
طالق توافقی برای معافیت کفالت از جمله روش هایی است که در سال های اخیر افراد برای سربازی نرفتن به آن متوسل 

شده اند، طبق قوانین سازمان نظام وظیفه در صورتی که فرد پدر و مادرش از هم جدا شده باشند و کفالت مادر با فرزند باشد 

اینکه زیر و بم دریافت معافیت سربازی کفالت مادر از به چه شکل است مسئله  معافیت دائم به شخص اعطا می گردد، اما

 .ای می باشد که در این مقاله به بررسی آن خواهیم پرداخت

البته برای دریافت این نوع از معافیت هم ضوابط به خصوصی در نظر گرفته شده است به این شکل نمی باشد که بالفاصله 

ی معافیت کفالت بتوان اقدام کرد، برای کسب اطالع از شرایط دریافت این نوع از معافیت تا بعد از ثبت طالق صوری برا

 .انتهای این صفحه با ما همراه باشید

  

  

کاربران گرامی، در صورتی که قصد اخذ معافیت سربازی کفالت مادر را دارید به شما توصیه می کنیم تا برای کسب 

 .کنید و از مشاوره متخصصین ایران تحصیل بهره مند گردید راهنمایی دقیق اقدام به برقراری تماس با شماره ایران تحصیل

  

  

 منظور از طالق توافقی برای معافیت کفالت چیست؟
سال خدمت سربازی می باشد، رفتن به خدمت دو ساله سربازی به دلیل  2یکی از سد های بزرگ در زندگی هر پسر جوانی 

به خصوصی که رقم می زند برای بسیاری از جوانان دشوار است، این دشواری در برخی از مواقع تا جایی پیش شرایط 

 .می رود که آن ها حاضر هستند اقدام به هر کاری برای دریافت معافیت سربازی نمایند

از ثبت رسمی طالق فرد یکی از این اقدامات انجام یک طالق صوری از سوی والدین می باشد، با انجام این کار بعد 

به طور دائمی بهره مند  مشمول با عنوان کفیل مادر به سازمان نظام وظیفه مراجعه می کند تا از معافیت کفالت مادر مطلقه

 .شود

  

 .هم می توانید از مشاورین ایران تحصیل کمک بگیرید معافیت پزشکی سربازی کاربران گرامی برای کسب اطالع از

  

  

 شرایط طالق توافقی برای معافیت
که به اختصار اشاره کردیم دریافت معافیت سربازی با طالق صوری هرگز به سرعت امکان پذیر نخواهد بود و  همانطور

 :در صورتی معافیت به فرد اعطا می شود که شخص دارای ویژگی های زیر باشند

 .فرد مشمول به خدمت مقدس سربازی تا قبل از طالق پدر و مادر نباید دارای غیبت باشد 
تنها فرزند پسر خانواده باشدمشمول باید   . 

/
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مادر فرد مشمول بعد از جدا شدن هرگز نباید ازدواج کرده باشد، در این صورت معافیتی به مشمول اعطا نمی  

 .شود
طالق باید به طور رسمی ثبت شده باشد و موعد جدایی از ثبت دفتری احتساب می شود نه زمان آغاز فرایند  

 .جدایی
دایی باید گذشته باشدماه از تاریخ ج 30حداقل   . 

  

 

  

 نوع معافیت سربازی کفالت مادر
برای مشکالت مختلف انواع متفاوتی از معافیت اعم از دائمی، موقت، معاف از رزم، معاف از خدمات سنگین و ... ارائه 

می شود؟می شود، اما در زمان طالق توافقی برای معافیت سربازی چه نوع از این معافیت ها به مشمولین ارائه   

 .در صورتی که فرد تمامی شرایط را دارد باشد و تک فرزند پسر خانواده هم باشد معافیت اون دائم خواهد بود 
سال دیگری داشته باشد معافیتی به او تعلق نخواهد گرفت 18در صورتی که برادر بزرگتر از   . 

طالق برای معافیت اقدام نمایدماه بعد از ثبت  30توجه داشته باشید که فرد باید عالوه بر عدم غیبت   . 

  

 .را به شما عزیزان توصیه می کنیم برای کسب اطالع از راه های معافیت استفاده از خدمات مشاوره معافیت سربازی

  

 آیا طالق سوری برای معافیت جرم محسوب می شود؟
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در سال های اخیر موردی که خیلی زیاد شده است ثبت طالق هایی است که به دلیل مهاجرت، دریافت عایدی پدر و معافیت 

زمانی که صحبت از تبعات قانونی سربازی صورت می گیرد و در اصل فعلی تحت عنوان جدایی وجود نحواهد داشت؛ اما 

 .انجام این کار می شود میبینیم که ثبت طالق صوری می تواند حتی جرم محسوب گردد و موجب دردسر های بسیاری گردد

قانون مدنی ایران ذکر شده است که اهلیت طرفین، قصد و رضایت طرفین، موضوع و مشروعیت قرارداد باید  190در ماده 

در صورتی که اثبات گردد که طالق فرد صوری می باشد فرزند به سربازی فرستاده خواهد شد و صحت داشته باشد و 

 .والدین هم با تبعات قانونی این مسئله مواجه خواهند بود

  

 

  

 مراحل دریافت معافیت سربازی طالق والدین
ل انجام این کار آشنا نیستند و نمی دانند که معموال اغلب افراد در زمان طالق توافقی برای معافیت کفالت اقدام کنند با مراح

برای دریافت معافیت چه باسد کرد، اگر شما هم قصد دریافت معافیت سربازی را دارید اما به مراحل انجام این کار آشنایی 

 :ندارید در ادامه با ما همراه باشید

معافیت سربازی نمایید مراجعه نمایید و اقدام به دریافت فرم های 10در گام اول باید به پلیس +  . 
 ارائه مدارک کفالت مادر )ارائه برگه ثبت احوال الزم نیست، سازمان نظام وظیفه خود اقدام به استعالم می کند( 

درخواست شما را به سازمان نظام وظیفه ارسال می کند 10پلیس +  . 
ایدبعد از دریافت استعالم ثبت احوال فرد باید اقدام به ارائه استشهاد محلی نم  . 

روز فرد به سازمان نظام وظیفه عمومی دعوت می شود تا در کمیسیون وضعیت معافیت آن  10بعد از گذشت  

 .مورد بررسی قرار بگیرد

  

 مدارک مورد نیاز برای دریافت معافیت سربازی کفالت مادر



از مدارک هم به عنوان  برای دریافت معافیت سربازی کفالت مادر برخی از مدارک برای تثبیت جدایی والدین و برخی

مدارک شناسایی والدین و خود فرد مشمول به سربازی مورد نیاز می باشد، چنانچه با مدارکی که برای دریافت معافیت باید 

ارائه داد آشنا نیستید به شما توصیه می کنیم تا در ادامه با ما همراه باشید و با هم به بررسی مدارک مورد نیاز برای دریافت 

سربازی کفالت مادر بپردازیم معافیت : 

 کپی تمامی صفحات شناسنامه مشمول، پدر و مادر 
 کپی صفحه اول شناسنامه خواهر و برادران مشمول 

تمام رخ 4*3عدد عکس  2    
 ارائه مدارک واکسیناسیون فرد مشمول به سربازی 

 اصل و کپی آخرین مدرک تحصیلی مشمول 

  

 .با ما همراه باشید برای کسب اطالع بهره مندی از مشاوره غیبت سربازی

  

 چه مدت بعد از جدایی والدین برای معافیت سربازی می توان اقدام کرد؟

مادر اقدام کرد موردی است که اغلب افراد در زمان قصد به طالق  اینکه چه مدتی بعد از طالق توافقی برای معافیت کفالت

ام وظیفه برای اینکه بتواند طالق های واقعی را از طالق های صوری ای که صوری یا توافقی مطرح می کنند، سازمان نظ

صرفا با هدف معافیت فرزند گرفته می شوند تشخیص دهد اقدام به تدوین قانونی کرده است که طبق آن شخص بعد از جدایی 

ماه برای دریافت معافیت صبر کند 30پدر و مادر باید  . 

شمولی که پدر و مادرش جدا شده اند نباید حتی یک روز هم غیبت داشته باشد، در غیر عالوه بر این از سوی دیگر فرد م

 .این صورت اجازه استفاده از هیچ کدام از معافیت های خود را نخواهد داشت
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  نحوه اعتراض به رای نظام وظیفه برای معافیت سربازی کفالت مادر

در صورت عدم رضایت از رای سازمان نظام وظیفه در مورد معافیت  یکی از پرسش های رایج مشمولین این است که آیا

 فرد می توان اقدام به اعتراض برای تغییر رای نمود؟

برای تمامی معافیت هایی که از سوی نظام وظیفه صورت می گیرد امکان ثبت اعتراض وجود دارد، شما برای ثبت اعتراظ 

بازی شهرستان، بعد از آن استان، بعد از آن کمیسیون خود سازمان نظام خود می توانید ابتدا به کمیسیون معافیت از سر

 .وظیفه و در آخر به شورای عالی اعتراض نمایید

ماه زمان برای تجدید نظر احتمالی الزم است، شما  2برای بررسی مجدد معافیت سربازی کفالت مادر به علت طالق حداقل 

نید اقدام به ثبت اعتراض خود نماییدبالفاصله بعد از دریافت عدم معافیت می توا . 

  

 خالصه مطلب

طالق توافقی برای معافیت کفالت گرچه می تواند منجر به معافیت دائم فرد مشمول از سربازی گردد اما در زمان اقدام به 

رای افرادی که دریافت این نوع از معافیت فرد باید به دو موضوع مهم اهمیت داشته باشد، اول اینکه دریافت این معافیت ب

ماه از ثبت طالق  30صرفا تک پسر خانواده هستند امکان پذیر می باشد، در ضمن برای اخذ این نوع معافیت باید حداقل 

 .گذاشته باشد و فرد مشمول هم هیچگونه غیبتی برای سربازی نداشته باشد

گر روزی اثبات گردد که طالق پدر و مادر وی اگر با همه این موارد فرد موفق به این شد که معافیت سربازی دریافت کند ا

 .صوری بوده است فرد به سربازی فرستاده می شود و والدین او هم با تبعات قانونی رو به رو خواهند شد
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