
 معرفی خدمت 

 
 

اگر .استفاده کندسربازی مي تواند از معافیت سال  57دارای سن کمتر از شديد يا خیلي شديد  دارای معلولیتمادر يا يكي از فرزندان پدر 

شامل اين بند نمي شوند و نیروی انتظامي طبق  ومحسوب شده ناتواني آنها ناشي از کهولت سن  باشد،سال  57پدر و مادر باالی سن 

ارند دخانواده هايي که دو فرزند معلول شديد يا خیلي شديد  يكي از فرزندان عالوه بر اين برای آنها تصمیم گیری مي کند.کفالت مقررات 

ر تك پسر خانواده ای که پديا کند دارد تا وقتي که همسر خود را سرپرستي مي شديد يا خیلي شديد  دارای معلولیتهمسر  فردی کهيا 

ی درف همچنینو است  بهزيستي سازمان پوشش همسری که تحت فاقد فرزندان مادر از و همچنین يكي، مددجوی بهزيستي باشند ريا ماد

معلولیت ذهني با  .شود سربازی معاف خدمت انجام مي تواند از شديد يا خیلي شديد داشته باشد دارای معلولیتکه حداقل يك فرزند 

 شدت متوسط نیز مي تواند مورد رسیدگي قرار گیرد. 

 

 نحوه ی ارائه خدمت

 معافیت جهت پوشش تحت افراد صالحیت تايید نام خدمت/شناسه خدمت

 00170175011/سربازی
متناسب با  ماهانهتشكیل شوای معافیت استان به صورت  زمان ارائه خدمت در ایام هفته و سال

 نیروی انساني، تعداد متقاضیان و وضعیت اپیدمي کرونا

 روزانه زمان تحویل درخواست

 دو روز تا حداکثر يك ماه متوسط زمان ارائه خدمت

  ستاد بهزيستي شهرستانارائه درخواست به مرکز + زندگي يا  نحوه درخواست و مکان اخذ خدمت

مرکز + زندگي يا به نظام وظیفه در  مشمول معرفي نامهارائه  نحوه تحویل خدمت و مکان آن

 ستاد بهزيستي شهرستان

مشموالن دارای فرد دارای معلولیت شديد يا خیلي شديد  واجدین شرایط و ضوابط دریافت خدمت

د دارای فرجسمي حرکتي، بینايي، شنوايي، اعصاب و روان و يا 

فرد در خانواده که مراقبت از  معلولیت متوسط ذهنيدارای 

 را بر عهده دارند.  دارای معلولیت

 1 میزان تعرفه و شیوه واریز

واجد  مشمولاز سوی از سربازی پس از ارائه درخواست معافیت  مراحل انجام کار)فرایند انجام خدمت(

بهزيستي شهرستان و در زندگي يا  يكي مراکز +به شرايط 

مربوطه به بهزيستي استان  مستندات شرايط،احراز صورت 

رد معلولیت فاستان، در شورای معافیت بهزيستي  ارسال شده و



با بررسي خواهد شد و در صورت تايید و نیاز وی به مراقبت 

 .به اداره وظیفه عمومي استان معرفي مي شودصدور معرفي نامه 

تايیديه اصل شناسنامه و کپي، اصل کارت ملي و کپي،  مدارک مورد نیاز

تشخیص نوع و تعیین شدت معلولیت دال بر وجود کمیسیون 

معلولیت شديد يا خیلي شديد جسمي حرکتي، بینايي، شنوايي، 

  اعصاب و روان و يا معلولیت متوسط ذهني

 شهريار مهردادی اطالعات مسئول پاسخگو

 

 


