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 راهنمای خدمت وظیفه عمومی

 محل الصاق عکس

 

 برگه وضعیت -۱برگه شماره 

 

 مشخصات: -۱

 ------شماره شناسنامه:  -----شماره ملی: 

 -----نام: 

 -----نام خانوادگی: 

 -----نام پدر: 

 ۱۳تاریخ انصراف:    /     /      ۱۳تاریخ تولد:     /    /    

 ------متاهل -----مجرد  -----وضعیت تأهل: 

 سایر☐زرتشتی ☐کلیمی ☐مسیحی ☐تسنن  –اسالم ☐دین: اسالم  تشیع  -۲

انصرافی،  ---- فارغ التحصیل -----دانشجو  -----آموز: حضوری/ داوطلب آزاد دانش -----وضعیت تحصیلی:  -۳

  ----ترک تحصیل یا اخراجی 

 ۱۳تاریخ ترک تحصیل     /     /        ۱۳تاریخ انصراف    /     /        ۱۳تاریخ فراغت از تحصیل:   /    /     

 ۱۳تاریخ اخراج:    /    /    

 :مدرک تحصیلی:               رشته:                 نام دانشگاه

مهارت و تخصص: چنانچه دارای توانمندی، مهارت و تخصص در زمینه های علمی، فرهنگی، ورزشی، فنی و  -۴

 موارد می باشید. تخصص خود را به طور کامل در این قسمت بنویسید: سایر

 سوابق خدمتی: -۵

اید، موارد زیر را چنانچه دارای سابقه خدمت دوره ضرورت می باشید و به علت قانونی از خدمت ترخیص شده 

 تکمیل نمایید.

  ۱۳نام دقیق یگان خدمتی            تاریخ ترخیص از خدمت    /    /     ۱۳تاریخ اعزام به خدمت    /    /    

 واحد بکار گیرنده: )ارتش. سپاه. ناجا. وزارت دفاع(                   علت ترخیص:

 نوع درخواست: -۶

 تاریخ پیشنهادی برای اعزام:اعزام بخدمت:              
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تذکر: تاریخ اعزام مشمولین بر اساس ظرفیت مراکز آموزش و نیاز نیروهای مسلح، توسط سازمان وظیفه عمومی 

 گردد و تاریخ اعزام مورد نظر شما صرفا پیشنهادی است و ایجاد حق نخواهد کرد.تعیین می

 فارسی قید گردد(معافیت پزشکی: نوع بیماری            )نوع بیماری 

 درج گردد( ۱۶ و ۱۵کفالت               )بر اساس جداول صفحات  نوع معافیت کفالت:

 درج گردد( ۱۹و  ۱۸و  ۱۷بر اساس جداول صفحات )سایر معافیتها: نوع معافیت                 

 آموزش:   آیا دوره آموزش تکمیلی بسیج را طی نموده اید:     بلی       خیر -۷

 آدرس محل سکونت:    نام استان           نام شهرستان -۸

 نشانی:

 کد پستی:                      تلفن:                کد شهرستان:

در صورتیکه شماره تلفن همراه خود را ذکر نمایید به منزله پذیرش اطالع رسانی در )تلفن همراه:                    

 درخواست از طریق پیامک با هزینه خودتان خواهد بود(مورد آخرین وضعیت رسیدگی به 

 (:               @E-mailپست الکترونیکی )

 شماره حساب عابر بانک سپه:                   -۹

 محل امضای مشمول و تاریخ تکمیل برگه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی  دای برخور]متن باال رونویسی از اصل سند است. اگر به نکته

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[
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