدور معافیت تحصیلیموضوع : 

 سالم و احترامبا 

     ایجداگانه ( موضوع مشمول وظیفه آق 11/9/73مورخ  1-17-64-33عطف به نامه شماره )                 

...............................      

سازمان  ب بهمرات اییدور فرمخواهشمند است دست ؛ردد رح ذیل اعالم می گــفرزند ..................... مشخصات کامل ایشان بش

 . اعالم نمایند اداره مشموالن و محصلین – وظیفه عمومی ناجا

 نام پدر نام و نام خانوادگی

 شماره شناسنامه

 

 کد ملی

 صادره

شماره بخش یا 

حوزه محل 

صدور 

 شناسنامه

سال تولد بر 

 حسب

 روز/ ماه/سال

 مالحظات :

مه گذرنا  ..................  صفحه طبق

خروج از تاریخ اولین / آخرین 

......... ..................... کشور به تاریخ

 بوده است و تاریخ تولد

.  اشدب می  ...............................

بنابراین سن نامبرده هنگام 

سال  ..........    از کشور جخرو

 ه استبود روز ...........ماه ............ 

. 

 
 

     

مدرک تحصیلی هنگام خروج 

 کشور با قید ماه و سالاز 
 نوع خروج

تاریخ اولین خروج با 

قید شماره گذرنامه و 

 محل صدور آن

وضعیت دقیق 

 تحصیلی فعلی

 تاریخ ورود

 به کشور ایران

 کشور

 محل تحصیل

 

      

 شرح زیر مورد تائید است :ه ضمناً پیوستگی تحصیالت ایشان ب

 جاری سال تحصیلی  1
 ........   .....................................در مدرسه     ............................................رشته                 پایهدر 

 می باشد . ل تحصیلغومش   ............................................شهر   ............................................کشور  

 سال تحصیلی  2
 / منطقه  اداره     ............................................      مدرسه / مجتمع آموزشیدر و                   پایهدر 

 ست .ابوده  مشغول به تحصیل    ............................................  آموزش و پرورش

 سال تحصیلی  3
منطقه   اداره /     ............................................و در مدرسه / مجتمع آموزشی                   پایه   در 

 است . مشغول به تحصیل بوده    ............................................آموزش و پرورش  
 نوشته شود.دقیق (  منطقه آموزش و پرورشو ه تحصیل ) مدرسه پیوستگی تحصیلی ، حتما محل اشتغال ب 3و  2به جهت اهمیت در ردیف *

 

 

 جمهوری اسالمی ایرانرس سرپرست مدا                                       .................. مدرسهمجتمع /  /مشخصات مدیر آموزشگاه 

 هر و امضاءم                           مهر و امضاء                                                                                             

 

 روند اخذ معافیت تحصیلی :
 (ذینفع پرونده. ) در دونسخه ، نسخه اول تحویل ذینفع و نسخه دوم بایگانی در فرم توسط مدیر مدرسه و سرپرستی این تکمیل و تایید-1

به سازمان وظیفه عمومی و ارائه نامه صادره مرکز -3و اخذ نامه برای نظام وظیفه. به مرکز ذینفع یا والدین یا وکیل رسمی مراجعه -2. 

  .کزمعافیت تحصیلی اخذ شده از نظام وظیفه به مربرگه ارائه  -4 ( میدان سپاه –خیابان طالقانی  –اخذ مجوز معافیت تحصیلی ) تهران 

 :  تذکر خیلی مهم

) ترجیحا طول سال  در  دانش آموز می تواند-2از مرکز الزامی است.   ،  مجوز خروج اخذ نامه کشور داخل به  بعد از هر بار ورود  - 1   

ده ذینفع تایید شآخرین کارنامه -3بار و جمعا سه ماه در داخل کشور حضور داشته باشد.  سهتحصیلی حداکثر   تعطیالت رسمی و تابستان(

 پیوست شود.


