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مصوب مجلس شوراي عمومي قانون نظام وظيفه  موادي از

 0930اصالحات سال  و اسالمي

ي الحااي  باه مااده ما  ر     ها تبصرهزير اصالح و  رحش به( 13) ماده -00ماده 

 :گردد م ح ف 

وابساهه باه    عاال   آماوز  ان مدارس و دانشجويان مرا ز آموز دانش -90ماده 

و  هاا  دانشاااه و دانشاجويان   وزارتآن  تأيياد وزارت آموز  و پرور  و يا ماورد  

 تأييااددولهاا  داي اا  و يااارد  مااورد غير دولهاا  يااا عااال  آمااوز مؤسسااات 

هاي ع ميه  ه در حين تحصاي  باه    ي ع وم و بهداشت و طالب حوزهها زارتخانهو

تاا زماان   اه باه تحصايالت ياود اداماه        ، رسادد  سن مشموليت رسيده و يا م 

 3.باشدد م از اعزام به يدمت دوره ضرورت معاف ، دهدد م 

طالب ع وم ديد   ه يب  از رسيدن به سن مشموليت و ياا اعازام    -90ماده 

رسام   هاي ع ميه يا نمايدادگان   مر ز مديريت حوزهه يود طبق ضوابط هم طبق

به تحصي  اشاهاا  ورزياده    2هاي ع ميه حوزه عال  شورايرسم  آن و يا با مجوز 

ارزشاياب    ؛ياانون اساهداده  دداد    13مزاياي مااده   تواندد از م در مدت تحصي  

 ميزان تحصي  با شوراي مديريت و يا نمايدده آن يواهد بود.

ساا  دوره ياارر را    6مشموالن ديپ مه  ه دوره سطح و يا حاداي    -تبصره

هماندد مشموالن ليسانس و د هري يواهدد بود و چدانچه  ترتيب بهگ رانده باشدد 

م  ور را گ رانده باشدد هماندد مشموالن فوق ديپ م و فوق ي ها دورهبدون ديپ م 
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  گردند همانداد  يه ادههاد ناو در هر صورت طالب   ه به درد باشدد م ليسانس 

 .باشدد م مشمولين د هرا 

دانشاجويان و طاالب ع اوم    ، انآموز دانشصدور معافيت تحصي    -99ماده 

 رباط  ذيمو و  به ارايه گواه  اشهاا  به تحصي  آناان از طرياق مرادا     ، ديد 

پس از صدور گاواه  پاياان تحصايالت در هار     سا   يک است و مدت اعهبار آن تا

 .باشد  ممقط  

ان تاا سان بيسات ساا      آموز دانشحدا ثر معافيت تحصي   براي  -0تبصره 

 ارشداس  ناپيوسهه و ، سا  نيمتمام و در هر يک از مقاط  تحصي    اردان  دو و 

 ارشداسا    ارشداس  پيوساهه پادس ساا  و    ، ناپيوسهه سه سا   ارشداس  ارشد

  و د هراي تخصصا   د هراي پزشک  پيوسهه هشت سا، پيوسهه شش سا  ارشد

 شش سا  است.

در مواي  ضروري باا تشاخيو و اعاالم  ميسايون ماوارد ياا         -0تبصره 

 3.شود م به مدت فوق اضافه سا   يک ي مربوط حدا ثرها دانشااه

در صاورت  ، ان و دانشجويان و طالب ع وم ديد  مشمو آموز دانش -93ماده 

ضرورت دوره  ايد براي يدمتب، انصراف يا فراغت از تحصي ، ايرار، ترک تحصي 

اين يبي  مشامولين   يود را معرف  نمايدد. مقامات مسؤو  مک ددد صورت اسام 

بدون تايير به ، اندرادي طور بهرا با ذ ر مشخصات  ام  و نشان  و رشهه تحصي   

 سازمان مح  ارسا  دارند.

پاس از تااري    ساا    ياک  مه ت معرف  مشمولين ما  ور حادا ثر   -0تبصره 

 ترک تحصي  و ايرار و فراغت از تحصي  است.، افانصر

مشموليد   ه باا داشاهن معافيات تحصاي   در ياارر از  شاور        -0تبصره 

، پس از ترک تحصي  يا ايرار يا انصراف ياا فراغات از تحصاي    ،  ددد م تحصي  

يود را باه  سا   يک موظددد براي رسيدگ  به وض  مشموليت يود حدا ثر ظرف
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 در يارر از  شور معرف  نمايدد. سالم  ايرانانمايددگ  دمهوري 

مهخ دين از ادراي اين ماده براي بار او  به توبي   هب  و درر در  -9تبصره 

پرونده و براي بار دوم عالوه بر توبي   هب  به يک ماه اندصا  از يدمت و براي بار 

 3.شوند م سوم به دو ماه اندصا  از يدمت محکوم 

پس از فراغات از تحصاي  در   سا   يک  م  ه حدا ثرمشمولين ديپ -93ماده 

 تأيياد داي  يا يارر از  شور  ه مورد  عال  آموز و مؤسسات  ها دانشااهيک  از 

 پ يرفهه شوند تا زمان   اه وفاق تبصاره    باشدد م ي ع وم و بهداشت ها وزارتخانه

 ي غيبتمشروط به اين  ه دارا ددتوان م ، به تحصي  اشهاا  دارند( 11) ماده( 3)

موده نباشدد از معافيت تحصي   اسهداده نمايدد. اين معافيت براي هر مقطا   غير

 .شود م فقط يک بار داده 

معافيت تحصي   دانشجويان انصراف  در طو  مدت تحصي  فقاط   -0تبصره 

 يک بار ياب  تمديد است.

ترييو  ار دان وظيده بدون غيبت اوليه در حين يدمت دهات   -0تبصره 

ي اضطراري و ددگ ها زمانحصي  در مقاط   ارشداس  و باالتر به دز در ادامه ت

 بالمان  است.

مشاامولين داراي ماادرک  ارشداساا  و باااالتر و معاااد  آن در   -93ماااده 

از نظار    اه  صاورت  به تحصي  در ياارر از  شاور در    مدد عاليههاي ع ميه  حوزه

ئز شرايط ادامه تحصاي  در  حا، ي ع وم و بهداشتها وزارتخانهمقررات اين يانون و 

ي فاوق  ها وزارتخانه تأييدمورد آنها  يها رشههو  ها دانشااهيارر از  شور باشدد و 

هاي الزم با اسهداده از مقررات اين ياانون باراي    با سپردن تضمين ددتوان م ، باشد

 2تحصي  به يارر از  شور مسافرت نمايدد.

ين ثابات دولات   ماأمور دان فرزنا ، ايرانياان مقايم ياارر از  شاور     -98ماده 
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در يارر از  شاور و همچداين  ساان   اه يانوناا تحات        اسالم  ايراندمهوري 

چدانچه در حين تحصي  در مدارس ايران  ، باشدد م آنها  يا واليت يانون ،  دالت

 تأيياد مسهقر در يارر از  شور و يا مؤسسات آموزشا   شاورهاي ياارر ماورد     

هااي   حاوزه  عاال   شاوراي  تأيياد ع ميه مورد هاي  آموز  و پرور  و طالب حوزه

و اداماه   گردناد  ما   مدد بهرهاز معافيت تحصي    ،ع ميه به سن مشموليت برسدد

و مرا از   هاا  دانشاااه پس از فراغات از تحصاي  در   سا   يک تحصي  آنان تا سقف

ي ع وم يا بهداشت هساهدد  ها وزارتخانه تأييديارر از  شور  ه مورد  عال  آموز 

 3.باشد م بالمان  

توسط وزارت دفاع با  ساب نظار   ، ادراي  مواد اين بخش نامه آيين -97ماده 

آماوز  و  ، بهداشات ، ع اوم ، ي  شورها وزارتخانه، هاي ع ميه حوزه عال  شوراياز 

و  شاود  ما  و سازمان ظرف حدا ثر شش ماه تهيه  پرور  و دانشااه آزاد اسالم 

 2.رسد م ان وزير هيأت تصويب بهسهاد     تأييدپس از 
 

ع   الريجان  -مج س شوراي اسالم  رييس  
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