بسمه تعالی
اطالعیه حوزه نظام وظیفه آموزشکده سما شریعتی
سنوات ارفاقی ترم  6و 7
به اطالع آن دسته ازدانشجویان پسر که معافیت تحصیلی داشته و وارد ترم  6و یا 7
می شوند می رساند؛ پس از دریافت کارنامه ترم جاری وقبل از انتخاب واحد ترم دوم (بهمن
ماه) جهت دریافت مجوز سنوات ارفاقی در اسرع وقت به حوزه نظام وظیفه آموزشکده
شریعتی (آقای ترابی) مراجعه نمایند.
در صورت عدم مراجعه دانشجو ،پروفایل مسدود می شود و کلیه تبعات ،از جمله عدم
موافقت ناجا با ادامه تحصیل و یا اضافه خدمت به عهده دانشجو خواهد بود.
معافیت تحصیلی اولیه
ضمنا دانشجویان متولد سال  7937و قبل از آن که تاکنون به هر دلیل معافیت تحصیلی
خود را از دانشگاه دریافت ننموده اند جهت جلوگیری از اخراج در اسرع وقت با در دست
داشتن  -7 :یک برگ کپی گواهی موقت دیپلم  -2دو قطعه عکس  4*9به واحد نظام
وظیفه آموزشکده شریعتی (آقای ترابی) مراجعه نمایند.

بسمه تعالی
اطالعیه بسیار مهم
واحد نظام وظیفه آموزشکده سما شریعتی
دانشجویانی که اسامی ایشان در ذیل نامه آمده است نامه معرفی به پلیس  71+را از دانشگاه دریافت نموده اند ولی تاکنون
مجوز معافیت و سنوات ارفاقی خود را به واحد نظام وظیفه دانشگاه تسلیم ننموده اند ،پروفایلشان مسدود می باشد .لذا با فرا
رسیدن ایام امتحانات و ثبت نام ترم جدید ،جهت تعیین تکلیف به حوزه نظام وظیفه (آقای ترابی) مراجعه نمایند.
ردیف

نام نام خانوادگی

ردیف

نام نام خانوادگی

7

اکبر ابراهیم زاده

73

فرحان فردوس آرا

2

محمد رضا اکبری خرفکامی

21

پوریا ایزج فرهود

9

خشایار شیری

27

حسین اسماعیل پوران

4

سعید نیکوئی

22

محمود گودرزتله جردی

5

رحمان نیک نام

29

آرش داودی

6

حامد نبی پور ساروقی

24

علی مجیدی

7

علی اطالعی

25

احسان عباسی نام

8

کیارش صادقی

26

بهنام علم

3

فرزاد داداش یاررازلیقی

27

محمد رضا اسمعیلی

71

محمدرضا گرشاسبی

28

ابوالفضل خسروی

77

محمدعرب سرهنگی

23

امید رضازاده

72

آروتین عیوضیان

91

میثم صداقت منصوری

79

عرفان غالمحسین

97

امیر حسین عنبرستانی

74

علیرضا قربانی

92

محمد محمدزکی گودرزی

75

امیر حسین قاسمی محسن آباد

99

میالد خجسته

76

صالح جهان تیغ

94

پویا سحرخیز

77

محمد امین علیمردانی نافچی

95

علیرضا کردبچه

78

مهدی عبادی

96

کسری کریمی طهران
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