
مختص اشخاصی می باشد که مشمول خدمت سربازی هستند و اگر بتوانند کفیل و سرپرست خانواده  معافیت کفالت پدر

 .بگیرند معافیتو کارت  معاف گردند نظام وظیفهبشوند می توانند از خدمت سربازی طبق نظر کمیسیون 

معافیت کفالت پدر در سال های گذشته با سخت گیری هایی برای مشموالن رو به رو بوده که شرایط را برای اخذ این  

اده ترین راه راه برای اخذ معافیت برای شما طی خواهیم کرد نوع از معافیت برای مشموالن کمی دشوار کرده اما ما س

 .و مرحله به مرحله با شما همراه خواهیم بود

معافیت کفالت پدر بیمار می تواند برای مشموالنی که پدرشان دارای بیماری خاص باشد، از کار افتاده باشد یا سن پدر 

جزئیات خیلی بیشتری در این مورد وجود دارد که پیشنهاد می   باالتر از یک حداکثری باشد اخذ شود اما شرایط دیگر و

 .کنیم با مشاوران مرکز تماس بگیرید تا روند اخذ معافیت برای شما آغاز گردد

ما در ادامه این مطلب قصد داریم به صورت تخصصی به بررسی شرایط دریافت این معافیت و نکاتی که الزم است در 

 .مرابطه با آن بدانید، بپردازی
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جهت اخذ فوری معافیت کفالت برای پدر بیمار و راهنمای چگونگی اخذ معافیت های پزشکی، 

 .با شماره های زیر تماس بگیرید تلفن ثابت بدون گرفتن کدکفالت، ایثارگری و غیره از طریق 

 تماس از استان تهران 9099072952 - تماس از سراسر کشور 9099072952

 شب پاسخگویی حتی ایام تعطیل  1صبح الی  8از ساعات تماس همه روزه 

  

 مراحل اخذ معافیت کفالت از طریق پدر چیست؟ 

برسد  70سن پدر باید به  93سال است و همچنین طبق قانون اعالمی در تیرماه سال  18اولین مرحله رسیدن سن فرد به  

به مراقبت دارد و می تواند سرپرستی خانواده را بر عهده سال نرسیده بود باید ثابت کند که نیاز  70و اگر سن پدر به 

 .بگیرد

سنی معرفی می شود که نیاز به   کمیسیون کفالت نظام وظیفهسال برسد طبق نظر  70سن برای پدر هنگامی که به 

 .دمراقبت دارد و از این سال به بعد می باشد که در اصل پدر خانواده نباید کار کند و باید از او مراقبت شو

در عوض فرزند خانواده می تواند کار کند و به عنوان سرپرست خانواده معرفی گردد و به همین خاطر است که می 

 .را دریافت کند معافیت کفالت پدرتواند از این طریق کفیل پدر شود و 

یدگی بالمانع  به همین خاطر با در نظر گرفتن سایر ضوابط، طرح پرونده به منظور استفاده از کفالت در هیئت رس

 .خواهد بود و با تکمیل مدارک می تواند برای معافیت کفالت پدر اقدام کند و از خدمت سربازی معاف گردد

تماس بگیرید و در این  ایران تحصیلبه همین منظور می توانید برای دانستن جزئیات انجام این کار با مشاوران 

 باخبر بشوید  آخرین اخبار نظام وظیفه االت خود را بپرسید و ازخصوص سو

سال سن دارد بایستی برای او تشکیل پرونده داد و با توجه به  70چنانچه فرد متقاضی پدری بیمار داشته باشد که زیر 

رای شورای پزشکی نظام وظیفه عمومی اینطور تشخیص داده خواهد شد که فرد نیاز به مراقبت دارد و می تواند از 

 .کاملی بتواند ارائه دهد و ادعای خود را به اثبات برساندمعافیت کفالت استفاده کند. اما به شرط آنکه مدارک 

برخی مشمولین هستند که این سوال را دارند که آیا اگر تک فرزند ذکور باشند نیز می توانند درخواست کفالت پدرشان  

ه تنها مالک  را بدهند؟ در جواب به این افراد باید گفت خیر. زیرا تک فرزند بودن مالک به حساب نمی آید در صورتی ک

 .اصلی برای اقدام به معافیت کفالت برای پدر تنها سن پدر و یا در برخی اوقات بیماری پدر خانواده می باشد

نرسیده باشد ولی بیمار باشد   70برسد می توان درخواست معافیت کفالت داد و اگر سن برسد به  70یعنی اگر سن پدر 

 .ت داد و از خدمت سربازی معاف شدنیز می توان برای معافیت کفالت پدر درخواس

  

 مدارک الزم برای معافیت از طریق کفالت پدر بیمار 

اصلی ترین مدارکی که شما الزم است برای شروع به همراه داشته باشید و برای سازمان نظام وظیفه بفرستید عبارتند  

 : از

 .وظیفه عمومی ناجا می باشدبرگ تکمیل شده وضعیت مشموالن که همان برگه شماره دو در دفترچه نظام  •

 .عکس رنگی فرد مشمول که باید زمینه آن سفید باشد •
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 کپی کارت ملی مشمول  •

 دار مشمولتصویر کلیه صفحات شناسنامه عکس  •

 .کپی آخرین مدرک تحصیلی و برابر اصل شده توسط اداره ثبت اسناد •

 دمت نظام وظیفه دفترچه اعزام به خ 4برگ تکمیل شده واکسیناسیون یا همان برگ شماره  •

اگر فرد مشمول در حال انجام خدمت سربازی باشد باید یک گواهی اشتغال به خدمت از یگان خدمتی خود نیز   •

 .تهیه کند

برگ شماره یک دفترچه نظام وظیفه یا همان برگ استعالم وضعیت خود مشمول که نشان می دهد تا کنون به   •

 خدمت سربازی اعزام شده است یا خیر 

 .برادران یا خواهران در صورت وجود مادر، مه پدر،کپی شناسنا •

نظام وظیفه را نیز پر کرده باشد که همان برگ معاینه پزشکی اولیه  5همچنین فرد مشمول باید برگ شماره  •

 .برای خود است که نشان می دهد فرد از لحاظ جسمی سالم می باشد یا خیر

رد متقاضی معافیت کفالت پدر باید برای شروع به سازمان نظام  موارد ذکر شده در باال مدارک اولیه ای است که ف

 .وظیفه عمومی ناجا ارسال نماید

  

  

 

  

  

 مراحل دریافت معافیت کفالت پدر

 :بعد از اینکه مدارک مورد نیاز را آماده کردید مراحل زیر را جهت دریافت کفالت انجام دهید
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 دفترچه کفالتجهت اخذ  10مراجعه به دفاتر پلیس + •

 10پر کردن فرم مربوطه و تحویل همه ی مدارک به پلیس + •

 انجام معاینه کفالت بعد از تکمیل فرم ها و تحویل مدارک •

 بررسی اطالعات فرد مشمول توسط سازمان نظام وظیفه  •

مورد بعد از انجام همه ی این مراحل وضعبت پدر متقاضی مورد بررسی قرار می گیرد و در صورتی که اطالعات 

 .تایید بوده نامه ای به متقاضی داده می شود که باید به هیئت بازررسی محل سکونت خود مراجعه کند

بعد از انجام بررسی، در صورتی که درخواست متقاضی مورد پذیرش قرار بگیرد کارت معافیت برای وی صادر می 

 .دشود، در غیر این صورت باید برای اعزام جهت خدمت خود را آماده نمای

در صورتی که در مورد اخذ معافیت کفالت پدر سوالی داشتید می توانید با کارشناسان ما تماس بگیرید تا شما را 

 .راهنمایی کنند یا سواالت خودتان را کامنت بگذارید تا در اسرع وقت پاسخگوی شما عزیزان باشند

  

  

 انواع معافیت کفالت پدر 

دارای پدر یا پدربزرگ بیمار هستند و به همین دلیل برای مراقبت از این افراد   معافیت کفالت پدر برای افرادی است که

می توانند از این معافیت استفاده نمایند. افرادی که واجد دریافت این معافیت هستند نیاز است بعد از رسیدن به سن  

 .مراجعه نمایند 10مشمولیت به دفاتر خدمات پلیس +

 .ایید نهایی نیست و باید درخواست شما به تایید شورای پزشکی نیز برسدالبته ثبت درخواست به معنای ت

 :این نوع کفالت در سه نوع خالصه می شود که شامل موارد زیر می شود

 .تغییر پیدا کرده است ۷۵به  ۷۰معافیت بخاطر افزایش ین: که بر اساس قانون جدید از 

 .ب اعالج استمعافیت بخاطر بیماری: این مورد شامل بیماری های صع

سال  10معافیت بخاطر زندانی بودن پدر: این معافیت برای افرادی است که پدر زندانی دارند و حکم پدر آن ها بیش از 

 .ساله بهره مند شوند 5است. این افراد می توانند از معافیت موقت به صورت 

  

  

 قوانین معافیت کفالت پدر 

 .قوانین معافیت کفالت پدر را بیشتر بررسی کنیمدر این قسمت با ما همراه باشید تا 

  70سن کفالت پدر یکی از مواردی است که مورد پرسش قرار می گیرد. در این مورد باید به شما بگوییم که در گذشته 

 .سال شده است 75سال سن جزء قوانین کفالت بود اما در قوانین جدید سن 

ماری است. قوانین تصویب شده در این حوزه می گویند که فرد واجد یکی دیگر از قوانین مربوط به کفالت پدر، بی

 .شرایط باید بیماری پدر را اثبات نماید

 .قوانین در این مورد می گویند، بیماری باید توانایی سرپرست بودن را از پدر سلب نماید



افرادی که دارای برادر هستند  قانون بعدی مربوط به بیماری پدر در صورت داشتن برادر می شود که الزم است بدانید

نمی توانند معافیت کفالت پدر را دریافت نمایند. در واقع معافیت کفالت پدر به دلیل بیماری تنها به افرادی که تنها 

 .پسرخانواده هستند، تعلق می گیرد

  

  

 

  

  

 بیماری هایی که باعث معافیت کفالت پدر می شوند 

جر به معافیت کفالت پدر می شود بررسی خواهیم کرد سپس توضیحات مرتبط به  در ابتدا لیست بیماری هایی که من

 .بیماری ها را ارائه می دهیم

  

  

 نارسایی قلبی
بیماری های کلیوی و عمل های جراحی روی مجاری  

 ادراری 

 ناشنوایی  HIV مبتال به

 نابینایی  مبتال به سل

 سرطان های بدخیم هموفیلی
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 کار افتادگی یا قطع عضو از  آلزایمر پیشرفته

 بیماری های کبدی بیماری ها و آسیب های پوستی

 دیابت شیرین بیماری های ریه

 بیماری ها و عمل های جراحی روی ستون فقرات بیماری های روانی 

 ضایعات عروقی و مغزی  عمل های جراحی روی مغز 

  

  

می گیرد، ضعف شدید جسمانی است. در این بیماری توانایی  یکی از بیماری های دیگری که به آن معافیت کفالت تعلق 

 .جسمی فرد به حدی کم می شود که دیگر نمی تواند به انجام فعالیت های روزانه خود نیز بپردازد

دیابت مزمن نیز از جمله بیماری های دیگری است که در این معافیت آمده است و در صورتی مورد تایید قرار می گیرد  

 .ید چشمی، عصبی، کلیوی داشته باشدکه عوارض شد

آکرومگالی، ژیگانتیسم، کوشینگ، آدیسون نیز از جمله مواردی است که در لیست بیماری های به آن اشاره شده است.  

 .در این مورد نیز به شرط پیشرفته بودن مورد تایید قرار می گیرد

ن باشند می توانند برای درمان معافیت کفالت تایید شده  بیماری های پوستی نیز اگر شدید و گسترده بوده و مقاوم به درما

 .باشند

اسکار و کلوئید ناشی از سوختگ اگر باعث اختالل حداقل در دو اندام شود می تواند برای این معافیت مورد استفاده  

 .قرار بگیرد

نماید منجر به دریافت معافیت  های اولیه و ثانویه در صورتی که در ایستادن و حرکت ایجاد انواع نوروپاتی و میوپاتی

 .می شود

همی پلژی، پاراپلژی یا کوادری پلژی نیز اگر باعث اختالل در عملکردهای روزانه فرد شود، باید مورد توجه قرار 

 .بگیرد

 .پارکینسون اگر منجر به اختالل در عملکرد افراد شود نیز باید مورد توجه قرار بگیرد

 .ته بوده و توسط متخصص به تایید برسد منجر به اختالل خواهد شدآلزایمر نیز اگر در مرحله پیشرف

مولتیپل اسکلروزیس استقرار یافته نیز از جمله مواردی است که اگر با عود شدید همراه باشد، باید مورد توجه قرار 

 .بگیرد

 .ید معافیت شودسال سابقه بیماری را داشته باشد، می تواند منجر به تای  5صرع گراندمال در صورتی که فرد 

ضایعات عروقی مغزی نیز باید در عملکرد فرد اختالل ایجاد نماید. بیماری های روانی مزمن نیز در صورتی که بیشتر  

 .بار به بستری شدن منجر شده باشد، می تواند به دریافت معافیت ختم گردد 3از 

 .باشد، به معافیت منجر می شود 35انواع نقص عقالنی و کند ذهنی ها در صورتی که ضریب هوشی فرد زیر 

ها و اعمال جراحی ستون فقرات باعث نقص عصبی حرکتی همراه با حسی استقرار یافته در دو اندام  بیماری ها، تروما

 .و یا اختالالت اسفنکتری شود به معافیت منجر خواهد شد

 .جراحی مغزی که عارضه پایدار ایجاد نماید نیز باید مورد توجه قرار بگیرد



قطع یا از کار افتادگی اندام فوقانی برای تایید شدن معافیت باید یک سری شرایط داشته باشد که شامل،قطع کامل هر دو 

دست از قسمت مچ به باال و یا قطع کامل یک دست از قسمت مفصل کتف، قطع شدن پنج انگشت به شکل کامل همان  

قطع کامل یک پا از مفصل هیپ و یا قطع هر دو پا از باالی مچ  شود. موارد بعدی نیز شامل، قطع دست از مچ تلقی می

 .پا و یا قطع یک پا و یک دست هر دو از قسمت باالی مچ می شود

نارسایی مزمن کبد عارضه دار و یا سیروز پیشرفته کبد در صورتی که پیشرفته باشد و به جراحی منجر شده باشد، به  

 .معافیت منجر می شود

رد یک سری بدخیمی ها وجود داشته باشد که منجر به متاستاز شده و عوارض داشته باشد، باید مورد اگر در بدن پدر ف

 .توجه قرار بگیرد

های مزمن اگر غیرقابل درمان بوده و در عملکرد فرد اختالل ایجاد نماید، باید مورد توجه قرار ها و آدنوپاتیتومور

 .بگیرد

یا اختالالت خونریزی دهنده شدید هستند در صورتی منجر به معافیت می   B یا A هموفیلیاختالالت انعقادی به شکل 

 .درصد باشد ۱مقدار فاکتور انعقادی کمتر از  شود که 

و یا نیاز به دیالیز دائم و   ۱۰زیر  GFR نارسایی مزمن کلیه با  نارسایی کلیه در صورتی منجر به معافیت می شود که 

 .داشته باشدیا پیوند کلیه وجود 

های جراحی در سراسر دستگاه ادراری در صورتی منجر به معافیت می شود که باعث تغییر دایمی مسیر  کلیه عمل

 .جلدی و سیستوستومی -ها مثل پیلوستومی، نفروستومی، اورتروستومیادراری شده باشد و انواع پیوند

 .د که غیر قابل درمان باشندهای مثانه به رکتوم در صورتی منجر به معافیت می شوفیستول

برداشتن هر دو کلیه یا پیوند کلیه و یا برداشتن یک کلیه با وجود اختالل در عملکرد کلیه مقابل می تواند منجر به  

 .معافیت می شود

مشکالت بینایی در صورتی منجر به معافیت می شود که فقدان در هر دو چشم یا اینکه هر دو چشم فاقد بینایی باشند.  

 .شوددرصد دید یک چشم باشد، شامل می ۳۰چنین اگر بنا بر هر علتی دید هر دو چشم در مجموع کمتر از هم

با وجود درمان و اصطالحات الزم مثل استفاده   کری کامل یا کاهش شنوایی در صورتی منجر به معافیت می شود که 

 .دسی بل باشد ۷۰بیشتر از از سمعک مقدار کاهش شنوایی در هر دو گوش، هر گوش به شکل جداگانه 

کری و اللی در صورتی منجر به معافیت می شود که همراه با تایید متخصص گوش و حلق و بینی از مراکز درمانی 

 .نظامی یا دانشگاهی

های حلق و حنجره مادرزادی یا اکتسابی در صورتی منجر به معافیت می شود که اصالح های جراحی و بیماریعمل

 .باعث اختالل دائم در صحبت و تغذیه شده اند مانند فیستول غیر قابل اصالح تراشه به مریپذیر نباشند و 

های مادرزادی، اکتسابی، تومورال یا التهابی قلبی، آئورت و دیگر سرخرگ ها در صورتی منجر به معافیت می  بیماری

تریل باز، تنگی شریان ریوی اصلی،  های ریوی، کانال آرمانند کوارکتاسیون، آنوریسم ها، اتساع سرخرگ شود که 

های شریانی وریدی در صورتی که عارضه دار باشند و غیر قابل اصالح باشند و با جراحی و اختالل در  فیستول

 .عملکرد روزمره فرد همراه باشند

وجه به )انفارکتوس میوکارد و آنژین صدری( با ت  های عروق کرونر در صورتی منجر به معافیت می شود که بیماری

درصد شده و در عملکرد روزانه فرد اختالل ایجاد نموده و به تایید   ۳۵زیر  EF های الزم باعث نارسایی قلبی بادرمان

 .مراکز درمانی یا دانشگاهی رسیده باشند



های نارسایی پیشرفته قلبی در صورتی منجر به معافیت می شود که همراه با عالئم بالینی واضح که با وجود درمان

 .درصد باشند ۳۵زیر  EF الزم

های دائمی در صورتی منجر به معافیت  های قلب و یا گذاشتتن پیس میکرهای پیوند عروق کرونر یا تعویض دریچهعمل

درصد در آن وجود   ۳۵های الزم، نارسایی قلب با فشار سهمی کمتر از های جراحی و درمان با انجام عمل می شود که 

 .داشته باشد

 EF با وجود درمان الزم باعث نارسایی قلبی با های قلبی در صورتی منجر به معافیت می شود که و بلوک هاآریتمی

 .های روزانه وجود نداشته باشددرصد شده باشند و امکان عملکرد  ۳۵زیر 

ل در کاردیومیو پاتی هیپرتزفیک مقاوم به درمان و عارضه دار در صورتی منجر به معافیت می شود که باعث اختال

 .عملکرد روزانه فرد شده باشد

 EF افزایش اولیه یا ثانویه فشار خون شریان ریوی در صورتی منجر به معافیت می شود که همراه با نارسایی قلبی یا

 .درصد به هر علتی که باشد ۳۵زیر 

اندام شده باشد و  اختالالت عروقی در صورتی منجر به معافیت می شود که باعث فلبیت همراه با ورم شدید و مزمن 

اندآرتریت مسدود کننده که باعث اختالل در عملکرد روزانه فرد شده باشند. اما اگر فرد اعتیاد به مواد تزریقی داشته 

 .باشد و مشکل فلبیت او به خاطر این باشد شامل او نخواهد شد

ها همراه تغییر در شکل استخوان با های مزمن شدید و ناتوان کننده در صورتی منجر به معافیت می شود که آرتریت

 .های روزانه پیشگیری کنندباشند و جمود در مفاصل بزرگ )بیشتر از یک مفصل( و ستون فقرات که از فعالیت

جذام در صورتی منجر به معافیت می شود که در صورت تشخیص متخصص پوست و تایید مراکز مبارزه با جذام در 

 .که خطر واگیر بودن بیماری وجود داشته باشدمرحله ایزوله شدن بیمار، تا وقتی 

در صورت فعال بودن و مقاوم به   مبتالیان به سل ریوی یا خارج ریوی در صورتی منجر به معافیت می شود که 

درمان بودن بعد از تمام شدن دوره درمان که باعث محدودیت و یا از کار افتادگی شود البته با تایید مراکز تخصصی 

 .مربوطه باشد

مثبت به همراه   Pcr و HIV اثبات و با حداقل یک آنتی ابتال به اچ آی وی در صورتی منجر به معافیت می شود که 

 .عوارض و ایجاد اختالل در عملکرد روزانه فرد باشد

م نسبت به عقب ماندگی ذهنی شدید در صورتی منجر به معافیت می شود که شدید بوده و مزمن و ناتوان کننده و مقاو

 .درمان مثل سلیکوز که اشخاص مبتال به آن محجور شناخته شوند 

  

  



 

  

  

 تحقیقات محلی برای معافیت کفالت پدر 

استشهاد محلی برای معافیت کفالت نیز یکی از مراحلی است که باید به آن توجه شود. این مرحله اگر با مشکل رو به  

مشکالتی رو به رو شود. پس در ادامه همراه ما باشید تا از جزییات آن رو شود، ممکن است دریافت معافیت شما با  

 .بیشتر بدانید

شاید این سوال برای شما پیش بیاد که علت تهیه استشهاد محلی چیست؟ در واقع تمامی مشموالن باید استشهاد نامه ای را  

شد. هنگامی که این موارد ارائه می شود،  از افراد محل یا بستگان تهیه کرده و ارائه دهند تا مدارک آن ها کامل با

کارشناسان یک سری افراد را برای بررسی های الزم اعزام می کنند تا سواالتی از افراد محلی در این رابطه پرسیده 

آیین نامه اجرایی قانون نظام وظیفه عمومی    ۱۳۰شود. در این خصوص الزم است بدانید که مطابق با بند ب ماده 

 .محل زندگی فرد وجود دارد، وظیفه تحقیقات محلی محسوس و غیر محسوس را بر عهده خواهد داشت کالنتری که در

در صورتی که معافیت کفالت شما در مرحله تحقیقات محلی باطل شود، چه  شاید این سوال نیز برای شما پیش بیاد که 

 .ید نظر داشته باشیدباید کرد؟ در این شرایط می توانید از شورای عالی مورد نظر تقاضای تجد
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و راهنمای چگونگی اخذ معافیت های پزشکی،  اخذ فوری معافیت کفالت برای پدر بیمارجهت 

 .کفالت، ایثارگری و غیره از طریق تلفن ثابت بدون گرفتن کد با شماره های زیر تماس بگیرید

 تماس از استان تهران 9099072952 - تماس از سراسر کشور 9099072952

 شب پاسخگویی حتی ایام تعطیل  1صبح الی  8تماس همه روزه از ساعات 

  

 


