
 

 
 

برای تمامی سربازان و مشموالن خدمت نظام  دریافت مشاوره سربازی
امری واجب و ضروری به نظر می رسد. علت این امر آن است که  وظیفه

قوانین نظام وظیفه مدام در حال تغییر است و فرد سرباز باید با دریافت 
هر سرباز یا   .مشاوره آنالین نظام وظیفه از قوانین جدید اطالع پیدا کند
مشمول خدمت در صورت عدم دسترسی به مشاور حضوری می تواند از 

ربازی نظام وظیفه با موبایل استفاده کند که برای این امر نیاز مشاوره س
مشاوره  .است با تلفن پاسخگویی سازمان نظام وظیفه تماس گرفته شود

نظام وظیفه ایران تحصیل راهنما مشموالن گرامی در تمامی امور مربوطه به 
خدمت سربازی از جمله اخد کسری در موارد مختلف، اخذ معافیت های 

کفالت و موارد خاص، جابجایی یگان و تمامی امور مربوطه به  پزشکی،
ساعته در خدمت شما عزیزان می باشد. برای دریافت مشاوره  24صورت 

 .نظام وظیفه با تلگرام نیز می توانید با ما در تماس باشید

  

اخذ کسری  در تمامی زمینه ها از جمله مشاوره سربازی آنالین خدمات
ارائه می شود کارشناسان ما  تقالی و خرید خدمتان -معافیت  -خدمت 

 آماده پاسخگویی به سواالت شما عزیزان می باشند

  

  

https://irantahsil.org/مشاوره-نظام-وظیفه-آنلاین/


 

 
 

  دریافت مشاوره آنالین سربازی

در تمامی ایران مشموالنی هستند که برای انجام امور سربازی نظام وظیفه 
ن خود سردرگم هستند و هنوز هم نمی دانند که باید چه اقداماتی را برای ای

 .امر انجام دهند

دقیق تر بگوییم که بسیاری از این افراد اطالعی از نحوه دریافت دفترچه 
خدمت نظام وظیفه، نحوه اعزام به پادگان ها جهت شروع دوران خدمت 

یا هر نوع معافیت دیگر، دریافت کسری  سربازی، دریافت معافیت تحصیلی
خدمت جبهه پدر، کسری خدمت ایثارگران، جانبازان و یا هر نوع معافیت 

 .دیگری را ندارند

دوردست هم  حال تصورش را بکنید که این افراد در شهرها و روستاهای
زندگی کنند و امکان دریافت مشاوره حضوری از بهترین مشاوران را نیز 

 .نداشته باشند

در این مواقع استفاده از خدمات مشاوره  راهکار مناسب و منطقی چیست؟
آنالین سربازی از طریق موبایل و مشاوره نظام وظیفه با تلگرام نیز می تواند 

مؤثر باشد برای افراد مختلف بسیار کارساز و . 

حتی ممکن است به دلیل شلوغی خط ها امکان دریافت به موقع و درست 
وجود نداشته باشد نظام وظیفه اطالعات از مسئولین سازمان . 

https://irantahsil.org/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%ac%d8%af%db%8c%d8%af-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%81%db%8c%d8%aa-%d8%aa%d8%ad%d8%b5%db%8c%d9%84%db%8c/


 

 
 

اینجاست که در اختیار داشتن تلفن پاسخگویی سازمان نظام وظیفه هم 
   .نمی تواند چندان مؤثر و کارآمد باشد

می تواند با دریافت مشاوره آنالین نظام  این گونه است که هر فرد مشمول
وظیفه از مشاوران در قالب مشاوره نظام وظیفه با موبایل یا مشاوره نظام 

وظیفه با تلگرام با تمامی قوانین و ضوابط خدمت نظام وظیفه آشنایی الزم 
 .را پیدا کند
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 [caption/]مشاوره آنالین خدمت سربازی

  

  

مشاوره آنالین خدمت  در صورت عدم دسترسی به مشاوره حضوری از
یران تحصیل استفاده کرده و پاسخ تمامی سؤاالت خود را مجموعه ا سربازی

 دریافت نمایید



 

 
 

  

  

 سامانه راهنمای اخذ انواع معافیت، کسری، امریه

سالگی، و بدو ورود به نوزده سالگی می  18سن قانونی سربازی، پس از 
 18ماه پس از تمام شدن  6باشد. جوانان مشمول بایستی حداکثر تا 

ازمان نظام وظیفه معرفی نمایندسالگی، خود را به س . 

در این میان به دلیل تعداد زیاد اعزام، ترخیص و آماده به خدمت همواره 
متناسب با شرایط هر کدام از مشموالن، سواالت و شبهاتی پیش می آید. از 
  .سوی دیگر قوانین این سازمان دارای تبصره ها و بندهای بسیار زیادی است

که گاهی جوانان عزیز دچار سردرگمی هایی همین امر باعث شده است 
شوند و حتی برای دریافت پاسخ و راهنمایی ندانند که به چه ارگان یا 

 .سازمانی مراجعه نمایند

تمامی این عوامل، نیاز به مشاوره نظام وظیفه را زنده می کند تا روند انجام 
ای اخذ کارهای مربوط به این حوزه سریعتر و راحت تر شود. سامانه راهنم

انواع معافیت، کسری، امریه ایران تحصیل عهده دار این مورد است که در 
ادامه بیشتر به آن می پردازیم. برای اینکه با این سامانه بیشتر آشنا شوید 

می توانید از روش مشاوره نظام وظیفه با تلگرام و یا تماس با تلفن 
 .پاسخگویی سازمان نظام وظیفه استفاده کنید



 

 
 

  

چیست؟ سربازی دریافت مشاورهاهمیت   

همه می دانیم که خدمت سربازی، یک دوره حدودا دو ساله است که آقایان 
جرا به همین جا ختم نمی شود و هر موظف به گذراندن آن می باشند. اما ما

مشمولی ممکن است شرایط خاصی داشته باشد و نیازمند یک استثنا و یا 
 .حالت قانونی آن، تبصره باشد

برای مثال برخی بنا به دالیل مختلف به دنبال کسب معافیت سربازی 
یا سایر  هستند و نمی دانند شرایط برخورداری از مشاوره معافیت پزشکی

  .معافیت ها چیست

عده ایی دیگر می خواهند به جای خدمت در پادگان ها، امریه بگیرند و 
تعدادی جویای خرید و یا کسری خدمت می باشند. همه این ها قوانین 

ا می طلبد که که البته دارای پیچیدگی های خاص خود استخاصی ر . 

  

اغلب مشموالن عزیز با پیچ و خم های این ضوابط آشنایی ندارند و برای 
انجام امورات اداری دچار مشکل می شوند. اینجاست که مشاوره سربازی به 

یک ضرورت تبدیل می شوند و می تواند راهنمای بسیار خوبی برای این 
شدافراد با . 

https://irantahsil.org/%d8%b4%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%b7-%d8%a8%d8%b1%d8%ae%d9%88%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d9%85%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d9%87-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%81%db%8c%d8%aa-%d9%be%d8%b2%d8%b4%da%a9/


 

 
 

  

همین موضوع باعث شد تا سایت ایران تحصیل، یک سامانه مشاوره کلیه 
امور سربازی را تدارک ببیند تا هر کدام از مشموالن عزیز به مشکل یا مسئله 

 .ایی برخورد کرد، با فراغ بال آن را مطرح و پاسخ مناسب را دریافت نماید

  

رادی کاردان و حرفه ای، خدماتی که در باالترین کیفیت ممکن و به وسیله اف
خدمت افراد ارائه می شوند و تمامی اطالعات روز را به دوستان عزیز ارائه 

می دهد. ما در ایران تحصیل به صورت آنالین مشاوره نظام وظیفه با تلگرام 
را ارائه می دهیم. همچنین امکان تماس با تلفن پاسخگویی سازمان نظام 

 .وظیفه نیز میسر می باشد

  

  

بر روی لینک قرمز کلیک  جهت اطالع از نحوه استعالم معافیت تحصیلی
 نمایید

  

  

https://irantahsil.org/%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%81%db%8c%d8%aa-%d8%aa%d8%ad%d8%b5%db%8c%d9%84%db%8c-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%d8%ac%d9%88%db%8c%d8%a7%d9%86/


 

 
 

  

تلفنی سربازیسامانه مشاوره   
شرایط و قوانین وضع شده برای خدمت نظام وظیفه پیچیدگی های خاص 
خودش را دارد و بسیار گسترده هست و ممکن است از سالی تا سال دیگر 

  .تغییر هم بکنند

قوانین اشراف دارد و اطالعات دقیق و موثق در  مشاوره سربازی بر همه این
ازان را در اختیار مشموالن عزیز قرار رابطه با مهم ترین موارد پیش روی سرب

 .می دهد. در ادامه بیشتر به این مورد می پردازیم

  

  

  

  



 

 
 

 
  

  

  

https://irantahsil.org/wp-content/uploads/2022/01/مشاوره-نظام-وظیفه-با-تلگرام.jpg


 

 
 

 مشاوره انواع معافیت و سواالت متداول

نظام  ترین درخواست های مطرح شده دراخذ معافیت یکی از که بیش
دهد و به یک نوع ختم نمی شود. برای مثال را به خود اختصاص می وظیفه

افرادی که دچار عارضه های جسمی شده اند، می توانند از معافیت پزشکی 
 .استفاده کنند

البته باید بگوییم که این سازمان طبق لیست بیماری های اعالم شده با 
درخواست معافیت پزشکی موافقت خواهد کرد. عالوه بر این، هر کدام از 

 .این بیماری ها خود دارای شرایط خاصی می باشند

به همین دلیل بندهایی در این قوانین وجود دارد که همه افراد نمی توانند از 
شندآن آگاه با معافیت فرزندان ایثارگران یک نوع دیگر از معافیت می  .

  .باشد

حال وقتی میگوییم ایثارگر منظورمان چه کسانی است؟ مدت خدمت والد 
چقدر باید بوده باشد تا فرزند وی گیرنده این تسهیالت گردد؟ و در چه 

صورتی معافیت دائم، موقت و یا معاف از رزم داده می شود؟ این سواالت و 
  .بسیاری دیگر همواره توسط مشموالن پرسیده و دارای ابهام است

از سوی دیگر معافیت های دیگری به نام معافیت سربازی نیز به برخی 
مشموالن اختصاص داده شده است. اما آیا می دانیم منظور از کفالت 



 

 
 

ا چیست؟ به چه افرادی کفیل گفته می شود و مفهوم چه کسی است؟ و ی
  ی چگونه است؟معافیت تک پسر 

همه اینها جز مواردی سوال های بسیاری را بر می انگیزد و مشاوره به همین 
منظور پاسخ دقیقی به این سواالت ارائه دهد روند کارهای اداره را تسهیل 

 .کند

  

  

 بر روی لینک قرمز کلیک نمایید جهت اطالع از  انواع معافیت های سربازی

  

  

  

 مشاوره نظام وظیفه درباره انواع معافیت
معافیت از سربازی همواره دغدغه بسیاری از مشموالن به خدمت بوده است 

 .و برخی بنا به دالیلی به دنبال آگاهی از شرایط بهره مندی از آن است

  

https://irantahsil.org/%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b9-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%81%db%8c%d8%aa-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b3%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c/


 

 
 

البته سازمان نظام وظیفه بنا به اوضاع خاص حاکم بر کشور، می تواند هر 
می کنیم که آن این قوانین را دستخوش تغییر نماید. به همین دلیل توصیه 

اطالعات به روز را از مشاوره نظام وظیفه دریافت نمایید تا دچار سردرگمی 
 نشوید. اما انواع معافیت کدامند؟

  

  

  

  

 معافیت و سنوات تحصیلی

بسیار طبیعی است که بسیاری از جوانان در طالیی ترین سال های زندگی به 
ت سربازی طبق گفته دنبال کسب علم و دانش باشند. اما از آنجا که خدم

سالگی اجباری می شود، چاره ایی جز گذراندن این دوره  18باال، پس از 
 .مقدس نیست

حال سازمان نظام وظیفه قوانینی را برای اینگونه افراد تنظیم کرده است، تا 
بتوانند به ادامه تحصیل بپردازند. حال سوال این است که چگونه معافیت 

 شرایط الزم چیست؟ تحصیلی بگیریم ؟

https://irantahsil.org/%da%86%da%af%d9%88%d9%86%d9%87-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%81%db%8c%d8%aa-%d8%aa%d8%ad%d8%b5%db%8c%d9%84%db%8c-%d8%a8%da%af%db%8c%d8%b1%db%8c%d9%85-%d8%9f-%d8%b1%d8%a7%d9%87%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c-%d8%a7/
https://irantahsil.org/%da%86%da%af%d9%88%d9%86%d9%87-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%81%db%8c%d8%aa-%d8%aa%d8%ad%d8%b5%db%8c%d9%84%db%8c-%d8%a8%da%af%db%8c%d8%b1%db%8c%d9%85-%d8%9f-%d8%b1%d8%a7%d9%87%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c-%d8%a7/
https://irantahsil.org/%da%86%da%af%d9%88%d9%86%d9%87-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%81%db%8c%d8%aa-%d8%aa%d8%ad%d8%b5%db%8c%d9%84%db%8c-%d8%a8%da%af%db%8c%d8%b1%db%8c%d9%85-%d8%9f-%d8%b1%d8%a7%d9%87%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c-%d8%a7/


 

 
 

سامانه راهنمای اخذ انواع معافیت، کسری، امریه دانش آموزانی  طبق اعالم
که قصد ادامه تحصیل دارند حداکثر تا سن بیست سالگی می توانند از 

 .امکان معافیت استفاده کنند

  

البته این مهلت برای شرایط غیر معمول هم پا برجاست. برای مثال، اگر 
شود و یا ترک تحصیل، سالگی فارغ التحصیل  18دانش آموازی قبل از 

اخراج و انصراف داشته باشد، باز هم مانند سایر دانش آموزان، پس از سن 
  .قانونی مشمول سربازی می شود

  

از سوی دیگر، حداکثر زمان تحصیل و استفاده از معافیت تحصیلی دیپلم، تا 
  سالگی می باشد. اما در مورد مقاطع تحصیلی دیگر چگونه است؟ 20سن 

  

حداکثر سن مجاز تحصیلی برای مقاطع دیگر چه میزان است؟ آیا مرخصی 
تحصیلی جزء سنوات مجاز تحصیلی محسوب می شود؟ آیا می توان هم 

زمان با خدمت، تحصیل کرد؟ برای پاسخ این سواالت و چندین سوال دیگر 
در زمینه معافیت تحصیلی می توانید از مشاوره نظام وظیفه ایران تحصیل 

ه کنیداستفاد .  



 

 
 

  

  

  

  

 بر روی لینک قرمز کلیک نمایید جهت اطالع از خرید خدمت سربازی

  

  

  

 معافیت پزشکی سربازی
مندی از معافیت، به عدم سالمت جسمانی در  یکی دیگر از گزینه های بهره

 .چند ناحیه از بدن مربوط می شود که معافیت پزشکی نامیده می شود

  

طبق قوانین سازمان وظیفه، اگر فردی در زمان اعزام به خدمت، دچار برخی 
بیماری ها باشد، از خدمت سربازی معاف می شود. این بیماری ها، نخست 

ایید گرددباید توسط پزشک اولیه ت سپس شورای پزشکی بیمارستان و در  .
 .نهایت توسط شورای پزشکی وظیفه عمومی به تایید برساند

https://irantahsil.org/%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%AA-%D8%B3%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C/


 

 
 

نوع بیماری شامل معافیت پزشکی می گردند. به طور مثال  17به طور کلی 
برخی از آن ها عبارتند از معافیت پزشکی قلب، بیماری های عمومی، بیماری 

های غدد مترشحه و داخلی، اعصاب و روان، بیماری های استخوان، شکم، 
دستگاه گوارش و جراحی های عمومی و چندین نوع بیماری دیگر که می 

انواع معافیت، کسری، امریه اطالعات توانید از طریق سامانه راهنمای اخذ 
 .الزم را کسب نمایید

  

  

https://irantahsil.org/%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%81%db%8c%d8%aa-%d9%be%d8%b2%d8%b4%da%a9%db%8c-%d9%82%d9%84%d8%a8/
https://irantahsil.org/%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%81%db%8c%d8%aa-%d9%be%d8%b2%d8%b4%da%a9%db%8c-%d9%82%d9%84%d8%a8/


 

 
 

 
  

  

  

https://irantahsil.org/wp-content/uploads/2022/01/تلفن-پاسخگویی-سازمان-نظام-وظیفه.jpg


 

 
 

 معافیت کفالت
ت رسیده باشد و تنها نگهدارنده مکفول، یعنی پدر، اگر فردی به سن مشمولی

مادر، خواهر، برادر، پدر بزرگ و مادر بزرگ باشد، جزء موارد معافیت کفالت 
 .محسوب می شود

  

داشته باشد، از  18حال اگر این شخص، برادر بزرگتری یعنی بیشتر از سن 
ج کند، این نوع معافیت مستثنی می شود. عالوه بر این، اگر فرد ازدوا

مهاجرت نماید و یا بردار یا بردارانی را در زندان داشته باشد نیز از این قانون 
 .مستثنی می گردد و موظف است که به سربازی برود

  

طبق مشاوره نظام وظیفه، هر یک از افرادی که در باال ذکر شد تنها در صورت 
 برخورداری شرایط خاصی، می تواند از قانون معافیت کفالت سربازی

  .برخوردار شود

  

برای مثال، منظور از کفالت خواهر این است که خواهر فاقد پدر، همسر 
)همسرش فوت شده یا طالق گرفته باشد(، و فرزند باشد. به عبارتی، تنها 

اشد. برای آگاهی سایر موارد از قبیل پدر، مادر، برادر تنی سرپرست وی ب
  .برادر، پدربزرگ و مادربزرگ نیز می توانید با ما تماس بگیرید

https://irantahsil.org/exemption-from-military-because-of-tutelage/


 

 
 

  

  

  

  

  

 بر روی لینک قرمز کلیک نمایید جهت ورود به سامانه سخا نظام وظیفه

  

  

  

  

ذ معافیت ایثارگرانمشاوره اخ  
در جای دیگری از قانون نیروهای مسلح، درباره معافیت ایثارگران مواردی 

ذکر شده است. در این قانون، تمامی فرزندان شهدا و جاوید االثران از 
  .خدمت دوره سربازی معاف می گردند

  

https://irantahsil.org/%d8%b3%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%da%a9%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%86%db%8c%da%a9%db%8c-%d8%b3%d8%ae%d8%a7/


 

 
 

البته این موارد تا زمانی بنیاد شهید و امور ایثارگران، این موارد را تایید کند، 
به قوت خودش باقی می ماند. در غیر این صورت  معافیت فرزندان ایثارگر

سربازی شامل حال فرزندان این عزیزان شود. ممکن است قوانین خاص 
 .البته این قانون تنها مختص به فرزندان ایثارگران نمی باشد

  

برای مثال اگر شهید یا ایثارگر دارای فرزند پسر نباشد، آنگاه در صورت تایید 
و درخواست این بنیاد، یکی از برادران ) تاکید می شود فقط یکی از برادران( 

ربازی معاف شودمی تواند از س .  

  

درصد و باالتر، معافیت فرزند خوانده  10البته موارد دیگری مانند، جانباز 
درصد و باالتر  25یت مشموالنی که با بانوان جانباز قانونی جانباز، معاف

ازدواج نموده اند نیز از جمله بندهای ذکر شده است که برای اطالع از شرایط 
وره نظام وظیفه استفاده کنیدخاص هر کدام می توانید از مشا . 

  

جهت بهره مندی از این نوع معافیت، مشموالن بایستی پس از مراجعه به 
و دریافت دفترچه اعزام به خدمت، محل مربوط به ایثارگران را  10پلیس + 

  .با دقت مطالعه و فرم های مربوطه را تکمیل کند

https://irantahsil.org/%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%81%db%8c%d8%aa-%d9%81%d8%b1%d8%b2%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%86-%d8%a7%db%8c%d8%ab%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%b1/
https://irantahsil.org/%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%81%db%8c%d8%aa-%d9%81%d8%b1%d8%b2%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%86-%d8%a7%db%8c%d8%ab%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%b1/


 

 
 

  

اید ظرف مدت یک هفته پس از ارسال و فرم مدارک مورد نیاز، فرد مشمول ب
با همراه داشتن اصل مدارک، به سازمان وظیفه عمومی مراجعه نماید تا 

  .درخواستش مورد بررسی قرار گیرد

  

  

  

  

بر روی لینک قرمز کلیک  جهت مشاهده کارت پایان خدمت معاف از رزم
 نمایید

  

  

  

  

https://irantahsil.org/%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%aa-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%81-%d8%a7%d8%b2-%d8%b1%d8%b2%d9%85/


 

 
 

 مشاوره اخذ معافیت رهبری ) معافیت موارد خاص(
این نوع معافیت که بخشودگی سنی نیز نام دارد هر ساله طبق دستور 

رهبری به بعضی افراد داده می شود، که این نوع معافیت نیز دارای شرایط 
  .خاصی است و به میزان سن و تحصیالت فرد بستگی دارد

  

البته ذکر این نکته ضروری است که افراد باالی پنجاه سال، به هیچ کدام از 
معافیت نیازی ندارند و به طور خودکار از خدمت سربازی معاف می موارد 

گردند. البته این اشخاص نیز باید برای روشن شدن وضعیت وظیفه خود، به 
 .سازمان وظیفه عمومی مراجعه نمایند

  

گروه می توانند از  5 ممکن است بپرسید معافیت موارد خاص چیست؟
معافیت موارد خاص که همان معافیت رهبری است استفاده کنند. برای 

را شامل  1354مثال، افرد زير ديپلم، ديپلم، فوق ديپلم که از متولدین پایه 
شود می . 

  

غیر از این چهار گروه دیگر در مقاطع تحصیلی کارشناسی، ارشد، دکتری غیر 
پزشکی، دکتری پزشکی و دامپزشکی نیز شامل این قسم معافیت می شوند 

 .که در مشاوره نظام وظیفه مدارک و شرایط الزم به شما گفته خواهد شد

https://irantahsil.org/%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%81%db%8c%d8%aa-%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%b1%d8%af-%d8%ae%d8%a7%d8%b5-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa%d8%9f/


 

 
 

  

  

سربازی مشاوره اخذ انواع معافیت های  

وان گفت که دو نوع معافیت خدمت نظام وظیفه برای در مجموع می ت
یکی از آن ها معافیت دائم  .سربازان و مشموالن ملزم به خدمت وجود دارد

 .است و دیگری تحت عنوان معافیت موقت نامیده می شود

البته ناگفته نماند که بسیاری از افرادی که واجد شرایط دریافت معافیت 
وانند از معافیت از رزم استفاده کنند و فعالیت دائم یا موقت نیستند شاید بت

 .های رزمی را در طول خدمت نظام وظیفه انجام ندهند

در ادامه برای آشنایی هر چه بیشتر شما با انواع معافیت های موجود با ذکر 
شماری از آن ها و ارائه توضیحاتی در مورد هر یک در خدمت شما دوستان 

 .و عزیزان همیشه همراه هستیم

  

 معافیت کفالت مشمولین خدمت نظام وظیفه

همواره این امکان برای سربازان و مشموالن وجود دارد که آن ها سرپرست 
 .خانوار باشند و وظیفه سرپرستی خانواده را به عهده داشته باشند



 

 
 

در این موارد هر فرد می تواند برای دریافت معافیت کفالت برای هر یک از 
الزم و ضروری را البته در صورت داشتن شرایط الزم افراد خانواده اقدامات 

 .اقدام کند

  

  

بر روی لینک  جهت اطالع از شرایط برخورداری از مشاوره معافیت پزشکی
 قرمز کلیک نمایید

  

  

  

 معافیت پزشکی مشمولین خدمت نظام وظیفه

در صورتی که فرد مشمول دارای مشکلی از جهت روحی و یا جسمی باشد به 
به صورت دائمی و با موقت داده می شود تا وی  وی معافیت پزشکی

 .بتواند از مزایای آن نهایت استفاده را ببرد

اما قبل از هر کاری برای دریافت معافیت پزشکی اطالع از شرایط این نوع 
مان ارائه درخواست برای گرفتن معافیت معافیت معمول و متداول، ز

https://irantahsil.org/%d8%b4%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%b7-%d8%a8%d8%b1%d8%ae%d9%88%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d9%85%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d9%87-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%81%db%8c%d8%aa-%d9%be%d8%b2%d8%b4%da%a9/
https://irantahsil.org/military-medical-exemption/


 

 
 

پزشکی و مواردی از این قبیل در رابطه با این نوع از معافیت ضروری و مهم 
 .به نظر می رسد

اما نگران نباشید با دریافت مشاوره نظام وظیفه با موبایل و یا مشاوره نظام 
ثقی را وظیفه با تلگرام و هر فرد می تواند از این موارد اطالعات دقیق و مو

 .بدست آورد و دیگر نگرانی بابت عدم اطالع از این موارد مهم نداشته باشد

  

  

 معافیت تحصیلی مشمولین خدمت نظام وظیفه

در صورتی که هنوز مشغول به تحصیل در مدرسه و یا دانشگاه هستید و به 
دلیل گذراندن دوره تحصیالت خود تمایلی به رفتن به خدمت سربازی را 

صورت داشتن شرایط الزم می توانید از معافیت تحصیلی استفاده ندارید در 
 .کنید

طریق مشاوره آنالین نظام وظیفه از شرایط و ضوابط و  اما قبل از هر چیز از
قوانین اعالم شده برای دریافت معافیت تحصیلی نظام وظیفه اطالع حاصل 

 .کنید

  



 

 
 

  

و بهترین  جهت اطالع از شرایط ثبت نام اینترنتی اعزام به خدمت سربازی
 بر روی لینک قرمز کلیک نمایید زمان پست دفترچه سربازی

  

  

 مشاوره آنالین اخذ انواع کسری سربازی

  

ماه بود، اما سازمان نظام  21مدت دوره سربازی در کشور ما تا چندی پیش 
ماه خبر  24افزایش این زمان به وظیفه به تازگی از قانون جدیدی مبنی بر 

داد. حال در این میان، بسیاری از مشموالن به دنبال کمتر شدن این مدت به 
باشند دالیل مختلف می . 

  

اگر به سامانه راهنمای اخذ انواع معافیت، کسری و امریه مراجعه کنید، با 
انواع قوانین این حوزه به طور کامل آشنا خواهید شد. در ادامه برخی این 

 .موارد را بررسی می کنیم

  

https://irantahsil.org/%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d9%86%d8%a7%d9%85-%d8%a7%db%8c%d9%86%d8%aa%d8%b1%d9%86%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b9%d8%b2%d8%a7%d9%85-%d8%a8%d9%87-%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%aa-%d8%b3%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c/
https://irantahsil.org/%d8%a8%d9%87%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%be%d8%b3%d8%aa-%d8%af%d9%81%d8%aa%d8%b1%da%86%d9%87-%d8%b3%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c/
https://irantahsil.org/%d8%a8%d9%87%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%be%d8%b3%d8%aa-%d8%af%d9%81%d8%aa%d8%b1%da%86%d9%87-%d8%b3%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c/
https://irantahsil.org/%d8%a8%d9%87%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%be%d8%b3%d8%aa-%d8%af%d9%81%d8%aa%d8%b1%da%86%d9%87-%d8%b3%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c/


 

 
 

یک دسته از افرادی که می توانند از کسر خدمت استفاده نمایند، محققینی 
مینه مسائل دفاعی و امنیتی پروژه ها و تحقیقات می باشند که در ز

  .ارزشمندی را ارائه دهند

  

تا  2این افراد به شرط داشتن مدرک کارشناسی ارشد و دکترا می توانند، از 
ماه کسر خدمت دریافت کنند. هدف ستاد نیروهای مسلح جذب نیروی  19

ن برای ارتقا انسانی نخبه به این سمت این سازمان و همچنین تشویق نخبگا
 .سطح امنیت ملی است

  

گروه دیگر به فرزندان جانبازان و ایثارگران مربوط می شود، طبق این قانون 
فرزندان ایثارگران به ازای هر ماه خدمت والدینشان، یک ماه کسری خدمت 

  .دریافت می کنند ایثارگران

ماه خدمت را گذارنده باشد، فرزند وی از خدمت  24اگر والد مشمولی 
گرفته  سربازی معاف می شود. البته ظرفیت محدودی برای این قشر در نظر

شده که برای اطالع از آن و همچنین سایر گروههای مشمول کسر خدمت 
 .می توانید با ما تماس بگیرید

  

https://irantahsil.org/%d8%a2%db%8c%db%8c%d9%86-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%da%a9%d8%b3%d8%b1%db%8c-%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%aa-%d8%a7%db%8c%d8%ab%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%86/
https://irantahsil.org/%d8%a2%db%8c%db%8c%d9%86-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%da%a9%d8%b3%d8%b1%db%8c-%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%aa-%d8%a7%db%8c%d8%ab%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%86/
https://irantahsil.org/%d8%a2%db%8c%db%8c%d9%86-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%da%a9%d8%b3%d8%b1%db%8c-%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%aa-%d8%a7%db%8c%d8%ab%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%86/


 

 
 

  

  

 بر روی لینک قرمز لینک نمایید اضافه خدمت غیبت سربازی جهت اطالع از

  

  

  

 مشاوره سربازی اخذ انواع امریه سربازی

در جستجوی گرفتن امریه سربازی هستید، باید بگوییم که از چند طریق  اگر
امکان برخورداری از چنین موقعیتی وجود دارد. اما قبل از توضیح بیشتر، بد 

  .نیست تعریف دقیق از امریه داشته باشیم

امریه عبارت است خدمت سربازی که به جای سپری شدن در پادگان ها، در 
ری می شود. بسیاری از مشموالن به دلیل استفاده سازمان های اداری سپ

نکردن مشاوره نظام وظیفه و عدم آگاهی به جای کار در وزارت خانه ها و 
 .ادارات، به پادگان ها اعزام می شوند

یکی از بهترین و مشهورترین انواع  برای مثال، امریه سربازی علوم پزشکی
امریه است که در صورت داشتن شرایط می توانید از این امکان استفاده 

https://irantahsil.org/%d8%a7%d8%b6%d8%a7%d9%81%d9%87-%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%aa-%d8%ba%db%8c%d8%a8%d8%aa-%d8%b3%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c/
https://irantahsil.org/%d8%a7%d9%85%d8%b1%db%8c%d9%87-%d8%b3%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%b9%d9%84%d9%88%d9%85-%d9%be%d8%b2%d8%b4%da%a9%db%8c/


 

 
 

کنید. البته شرایط بهره مندی از امریه پزشکی به دو دسته عمومی و 
تقسیم بندی می شوداختصاصی  .  

یکی از نکات قابل توجه برای گرفتن امریه پزشکی این است که مجرد 
نباشید. به این معنی که تنها در صورت متاهل بودن می توانید به امریه 

 .پزشکی درآیید، در غیر این صورت منتفی خواهد بود

د از جمله شرایط اختصاصی نیز این است که دانشگاه یا مرکز پزشکی مور
نظر، اعالم نیاز کند و برای بکارگیری این عزیزان جای خالی داشته باشد. البته 

 .این ها تنها موارد بسیار مختصری از شرایط عمومی و اختصاصی بودند

 برای اطالع دقیق از تمام جزئیات این قوانین و دیگر انواع امریه همچون
شرایط و مراحل اخذ امریه وزارت دفاع، پیام آوران بهداشت و فراخوان 

نخبگان می توانید از سامانه راهنمای اخذ انواع معافیت، کسری، امریه ایران 
 .تحصیل استفاده کنید

  

  

https://irantahsil.org/%d8%a7%d9%85%d8%b1%db%8c%d9%87-%d9%88%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d8%af%d9%81%d8%a7%d8%b9/
https://irantahsil.org/%d8%a7%d9%85%d8%b1%db%8c%d9%87-%d9%88%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d8%af%d9%81%d8%a7%d8%b9/


 

 
 

 
  

  

https://irantahsil.org/wp-content/uploads/2022/01/مشاوره-نظام-وظیفه-با-موبایل.jpg


 

 
 

د؟در مورد اضافه خدمت سربازی چه می دانی  

اگر فردی در مدت زمان قانونی برای معرفی خود به سازمان نظام وظیفه به 
عنوان یک سرباز اقدام نکرده باشد و یا در طول دوران خدمت به دلیل بی 
انضباطی، عدم رعایت قوانین و یا هر دلیل دیگری از طرف مسئول پادگان 

سربازی  جریمه شود باید مدت طوالنی تری در مقایسه با بقیه در خدمت
به این مدت زمان بیشتر از زمان قانونی در نظر گرفته شده اصطالحًا  .باشد

 .اضافه خدمت می گویند

  

  

 در مورد دوره خدمت چه می دانید؟

دقیقًا بالفاصله بعد از تمام شدن دوره آموزشی دوره خدمت سربازی در 
 .پادگان های نظام وظیفه آغاز می شود

اتمام دوران آموزشی با توجه به میزان تحصیالت در حقیقت، هر فرد بعد از 
خود که رنج از زیر دیپلم تا فوق دکتری را شامل می شود می تواند درجه 

نظامی اخذ کند و برای شروع دوران خدمت سربازی به پادگان های موجود 
 .در سراسر کشور برود

  



 

 
 

  

 در مورد دوره آموزشی سربازی چه می دانید؟

 3الی   2زی به دو دوره مختلف یعنی دوره آموزشی در مجموع دوره سربا
ماهه و دوره خدمت در پادگان های انواع ارگان های نظامی تقسیم بندی 

 .می شود

هر فرد سرباز در طول دوران آموزشی با مواردی از جمله یافتن میسر در روز و 
 .یا شب و همین طور اسلحه شناسی آشنایی الزم را پیدا می کند

در صورت استفاده از جلسات مشاوره آنالین نظام وظیفه امکان کسب 
اطالعات و جزئیاتی مفصل در رابطه با دوره آموزشی سربازی برای هر فرد 

 .مشمول وجود دارد

  

  

  

بر روی  جهت کسب اطالعات بیشتر در مورد آیین نامه مرخصی سربازان
 .لینک قرمز کلیک نمایید

  

https://irantahsil.org/%d8%a2%db%8c%db%8c%d9%86-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%85%d8%b1%d8%ae%d8%b5%db%8c-%d8%b3%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d9%86/


 

 
 

  

  

  

 اخذ مشاوره نظام وظیفه برای دریافت امریه

ی امریه از جمله راه هایی است که هر فرد برای فرار از شرکت در فعالیت ها
  .رزمی می تواند به آن روی بیاورد

از طرفی، پذیرش در دوره امریه سربازی دوران خدمت را آسان تر و بهتر می 
 .کند

اما دقت داشته باشید که دریافت امریه انواع ارگان های نظامی در صورت  
 .داشتن شرایطی چند برای هر فرد مشمول فراهم می شود

ید از آن برخوردار باشد و به آن ها توجه شرایطی که هر فرد مشمول لزومًا با
 .الزم را مبذول دارد

شما دوست عزیز می توانید به جای تماس با تلفن پاسخگویی سازمان نظام 
وظیفه و معطل شدن پشت خط های شلوغ، از خدمات مشاوره آنالین نظام 

 .وظیفه بهره مند شوید تا کلیه اطالعات الزم را در این باره بدست آورید



 

 
 

زه تصورش را هم بکنید که مشاوری که با وی صحبت می کنید خودش تا
این دیگر واقعًا نور علی نور  .قباًل موفق به دریافت امریه سربازی شده باشد

است و وی می تواند اطالعات بسیار دقیق و موثقی را در رابطه با زمان، 
اختیار  نحوه و شرایط دریافت امریه سربازی در انواع ارگان های مختلف در

 .شما دوستان و عزیزان قرار دهد

البته اطالع از مدارک مورد نیاز برای دریافت امریه سربازی را فراموش نکنید 
که با شرکت در جلسات مشاوره آنالین نظام وظیفه می توانید اطالعات 

 .دقیق و موثقی را در رابطه با آن بدست آورید

  

  

ه چه می دانید؟در مورد زمان اعزام به خدمت نظام وظیف  

هر ساله شاهد اعزام شمار زیادی از مشموالن خدمت نظام وظیفه به انواع 
 .پادگان های ارتش، نیروی انتظامی و غیره هستیم

اعزام سربازان به هر کدام از پادگان ها با توجه به مدارک تحصیلی شان در 
 .زمان ها و اوقات مختلفی صورت می گیرد

مدارک فوق دیپلم، دیپلم و زیر دیپلم در یک زمان و در واقع افرادی با داشتن 
افرادی با مدارک کارشناسی، دکتری و همین طور کارشناسی ارشد در یک 



 

 
 

زمان دیگر مشغول به خدمت می شوند. برای دریافت اطالعات دقیق تر می 
توانید از مشاوره نظام وظیفه با تلگرام استفاده کرده و یا با تلفن پاسخگویی 

ظام وظیفه تماس بگیریدسازمان ن . 

  

  

 در صورت نرفتن به خدمت سربازی چه کاری باید انجام داد؟

 از جمله سؤاالتی که ممکن است برای هر فرد مشمول خدمت نظام وظیفه
مطرح شود این است که اگر به خدمت سربازی نروم ممکن است چه اتفاقی 

 .بیفتد

اید این سؤال مهم از جمله سؤاالت مطرح شده برای شما عزیزان هم باشدش . 

سؤالی که در صورت یافتن پاسخی منطقی برای آن از طریق دریافت مشاوره 
تی تماس با شماره تلفنی سربازی و یا مشاوره آنالین نظام وظیفه و یا ح

تلفن پاسخگویی سازمان نظام وظیفه هر طور هست برای رفتن به سربازی 
 .اقدام می کنید

اشید که در این مگر این که مشمول دریافت معافیت و یا کسری خدمت ب
 .صورت اوضاع کاماًل فرق می کند

https://vazifeh.police.ir/


 

 
 

برای یافتن پاسخ این سؤال مهم به جز تماس با شماره تلفن پاسخگویی 
سازمان نظام وظیفه می توانید از مشاوره آنالین نظام وظیفه و یا مشاوره 

تلفنی سربازی تیم حرفه ای ایران تحصیل استفاده کنید. به عالوه می توانید 
نظام وظیفه با تلگرام نیز استفاده نماییداز مشاوره  . 

 :اگر به خدمت سربازی نروید این مشکالت برایتان پیش می آید

 نمی توانید کاندید شورای اسالمی و یا مجلس شوید. 
  اگر قصد راه اندازی کسب و کاری آزاد را داشته باشید امکان دریافت

 .پروانه کسب را به هیچ وجه ندارید
 سربازی به هیچ وجه نمی توانید برای دریافت وام  در صورت نرفتن به

 .های مختلف اقدام کنید
  اگر از رفتن به خدمت سربازی سرباز بزنید به هیچ وجه نمی توانید

 .برای استخدام در ارگان ها و سازمان های دولتی اقدام کنید

  

  

  

  



 

 
 

بر روی لینک قرمز  استعالم غیبت سربازی با کد ملی جهت ورود به سامانه
 .کلیک نمایید

  

  

  

  

 قوانین و شرایط خرید سربازی چیست؟

با وجود الزامی بودن خدمت در نظام وظیفه، همواره برخی از افراد به دنبال 
خرید سربازی بوده و هستند. در سال های اخیر تصمیمات متغیری در این 

  .زمینه گرفته شده و همین باعث سردرگمی مشموالن عزیز گشته است

برای مثال، سواالت پر تکراری همچون اینکه آیا خرید خدمت سرباز ی امکان 
پذیر است یا خیر؟ چه شرایطی برای خرید سربازی الزم است؟ همواره در 

 .سامانه مشاوره تلفنی ما پرسیده می شود

سال  8قوانینی مبنی بر خرید سربازی برای غایبین  باید بگویم که در گذشته
خدمت تحت شرایط خاصی وجود داشت، اما در سال جاری این قانون لغو 

 .شد

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


 

 
 

رئیس سازمان نظام وظیفه به تازگی اعالم کرده است که کارت پایان خدمت 
اهمیت فوق العاده ایی در کشور ما دارد. همچنین بسیاری از سازمان ها، 

دها برای استخدام، داشتن کارت پایان خدمت را الزامی می ادارات و نها
  .دانند. بنابراین گذراندن این دوره از واجبات است

یکی از موارد مبهم که در مشاوره سربازی مشموالن زیادی به دنبال اطالعات 
 .است در مورد آن هستند، شرایط خرید خدمت سربازی برای متاهلین

در چند ماه اخیر تغییرات محسوسی در روند قوانین خرید سربازی به ویژه در 
شد که برای اطالع از آن ها می توانید به سامانه  میان متاهلین ایجاد

مشاوره تلفنی کلیه امور سربازی ایران تحصیل مراجعه کنید و پاسخ تمامی 
سواالت خود را دریافت نمایید. برای روش سریع تر می توانید از مشاوره 

نظام وظیفه با تلگرام استفاده کنید. به عالوه تلفن پاسخگویی سازمان نظام 
نیز در دسترس می باشدوظیفه  . 

  

  

  

https://irantahsil.org/%d8%ae%d8%b1%db%8c%d8%af-%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%aa-%d8%b3%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%aa%d8%a7%d9%87%d9%84%db%8c%d9%86/


 

 
 

 حقوق سربازی چقدر است؟

میزان و مبلغ حقوق سربازان بسته به چند عامل می تواند برای هر سرباز 
محاسبه شود. برای مثال یکی از فاکتورهای مهم، نوع مدرک تحصیلی اعم از 

  .دیپلم، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری می باشد

بالطبع هر چه مدرک تحصیلی باالتر باشد، میزان حقوق نیز افزایش می یابد. 
همچنین اینکه مجرد یا متاهل باشید نیز می تواند حقوق شما را باال و پایین 
کند. البته برای متاهلین بسته به تعداد فرزندان میزان حقوق دریافتی تغییر 

 .می کند

دن، دوره آموزشی، سرباز عضو هیئت غیر از موارد گفته شده، سرباز امریه بو
علمی، مکان و محل خدمت، سرباز معلم بودن، تحت پوشش بودن یا نبودن 
کمیته امداد، خدمت در ارگان مورد نظر و چند عامل دیگر، همگی در تعیین 

  .حقوق نقش دارند

  

چنانچه جزء هر کدام از این موارد هستید و قصد اطالع از میزان دقیق 
خود را دارید، می توانید با سامانه مشاوره سربازی ما در  حقوق سربازی

تماس باشید و یا از روش مشاوره نظام وظیفه با تلگرام استفاده کنید. به 
 .عالوه تلفن پاسخگویی سازمان نظام وظیفه نیز در دسترس می باشد

  



 

 
 

  

  

 .بر روی لینک مربوطه کلیک نمایید جهت اطالع از معافیت سربازی خالکوبی

  

  

  

 چگونه از مشاوره سربازی استفاده کنیم؟

و حضوری به  سامانه ایران تحصیل به طور معمول از سه طریق آنالین، تلفنی
همه متقاضیان عزیز مشاوره می دهد. هر کدام از این روش های مزایای 

خود را دارد. اما بهترین راهی که بتوان از طریق آن مشاوره سربازی گرفت، 
تماس تلفنی می باشد. البته برخی مشاوره نظام وظیفه با تلگرام را نیز 

 .ترجیح می دهند

سته از عزیزانی که در نقاط دور دست این روش باعث می شود که حتی آن د
زندگی می کنند و امکان مراجعه حضوری یا استفاده از اینترنت را ندارند، به 

 .راحتی تماس بگیرند

https://irantahsil.org/%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%81%db%8c%d8%aa-%d8%b3%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%ae%d8%a7%d9%84%da%a9%d9%88%d8%a8%db%8c/


 

 
 

چه مواردی را در بر می گیرد،  و اما در مورد اینکه مشاوره معافیت سربازی
باید بگوییم که همه دوستان می توانند هر گونه سوالی در هر زمینه از 

ابتدای معرفی به خدمت تا گرفتن کارت پایان خدمت را مطرح نمایند. 
خگویی به تمامی سواالت مشاورین ما در گفتگویی صمیمانه آماده ی پاس

شما عزیران می باشند. به عالوه می توانید از روش مشاوره نظام وظیفه با 
 .تلگرام نیز استفاده کنید

  

  

 .بر روی لینک کلیک نمایید جهت دانلود مقاله مشاوره سربازی آنالین

  

  

 پادکست صوتی مقاله

[audio mp3="https://irantahsil.org/wp-
content/uploads/2021/04/28.mp3"][/audio] 

  

  

https://irantahsil.org/%d9%85%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d9%87-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%81%db%8c%d8%aa-%d8%b3%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c/
https://irantahsil.org/wp-content/uploads/2022/01/%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%B3%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A2%D9%86%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%86-converted-1.pdf


 

 
 

 خالصه مطالب

آن شده است تا شرایط مشاوره نظام وظیفه و مشاوره در این مقاله سعی بر 
نظام وظیفه با موبایل و همچنین مشاوره نظام وظیفه با تلگرام را برای شما 

عزیزان به صورت کامل شرح دهیم. چنانچه پس از خواندن این مقاله، 
مجددا سوال یا ابهامی در خصوص شرایط مشاوره نظام وظیفه برای شما 
عزیزان پیش آمد، می توانید پاسخ سواالت خود را از طریق مشاوره نظام 

 .با کارشناسان مجرب ایران تحصیل دریافت نمایید  وظیفه آنالین

  

 

https://irantahsil.org/%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%87-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D9%88%D8%B8%DB%8C%D9%81%D9%87-%D8%A2%D9%86%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%86/
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