
                           

   درخواست اجاسه خزوج اس کشور   

 :........................................... رضتِبِ ضوبرُ داًطجَیی :................................................................................... ایٌجبًب 

بب ضوبرُ هلی                                                                     ٍ تعذاد ٍاحذ گذراًذُ  ،  داًطجَی همطع، 

.  کبرضٌبسی،       کبرضٌبسی ارضذ،       دکتزی،  بب رعبیت همزرات هزبَط، صذٍر هجَس خزٍج اس کطَر بب تضویي داًطجَ را درخَاست هی کٌن

 .ٍاحذ ثبت ًبم دارم       در           139    -     9ایٌجبًب در ًیوسبل      اٍل،     دٍم،      تببستبى سبل تحصیلی          

:..........................................................................................................، همصذ سفز139/        /      تب       139/        /     هذت سفز  اس       

  :...........................................................................................................................................................................................................................ّذف اس سفز

.داًطجَ هسئَل رعبیت کلیِ همزرات آهَسضی بَدُ ٍ السم است بب اسبتیذ درٍس ّوبٌّگی السم را بِ عول آٍرد- 1:  هْن

.هسئَلیت کلیِ عَالب ًبضی اس غیبت داًطجَ در کالس یب اهتحبى بز عْذُ داًطجَ خَاّذ بَد- 2

. رٍس هَافمت هی ضَد10طبك هصَبِ ضَرای آهَسش داًطگبُ، در ًیوسبلی کِ داًطجَ ثبت ًبم داضتِ ببضذ ، خزٍج اس کطَر بِ هذت - 3

 بزای اطالع اس هزاحل خزٍج اس کطَر بب هضبهیي سیبحتی ٍ سیبرتی بِ ًطبًی http://vazifeh.police.ir/index.jsp?siteid=25&fkeyid=&siteid=25&pageid=5970هزاجعِ ًوبئیذ . 

ِ ضذُ تعْذ هی ضَد  139/  /  تبریخ      ..............................................  اهضبء داًطجَ. صحت اطالعبت ارائ

 ..................................................................ضوبرُ توبس ضزٍری 

.  هَافمت هی ضَد139  /     /       تب   139 /       /   بب خزٍج اس کطَر داًطجَ بب هضوَى سفز     علوی     سیبحتی     سیبرتی  در فبصلِ سهبًی      

 .....................................................................................................................................................................................................................: تَضیح ضزٍری

 139/  /  تبریخ     .............................................................   اهضب ............................................................ ً

 139/  /  تبریخ     ................................................  .         اهضب ٍ هْز ................................................  ً

ٍاحذ  ثبت ًبم دارد139-       9داًطجَ در ًیوسبل    اٍل،    دٍم،    تببستبى سبل تحصیلی       . ٍضعیت آهَسضی داًطجَ بزرسی ضذ  .  در      

.   بب تَجِ بِ همزرات آهَسضی بالهبًع است139/       /     تب      139/        /   خزٍج اس کطَر داًطجَ در فبصلِ سهبًی      

.  در ببسُ فَق، اهتحبًبت پبیبى ًیوسبل بزرسی ضذ

  ......................................................................................................................................................................................................................:تَضیح ضزٍری

 139/  /  تبریخ     ............................................................   .اهضب                                                    ..............................................: ًبم رئیس ادارُ

 . هخبلفت هی ضَد  .  هَافمت هی ضَد    بب تَجِ بِ هطبلب فَق، بب خزٍج اس کطَر داًطجَ 

  .......................................................................................................................................................................................................................:تَضیح ضزٍری

139/  /  تبریخ     .........................................................   .  اهضب

تحصیالت تکمیلی/ مدیز امور آموسشی  نظز

تحصیالت تکمیلی/ مدیز امور آموسشی:  به اداره پذیزش و نظام وظیفه:  اس

اداره پذیزش و نظام وظیفه:  به دانشکده:  اس

 این قسمت توسط دانشجو تکمیل شود

ص
زای

 ٍی
یخ

تبر
:

28/
02/

98
 

 تعالیبسمه
دانشگاه صنعتى شریف

پردیس بین الملل - جزیره کیش

نام استاد راهنما

نام معاون آموزشی/ تحصیالت تکمیلی پردیس

http://vazifeh.police.ir/index.jsp?siteid=25&fkeyid=&siteid=25&pageid=5970
http://vazifeh.police.ir/index.jsp?siteid=25&fkeyid=&siteid=25&pageid=5970


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

  

 

 

 

 

 

  

 شزيع

تکمیل درخًاست ي کسة وظز مؼاين 

 آمًسشی داوشکذٌ ي استاد راَىما

 ارائٍ تٍ ادارٌ پذیزش ي وظام يظیفٍ

تزرسی درخًاست 

 تًسظ ادارٌ پذیزش
تماس تا داوشجً تزای 

 رفغ اشکال

اصالح فزم تًسظ 

 داوشجً 

یز
 خ

 تایگاوی

 خاتمٍ

ارسال فزم درخًاست تٍ دفتز مذیز 

تحصیالت تکمیلی ي / امًر آمًسشی

 کسة وظز مذیز مزتًط

 ارسال تٍ ادارٌ پذیزش 

 ي وظام يظیفٍ

 

 مزاجؼٍ تٍ ساماوٍ

Services.epolice.ir 

ياردکزدن کذ ملی ي کذ سخا ي تکمیل 

 اعالػات ي پزداخت َشیىٍ ثثت

(مغاتق ساماوٍ يظیفٍ ػمًمی)  

فزم ساماوٍ يظیفٍ 

 ػمًمی کامل است

قزار گزفته درخًاست در 

 کارتاتل الکتزيویکی داوشگاٌ

 

مزاجؼٍ ادارٌ پذیزش تٍ ساماوٍ يظیفٍ 

 ػمًمی ي تزرسی درخًاست

 10+دریافت کذ سخا اس پلیس

 تًسظ داوشجً

اعالػات فزم ساماوٍ يظیفٍ 

ػمًمی تا اعالػات فزم خزيج 

 اس کشًر مغاتقت دارد 

تقاضا مزديد ي ارسال 

 پیغام تٍ داوشجً

تقاضای جذیذ 

 دارد

 خاتمٍ

 تأییذ ادارٌ پذیزش ي ارسال پاسخ تٍ داوشجً در ساماوٍ يظیفٍ ػمًمی

ثثت شمارٌ حساب قًامیه تًسظ داوشجً ي پزداخت يثیقٍ اس عزیق کارت َای 

 ػضً شتاب در ساماوٍ يظیفٍ ػمًمی

قزار گزفته درخًاست در 

 کارتاتل ساماوٍ يظیفٍ ػمًمی

تأییذ تًسظ ساسمان    

    يظیفٍ ػمًمی

 مزاجؼٍ تٍ ادارٌ گذروامٍ

 ي 10+مزاجؼٍ تٍ پلیس

اوجام مزاحل صذير گذروامٍ 

10 

 دریافت پاسخ

 خیز

 تلٍ

 تلٍ

تأییذ وشذ 

 شىشذٌ

لٍ
 ت

 تلٍ خیز

یز
 خ

 مراحل خروج از کشور دانشجویان مشمول خدمت وظیفه عمومی

 تأییذ شذ

  دي ريس کاری

شذ
ذ 

أیی
ت

  

 تأییذ وشذ

 

 دریافت پاسخ

دریافت فزم درخًاست خزيج 

 اس کشًر اس يب یا دفتزداوشکذٌ

 

داوشجً 

 گذروامٍ دارد

 تلٍ

 خیز 

 

دریافت جًاب اس ادارٌ پذیزش ي 

 وظام يظیفٍ  تًسظ داوشجً

 




