
و اطالع از قسمت های مهم آن ضروری است. تمامی مشمولین قبل از اینکه برای اعزام    دفترچه معافیت سربازیدانلود 

و این دفترچه به همراه بند های به خدمت اقدام نمایند باید برای دانلود و دریافت دفترچه معافیت سربازی اقدام کرده 

 .معافیت سربازی وسایر قسمت های آن را به صورت کامل مطالعه نمایند

و  در دفترچه معافیت سربازی قسمت های مختلفی وجود دارد که شامل انواع معافیت ها، امریه، حقوق سربازان

سی کنیمبسیاری موارد دیگر می شود. با ما در ادامه همراه باشید تا قسمت های مختلف آن را برر . 

  

  

کشور از طریق تلفن ثابت با مرکز مشاوره   از سراسر معافیت دفترچه سربازیبرای کسب اطالعات بیشتر در رابطه با 

 .تماس حاصل فرمایید ایران تحصیل

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

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

  

  

ها در دفترچه معافیت سربازیفهرست انواع معافیت  

یکی از مهم ترین قسمت ها در دفترچه معافیت سربازی، قسمت مربوط به معافیت ها و شرایط دریافت آن ها می باشد. 

در این قسمت همراه ما باشید تا انواع معافیت ها را به همراه شرایط دریافت آن ها بررسی کنیم. انواع معافیت هایی که 

مشمولین می توانند برای دریافت آن ها اقدام کنند شامل، معافیت تحصیلی، معافیت پزشکی، معافیت کفالت، معافیت  

 ایثارگران، معافیت مددجویان

معافیت سنی، معافیت متعهدین خدمت و معافیت تحصیلی می شود. معافیت تحصیلی یکی از رایج ترین مواردی است که 

افیت تا یک سال پس از تمام شدن تحصیل به افراد داده خواهد  ن معمشمولین می توانند برای دریافت آن اقدام نمایند. ای

شد. به صورت کلی برای هر مقطع سنوات مشخصی تعیین شده است که مشمولین می توانند طی آن برای دریافت  

 .معافیت اقدام کنند. سنوات مجاز برای دریافت معافیت تحصیلی شامل موارد زیر می شود

  

  

مندی از شمول قانون معافیت تحصیلیتحصیلی جهت بهرهحداکثر میزان سنوات   

 حداکثر میزان سنوات  مقطع تحصیلی 

دانشگاهیدیپلم و پیش  یکسال پس از انصراف یا فارغ تحصیلی 

 دو و نیم سال کاردانی

 سه سال  کارشناسی ناپیوسته

 پنج سال کارشناسی پیوسته 

 سه سال  کارشناسی ارشد ناپیوسته

 شش سال کارشناسی ارشد پیوسته

 هشت سال دکتری پیوسته
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 شش سال دکتری تخصصی

  

  

باشد و فرد پس از این سن  سال تمام می  20دانشگاهیبه عالوه حداکثر سن مجاز جهت تحصیل در مقطع دیپلم و پیش

 .جز دسته مشمولین محسوب خواهد شد

  

  

سربازی آشنایی با امریه در دفترچه معافیت   

پس از معافیت یکی از راه های دیگری که می توانید از آن برای نرفتن به خدمت استفاده کنید، امریه است. امریه از  

 .طرف سازمان های دولتی ارائه شده و مشمولین می توانند این دوره را به جای خدمت سربازی بگذرانند

طبق آن سرباز می تواند در سازمان مربوطه مشغول به کار  در واقع امریه به دستور مقام معظم رهبری ارائه شده و 

ماه و یا بیشتر و کمتر باشد 22شود. طول مدت دوره امریه می تواند  . 

 :مهمترین نکاتی که در خصوص امریه سربازی باید مورد توجه قرار گیرد عبارتند از

ماه است 24به صورت معمول دوره امریه اولین نکته این است که مشمولین غیبت نداشته باشند و باید بدانند که  . 

 .قبل از گرفتن امریه باید بدانید که پذیرش کسری خدمت مقبول نیست

ماه می باشد  3کنند هایی که کسری خدمت را قبول میآن دسته از ارگان  . 

قبل از اعزام   ماه 3الی  2همچنین از دو سازمان نباید درخواست امریه شود و برای اعالم درخواست نیاز است حداقل 

 .اقدام شود

ها قوانین مخصوص میزان اعتبار دانشگاه محل تحصیل تاثیری در پذیرش امریه نداشته و همچنین برخی از وزارتخانه

 .به خود را دارند

 .مدت زمان امریه جزء سابقه تحصیلی آن ها محسوب می شود

کان وجود دارداگر پس از پذیرفته شدن در امریه قصد انصراف داشتید نیز این ام . 

حقوق سرباز امریه، با میزان حقوق سربازان عادی تفاوتی نداشته و سازمان نیز تعهدی برای استخدام سربازان نخواهد  

 .داشت

پنج نکته مهم در خصوص امریه سربازی را باید بدانید که در بند های معافیت سربازی دفترچه به آن ها اشاره شده است 

دو شامل موارد زیر می شو : 

 متاهل بودن •

 معاف از رزم بودن •

 جز بستگان درجه یک خانواده معظم جانبازان و شهدا بودن •

 تحت پوشش کمیته امداد و یا سازمان بهزیستی بودن •



 سرپرست خانوار بودن  •

ها،  بنیان و امریه در وزارتخانههای دانششود که شامل، امریه در شرکتامریه سربازی به دو گونه کلی تقسیم می

ها و موسسات دولتی می شودانسازم . 

  

  

 

  

  

بنیانهای دانشدریافت امریه از شرکت  

بنیان است و برای دریافت آن مشمولین و شرکت باید دارای  های دانشیکی از امریه های رایج، دریافت امریه از شرکت

 :شرایط زیر باشند

اظهارنامه مالیاتی فروش شرکت بیش از یک میلیارد لایر باشدشرکت باید دارای اظهارنامه مالیاتی باشد و بر مبنای  . 

نفر باشد 20همچنین تعداد کارکنان شاغِل تمام وقت در شرکت )بر اساس فهرست بیمه( حداقل  . 

 .فرد مشمول باید فارغ تحصیل و دارای مدرک کارشناسی و یا باالتر باشد

اورانه کسب نموده باشدامتیاز از جدول امتیاز فن 80همچنین فرد باید حداقل  . 
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ها و موسساتها، سازماندریافت امریه از وزارتخانه  

در این قسمت قصد داریم این موضوع را بررسی کنیم که کدام سازمان ها و موسسات دولتی امریه ارائه می دهند. در  

 واقع امریه در سازمان های دولتی طرفداران مخصوص به خود را دارد که می تواند شامل امریه شهرداری،امریه بانک

و غیره باشد و ما قصد داریم در این مطلب به آن بپردازیم. هر سال سازمان های دولتی متفاوت با سال بعد هستند و شما  

کافی را بدست آوریدباید پیگیر اخبار باشید تا از این موضوع اطالعات  . 

  

  

 مراجعه به بنیاد علمی نخبگان نیروهای مسلح برای دریافت پروژه 

روش دیگری که می توانید از آن به عنوان راهی جایگزین برای خدمت سربازی استفاده کنید، مراجعه به بنیاد علمی 

توانند با ارائه کپی شناسنامه، کپی   ی مسلح است. تمامی افرادی که خواستار دریافت پروژه هستند مینخبگان نیروها

رای دریافت پروژه اقدام نمایندکارت ملی، عکس و رزومه خود ب . 

آدرس بنیاد ملی نخبگان نیروهای مسلح که می توانید برای دریافت پروژه مراجعه کنید شامل، تهران، بزرگراه صیاد 

زاده، بنیاد ملی نخبگان نیروهای مسلح می  ید خلیلتر از بزرگراه شهید سلیمانی )رسالت(، پادگان شهشیرازی، پایین

 .شود
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های ارائه دهنده پروژهمراجعه به سازمان  

تر اخذ پروژه کسری خدمت سربازی اقدام به گرفتن این موارد از سازمان های مربوطه است. در ادامه  روش ساده

 .برخی از این سازمان ها را به شما معرفی خواهیم کرد

  

  

لیست مراکز مورد تایید بنیاد نخبگان نیروهای مسلح جهت دریافت پروژه کسری  

  خدمت سربازی بر مبنای رشته تحصیلی

 مراکز مورد تایید رشته تحصیلی

 جغرافیا
سازمان جغرافیایی، معتمد، پژوهشگاه دفاع مقدس، ناجا،  

 جهاد خود کفایی آجا، دانشگاه جامع امام حسین )ع( 

 شاخه هنر

های پژوهشگاه دفاع مقدس، بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش

دفاع مقدس، جهاد خودکفایی آجا، اتکا، دانشگاه جامع امام  

 حسین )ع( 

مهندسی  

 کشتی/کشتی سازی 

صنایع دریایی، ندسا، جهاد خودکفایی آجا، دانشگاه جامع  

 امام حسین )ع( 

 علوم اجتماعی 
کفایی آجا، سپند، ناجا، پژوهشگاه دفاع مقدس، جهاد خود

 دانشگاه جامع امام حسین )ع( 

 مهندسی مکانیک 

انرژی اتمی، صاایران، ندسا، نزسا، صنایع هوافضا، سپند، 

معتمد، ناجا، جهاد خودکفایی آجا، پژوهشگاه الکترونیک  

نصر، هوافضای سپاه، قرارگاه بعثت، صنایع دریایی،  

توسعه منابع انرژی، دانشگاه مالک اشتر، ساصد، تسنیم،  

انشگاه جامع امام حسین )ع( د  

 هوافضا 

صنایع هوافضا، هوافضای سپاه، سپند، سازمان جغرافیایی،  

جهاد خودکفایی آجا، ندسا، نزسا، صنایع دریایی، دانشگاه  

مالک اشتر، ساصد، صاایران، دانشگاه جامع امام حسین 

 )ع( 

 مهندسی مواد

سپند، توسعه منابع انرژی، ندسا، نزسا، صنایع هوافضا، 

جهاد خودکفایی آجا، صنایع هوافضا، هوافضای سپاه، تسنیم، 

هللا، ساصد، دانشگاه مالک اشتر، دانشگاه علوم پزشکی بقیه

صنایع دریایی، قرارگاه بعثت، انرژی اتمی، دانشگاه جامع  

 امام حسین )ع( 



لیست مراکز مورد تایید بنیاد نخبگان نیروهای مسلح جهت دریافت پروژه کسری  

  خدمت سربازی بر مبنای رشته تحصیلی

 مهندسی برق 

پژوهشگاه الکترونیک نصر، تسنیم، ندسا، نزسا، صنایع  

جهاد خودکفایی آجا، موسسه آموزشی  هوافضا، ناجا،

تحقیقاتی صنایع دفاعی، معتمد، سازمان جغرافیایی، سایبری  

سپاه، ساصد، دانشگاه مالک اشتر، توسعه منابع انرژی، 

مجتمع شهید بهشتی، صنایع دریایی، هوافضای سپاه، انرژی 

اتمی، قرار گاه بعثت، صاایران، دانشگاه جامع امام حسین  

 )ع( 

 پلیمر 

ندسا، نزسا، دانشگاه علوم پزشکی بقیه هللا، صنایع دریایی،  

اصد، صنایع هوافضا، سپند، جهاد  دانشگاه مالک اشتر، س

 خودکفایی آجا، دانشگاه جامع امام حسین )ع( 

 مهندسی صنایع 

مرکز تحقیقات راهبردی، اتکا، صنایع هوافضا، سپند، ناجا، 

یقاتی صنایع  جهاد خودکفایی آجا، موسسه آموزشی تحق

دفاعی، ندسا، نزسا، صنایع دریایی، توسعه منابع انرژی،  

سازمان جغرافیایی، ساصد، انرژی اتمی، صاایران، دانشگاه 

 جامع امام حسین )ع( 

های مدیریت رشته  

مرکز تحقیقات راهبردی، صنایع هوافضا، اتکا، سپند، ناجا، 

سازمان پژوهشگاه دفاع مقدس، جهاد خودکفایی آجا، 

جغرافیایی، ندسا، دانشگاه مالک اشتر، دانشگاه علوم 

پزشکی بقیه هللا، ساصد، موسسه آموزشی تحقیقاتی صنایع  

 دفاعی، دانشگاه جامع امام حسین )ع( 

 حقوق 

مرکز تحقیقات راهبردی، سازمان قضایی، سازمان  

جغرافیایی، اتکا، پژوهشگاه دفاع مقدس، ناجا، جهاد  

گاه جامع امام حسین )ع( خودکفایی آجا، دانش  

تربیت بدنی و علوم 

 ورزشی

سازمان تربیت بدنی سپاه، اتکا، ناجا، جهاد خودکفایی آجا،  

 دانشگاه جامع امام حسین )ع( 

کامپیوتر )مهندسی 

کامپیوتر و علوم  

 کامپیوتر( 

مرکز تحقیقات راهبردی، قرارگاه بعثت، اتکا، صنایع  

سپاه، سازمان   هوافضا، هوافضای سپاه، سپند، سایبری

جغرافیایی، ندسا، نزسا، پژوهشگاه الکترونیک نصر، 

معتمد، موسسه آموزشی تحقیقاتی صنایع دفاعی، ناجا، جهاد  

خودکفایی آجا، مجتمع شهید بهشتی، دانشگاه مالک اشتر،  

 ساصد، تسنیم، صاایران، دانشگاه جامع امام حسین )ع( 

 مهندسی عمران
نزسا، سپند، ناجا، جهاد  سازمان جغرافیایی، ساصد، 

 خودکفایی آجا، معتمد، دانشگاه جامع امام حسین )ع( 

 بیوتکنولوژی
سپند، ندسا، دانشگاه علوم پزشکی بقیه هللا، جهاد خودکفایی  

 آجا

 مهندسی معدن
انرژی اتمی، سپند، ساصد، جهاد خودکفایی آجا، دانشگاه  

 جامع امام حسین )ع( 



لیست مراکز مورد تایید بنیاد نخبگان نیروهای مسلح جهت دریافت پروژه کسری  

  خدمت سربازی بر مبنای رشته تحصیلی

 ریاضی

ه الکترونیک نصر، ندسا، صاایران، نزسا، پژوهشگا

هوافضای سپاه، سپند، جهاد خودکفایی آجا، دانشگاه جامع  

 امام حسین )ع( 

 بیو انفورماتیک 
دانشگاه علوم پزشکی بقیه هللا، سپند، جهاد خودکفایی آجا، 

 دانشگاه جامع امام حسین )ع( 

 زمین شناسی 
سازمان جغرافیایی، ندسا، سپند، جهاد خودکفایی آجا، 

 دانشگاه جامع امام حسین )ع( 

 مکاترونیک 
صاایران، سپند، ناجا، مجتمع شهید بهشتی، سایبری سپاه،  

 جهاد خودکفایی آجا، دانشگاه جامع امام حسین )ع( 

 مهندسی شیمی 

توسعه منابع انرژی، تسنیم، صنایع هوافضا، سپند، ناجا، 

جهاد خودکفایی آجا، دانشگاه مالک اشتر، ساص، قرارگاه 

، ندسا، نزسا، دانشگاه علوم پزشکی بقیه هللا، انرژی بعثت

 اتمی دانشگاه جامع امام حسین )ع( 

 شیمی 

صنایع هوافضا، سپند، ناجا، جهاد خودکفایی آجا، ندسا، قرار  

ایع دریایی، توسعه منابع انرژیف تسنیم،  گاه بعثت، صن

هللا،  بقیهدانشگاه مالک اشتر، ساصد، دانشگاه علوم پزشکی 

 انرژی اتمی، دانشگاه جامع امام حسین )ع( 

 سازمان جغرافیایی، جهاد خودکفایی آجا ژئوشیمی 

 صنایع هوافضا، سپند، جهاد خودکفایی آجا، ساصد نساجی

 فیزیک 

سپند، ناجا، جهاد خودکفایی آجا، موسسه آموزشی تحقیقاتی  

صنایع دفاعی، صاایران، سازمان جغرافیایی، ندسا، 

ضای سپاه، دانشگاه مالک اشتر، ساصد، دانشگاه علوم  هواف

 پزشکی بقیه هللا، تسنیم، دانشگاه جامع امام حسین )ع( 

 سازمان جغرافیایی، سپند، جهاد خودکفایی آجا ژئوفیزیک 

 روانشناسی 
مرکز تحقیقات راهبردی، ناجا، سپند، دانشگاه علوم پزشکی  

دانشگاه جامع امام حسین )ع( بقیه هللا، جهاد خودکفایی آجا،   

 حسابداری
ساصد، ناجا، جهاد خودکفایی آجا، دانشگاه جامع امام حسین  

 )ع( 



لیست مراکز مورد تایید بنیاد نخبگان نیروهای مسلح جهت دریافت پروژه کسری  

  خدمت سربازی بر مبنای رشته تحصیلی

 مرکز تحقیقات راهبردی، ناجا، جهاد خودکفایی آجا  مهندسی شهرسازی 

 اقتصاد 
انرژی اتمی، ناجا، سازمان جغرافیایی، جهاد خودکفایی آجا، 

 دانشگاه جامع امام حسین )ع( 

ولوژینانو تکن   دانشگاه علوم پزشکی بقیه هللا، صاایران، سپند  

 تاریخ
پژوهشگاه دفاع مقدس، سپند، جهاد خودکفایی آجا، دانشگاه  

 جامع امام حسین )ع( 

 فلسفه 
پژوهشگاه دفاع مقدس، سپند، جهاد خودکفایی آجا، دانشگاه  

 جامع امام حسین )ع( 

 مهندسی پزشکی 
ساصد، ناجا، نزسا، سپند، دانشگاه علوم پزشکی بقیه هللا، 

 جهاد خودکفایی آجا، دانشگاه جامع امام حسین )ع( 

مهندسی فناوری  

 اطالعات

سپند، موسسه آموزشی تحقیقاتی صنایع دفاعی، نزسا،  

صاایران، پژوهشگاه الکترونیک نصر، هوا فضای سپاه، 

ناجا، جهاد خودکفایی آجا، مجتمع شهید بهشتی، تسنیم، 

حسین )ع( دانشگاه جامع امام   

ایمهندسی هسته  
انرژی اتمی، سپند، جهاد خودکفایی آجا، دانشگاه جامع امام  

 حسین )ع( 

 دامپزشکی 
دانشگاه علوم پزشکی بقیه هللا، سپند، ناجا، جهاد خودکفایی  

 آجا

 علوم سیاسی

مرکز تحقیقات راهبردی، سپند، پژوهشگاه دفاع مقدس،  

خودکفایی آجا، دانشگاه جامع  سازمان جغرافیایی، ناجا، جهاد 

 امام حسین )ع( 

های تربیتی  رشته

)علوم تربیتی و  

های سایر رشته

 مرتبط( 

مرکز تحقیقات راهبردی، سپند، ناجا، جهاد خودکفایی آجا،  

 دانشگاه جامع امام حسین )ع( 

 جامعه شناسی 
ناجا، مرکز تحقیقات راهبردی، سپند، جهاد خودکفایی آجا، 

امام حسین )ع( دانشگاه جامع   

  

  

 مراحل پست دفترچه سربازی



پس از مطالعه بند های معافیت سربازی و سایر قسمت های آن نیاز است که از مراحل پست دفترچه سربازی اطالعات  

امه این موارد را نیز بررسی خواهیم کردکافی را بدست آورید که در اد . 

 :مراحل پست کردن دفترچه طبق موارد زیر است

ابتدا باید برای دریافت دفترچه راهنمای خدمت سربازی و مطالعه دقیق دفترچه راهنمای خدمت سربازی اقدام کنید. در 

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی یا همان    ها بهکار بعدی که باید انجام دهید، تهیه تمامی مدارک الزم و ارائه دادن آن 

میل کرده و کلیه مدارک مورد نیاز برای اعزام به خدمت را ارائه  است. سپس باید برگ وضعیت خود را تک 10پلیس+ 

ی عمومی آماده شوید. اگربرگ قرمز را تکمیل بازدهید. با تکمیل کردن برگ سبز سربازی می توانید برای خدمت سر

ز طریق پست  کرده و غیبت باشید تاریخ اعزام شما مجدداً اعالم خواهد شد. توجه داشته باشید که تمامی مدارک باید ا

 .ارسال شود

  

  

 

  

  

 نحوه تکمیل دفترچه معافیت سربازی

برای تکمیل کردن دفترچه معافیت باید یک سری نکات را بدانید. در فرم شماره یک تمام مشخصات فردی با توجه به 

تحصیلی وارد شود.  اطالعاتی از شناسنامه و کارت ملی وارد می شود. سپس باید فرم سوابق تحصیلی و اطالعات 

تکمیل کردن فرم واکسیناسیون مننژیت نیز مورد نیاز است که برای آن باید به مراکز بهداشت مراجعه کرده و مراحل 

 .واکسینه شدن را انجام دهید

https://irantahsil.org/wp-content/uploads/2022/02/دفترچه-سربازی.jpg


  

  

 مدارک الزم برای اعزام به خدمت پس از ارسال دفترچه سربازی چیست؟ 

ی باید برای ارسال مدارک اقدام نماییدپس از مطالعه دفترچه و بند های معافیت سرباز . 

 :مدارک الزم برای معرفی به پادگان به شرح زیر می باشد

ارائه برگه مربوط به مراجعه مرکز آموزش و همچنین برگه آماده به خدمت نظام وظیفه به همراه کپی از تمام صفحات  

د که کارت گروه خونی و برگه واکسیناسیون به  ملی نیز مورد نیاز است. فراموش نکنیشناسنامه کپی از دو روی کارت 

 .همراه شناسنامه همسر و فرزندان نیز ضروری است

  

  

تغییر خواهد کرد؟ 1401آیا قوانین جدید معافیت سربازی در سال   

 این که تغییراتی هر سال در دفترچه و بند های معافیت سربازی وجود داشته باشد، طبیعی است. یکی از این تغییرات در

مناطق عملیاتی و  ماه ، 21ی حال حاضر مربوط به مدت زمان انجام خدمت سربازی است که برای مناطق غیرنظام

ماه خواهد بود 24ماه خواهد بود. این مدت زمان برای افرادی که امریه می گیرند،   18درگیر با شرایط سخت  . 

درجه داران و افسران می شود. این افراد برای  یکی دیگر از جدیدترین تغییرات خدمت سربازی مربوط به سربازان، 

 .تامین منابع انسانی و به کارگیری و آموزش فنی و حرفه ای و به عبارتی طرح سرباز تکنسین استفاده خواهد شد

طبق آخرین آخبار معافیت ها تغییراتی نداشته است اما باز هم پیشنهاد می کنیم برای کسب اطالعات الزم در این مورد،  

ارشناسان در تماس باشیدبا ک . 

  

  

 دریافت دفترچه معافیت سربازی

برای دریافت دفترچه معافیت سربازی کافی است با کارشناسان ما در تماس باشید تا اطالعات الزم در اختیار شما قرار  

نوع  داده شود. پس از دریافت دفترچه می توانید به مطالعه سرفصل های مدارک عمومی، فرایند ثبت درخواست، 

مشمولین،مهلت معرفی،مدت خدمت وظیفه عمومی،فرایند اعزام به خدمت، نحوه معاینه اولیه و واکسیناسیون و سایر  

 .موارد بپردازید

  

  

 خالصه مطلب

ما در این مطلب سعی کردیم به بررسی قسمت های مختلف دفترچه معافیت سربازی و بند های معافیت سربازی 

بپردازیم. اگر هنوز برای سربازی اقدام نکرده اید نیاز است حتماً برای دریافت دفترچه معافیت سربازی و همچنین بند  



 های معافیت سربازی اقدام کنید برای پاسخ به سوال های احتمالی نیز می توانید با کارشناسان ما جهت دریافت مشاوره

 .در تماس باشید

  

  

از سراسر کشور از طریق تلفن ثابت با مرکز مشاوره   معافیت دفترچه سربازیبرای کسب اطالعات بیشتر در رابطه با 

 .تماس حاصل فرمایید ایران تحصیل

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

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