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يتعال بسمه
يرهبر عفو تيمعاف خواست در برگ

يرسان خدمت نهضت سال در

:پروندهكالسه:يملشماره
 الصاق محل
 يرنگ عكس
رخ تمام

:پدرنام :يخانوادگ نام :نام
:صدور محل :تولد خيتار :شناسنامهشماره
:تلفن مشمول ٢:سكونتمحلآدرس ×٣
:تلفن :كار محل آدرس

 
١ شماره فرم :ازين مورد اطالعات جدول  

:استان
:شهرستان

 اوليهيبررس
باشد يم ليتكم شده يبررس مدارك

دارد را تيمعاف صدور استحقاق
.است ناقص مدارك

 و مدرك ارزشيابي شده

    ١٣

١

ست
به مركز آموزش    

از خدمت فرار كرده ام
م

 ام  و تا كنون

        استعفا

عافیت دریافت نکرده ام و در 

 امضاء

گر يم ليتكم يعموم فهيوظ انيمتصد توسط ستون نياگردد يم ليتكم مشمول توسط ستون نيا

:علت به

.گردد نقض رفع ستيبا يم
:كننده اقدام يخانوادگ نام ، نام و درجه

:امضاء
 بررسي مجدد -٢

 قصن رفع مدارك از
دار را تيمعاف صدور

علت به
ندارد را تيمعاف طيشرا

امضاء و كننده  اقدام امضاء و يخانواد نام و نام و درجه

گرد تيمعاف درخواست يو يبرا

امضا و كننده  اقدام امضاء و يخانوادگ نام و نام و درجه

    /          خيتار

ان  ���وری اسال�ی ا�
وزارت ا�ور خار�

اناداره �ل ا�ور ا�ا�یان خارج از ��ور - اداره ا�ور ا�ا�یان ��روی ا��ی ���وری اسال�ی ا�
سازمان و���ه ��و�ی
در خارج كشوردر داخل كشور وضيعت تحصيلي-١
:دانشجوي در حال تحصيل          رشته تحصيلي

        انصراف از تحصيل      ١٣       ترك تحصيل     
٣ فراغت از تحصيل     ١٣ اخراج از تحصيل     

 آخرين مدرك تحصيلي-2

فوق ديپلمبي سواد
ليسانسزير ديپلم

فوق ليسانسديپلم
دكتريپيش دانشگاهي

 وضيعت خدمت وظيفه عمومي-3
معرفي نكرده اغايب بوده و تا كنون خود را به  هيچيك از سازمانهاي وظيفه عمومي  

كرده و در تاريخ     خود را به وظيفه عمومي شهرستان                           معرفي 
نيروي                           اعزام شده و مشغول خدمت هستم

غیر پزشکىپزشکى
خود را به وظیفه عمومی شهرستان                                  معرفی و متقاضی گردیده ا

.تا كنون موفق به دريافت هيچگونه معافيتي نشده ام
اخراج شدهاستعفا دادهقبال مستخدم نيروي مسلح بوده كه 

.معافيت نگرفته ام
گ

متعهد خدمت در                            بوده و در تاریخ                           از انجام تعهد    
د
             انصراف داده و هیچگونه معافیتی به من تعلق نگرفته است.
تغییرات سنی نداشته ام 

سن خود را از                     به                      اصالح کرده ام. تا کنون هیچ نوع کارت م
ء

خواست صدور معافیت عفو رهبري را دارم.

نام و شهرت:   تاریخ تکمیل برگه:
/
دد
استحقاق. شده
د



ل

)

 .

ول غایب و سربازان فراري داخل کشور پس از تهیه مدارك فوق و تکمیل نمودن آن بایستی از طریق پست به           
 محل سکونت یا محل تولد خود ارسال نماید. سپس، مدارك مورد بررسی قرار خواهد گرفت و در صورت واجد 

 وي ابالغ خواهد شد که مبالغ مربوط به هزینه این نوع معافیت را به شماره حساب هاي معین واریز و فیش آن را 

ل غایب و سربازان فراري خارج از کشور یا یکی از بستگان درجه اول  پدر، مادر، برادر،خواهر و یا همسر( و یا وکیل 
 از تهیه مدارك و تکمیل نمودن آن بایستی از طریق پست، مدارك را به آدرس تهران، میدان سپاه معاونت وظیفه 
اره کل مشموالن و امور معافیتها، صندوق پستی ١٦٤١٥-٣١٣ ویژه معافیت عفو مقام معظم رهبري ارسال نماید 

مورد بررسی قرار گرفته و در صورت تکمیل بودن مدارك به مشمول یا بستگان یا وکیل وي ابالغ خواهد شد که 
ه هزینه صدور معافیت  را به حسابهاي مربوطه واریز و فیش هاي آن را ارائه دهند

تکمیل شدن مدارك براي مشمول کارت معافیت صادر و به آدرس وي ارسال خواهد شد.

:استان:                                 ضيعت مشمول توسط وظيفه عمومي محل صدور شناسنامه شهرستان

واهی می شود: مشمول                                                                   فرزند                             متولد                             به
ه                                   به ردیف        دفتر اساس           متولدین                      که آخرین وضیعت وي به شرح ذیل می باشد.

:ضيعت

ستگونه ارزش ديگري اره در خواست مشمول به منظور ارائه به وظيفه عمومي                               صادر شده و فاقد ه

درجه، نام و نام خانوادگي امضاء و مهر وظيفه عموميتاريخ
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. تكميل تعهد نامه-١
)دوسري(  تصوير كليه صفحات شناسنامه -٢
. قطعه٥ رنگي تمام رخ با زمينه سفيد  ٣×٢ عكس -٣
از وظيفه عمومي محل صدور شناسنامه اخذ آخرين وضيعت مشموليت -٤
).براي مشموالنيكه خارج از محل صدور شناسنامه ساكن هستند (
رك مشموالن داخل كشور و آخرين مد گواهي آخرين مدارك تحصيلي براي-٥

.زشيابي شده براي مشموالن خارج از كشوررتحصيلي  ا
.نامه وكيل براي مشموالن مقيم خارج از كشورتتصوير شناسنامه و وكال -٦
 و تسويه حساب براي سربازان واجد شرايط طرح در حينص گواهي ترخي-٧

.خدمت
 گواهي تسويه حساب از يگان محل خدمتي و يا مختومه شدن پرونده فرار از-٨

.سازمان قضايي نيروهاي مسلح برا ي سربازان فراري
اي مشموالنيكه متعهد خدمتت از مبادي ذيربط بر گواهي عدم انجام تعهد خدم-٩

.بوده و به نحوي از ادامه تعهد بازمانده و معافيتي دريافت نكرده اند
ح در خصوص كاركنان مستعفي يا اخراجي براي گواهي صادره از نيروهاي مسل-١٠

.آن دسته از مشموالنيكه موفق به دريافت كارت معافيت و پايان خدمت نگرديده اند

١-
٢-
٣-
٤-

٥-

٦-
٧-

٨-

٩-

١٠-

اين ستون توسط متصديان وظيفه 
.عمومي تكميل ميگردد

مدارك مورد در خواست معافیت عفو رهبري

ينادر سال نهضت خدمت رس
:

:

تذکر ١ مشم
و ظیفه عمومی
شرایط بودن به

ارائه نماید.
تذکر٢ مشمو

قانونی وي پس
عمومی ناجا، اد
سپس مدارك 
مبالغ مربوط ب

:تذکر٣ پس از 

ين وگواهي آخر

بدینوسیله     گ
شماره شناسنام

شرح آخرين و

اين گواهي بنا ب

شماره گواهي



محل الصاق  بسمه تعالي
  ٣×٢عكس  

مشمول

 نام:                                     نام خانوادگی:                                                      فرزند:

:صادره:                          شماره شناسنامه:                                            د

با مشخصات فوق تقاضاي بهره مندي از :                                                         شغل:     رك تحصيلي 

دمت در هيچ خ   را دارم و متعهد مي گردم كه متعهد ت رساني م سال نهضت خدفو رهبري در

ا كنون هيچ نوع كارت  تضمنا. ا ارگاني نبوده و مستخدم رسمي يا پيماني نيروهاي مسلح نيستم

  در                           زمان ام و آخرين مدرك تحصيلي من تا اين  ا پايان خدمت دريافت نكرده

معاونت . چنانكه در هر زماني خالف موارد فوق الذكر كشف شود.                                 مي باشد

مجاز است ضمن ابطال كارت معافيت اعطائي، اينجانت را تحت تعقيب كيفري قرار دهد و  مومي ناجا

.رات و قانون رفتار نمايد

:ستي

:   اثر انگشت و امضاء متعهد:                                نام و نام خانوادگي:                                       يل تعهد نامه

 
 

اثر انگشت و امضاء متعهد صاحب عكس
:نام و نام خانوادگي

مورد تاييد است
گي و كنسولگرييندمحل امضاء مهر دفتر نما

ايران در كشور محل اقامت مشمول

ان ���وری اسال�ی ا�

وزارت ا�ور خار�
اداره �ل ا�ور ا�ا�یان خارج از ��ور - اداره ا�ور ا�ا�یان
اینجانب،

  متول

داراي مد

معافيت ع

سازمان ي

معافيت ي

رشته      

وظيفه ع

برابر مقر

آدرس پ

كمتتاريخ 
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