
شرایط اخذ معافیت کفالت مشخص شده است. اگر فردی بتواند سرپرستی اعضای خانواده خود را بر عهده بگیرد و در  

عین حال هیچ یک از اعضای خانواده وی شرایط این کار را نداشته باشند به این فرد معافیت کفالت تعلق می گیرد. اگر 

د نیاز است از شرایط معافیت کفالت و همچنین شرایط جدید  فکر می کنید که واجد شرایط دریافت این معافیت هستی

معافیت کفالت سربازی اطالعات الزم را بدست آورید. ما نیز در ادامه تمامی این موارد را بررسی خواهیم کرد و 

 .را شرح خواهیم داد در ادامه همراه ما باشید معافیت کفالتمراحل گام به گام 

  

  

از سراسر کشور از طریق   نحوه اخذ معافیت کفالتبرای کسب اطالعات بیشتر در رابطه با 

 .تماس حاصل فرمایید ایران تحصیلتلفن ثابت با مرکز مشاوره 

 (تماس از استان تهران) 9099072952 راسر کشور وتماس از س 9099072952

 شب حتی ایام تعطیل  1صبح الی  8پاسخگویی از  از طریق تلفن ثابت بدون گرفتن کد تماس

  

  

 آشنایی با معافیت کفالت 

انواع مختلفی  همانطور که می دانید این با استفاده از این معافیت آقایان می توانند از خدمت معاف گردند. این معافیت 

دارد و هر یک از انواع آن نیز دارای شرایط خاصی هستند که فرد مشمول باید واجد شرایط باشد تا بتواند از معافیت  

بهره مند شود. اگر بخواهیم معافیت کفالت را تعریف کنیم باید بگوییم افراد دارنده آن سرپرست خانواده محسوب می  

ریافت می کنند ممکن است به صورت موقت از خدمت معاف شوند و اینطور نیست  شوند. به عالوه افرادی که آن را د

 .که همیشه این معافیت به صورت دائم باشد
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 معافیت کفالت و انواع آن 

در این معافیت افراد مشمول به دلیل شرایط خاص اعضای خانواده خود مانند پدر، مادر، خواهر، برادر و یا حتی 

 .مادربزرگ از خدمت معاف خواهند شدپدربزرگ و 

به عالوه   معافیت کفالت سربازیقوانین این مورد هرسال تغییر می کند به همین دلیل مشمولین باید هر ساله از شرایط 

شرایط جدید معافیت کفالت سربازی اطالعات الزم را بدست آورند. در ادامه ابتدا انواع این نوع معافیت را بررسی 

 .خواهیم کرد

  

  

 معافیت فوت پدر یا برادر مشمول در زمان خدمت
معافیت برادر حین خدمت مشمول )دو برادر به طور 

 همزمان خدمت کنند( 

سال فاقد همسر، شغل پدر و  18برادر دارای سن باالی 

 نیازمند مراقبت برادر

معافیت جد )پدربزرگ فاقد همسر و فرزند و نیازمند  

 مراقبت( 

 سال 75پدر و پدربزرگ دارای سن باالی  معافیت فرزند صغیر مشمول 

 مادر فاقد همسر خواهر فاقد همسر، فرزند و پدر 

)مادربزرگ پدری یا مادری فاقد همسر و معافیت جد 

 فرزند(
 .سال سن داشته باشد 18برادر صغیری که کمتر از 
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سال، ولی نیازمند مراقبت   75پدر دارای سن کمتر از 

 فرزند
  

  

  

 شرایط معافیت کفالت سربازی

یم. البته در ادامه شرایط با ما در این قسمت همراه باشید تا نکات کلی در خصوص شرایط معافیت کفالت را بررسی کن 

 .اختصاصی هر یک از این موارد نیز بررسی خواهد شد که آن ها حتی مهم تر از این موارد عمومی هستند

فردی که قرار است کفالت او بر عهده فرد مشمول قرار بگیرد، باید نیاز واقعی به مراقبت داشته باشد و خود او از پس 

 .مراقبت از خودش برنیاید

 .قرار است فرد مشمول کفالت مادر خود را بر عهده بگیرد باید مادر وی فاقد شوهر بوده باشداگر 

 .اگر قرار است فرد مشمول کفالت خواهر خود را بر عهده بگیرد نیاز است هیچ براد تنی دیگری نداشته باشد

 .اقد شغل باشداگر هم برادر داشت، برادر وی نیز فاقد پدر و همسر و فرزند ذکور غیر محجور و ف

 .یگانه سرپرست برادر کمتر از هجده سال تمام باشد

 .یگانه نوه ذکور مراقب یا نگهدارنده جد فاقد فرزند یا جده فاقد شوهر و فرزند باشد

 .اگر فرد مشمول همسرش فوت کرده و دارای فرزند کوچک باشد، نباید ازدوا مجدد کرده و یا دارای همسر معلول باشد

 .فرزندان پسر خانواده در سربازی فوت کرده باشد، برادر وی می تواند معافیت کفالت دریافت کنداگر یکی از 

  

  



 

  

  

 شرایط معافیت کفالت پدر 

سال باشد که اگر کمتر از این هم  75در ابتدا باید فرد فاقد غیبت سربازی بوده باشد. به عالوه پدر وی دارای سن بالتی 

 .ی مراقبت از خودش را نداشته باشدبود، نیاز است پدر توانای

معافیت  گاهی برخی پدرهای گرامی بدون کهولت سن نیاز به مراقبت دارند که در این حالت نیز فرد مشمول می تواند 

را دریافت نماید. در مواقعی که درخواست مشمول مورد تایید شورای پزشکی واقع شود، مشمول از انجام   کفالت پدر

 .خدمت نظام وظیفه به طور دائم معاف می شود

  

  

 شرایط معافیت کفالت مادر 

یک از موارد نباشد، فرد واجد  برای گرفتن این معافیت،مادر فرد مشمول الزم است سه شرط اصلی داشته باشد. اگر هر 

شرایط دریافت نمی شود. به عالوه اگ مادر فرد مشمول طالق گرفته و ازدواج نکرده باشد نیز فرد مشمول می تواند  

 .معافیت را دریافت نماید

  سه شرط کلی مادر برای دریافت این معافیت به شرح زیر می باشد. این سه شرط شوهر نداشتن مادر مشمول را اثبات

 .می کند

 .شوهر مادر یا در اصل پدر مشمول فوت کرده باشد
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 .مادر مشمول از شوهر خود طالق قطعی گرفته باشد

نیز مانند  مراحل اخذ معافیت کفالت مادر .مادر مشمول ازدواج مجدد نداشته باشد. در این صورت معافیت لغو می شود

 .مراحل سایر معافیت ها می باشد 

  

  

 شرایط معافیت کفالت خواهر و برادر

داشته باشد. به عالوه هیچ بردار دیگری به جزفرد مشمول برای کفالت خواهر، این دختر نباید هیچ سرپرست دیگری 

 .سال باشد 18نیز نداشته باشد. البته این درصورتی است که برادر دیگر وی باالی 

 .مادر مشمول مطلقه باشند  پدر خواهر مشمول فوت کرده باشد، یا پدر و

و همسر وی طالق گرفته و یا فوت شده قابل  خواهر وی همچنین نباید همسری داشته باشد. اگر هم قبالً ازدواج کرده

 .قبول است

 .خواهر مشمول نباید فرزند پسر سالم داشته باشد

سال باشد و همچنین پدرش فوت نموده باشد. گاهی ممکن   18برای سرپرستی برادر نیز باید برادر فرد مشمول کمتر از 

 .سال بوده اما نیاز به مراقبت داشته باشد 18است برادر باالی 

  

  

 شرایط معافیت کفالت پدربزرگ و مادربزرگ 

اگر مادربزرگ و پدربزرگ تنی فرد مشمول نیازمند مراقبت باشند نیز فرد مشمول می تواند از معافیت استفاده نماید.  

  البته این مورد نیز شرایطی دارد. به طور مثال مادربزرگ نباید هیچ فرزندی داشته و همچنین شوهر وی از او جدا شده

و یا فوت کرده باشد. پدر بزرگ نیز نباید هیچ فرزند دیگری اعم از دختر و پسر داشته باشد. برای اطالع از جزییات  

 .با کارشناسان ما در تماس باشید معافیت کفالت مادربزرگ

  

  

 شرایط معافیت کفالت فرزند صغیر

به صورت کلی افراد مشمولی که ازدواج کرده و دارای فرزند صغیر هستند باید به خدمت رفته و منعی برای آن ها  

 .باشد می توانند از معافیت کفالت بهره مند شودوجود ندارد. اما اگر یک سری شرایط خاص برای آن ها وجود داشته 

اگر همسر فرد مشمول فوت کرده باشد، به شرطی که دوباره ازدواج نکند. اگر همسر وی معلول باشد، باز هم این 

 .معافیت تعلق می گیرد
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 فوت پدر یا برادر مشمول در حین خدمت

 .او از خدمت معاف خواهد شداگر یک مشمول در حین خدمت فوت نماید، برادر یا فرزند 

اگر پدر یک خانواده در حین خدمت فوت کند، یکی از پسران وی از خدمت سربازی معاف می شود. اگر هم پسر یک  

 .خانواده در حین خدمت فوت کند، یکی از برادران او معاف می شود

  

  

 

  

  

 مدارک مورد نیاز برای اخذ معافیت کفالت 

 .بررسی کنیمرا  مدارک مورد نیاز برای معافیت کفالتدر این قسمت همراه ما باشید تا  

در ابتدا باید برگه درخواست معافیت کفالت را پر کنید و آن را به امضای سه نفز از بستگان برسانید. اگر هم اقوامی در 

 .ایران ندارید می توانید به تایید دفاتر اسناد رسمی برسانید

و یا گواهی فوت پدر و یا  مورد بعدی ارائه اصل شناسنامه جدید پدر و مادر مشمول و فتوکپی از کلیه صفحات، 

 .طالقنامه مادراست

 .ارائه اصل شناسنامه جدید خواهران و برادران مشمول و فتوکپی از کلیه صفحات، و یا گواهی فوت نیز مورد نیاز است
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تمام رخ، بدون کاله، عینک تیره و پشت نویسی شده، برای خانمها با   3*4دو قطعه عکس جدید پدر و مادر مشمول، 

 .جاب کامل اسالمی باید ارائه شودرعایت ح

ارائه اصل شناسنامه جدید همسر و یا همسران دیگر پدر و فتوکپی از کلیه صفحات آن، و یا گواهی فوت آنها مورد نیاز  

 .خواهد بود

 .ارائه اصل شناسنامه جدید مشمول و یک سری فتوکپی از کلیه صفحات آن حتی صفحات سفید باید ارائه شود

تمام رخ، بدون کاله، عینک تیره و پشت نویسی شده به عالوه ارائه اصل گذرنامه   3*4س جدید مشمول، چهار قطعه عک 

 .معتبر ایرانی مشمول و یک سری فتوکپی خوانا از تمام صفحات آن حتی صفحات سفید مورد نیاز است

جو بودن نیز مورد نیاز  همچنین ارائه اصل و کپی آخرین مدرک تحصیلی و گواهی اشتغال به تحصیل در صورت دانش

 .است به همراه ارائه اصل و کپی کارت شناسائی ملی و ارائه اصل و کپی مدرک اقامتی مشمول

برای پیگیری پرونده در   mikhak.mfa.ir در نهایت باید به تنظیم وکالت نامه توسط مشمول از طریق سامانه میخک

 .یاز به وکالت نامه ندارند( بپردازیدوزارت امور خارجه و سازمان نظام وظیفه )پدر و مادر ن

  

  

 شرایط عمومی و اختصاصی برای معافیت کفالت 

در این قسمت همراه ما باشید تا از شرایط عمومی و اختصاصی معافیت کفالت به صورت یک جا اطالعات الزم را  

که نیاز است مشمولین از آن بدست آورید. فراموش نکنید هر ساله شرایط جدید معافیت کفالت سربازی وضع می شود 

 .ها نیز اطالعات الزم را بدست آورند

  

 شرایط عمومی

 .سال تمام رسیده باشد 18در ابتدا نیاز است فرد هیچ غیبتی نداشته و به سن 

 .همچنین این فرد تنها مراقب شخص مورد نظر باید باشد

  

  

 شرایط اختصاصی 

 .سال تمام باشد 75داشته و یا سن پدر فرد مشمول می بایست باالی سال  75فرد مشمول باید پدر یا پدربزرگ 

سال باشد و مطابق با رای شورای پزشکی وظیفه عمومی نیاز به مراقبت داشته  75پدر مشمول دارای سن کمتر از 

 .باشد

 .مادر فاقد همسر بوده و پدر وی یا جدا و یا در قید حیات نباشد. خواهر مشمول باید فاقد پسر باشد

 .خواهر فرد می بایست از همسر خود طالق گرفته و یا همسرش فوت کرده باشد



 .خواهر شخص نباید دارای فرزند پسر سالم باشد

 .سال خواهر باشد 18مشمول تنها برادر تنی و سرپرست باالی 

شورای پزشکی نیاز   سال فاقد شغل و فاقد پدر که با رای  18سال فاقد همسر، فرزند پسر سالم باالی  18برادر بیش از 

 .به مراقبت داشته باشد

 .برادر مشمول به علت بیماری یا نقص عضو، یا هر دلیل دیگر نیازمند مراقبت باشد

 .برادر مشمول بایستی خانواده دیگری از جمله پدر، همسر و فرزند باشد

 .سال تمام )صغیر( نباید پدر داشته و مشمول تنها برادر وی باشد 18برادر کمتر از 

 .پدربزرگ فاقد فرزند و نیازمند مراقبت با تشخیص شورای پزشکی وظیفه عمومی باشد

 .پدربزرگ مشمول، هیچ فرزند دختر یا پسری نداشته باشد

 .پدربزرگ فرد مشمول بنا بر رای شورای پزشکی وظیفه عمومی، توانایی اداره امور خود را نداشته باشد

 .گ پدری و مادری( باشدمادربزرگ فاقد همسر و فرزند )مادر بزر

 .مادربزرگ مشمول باید فاقد فرزند اعم از دختر و پسر باشد

 .همسر مادربزرگ فرد مشمول فوت شده باشد و یا این که از همسرش طالق گرفته باشد

 .برای معافیت فرزند صغیر، باید یا همسر وی فوت کرده و یا در صورت ازدواج مجدد معلول باشد

 .واج معلول شده و فرزندش نیاز به مراقبت داردهمسر شخص پس از ازد

  

 شرایط کفالت طالق چیست؟

نیز عدم غیبت بسیار مهم می باشد. به عالوه تک   معافیت مادر مطلقهباشد. در ترین معافیت کفالت، کفالت طالق میرایج

 .هم استپسر بودن نیز برای سازمان بسیار م

 .سال برای کفالت مادر مطلقه باشد 18فرد باید تنها فرزند پسر باالی 

کدام از آن ها داده  در صورتی که این فرد برادر دیگری داشته باشد که او هم باالی هیجده سال باشد، کفالت طالق به هیچ

 .نمی شود

 .موقت داده خواهد شدماه گذشته و اگر کمتر از این گذشته باشد، معافیت  30باید از طالق 

  

  

 دریافت مشاوره در زمینه معافیت کفالت 

https://irantahsil.org/%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%81%db%8c%d8%aa-%da%a9%d9%81%d8%a7%d9%84%d8%aa-%d9%85%d8%a7%d8%af%d8%b1-%d9%85%d8%b7%d9%84%d9%82%d9%87/


اگر فکر می کنید شرایط دریافت این معافیت را دارید، پیشنهاد می کنیم حتماً از خدمات مشاوره استفاده کنید تا در این 

د را افزایش یافته و  زمینه با مشکلی مواجه نشوید. با استفاده از خدمات مشاوره می توانید سرعت رسیدن به هدف خو

 .همچنین از مشکالت احتمالی جلوگیری نمایید

  

  

 خالصه مطلب

ما در این مطلب سعی کردیم به بررسی مراحل اخذ معافیت کفالت و همچنین شرایط معافیت کفالت بپردازیم. از آنجایی  

شرایط جدید  ضروری است که از  هر ساله شرایط متغیر است و تغییراتی را ممکن است داشته باشد، به همین دلیل  که

 .عاتی را بدست آورید که ما دراین زمینه پاسخگوی سواالت شما خواهیم بودنیز اطال  معافیت کفالت سربازی

  

  

از سراسر کشور    نحوه اخذ معافیت کفالت و شرایط آنبرای کسب اطالعات بیشتر در رابطه با 

 .تماس حاصل فرمایید ایران تحصیل از طریق تلفن ثابت با مرکز مشاوره 

 (تماس از استان تهران) 9099072952 تماس از سراسر کشور و 9099072952

 شب حتی ایام تعطیل  1صبح الی  8پاسخگویی از  از طریق تلفن ثابت بدون گرفتن کد تماس

  

 

https://irantahsil.org/%d8%b4%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%b7-%d8%ac%d8%af%db%8c%d8%af-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%81%db%8c%d8%aa-%da%a9%d9%81%d8%a7%d9%84%d8%aa-%d8%b3%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c/
https://irantahsil.org/%d8%b4%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%b7-%d8%ac%d8%af%db%8c%d8%af-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%81%db%8c%d8%aa-%da%a9%d9%81%d8%a7%d9%84%d8%aa-%d8%b3%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c/
https://irantahsil.org/%d8%b4%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%b7-%d8%ac%d8%af%db%8c%d8%af-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%81%db%8c%d8%aa-%da%a9%d9%81%d8%a7%d9%84%d8%aa-%d8%b3%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c/
https://irantahsil.org/%d8%b4%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%b7-%d8%ac%d8%af%db%8c%d8%af-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%81%db%8c%d8%aa-%da%a9%d9%81%d8%a7%d9%84%d8%aa-%d8%b3%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c/
https://irantahsil.org/

