
معافیت از طرح پزشکی فرزندان ایثارگران، پس از جلسات مختلف میان نمایندگان مجلس  

روهای مسلح، این قانون تعیین تکلیف شد و بر اساس آن به ازای  و مسئوالن ستاد کل نی 

هر یک ماه اسارت و رزمندگی و همچنین هر یک درصد جانبازی والدین، فرزندان  

کسر خدمت دریافت کنندروز  ۱۲توانند سربازشان می . 

این مقررات مربوط به برنامه ششم توسعه در خصوص معافیت از طرح پزشکی فرزندان  

ایثارگران می باشد، به همین خاطر تا پایان برنامه ششم توسعه اجرای آن ادامه خواهد  

گیری خواهد شدداشت و در نهایت پس از آن بازهم در رابطه با اجرای این قانون تصمیم . 

اند،  معافیت از طرح پزشکی فرزندان ایثارگران از آن دسته از افرادی که معاف شده در

شود تا هر زمانی که الزم شد برای انجام دوره آموزشی سربازی  تعهد گرفته می

 .فراخوانده شوند اما در حال حاضر به این دوره اعزام نخواهند شد

 

 

سهیمه ایثارگری در طرح پزشکی   و  معافیت از طرح پزشکی فرزندان ایثارگرانشرایط  

 .تماس حاصل فرمایید  با مرکز مشاوره ایران تحصیل

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

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

یل تعط  

 

 معافیت از طرح پزشکی فرزندان ایثارگران

براساس قانون مرتبط با خدمت پزشکان و پیراپزشکان، تمامی افراد ایرانی که دارای 

دیپلم و باالتر از مراکز آموزش عالی گروه پزشکی در داخل یا خارج  تحصیالت فوق

شت، درمان و  ها از طرف وزارت بهداشوند و خدمت آنالتحصیل شده یا میکشور فارغ

ماه اول   24گردد، موظف هستند تا حداكثر به مدت آموزش پزشكي مورد نیاز اعالم مي

 .پس از فراغت از تحصیل، در داخل كشور و در مناطق مورد نیاز خدمت نمایند 

 

قانون، از انجام این خدمت معاف هستند 2گروه های زیر براساس ماده  : 

آزادگان، مفقودان جنگ تحمیلي همسران و فرزندان شهدا،  (۱  

https://irantahsil.org/


 برادر یا خواهر شهید یا مفقود  (۲

شهید یا باالتر  2برادران و خواهران   (۳  

 آزادگان  (۴

درصد و باالتر  25جانبازان  (۵  

اولویت با رزمندگان در مورد معافیت افراد مازاد بر نیاز است. مدت خدمت دوره  

رفه پزشكي انجام شود، براساس  ضرورت و دوره احتیاط مشموالن این قانون كه در ح

گردداین قانون، از كل خدمت مقرر در این قانون كسر مي 3ماده  . 

 

 

 

بر روی   و  جدیدترین تغییرات خدمت سربازی جهت اطالع از معافیت فرزندان ایثارگر

 .لینک قرمز کلیک نمایید 

 

 

 

 مدارک مورد نیاز جهت اخذ معافیت از طرح 

 :مدارک الزم جهت دریافت معافیت از طرح به شرح زیر می باشند

سري كامل فتوكپي از تمام صفحات شناسنامه و در صورت تاهل، سري كامل فتوكپي   (۱

 از تمام صفحات شناسنامه همسر 

كارت ملي كپي پشت و رو از  (۲  

 .كپي پشت و رو از كارت پایان یا معافیت از خدمت  (۳

 

 :تذكر

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/%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%AA-%D8%B3%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C/
https://irantahsil.org/%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%AA-%D8%B3%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C/
https://irantahsil.org/%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%AA-%D8%B3%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C/


ها هنوز صادر نشده است، تنها نامه معتبر از ستاد  برای افرادی که كارت پایان خدمت آن

 .كل نیروهاي مسلح مورد تائید مي باشد

 

 

 

بر روی لینک قرمز   و استفاده مجدد از سهمیه ایثارگری جهت اطالع از سیستم سجا

ید کلیک نمای  . 

 

 

 

كپي برگه تصفیه حساب و یا كپي اولین فیش تقسیط، كپي شماره نامه فارغ التحصیلي   (۴

 یا كپي دانشنامه، كپي گواهي موقت تحصیلي یا هر مدرک دیگري مبني بر تسویه حساب

3*4یک قطعه عكس  (۵  

 ارائه كپي از كارت كامپیوتري یا نامه بنیاد شهید و امور ایثارگران مركز  (۶

یا نامه از سازمان   ائه كپي كارت معتبر سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران ار (۷

 مذكور براي جانبازان 

ارائه كپي كارت كامپیوتري و یا گواهي از ستاد كل رسیدگي به امور آزادگان براي   (۸

 آزادگان و همسران و فرزندان آزادگان

عالم از اداره ثبت احوال محل  سري كامل فتوكپي شناسنامه پدر و مادر مشمول و است  (۹

 صدور شناسنامه براي تک فرزند خانواده

حكم حضانت رسمي از دادگستري، براي مادراني كه حضانت فرزند خود را بر   (۱۰

 .عهده دارند

 

 

https://irantahsil.org/saja-medu-ir/
https://irantahsil.org/%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%af%d9%87-%d9%85%d8%ac%d8%af%d8%af-%d8%a7%d8%b2-%d8%b3%d9%87%d9%85%db%8c%d9%87-%d8%a7%db%8c%d8%ab%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%b1%db%8c/


 

[caption id="attachment_100820" align="aligncenter" width="600"]

 
انشرایط معافیت از طرح پزشکی فرزندان ایثارگر [/caption] 

 

 

 مراحل اخذ معافیت از طرح

 :مراحل دریافت معافیت از طرح عبارتند از

 مطالعه قوانین مربوط به مشموالن معافیت از طرح  (۱

 دریافت فرم ثبت نام از صفحه اصلي ثبت نام معافیت  (۲

 ارسال مدارک اعالم شده از طریق پست پیشتاز (۳

 

 

 



بر روی   و انواع معافیت های سربازی جهت اطالع از آیین نامه کسری خدمت ایثارگران

 .لینک قرمز کلیک نمایید 

 

 

 

 انواع معافیت ایثارگری

▪︎ ری فرزندان شهدا و جاویداالثرانمعافیت ایثارگ  

 معافیت ایثارگری یکی از برادران ایثارگران ︎▪

 معافیت ایثارگری فرزندان جانبازان و رزمندگان︎▪

▪︎ درصد و باالتر  ۱۰معافیت ایثارگری جانبازان   

 معافیت ایثارگری فرزند خوانده جانبازان ︎▪

▪︎ درصد و باالتر  ۲۵معافیت ایثارگری ازدواج با جانباز   

 

 

 

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%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/


[caption id="attachment_100821" align="aligncenter" width="600"]

 
 [caption/]سهیمه ایثارگری در طرح پزشکی

 

 

 سهیمه ایثارگری در طرح پزشکی

عالي انقالب فرهنگي، عالوه بر  شوراي 28/3/81مورخ  498مطابق مصوبه شماره 

مندي از معافیت  باالتر نیز مشمول بهرهدرصد و   50هاي فوق، فرزندان جانبازان گروه

 .خواهند بود

قانون خدمت پزشكان و پیراپزشكان از قوانیني است كه جامعه ایثارگري به نسبت سایر  

 .قوانین مصوب، كمتر با آن سروكار داشته است

آیند، اما  قانون مستقل به حساب مي 2گرچه این قانون یا قانون خدمت وظیفه عمومي  

اند، از اهمیت  قانون را براي ایثارگراني كه شامل بوده 2ي موارد، این تداخل در برخ 

 .خاصي برخوردار كرده است

گذرد، به همین خاطر قانون خدمت  سال هاست که از تصویب قانون خدمت پزشكان مي

ها و كسر خدمت فرزندان ایثارگران به  وظیفه عمومي و معافیت ایثارگران و فرزندان آن



هاي ستاد كل نیروهاي  مجلس شوراي اسالمي رسیده یا در گردشكاري  دفعات به تصویب

 .مسلح به آن پرداخته شده است

هاي توسعه  در قانون برنامه ششم در مصوبات اخیر مجلس، قانون دائمي احكام برنامه

مجددا به معافیت و كسر خدمت ایثارگران اشاره شده و  96كشور و قانون بودجه سال 

هاي كمي و كیفي شده، كه در صورت اجرا بخش دیگري از  سعهابعاد آن مشمول تو 

 .فرزندان ایثارگران مشمول آن خواهند شد

 

 

 

بر روی لینک قرمز کلیک   و شرایط اخذ کارت ایثار  جهت اطالع از کسری خدمت بسیج

 .نمایید

 

 

 

ایثارگران و  همچنان مصوبه قدیمي مجلس در بخش قانون خدمت پزشكان و معافیت 

ها ثابت بوده و مناسب با معافیت از خدمت وظیفه تغییري نكرده استفرزندان آن . 

مصوبه مجلس در این زمینه از یک عدم تعادل و توازن در تصویب برخوردار است.  

برای مثال همسر و فرزندان آزادگان با هر میزان اسارت از انجام طرح معاف هستند،  

درصد بوده و حتي   25تسهیالت این مصوبه منحصر به جانبازان   لكن استفاده جانبازان از

درصد از آن برخوردار نیستند 25جانبازان زیر  . 

درصد و باالتر مورد غفلت قرار گرفته و از   25عالوه بر این همسر و فرزندان جانبازان 

ز  اند. هر چند براساس مصوبه شورای عالي انقالب فرهنگي كه ااین تسهیالت محروم شده

درصد و   50استحكام قانوني چنداني در این موضوع برخوردار نیست فرزندان جانبازان 

اند، لكن در صورت  درصد و باالتر مشمول این مزایا شده70باالتر و همسران جانبازان 

صالح، این موضوع با چالش جدي مواجه خواهد  ورود ایراد قانوني توسط مرجعي ذي

 .شد

 

 

https://irantahsil.org/%da%a9%d8%b3%d8%b1%db%8c-%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%aa-%d8%a8%d8%b3%db%8c%d8%ac/
https://irantahsil.org/%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7-%D8%A7%D8%AE%D8%B0-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%AB%D8%A7%D8%B1/


سیستم جامع اطالعات ی کپارچه ایثارگران و  سامانه استعالم   جهت اطالع از سامانه سجایا

 .بر روی لینک قرمز کلیک نمایید کسری خدمت ایثارگران 

 

 

 :نكته

درصد نیز از محرومان استفاده از این تسهیالت هستند. در   50فرزندان جانبازان زیر  

مندي  حالي كه برخي از جانبازان، فاقد فرزند ذكور بوده و آنان فرزندي براي بهره

فرزندان اناث آنان نیز از طرح خدمت پزشكان  معافیت از خدمت وظیفه عمومي ندارند، 

 .معاف نیستند

ضروري است مجلس شوراي اسالمي با توجه ویژه به این نكته در تصویب قوانین  

مندي ایثارگران از قوانین مصوب را  حمایتي ایثارگران، معیار توازن و تعادل در بهره

مندي  عي تعادل را در بهرههاي مناسب نو مورد توجه قرار دهد و با اصالحیه و الحاقیه

مندان از این قانون در  آنان از قوانین فراهم آورد. چرا جامعه تحت پوشش و بهره

 .ایثارگران چشمگیر نبوده و از محدودیت برخوردار می باشد

 

 

 

بر   و  خرید خدمت سربازان فراری جهت اطالع از مراحل اخذ کسری خدمت جبهه پدر

 .روی لینک قرمز کلیک نمایید

 

 

 

 رشته های خدمت طرح اجباری

ها اجباري مي باشد، مشمول معافیت  براساس موارد زیر، رشته هایي كه خدمت طرح آن

ها به شرح زیر در حیطه اختیارات  از طرح مي گردند و مجوز صدور برخي از معافیت

از  4/83/ 1كه به فارغ التحصیالن بعد از تاریخ   دانشگاه محل تحصیل مي باشد

هاي دولتي تعلق مي گیرددانشگاه . 

https://irantahsil.org/%d8%b3%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%b3%d8%ac%d8%a7%db%8c%d8%a7-%d8%b3%db%8c%d8%b3%d8%aa%d9%85-%d8%ac%d8%a7%d9%85%d8%b9-%d8%a7%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%b9%d8%a7%d8%aa-%db%8c%da%a9%d9%be%d8%a7/
https://irantahsil.org/%d8%b3%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%85-%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%b3%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%85-%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%b3%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%85-%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%b3%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%85-%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/%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%ad%d9%84-%d8%a7%d8%ae%d8%b0-%da%a9%d8%b3%d8%b1%db%8c-%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%aa-%d8%ac%d8%a8%d9%87%d9%87-%d9%be%d8%af%d8%b1/
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/


 فرزندان و همسران شهداء و مفقودین جنگ تحمیلي  (۱

 خواهر و برادر شهید  (۲

 آزادگان و همسران و فرزندان آزادگان (۳

25جانباز باالي  (۴ % 

50فرزند جانباز باالي   (۵ % 

70همسر جانباز  (۶ % 

فرزند خانوادهتک  (7  

 مادران دارای حضانت فرزند خود  (۸

سال سن  45مشموالن باالي  (۹  

ماه و در مقطع كارداني حداقل   24افرادی که در مقاطع كارشناسي و باالتر حداقل  (۱۰

 .یكسال خدمت وظیفه عمومي خود را در حرف پزشكي انجام داده اند

 

 

 

بر روی   و  کد پیگیری ایثارگری ارتش  جهت اطالع از  پیگیری کارت ایثارگری با کد ملی

 .لینک قرمز کلیک نمایید 

 

 

 

 مجوز صدور برخی از معافیت ها 

های مورد اختیار وزارت بهداشت عبارتند ازبرخي معافیت  مجوز صدور : 

و یا فارغ   1/4/83تمامی موارد فوق الذكر جهت فارغ التحصیالن قبل از تاریخ  (۱

هاي آزاد التحصیالن دانشگاه  

https://irantahsil.org/%d9%be%db%8c%da%af%db%8c%d8%b1%db%8c-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d8%a7%db%8c%d8%ab%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%da%a9%d8%af-%d9%85%d9%84%db%8c/
https://irantahsil.org/%da%a9%d8%af-%d9%be%db%8c%da%af%db%8c%d8%b1%db%8c-%d8%a7%db%8c%d8%ab%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d8%b4/


ماه خدمت داوطلبانه جبهه داشته باشند  6افرادي كه حداقل  (۲ . 

مزایاي ارزي بهره مند نبوده اندفارغ التحصیالن خارج از كشور كه از   (۳ . 

ها به علت مشكل حاد پزشكي موافقت  افرادي كه شوراي عالي پزشكي با معافیت آن (۴

 .نماید 

مي باشند  1/9/80بانوان متأهل كه فارغ التحصیل قبل از تاریخ  (۵ . 

ها فوت شده اندبانوان مشمول كه همسران آن (۶ . 

استثنائي و تسهیالت اعطایي به استعدادهاي  مشموالن سطح اول آئین نامه عملكرد (۷

شوراي هدایت استعدادهاي درخشان 8/10/83درخشان مصوب   

افرادی كه در مقطع قبلي تحصیلي خود در حرفه پزشكي، خدمت وظیفه خود را به   (۸

 .انجام رسانیده اند

 

 

 خالصه مطالب 

فرزندان ایثارگران   در این مقاله سعی بر آن شده است تا شرایط معافیت از طرح پزشکی

و سهیمه ایثارگری در طرح پزشکی را برای شما عزیزان به صورت کامل شرح   1401

دهیم. چنانچه پس از خواندن این مقاله، مجددا سوال یا ابهامی در خصوص شرایط معافیت  

و سهیمه ایثارگری در طرح پزشکی برای   1401از طرح پزشکی فرزندان ایثارگران 

مد، می توانید پاسخ سواالت خود را از طریق مشاوره با کارشناسان  شما عزیزان پیش آ

 .مجرب ایران تحصیل دریافت نمایید 

 

  سهیمه ایثارگری در طرح پزشکی شرایط معافیت از طرح پزشکی فرزندان ایثارگران و 

 .تماس حاصل فرمایید  با مرکز مشاوره ایران تحصیل

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

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

 تعطیل 
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