 -1اص چِ تاسيخي هطوَالى ٍاسد سي هطوَليت هي ضًَذ؟
خَاب  :توام افشاد رمَس ايشاًي مِ تِ سي  18سالگي توام هي سسٌذ اص اٍل هاُ تَلذ مِ طي آى هاُ ٍاسد  19سالگي هیي ضیًَذ هطیوَل ویاًَى ٍ ي یِ
ػوَهي هي گشدًذ .
 -2حذامثش صهاى هؼشفي هطوَالًي مِ وثل اص سي هطوَليت فاسؽ التحصيل  ،تشك تحصيل يا اخشاج هي ضًَذ چِ هذت هي تاضذ؟
خَاب  :حذامثش هذت هؼشفي ايطاى  6هاُ پس اص سسيذى تِ  18سالگي توام است .
مثال :داًص آهَص هتَلذ  73/2/18مِ وثل اص  91/2/1فاسؽ التحصيل  ،اًصشاف  ،تشك تحصيل يا اخیشاج اص تحصیيل ضیذُ تاضیذ حیذ امثیش تیا 91/8/18
فشصت هؼشفي خَد سا داسد.
 -3حذامثش صهاى هؼشفي هطوَالًي مِ پس اص سي هطوَليت  ،فاسؽ التحصيل ،اًصشاف ،تشك تحصيل يا اخشاج هي ضًَذ چِ هذت هي تاضذ؟
خَاب  :اص تاسيخ فشاغت  ،اخشاج يا تشك تحصيل ينسال فشصت داسًذ تا خَد سا هؼشفي ًوايٌذ.
مثال :داًص آهَص هتَلذ  73/2/18مِ دس تيشهاُ  1391فاسؽ التحصيل ،اًصشاف  ،تشك تحصيل ٍيااخشاخي هحسیَب ضیًَذ تاپايیاى تيیش هیاُ  92هْلیت
هؼشفي خَاّذ داضت.
اص تاسيخ فشاغت  ،اخشاج يا تشك تحصيل ينسال فشصت داسًذ تا خَد سا هؼشفي ًوايٌذ.
(خْت ايداد تسْيالت تشای ايي وثيل هطوَالى  ،تشای ضشمت دس آصهَى داًطگاّْا ،تا /6/31سال تؼذ اص فشاغت اص تحصيل هْلت هؼشفي داسًذ).
 -4داًص آهَصاًي مِ اص هْش 91دس پايِ اٍل هقطغ هتَسطِ يا پاييي تش ضشٍع تِ تحصيل ًوَدُ اًذ تا چِ صهاًي هداص تِ تحصيل خَاٌّذ تَد؟
خَاب  :ايٌگًَِ هطوَالى حذامثش تاپاياى  20سالگي هداصًذ تشاتش ضَاتط ٍصاست آهَصش ٍ پشٍسش اداهِ تحصيل دٌّذ  ،سضتِ ّای تحصيلي تیاييشی دس
ايي هذت صهاى ًخَاٌّذ داضت.
 -5داًص آهَصی مِ اص هْش  91دس پايِ دٍم يا تاالتش ضشٍع تِ تحصيل ًوَدُ اًذ تا چِ صهاًي هداص تِ تحصيل خَاٌّذ تَد؟
خَاب  :چٌاًچِ دس سضتِ ی ماسداًص يا فٌي حشفِ ای تِ تحصيل اضتغال داسًذ حذامثش تا پاياى 22سالگي ٍسضتِ ّای هختلف پيص داًطگاّي حیذامثش
تا  24سالگي هداص تِ تحصيل خَاٌّذ تَد.
 -6آيا داًص آهَصاًي مِ دسٍسٍد تِ سي هطوَليت دس هقطغ ساٌّوايي تِ تحصيل اضتغال داسًذ حق اداهِ تحصيل خَاٌّذ داضت ؟
خَاب  :تلِ دسصَست پيَستگي تحصيلي حذامثش تاپاياى  20سالگي هيتَاًٌذ تحصيل ًوايٌذ.
 -7آيا داًص آهَصاى دسهْلت ينسالِ هؼشفي پس اص فشاغت ،اخشاج ،اًصشاف يا تشك تحصيل هي تَاًٌذ اداهِ تحصيل دٌّذ؟
خَاب  :ايٌگًَِ هطوَالى هي تَاًٌذ تذٍى صذٍس هؼافيت تاپاياى هْلت ينسالِ ٍپس اص هؼشفي تاهَػذ اػضام خَد اداهِ تحصيل تذٌّذ
مثال  :داًص آهَصهتَلذ  70/8/15مِ دس هْش  91دسپايِ دٍم ماسداًص ضشٍع تِ تحصیيل ًوايیذ هیي تَاًیذ خیَد سا تیِ ٍ ي یِ ػویَهي هؼشفیي ًوايیذ
چٌاًچِ هطوَل هزمَس تا  92/8/15فاسؽ التحصيل ًطذُ هي تَاًذ تذٍى صذٍس هؼافيت تحصيلي حذامثش تا93/8/15تِ تحصيل اداهِ دّیذ ٍپیس اص ايیي
تاسيخ  93/8/15دسصَست ػذم هؼشفي ٍاسد غيثت خَاّذ ضذ.
 - 8آيا تِ هطوَالًي مِ تِ صَست داٍطلة آصاد تحصيل هي مٌٌذ هؼافيت تحصيلي تؼلق هي گيشد؟
خَاب  :خيش ايٌگًَِ هطوَالى حق است ادُ اص هؼافيت تحصيلي سا ًخَاٌّذ داضت ٍضشٍع تِ تحصيل داٍطلة آصاد تِ ػٌَاى اًصشاف اص تحصيل تلقي هیي
گشدد.
 -9هتَلذيي سِ هاُ اٍل سال  71دس سال ّای وثل مِ دس خشداد هاُ سال  90فاسؽ التحصيل ضذُ اًذ تاچِ صهاى هْلت هؼشفي خَد تِ ٍ ي یِ ػویَهي
سا داضتِ اًذ ؟
خَاب :داًص آهَصاى تا( 90/8/18وثل اص اخشای واًَى خذيذ ٍ ي ِ ػوَهي )فشصت هؼشفي داضتِ اًذ دسصَست ػذم هؼشفي اص تاسيخ ٍ 90/8/19اسدغيثیت
ضذُ اًذ .
 -10هتَلذيي سِ هاِّ دٍم سال  71دس سال وثل مِ دسخشداد هاُ سال  90فاسؽ التحصيل ضذُ اًذ تا چِ صهاى فشخِ هؼشفي خَد تِ ٍ ي ِ ػویَهي سا
داسًذ؟

خَاب  :ايٌگًَِ داًص آهَصاى تا تَخِ تِ ايٌنِ فشصت هؼشفي ايطاى  90/9/18تَد ( تؼذ اص اخشای واًَى خذيذ ٍ ي ِ ػوَهي) فلزا اص يیل سیال هْلیت
تؼييي دس واًَى خذيذ تشخَسداس تَدُ ٍتا خشداد  91هْلت هؼشفي خَاٌّذ داضت.
 -11تا ػٌايت تِ اخشای واًَى خذيذ ٍ ي ِ ػوَهي  ،هَضَع توذيذ هْلت اػضام هتَلذ ًيوِ دٍم سال چگًَِ خَاّذ تَد؟
خَاب  :تا اخشای واًَى خذيذ هَضَع توذيذ هْلت اػضام ايٌگًَِ هطوَالى هٌت ي هي تاضذ .
 -12هَػذهؼشفي داًص آهَصاًي مِ وثل اص  90/4/22اص تحصيل اًصشاف دادُ  ،تشك تحصيل مشدُ يا اخشاج ضذُ اًذ چگًَِ است؟

خَاب :ايٌگًَِ هطوَالى چٌاًچِ حذ امثش شف هذت  4هاُ اص تاسيخ ٍویَع خیَد سا هؼشفیي ًنیشدُ تاضیٌذ غايیة هحسیَب هیي ضیًَذ ٍهیي تايسیت
سشيؼا خَد سا تِ ٍ ي ِ ػوَهي هؼشفي ًوايذ.
مثال :داًص آهَصی مِ دس تاسيخ  90/3/1تشك تحصيل يا اخشاج ضذُ تاضذ  ،تا لحاظ هْلت  4هاِّ حذامثش تا 90/7/1هْلت هؼشفیي داضیتِ فلیزا اصآى
تاسيخ ٍاسد غيثت گشديذُ ٍهي تايست سشيغ خَد سشيؼا خَد سا تِ تِ ٍ ي ِ ػوَهي هؼشفي ًوايٌذ.
 -13هَػذ هؼشفي داًص آهَصاى اًصشافي  ،تشك تحصيل ٍيا اخشاخي مِ آخشيي هَػذ هؼشفي ايطاى تِ لحاظ هْلت  4هاِّ تؼذاص تیاسيخ (90/8/22تیاسيخ
اخشای واًَى خذيذ ٍ ي ِ ػوَهي) تَدُ چِ صهاًي هي تاضذ؟
خَاب :ايٌگًَِ داًص آهَصاى اص تاسيخ ٍوَع اًصشاف  ،تشك تحصيل ٍ يا اخشاج يل سال هْلت هؼشفي خَاٌّذ داضت.
مثال :هطوَل هتَلذ  71/06/15مِ دس تاسيخ  90/6/22اص تحصیيل اًصیشاف دادُ اسیت تاتَخیِ تیِ -هْلیت  4هاّیِ ویاًَى ویذين ٍ ي یِ ػویَهي تیا
 90/10/22فشخِ هؼشفي داضتِ مِ ايي تاسيخ تؼذاص تاسيخ اخشای واًَى خذيذ ٍ ي ِ ػوَهي تَدُ  ،فلزا هطوَل تا 91/6/22هْلت هؼشفي خَاّذ داضت.
 -14هطوَالى فاسؽ التحصيل داًطگاُ ّا اص چِ تاسيخ هي تَاًٌذ اص هْلت  1سالِ پس اص فشاغت خَد است ادُ ًوايٌذ؟
خَاب :هطوَالًي مِ اص تاسيخ  90/2/22تِ تؼذ دس هقاطغ تحصيلي دس داًطگاُ فاسؽ التحصيل ضذُ اًذ حق است ادُ اص هْلت  1سالِ سا خَاٌّذ داضت.
 -15هطوَالى اخشاخي،اًصشافي،تشك تحصيل اصچِ تاسيخ دسضوَل است ادُ اصهْلت1سالِ پس اصتاسيخ ٍوَع اًصشاف،تشك تحصيل،اخشاج وشاس هي گيشًذ؟
خَاب :هطوَالًي مِ اص تاسيخ  90/4/22تِ تؼذ اص تحصيل دس هقاطغ داًطگاّي اًصشاف ،تشك تحصيل ٍ يا اخشاج ضذُ تاضٌذ .
 -16آيا داًطدَياى اًصشافي حق تحصيل هدذد سا داسًذ؟
خَاب :تلي  .هطوَالى دس طي هذت تحصيل اص ديپلن تا دمتشی صشفا  1تاس هي تَاًٌذ اص تحصيل اًصشاف ٍ هدذدا تا پزيشفتِ ضذى دس داًطگاُ تِ ضیش
 -1 :ػذم گزضت تيص اص ينسال اص تاسيخ اًصشاف (وثل اص اػضام تِ خذهت) -2 .اًصشاف وثل اص اتوام سٌَات تحصيلي هصَب تَدُ تاضذ يؼٌي دس سیٌَات
اسفاوي ًثاضذ -3.اًصشاف اص تحصيل دس هقطغ  ،تا اخز هذسك تحصيلي پاييي تش ًثَدُ تاضذ (.هثال اًصشاف اص ماسضٌاسي پيَستِ تا اخیز هیذسك میاسداًي
ًثاضذ ،هگش ايٌنِ هذسك اخز ضذُ دس سٌَات هداص تحصيل ّواى هقطغ يؼٌي هقطغ پاييي تش تِ هطوَل تؼلق گشفتِ تاضذ مِ دس ايیي صیَست دس حنین
فاسؽ التحصيل هحسَب ضذُ ٍ اداهِ تحصيل ٍی تالهاًغ هي تاضذ) -4هقطغ خذيذ ،تنشاسی ًثاضذ(.يؼٌي وثال اص ايي هقطغ فاسؽ التحصيل ًطذُ تاضذ).
 -17هطوَالى فاسؽ التحصيل اص هقطغ هتَسطِ تا چِ صهاى هي تَاًٌذ دس داًطگاُ پزيشفتِ ٍيثت ًام ًوايٌذ؟
خَاب :چٌاًچِ حذامثش شف هذت ينسال اص صهاى فاسؽ التحصيل ضذى دسهقطغ ديیپلن يیاپيص داًطیگاّي دسداًطیگاُ پزيشفتیِ ضیًَذهداصتِ تحصیيل
خَاٌّذ تَد.
ٍدس صَست سپشی ضذى تيص اص ينسال حق تحصيل ًخَاٌّذ داضت(وثل اص اػضام تِ خذهت ) هٌظَس اص پزيشفتِ ضذى دسداًطگاُ وثَلي وطؼیي يیا يثیت
ًام دس داًطگاُ هي تاضذ ،ليني تؼذ اص اػضام تِ خذهت  ،سپشی ضذى تيص اص ينسال اص تاسيخ فشاغت هقطغ هتَسیطِ هیاًغ ًخَاّیذ تیَد ٍ فقیط ًذاضیتي
غيثت اٍليِ ٍ پزيشش دس هقطغ ماسضٌاسي ٍ تاالتش هالك هي تاضذ .
تذيْي است صهاى اػالم وثَلي دس آصهَى ّای سشاسشی تِ هٌضلِ پزيشش تلقي خَاّذ ضذٍ دس هَسد پزيشش تذٍى آصهَى دس داًطگاُ  ،صهاى يثت ًیام تیِ
هٌضلِ تاسيخ پزيشش است .
مثال :فاسؽ التحصيل91/4/1دسهقطغ هتَسطِ مِ حذامثشتا  92/4/1وثَلي وطؼي يايثت ًام دس داًطگاُ داضتِ تاضٌذ هي تَاًٌذ اداهِ تحصيل تذٌّذ .
 -18فاسؽ التحصيالى هقطغ هتَسطِ دسخشدادسال90ضش يثت ًام ياوثَلي دسداًطگاُ آياحق اداهِ تحصيل اص هْش  91سا داسًذ؟
خَاب  :تلِ .تا تَخِ تِ ايٌنِ فاسؽ التحصيالى خشداد (پس اص ٍسٍد تِ سي هطوَليت ) تِ هٌضلِ فاسؽ التحصيالى ضْشيَس تلقي هي گشدًذتا پاياى ضیْشيَس
سال تؼذ هْلت هؼشفي داسًذ .
 -19آياتِ دٍسُ ّای فشاگيشپيام ًَس،دٍسُ ّای تيي الولل دسداًطگاُ ٍپَدهاًي ٍسايشهقاطغ تحصيلي تذٍى آصهَى هؼافيت تحصيلي تؼلق هي گيشد؟
خَاب  :تلي دسصَست تصَية ضَسای گستشش آهَصش ػالي اهناى خزب تذٍى آصهَى ٍاحذ آهَصضي  ،تحصيل ايٌگًَِ افشاد هٌؼي ًخَاّیذ داضیت(.تیِ
دٍسُ داًطپزيشی دس داًطگاُ پيام ًَس  ،هؼافيت تحصيلي تؼلق ًوي گيشد ٍ صشفا اص صهاى وثَلي وطؼي ٍ داًطدَيي ٍضؼيت هطوَل تشسسي ٍ دس صیَست
داضتي ضشايط هؼافيت تحصيلي صادس خَاّذ ضذ).
 -20آياسشتاصاى ٍ ي ِ ای مِ تِ خذهت اضتغال خذهت داسًذخْت تحصيل دسداًطگاُ ّااص خذهت تشخيص هيطًَذ؟
خَاب  :دسصَست وثَلي ايٌگًَِ سشتاصاى دسهقطغ ماسضٌاسي ٍتاالتشتشخيص اصخذهت صَست هيگيشد ٍتشخيص تیشای اداهیِ تحصیيل دسهقیاطغ میاسداًي
هداص ًوي تاضذ.
 -21داًطدَياًي مِ تا اًصشاف اصتحصيل ،تِ ػٌَاى داسًذگاى هذسك هؼادل دسهقطغ پاييي ضٌاختِ هي ضًَذ آيا هداص تِ تحصيل دس هقیاطغ تیاالتش هیي
تاضٌذ؟
خَاب :خيش ايٌگًَِ هطوَالى تا پاياى خذهت دٍسُ ضشٍست حق اداهِ تحصيل ًخَاٌّذ داضت .
 -22آيا داًطدَياى اخشاخي هداص تِ اداهِ تحصيل ّستٌذ؟

خَاب :خيش داًطدَياى اخشاخي تا پاياى خذهت يا اخز هؼافيت دائن  ،هداص تِ اداهِ تحصيل ًوي تاضٌذ.
 -23سقف سٌَات ّای هداص تحصيلي دس هقاطغ هختلف داًطگاّي  ،تِ چِ هيضاى هي تاضذ؟
خَاب  :تشاتش تثصشُ ( )1هادُ ( ) 33واًَى خذهت ٍ ي ِ ػوَهي  ،حذامثش هؼافيت تحصيلي تشای داًص آهَصاى تا سي تيست سال تویام ٍدس ّیش يیل اص
هقاطغ تحصيلي ماسداًي دٍ ٍ ًين سال ،ماسضٌاسي ًاپيَستِ ٍماسضٌاسي اسضذ ًاپيَستِ سِ سال ،ماسضٌاسي پيَسیتِ پیٌح سیال ٍماسضٌاسیي اسضیذ
پيَستِ ضص سال ،دمتشای پيَستِ ّطت سال ٍ دمتشای تخصصي ضص سال است.
 -24چِ مساًي هيتَاًٌذ اص هؼافيت تحصيلي داًص آهَصی دس خاسج اص مطَس است ادُ ًوايٌذ؟
خَاب  :فشصًذاى ايشاًياى هقين خاسج اص مطَس،چٌاًچِ ٌّگام ٍسٍد تِ سي هطوَليت (هاُ تَلذ  18سال توام) دسهذاسس ايشاًي يا هیذاسس خیاسخي هیَسد
تاييذ ٍصاست آهَصش ٍپشٍسش هطغَل تِ تحصيل دس هقطغ هتَسطِ تاضٌذ هي تَاًٌذ اص هؼافيت تحصيلي است ادُ ًوايٌذ.
 - 25آيا تحصيل دس دٍسُ ّای صتاى دس خاسج اص مطَس تشای ٍسٍد تِ داًطگاُ دسضوَل هؼافيت تحصيلي وشاس هي گيشًذ؟
خَاب  :خيش تِ ايي دٍسُ ّا هؼافيت تحصيلي تؼلق ًوي گيشد.
 -26آيا هطوَالًي مِ دس داخل مطَس دس هقطغ هتَسطِ فاسؽ التحصيل هي ضًَذ ،حق تحصيل دس خاسج اص مطَس سا داسًذ؟
خَاب  :خيش آًْا تِ ػٌَاى هقين خاسج اص مطَس هحسَب ًطذُ ٍهداص تِ تحصيل دس داًطگاُ ّای خاسج اص مطَس ًوي تاضٌذ.
 -27چِ هطوَالًي هي تَاًٌذ تذٍى آًنِ هقين مطَسّای خاسخي تاضٌذ دسداًطگاُ ّای خاسج اص مطَس تحصیيل ًویَدُ ٍ اص هؼافيیت تحصیيلي داًیص
خَياى خاسج اص مطَس تْشُ هٌذ ضًَذ؟
خَاب  :هطوَالًي مِ دس هقاطغ ماسضٌاسي يا تاالتش دس داًطگاُ ّای داخل مطَس فاسؽ التحصيل ضذُ تاضٌذ تِ ضش ػذم ٍسٍد تِ غيثت ٍسپشی ًطیذى
تيص اص ينسال اص تاسيخ فشاغت اص تحصيل تا سپشدى تضويي الصم هي تَاًٌذ اص ايي هؼافيت است ادُ ًوايٌذٍ(.ديؼِ الصم فؼال  15هيليَى تَهاى ٍخیِ ًقیذ
هي تاضذ).
 -28آيا هشخصي تحصيلي خضء سٌَات هداص تحصيلي هحسَب هي گشدد ؟
خَاب :تلِ داًطگاُ ّا تايذ اص دسج ػثاست هشخصي تذٍى احتساب دس سٌَات تحصيلي تشای داًطدَياى هطوَل خَدداسی ًوايٌذ.
 -29آيا هطوَل غيش غايثي مِ تؼذ اص هذت ينسال فشصت تؼييي ضذُ داًطگاُ وثَل ضَد هي تَاًذ اص هؼافيت تحصيلي تشخَسداس ضَد؟
خَاب :هطوَالًي مِ تِ داليل واًًَي (هؼافيت هَوت ٍ ) ...تاسيخ اػضام خَد سا تِ تؼَيق هي اًذاصًذچٌاًچِ هیذت تؼَيیق آًیاى اص هیذت ينسیال فشصیت
تؼييي ضذُ دس واًَى تيطتش گشدد ،دس صَستي مِ دس حيي فشصت هؼشفي تؼَيق ضذُ (هؼافيت هَوت ٍ  )...دس داًطگاُ وثَل ضًَذ اداهِ تحصیيل ٍ تْیشُ
هٌذی آًاى اص هؼافيت تحصيلي تالهاًغ خَاّذ تَد .
 -30آيا تحصيل ّوضهاى تا خذهت اهناى پزيش هي تاضذ؟
خَاب :خيش حتي دس صَست تاييذ داًطگاُ تشای ايي دستِ اص داًطدَياى هؼافيت تحصيلي صادس ًوي گشدد.
 -31طالب حَصُ ّای ػلويِ پس اص اًصشاف يا اخشاج اص حَصُ ػلويِ دس چِ صَست هداص تِ اداهِ تحصيل هي تاضٌذ؟
خَاب :طالب حَصُ ّای ػلويِ دس صَست اخشاج ٍ يا اًصشاف اص تحصيل تا پاياى خذهت ٍ يا اخز هؼافيت دائن  ،هداص تِ اداهِ تحصيل ًوي تاضٌذ .
ليٌل ًظام ٍ ي ِ :
http://vazifeh.police.ir/?siteid=25&siteid=25&siteid=25&pageid=521

