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 است[ حذف شده]اطالعات شخصی افراد 

 

 بسمه تعالی

 سازمان وظیفه عمومی ناجا

 برگه معافیت تحصیلی

 [آرم]

 نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران

 

 معاونت احضار و اعزام –سازمان وظیفه عمومی ناجا  از:

 موسسه آموزش عالی سنائی اصفهان به:

 مقابل ورزشگاه حاج رضا میر سعیدی کوچه صدر –چهار راه اول  –خیابان امام خمینی  –آدرس: اصفهان 

 ۲۴۷۲۰۳۳شماره: 

 ۱۳۸۶فروردین  ۲۳تاریخ: 

 

با بررسی به عمل آمده مشمول با مشخصات ذیل، حسب  ۱۳۸۵آذر  ۱۴مورخه  ۴۶۱ /۸۵عطف به نامه شماره 

شهریور  ۲۹باشد. لذا ادامه تحصیل وی در سال تحصیلی قانون واجد شرایط ادامه تحصیل می ۳۱مقررات ماده 

 مرکز بال مانع است. -مقطع لیسانس غیر پزشکی رشته مترجمی زبان انگلیسی آن دانشگاه ۱۳۸۵

خدمت وظیفه عمومی،  آیین نامه اجرایی بخش معافیت تحصیلی قانون ۱۳ه خواهشمند است در اجرای مفاد ماد

قانون  ۳۴وضعیت تحصیلی وی را سالیانه کنترل و هنگام فراغت، ترک، انصراف از تحصیل و یا اخراج طبق ماده 

 با قید آدرس محل سکونت، مراتب را در برگه پیوستی درج و به این معاونت ارسال نمایید.

 [حذف شده] شماره ملی:

 نام: حسام

 نام خانوادگی: میثاقی

 نام پدر: هوشمند

 [حذف شده]شماره شناسنامه: 

 [حذف شده]تیر  ۱تاریخ تولد: 

 [حذف شده]محل تولد: 

 محل صدور: مشهد

 ۱۳بخش: 

 سازمان وظیفه عمومی

 سرهنگ پاسدار رحمان احمدی
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 ]مهر و امضا[

 

 از: مؤسسه آموزش عالی سنائی اصفهان

 سازمان وظیفه عمومی ناجا به:

 ۸۷/ ۲۰۶۹/ ۵شماره: 

 ۱۳۸۷مرداد  ۳۱تاریخ: 

 

بدین وسیله وضعیت مشمول دارای معافیت تحصیلی در  ۱۳۸۶فروردین  ۲۳مورخه  ۲۴۷۲۰۲۳عطف به نامه شماره 

به شرح ذیل اعالم  ۱۳۸۷خرداد  ۳۱مقطع لیسانس غیر پزشکی رشته مترجمی زبان انگلیسی این مرکز در تاریخ 

 گردد:می

 التحصیلفارغ

 اخراج

 انصراف از تحصیل

 ترک تحصیل

 ------ارزش مدرک دریافتی: 

 -----معدل: 

 -----آخرین آدرس محل سکونت: 

 ۸۶۰۰۱۶۲۸۲شماره ثبت: 

 

 مؤسسه آموزش عالی سنائی اصفهان

 ]مهر و امضا[

 

 ]آرم[

 فعاالن حقوق بشر در ایران

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی  دبرخور ایهاست. اگر به نکتویسی از اصل سند ]متن باال رون

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[
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