
 + شرایط و مراحل اخذ 1401معافیت کفالت مادر 

یکی دیگر از انواع کفالت هایی است که فرد متفاضییی دص رییوصش داشییتط شییرای  وان مییی یوانیی  از ایییط  معافیت کفالت مادر

 .نوع معافیت استفاده کن 

بییه خیی مت نییر د  بییه   کفالت مادص باعث می شود یا هر فردی که مشمول خ مت است با یوجه به شرای  خانواده خودمعافیت  

بگیرد زیرا دص برخی مواقع صهییا کییردا خییانواده بییرای صفییتط بییه    طوصی که دص روصش داشتط شرای  کامل وا معافیت دائم

 . سایر افراد خانواده ایجاد خواه  کرد  خ مت بسیاص سخت خواه  بود   مشکالش زیادی صا برای مادص

بنابرایط شما جهت وگاهی از شرای  معافیییت کفالییت مییادص   میی اصی مییوصد نیییاز بییرای دصیافییت ایییط معافیییتن مییی یوانییی  بییا 

 .ماس حارل فرمایی  یا شما صا به بهتریط نحو ممکط صاهنمایی کنن ما دص ایراا یحصیل یمشا صاا 

  

 .ص ی لینک کلیک کنی  معافیت کفالت مادص مطلقهجهت  

  

  

https://irantahsil.org/مراحل-اخذ-معافیت-کفالت-مادر/
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/


 

  

کفالت مییادصن شییرای  دصیافییت کفالییت ن مراحل اخذ معافیت معافیت کفالت مادصجهت کسب اطالع از  

مادصن میی اصی مزج جهییت دصیافییت کفالییت مییادصن یکمیییل میی اصی مییوصد نیییاز جهییت کفالییت مییادص   

 :یماس بگیری  ایراا یحصیله از طرح کفالت مادص با شماصه های چگونگی استفاد

 (استاا یهراا ) 9099072952 

 یمامی شهرستاا ها 9099072952

 شب حتی ایاج یعطیل ۱ربح الی  ۸پاسخگویی 

  

https://irantahsil.org/


 منظور از معافیت کفالت مادر چیست؟

شرای  وا می یوانی  از خ مت سربازی معاف شوی   بییه رییوصش   قوانیط کفالت از مادصن قوانینی است که دص روصش داشتط

وا مشمولیط داصای مادص فاقیی  شییوهر رمییادصی کییه همسییر وا فییوش کییرده   کلی قوانیط کفالت مادص انواع مختلفی داصد که دص  

مجرد است(ن مادص طالق گرفته یا مادصی که همسر وا دص حال حاضییر دص زنیی اا اسییتن مییی یواننیی  از ایییط معافیییت اسییتفاده 

  .کنن 

وانی  متوجییه شییوی  کییه ویییا شییامل هر ک اج از ایط حالت ها برای خود قوانیط   یبصره هایی داصن  که شما با برصسی ونها می ی

 معافیت کفالت مادص می شوی  یا نه؟

  

 .ص ی لینک کلیک کنی  کفالت سربازی چیست؟برای اطالعاش بیشتر دص موصد 

  

 مشاوره مراحل اخذ معافیت کفالت مادر

که هر فرد مشمولی که می خواه  از ایط شرای  اسییتفاده کنیی  باییی  وا صا   مراحل اخذ معافیت کفالت مادص شرای  خاری داصد

 .ب ان    طبق وا م اصکش صا یکمیل کرده   مرحله به مرحله کاصش صا پیش ببرد

مشا صاا ایراا یحصیل مشا صه دقیقی دص ایط زمینه به شما خواهن  داد   مراحل اخذ معافیت کفالت مادص صا به شییما یوضیییح 

 .دخواهن  دا

سازماا نظاج  ظیفه ناجا به هر فردی که داصای شرایطی باش  که دص وییط نامه وا وم ه اسییت معافیییت کفالییت مییادص صا رییادص 

 .می کن 

به گونه ای ش ه است که برای جواناا ص زهییای سییخت   صاهییی دشییواص یلقییی مییی  شرای  خ مت نظاج  ظیفهدص حال حاضر 

بییه  ایراا یحصیییلگردد   هر طوص ش ه د ست داصن  از صفتط به خ مت سربازی اجتناب کنن   برای گرفتط معافیت مشا صاا 

 .اصائه خواهن  کرد   به کلیه سوامیی که داصن  پاسخ می دهن  مشاوره تخصصی سربازیمشمولیطن  

  

 .ص ی لینک وبی کلیک کنی  معافیت کفالت مادص بزصگجهت  

  

https://irantahsil.org/%da%a9%d9%81%d8%a7%d9%84%d8%aa-%d8%b3%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa%d8%9f/
https://irantahsil.org/category/%d8%b4%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%b7-%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%aa-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d9%88%d8%b8%db%8c%d9%81%d9%87/
https://irantahsil.org/
https://irantahsil.org/%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D9%88%D8%B8%DB%8C%D9%81%D9%87/
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-%d8%a8%d8%b2%d8%b1%da%af/


 

 مشا صه دصیافت کفالت مادص

  

 معافیت کفالت مادرشرایط اصلی  

یعنییی  .هر فردی که بخواه  ایط نوع معافیت صا بگیرد بای  د  شرط ارلی صا صعایت کن   ا ل وا که مادصش فاق  همسر باش 

 .یا پ صش فوش کرده باش    یا مادص از همسرش ج ا ش ه باش ن یعنی سرپرستی ن اشته باش 

 .باش سالگی صسی ه  18شرط د ج ایط است که متقاضی به سط 

ن اشتط غیبت سربازی نیز شرط سوج استفاده از معافیت کفالت مادص است  لذا شما برای دصیافت ایط معافیت بای  بالفصله بع  

 .سالگی اق اج کنی  18از صسی ا به سط 

ا می یییواا کمی صاه دشواصی داصد اما با یوجه به صاهنمایی های مشا صیط ایراا یحصیل ایط صاه دشواص ص دصیافت ایط معافیت

 .همواص کرد   سریع یر به مقصود موصد نظر صسی 

صعایت زماا مشخص ش ه دص وییط نامه کمیسیوا بسیاص حائز اهمیت می باش   یعنی مادصی که از همسرش ج ا ش ه باشیی  بییه 

ادامییه داشییته ماه بع  از طالق   یییا فییوش پیی ص مشییمول  30فرد مشمول برای ایط شرای  معافیت موقت داده می شود   اگر یا 

 .ماه چنانچه مادص فاق  سرپرست باش ن معافیت موقت  ی به معافیت دائم یب یل خواه  ش  30پس از گذشت  باش ن

مییاه   بیشییتر باییی  شییرای  خییودش صا حفیی  کنیی    بیی  ا   30ایط شرط ینها دص ایط روصش موصد قبول خواهیی  بییود کییه مییادص  

یا بتوان  ایط نوع معافیت صا دصیافت کن   دص غیر ایط روصش معافیت دائم به سال صا صد کرده باش     18سرپرست باش    فرد  

 .متقاضی یعلق نخواه  گرفت

سال داشته باشن  نمییی یوانیی  از کفالییت مییادص اسییتفاده  18هم چنیط به یاد داشته باشی  که اگر مشمولیط خ مت برادص ینی بامی 

 .یوانایی نگه اصی از مادصش صا ن اصد  ای پزشکی اعالج کن  کهکنن   مگر ایط که برادص ینی بزصگتر از ا  دص شوص

  

 .کنی ص ی لینک کلیک  مشا صه معافیت کفالت سربازیبرای 

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-%da%a9%d9%81%d8%a7%d9%84%d8%aa/


  

  مدارک الزم برای دریافت معافیت کفالت مادر

 :همراه داشته   برای ثبت دصخواست خود اق اج کنی   شما برای دصیافت معافیت کفالت مادص م اصی زیر صا به

 برگ  ضعیت مشمولیط •

 از مشمولیط ۴*۳عکس  •

 ارل شناسنامه   کپی یماج رفحاش مشمولیط •

 مشمولیطارل   کپی کاصش شناسایی ملی  •

 ارل   کپی گواهی وخریط م صی یحصیلی •

 برگه معاینه پزشکی •

 کپی شناسنامه پ ص   مادص   خواهراا   برادصاا •

 م اصی مزج جهت اثباش طالق یا فوش پ ص •

   غیره •

  

 .کلیک کنی  سوامش کمیسیوا معافیت کفالتبرای 

  

 مراحل دریافت معافیت

  

 

 مراحل دصیافت کفالت مادص

  

https://irantahsil.org/%d8%b3%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%da%a9%d9%85%db%8c%d8%b3%db%8c%d9%88%d9%86-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%81%db%8c%d8%aa-%da%a9%d9%81%d8%a7%d9%84%d8%aa/


 حال دص ادامه ایط بخش می پردازیم به ایط موضوع که برای گرفتط معافیت کفالت مادص چه مراحلی صا بای  طی نمود؟

 .سال باش  18اثباش فاق  همسر بودا مادص ا لویت می باش    بع  سط مشمول که  •

 .صا یکمیل کن  سازماا نظاج  ظیفهدص مرحله بع  بایستی برگه شماصه یک دفترچه  •

 .سوج ونکه کپی شناسنامه ریمامی رفحه(   کاصش ملی خود صا به همراه داشته باش  •

 .ی یحصیلی   برابر ارل ش ه یوس  اداصه ثبت اسنادکپی وخریط م ص •

 دفترچه اعزاج به خ مت نظاج  ظیفه 4برگ یکمیل ش ه  اکسیناسیوا یا هماا برگ شماصه   •

اگر فرد مشمول دص حال انجاج خ مت سربازی باش  بای  یک گواهی اشتغال به خ مت از یگاا خ متی خود نیز یهیه  •

 .کن 

ظیفه یا هماا برگ استعالج  ضعیت خییود مشییمول کییه نشییاا مییی دهیی  یییا کنییوا بییه برگ شماصه یک دفترچه نظاج   •

 خ مت سربازی اعزاج ش ه است یا خیر

 .برادصاا یا خواهراا دص روصش  جود مادصن کپی شناسنامه پ صن •

رای نظاج  ظیفه صا نیز پر کرده باش  که هماا برگ معاینه پزشکی ا لیییه بیی   5همچنیط فرد مشمول بای  برگ شماصه   •

 .خود است که نشاا می ده  فرد از لحاظ جسمی سالم می باش  یا خیر

اثباش نمییودا فاقیی  سرپرسییت بییودا مییادص  از دیگر مراحل اخذ ایط معافیتن می یواا به اصائه طالق نامه یا گواهی فوش پ صن

 .نیز اشاصه کرد

د بای  خودش صا به نظاج  ظیفه معرفی کن    بییه از طرف نظاج  ظیفه یاصیخی به متقاضی اعالج می شود که دص ایط یاصیخ فر

 .سوامش وناا پاسخ ده 

  

ص ی لینییک  صاهنمای گاج به گاج اخذ معافیییت کفالییت سییربازیبرای کسب اطالعاش بیشتر دص موصد 

 .کلیک کنی 

  

 مادر بخواهد مجددا ازدواج کند می توان معافیت گرفت؟اگر 

 مییاه ایییط کییاص صا انجییاج دهیی ن 30برای پاسخ به ایط سوال ایط صا بای  گفت که اگر مادص بخواه  ازد اج کن  اگر قبل از موعیی  

مییاه  30کن  یییا موعیی  معافیت موقت باطل ش ه   دیگر یب یل به معافیت دائم نمی شود  به همیط خاطر برای ازد اج بای  ربر 

 .به ایماج برس    بع  اینکاص صا انجاج ب ه 

 .اما شرای  خاری نیز داصد که می یوانی  با مشا صاا ما دص ایراا یحصیل یماس حارل فرمائی  یا شما صا صاهنمایی کنن 

ج کرد   به ایط شرای  معافیییت همچنیط اگر پ صی مفقود امثر باش    یا دص حبس باش  نمی یواا برای معافیت کفالت مادص اق ا

 .کفالت مادص یعلق نخواه  گرفت

  

 .ص ی لینک کلیک کنی  صی مزج برای معافیت کفالتم ابرای 

  

 آیا به کمک طالق توافقی می توان معافیت کفالت گرفت؟

https://vazifeh.police.ir/index.jsp?siteid=25&fkeyid=&siteid=25&pageid=5111rel=
https://irantahsil.org/exemption-from-military-because-of-tutelage/
https://irantahsil.org/%d9%85%d8%af%d8%a7%d8%b1%da%a9-%d9%84%d8%a7%d8%b2%d9%85-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%81%db%8c%d8%aa-%da%a9%d9%81%d8%a7%d9%84%d8%aa/
https://irantahsil.org/%d9%85%d8%af%d8%a7%d8%b1%da%a9-%d9%84%d8%a7%d8%b2%d9%85-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%81%db%8c%d8%aa-%da%a9%d9%81%d8%a7%d9%84%d8%aa/
https://irantahsil.org/%d9%85%d8%af%d8%a7%d8%b1%da%a9-%d9%84%d8%a7%d8%b2%d9%85-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%81%db%8c%d8%aa-%da%a9%d9%81%d8%a7%d9%84%d8%aa/


برخی از  ال یط به دلیل ونکه فرزن شاا بتوان  از کفالت استفاده کنیی  از هییم طییالق مییی گیرنیی   ایییط کییاص دص وینیی ه بییرای ونهییا 

بییا   نها برای دصیافت معافیت کفالییت از هییم طییالق بگیرنیی   بلکییه مییی یواننیی مشکالیی صا ایجاد می کن   اما حتما مزج نیست و

 .طالق یوافقی نیز از معافیت کفالت استفاده کنن   البته طالق یوافقی با طالق سوصی   غیره اشتباه نگیری 

بییا    الیی یط داصییی  مییی یوانییی یییوافقی     معافیت کفالت به  سیله طییالق   حال اگر شما نیاز به کسب اطالعاش بیشتری دص موصد

  .کاصشناساا ایراا یحصیل یماس بگیری 

  

 .ص ی لینک صنگی کلیک کنی  معافیت کفالت پ صجهت دصیافت 

  

 

 دصیافت کفالت مادص به کمک طالق

  

 چند نوع معافیت کفالت سربازی وجود دارد؟

شای  برای شما سوال پیش وم ه باش  که ویا به غیییر از معافیییت کفالییت مییادصن کفالییت هییای دیگییری بییرای دصیافییت معافیییت از 

 خ مت  جود داصد؟

 :که دص زیر به چن  موصد وا اشاصه می کنیم  خوشبختانه دص حال حاضر کفالت های زیادی به غیر از کفالت مادص  جود داصد

 معافیت کفالت سربازی پ ص •

 معافیت سربازی کفالت پ ص بیماص   نایواا •

 معافیت خ مت سربازی کفالت برادص رغیر •

 معافیت خ مت کفالت سربازی خواهر •

 ت ج  پ صی یا مادصیمعافیت خ مت کفال •

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%be%d8%af%d8%b1/?preview_id=13994&preview_nonce=d43453b233&preview=true


 معافیت سربازی ج ه پ صی یا مادصی •

 معافیت سربازی کفالت برادص بیماص •

 معافیت کفالت سربازی همسر معلول •

 معافیت کفالت خ مت سربازی فرزن  •

  

 .ص ی لینک کلیک کنی  معافیت بهزیستیدصیافت جهت  

  

ن مراحل اخذ معافیت کفالت مییادصن شییرای  دصیافییت کفالییت معافیت کفالت مادصکسب اطالع از   هتج

مییادصن میی اصی مزج جهییت دصیافییت کفالییت مییادصن یکمیییل میی اصی مییوصد نیییاز جهییت کفالییت مییادص 

 : یماس بگیری  ایراا یحصیلچگونگی استفاده از طرح کفالت مادص با شماصه سامانه     

  (استاا یهراا ) 9099072952

 یمامی شهرستاا ها  9099072952

 شب حتی ایاج یعطیل ۱ربح الی  ۸پاسخگویی 

  

 خالره مطلب

معافیت کفالت مادصن یکی از معافیت هایی است که مشمولیط خ مت دص روصش داشییتط مییادص بیی  ا همسییر مییی یواننیی  از وا 

که دص وا ممکط است مادص به دلیییل فییوش پیی صن زنیی انی بییودا پیی ص یییا استفاده کنن   کفالت مادص برای خود انواع مختلفی داصد  

هییر   طالق از ا  مجرد   ینها باش  که برای گرفتط کفالت وا مشمولیط خ مت شرای    ضییوابطی صا صعایییت کننیی  دص مییوصد

دیم  حییال اگییر ک اج از شرای ن م اصی موصد نیاز   مراحل دصیافت معافیت کفالت مادص دص بام به روصش مفصل رحبت کر

 .شما هر گونه مشکلی   سوالی دص ایط خصوص داشته باشی  می یوانی  با کاصشناساا ایراا یحصیل رحبت کنی 

  

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


 

 معافیت سربازی به کمک کفالت

  

 


