
 

  

 پاسخ 

تایید صالحیت سواالت متداول 

افراد تحت پوشش  جهت 

 معافیت سربازی

 

چه کسانی می توانند از -1

قانون حمایت از  62ماده 

معلوالن برای حقوق 

معافیت سربازی بهره مند 

 شوند؟

 

 

کدام فرزند خانواده می تواند -6

از معافیت از سربازی استفاده 

 کند؟

چه کسانی می توانند از ماده -3

قانون نظام وظیفه عمومی  44

برای معافیت از سربازی استفاده 

 کنند؟

 

 

 

 

 

دارای باشند یعنی پدر یا مادر  دارای معلولیتیكی از فرزندان پدر ومادری که  -1

 ولی نداستفاده کسربازی شدید یا خیلی شدید باشند می تواند از معافیت  یتمعلول

محسوب کهولت سن ناتوانی آنها ناشی از  باشد،سال  07پدر و مادر باالی سن اگر 

ا برای آنهکفالت شامل این بند نمی شوند و نیروی انتظامی طبق مقررات  شده و

یكی از فرزندان خانواده هایی که دو فرزند  عالوه بر این تصمیم گیری می کند.

لی شدید یا خی دارای معلولیتهمسر  فردی کهیا دارند معلول شدید یا خیلی شدید 

خود را سرپرستی می کند می تواند از خدمت سربازی  دارد تا وقتی که همسرشدید 

 معاف باشد.

 .عهده پدر و مادر استبر از سربازی استفاده می کند  معافیتی که از انتخاب فرزند -6

 یعنی پدر و مادر تصمیم می گیرند کدام فرزند از این امتیاز استفاده کند.

 

تك پسر خانواده ای که حداقل سه فرزند دختر داشته باشد و تك پسر خانواده ای  -3

از  معافیتماده برای ، مددجوی بهزیستی باشند می تواند از این رکه پدر یا ماد

 همسری که تحت فاقد پسر مادر فرزندان از و همچنین یكی استفاده کند سربازی

 شود. سربازی معاف خدمت انجام است می تواند از بهزیستی سازمان پوشش

شدید یا خیلی شدید داشته  دارای معلولیتی که حداقل یك فرزند دفر همچنین

  .استفاده کند از سربازیباشد، می تواند از معافیت 

 

 

 

 



آیا در صورتی که فرد دارای -4

نگهداری معلولیت در خانواده 

نشود، فرد مشمول به واسطه وی 

می تواند از معافیت از سربازی 

 استفاده کند؟

فرد چگونه می تواند برای -5

 معافیت اقدام کند؟

 

 

روند رسیدگی به درخواست -2

 معافیت از سربازی چگونه است؟

 

 

 

فرد دارای شدت معلولیت  -0

برای رسیدگی به  معلولیت

تقاضای معافیت باید چه اندازه 

 ؟باشد

 

 

 

 

 

 

 میسربازی  یتمشمول معاففرد، خانواده که به واسطه آنها  دارای معلولیتاعضای  -4

شود باید در خانواده نگهداری شوند و در صورتی که در مرکز یا محلی دیگر نگهداری 

 .شامل حال مشمول نمی شودسربازی شوند معافیت 

 

 

ستی بهزییكی مراکز +زندگی یا شرایط باشد می تواند به  واجدکه فردی  در صورتی-5

کند تا مورد رسیدگی می شهرستان محل سكونت خود مراجعه و درخواست خود را ارائه 

 .قرار گیرد

 

یكی مراکز به واجد شرایط از سوی فرد از سربازی پس از ارائه درخواست معافیت  -2

 مستندات مربوطه به بهزیستی شرایط،احراز بهزیستی شهرستان و در صورت +زندگی یا 

و نیاز وی به مراقبت در شورای معافیت بهزیستی معلولیت فرد  استان ارسال شده و

 .بررسی خواهد شد و در صورت تایید به اداره وظیفه عمومی استان معرفی می شود

 

رد فخانواده که معلولیت ذهنی داشته باشند پرونده  ی معلولیتدارادر مورد اعضای  -7

ذهنی متوسط هم مورد بررسی برای معافیت قرار می گیرد ولی در مورد  دارای معلولیت

 .معلولیت های دیگر حتما باید شدت معلولیت شدید وخیلی شدید باشد

 


