
 قانونعجیب|ایرانتحصیل11+1041هایعجیبسربازیمعافیت

تواممید  ها وقتیی ممی های داغ مشموالن خدمت است. برخی از آن یکی از بحث هایعجیبسربازیمعافیت
هیای جییبیی اقیدا   معافیت های قامومی از رفیتن بیخ خیدمت معیان شیومدا آمزیار از طرییق طریق معافیت از
 .کممد مختلفی برای این کار استفادر می ها از شزردهای . بخ طوری کخ برخی از آنکممد می

مامیخ مظیا   هیای جیییس سیربازی خیود را در آیین میورد از معافیت اما با این حال سازمان مظا  وظیفخ چمد
مبیال د توامیید ایین ملا یخ را هیا می است کخ شیما بیرای کسیس اطتجیات بیشیتر در میورد آن وظیفخ قرار دادر

 .کمید

  

هییای  هییای سییربازیا رو  امییوام معافیت اهییای جییییس سییربازی معافیت یهییت دریافییت مشییاورر در مییورد
خییدمت سییربازیا چزومییخ از خییدمت سییربازی معییان شییوی ا  هییای دور زدن گییرفتن معافیییت سییربازیا رار

بییخ  ایییران تحلیییل بییا مشییاوران 1041مامییخ معافیییت سییربازی  آیین قییوامین جییییس معافیییت سییربازی و
 .های زیر تماس حالل ممایید شمارر

 تماس از سراسر کشور – 9099072952

 تماس از استان تهران – 9099072952

 شس 11لبح ا ی  8پاسخزویی همخ روزر از  از تلفن ثابت بدون گرفتن کد تماس

  

 هایعجیبسربازیایثارگرانوجانبازانمعافیت

تواممید بیا ارا یخ گیواهی معتبیر از  ایثیارگر ییا یامبیاز هسیتمد می ها در حال حاضر کلیخ کسامی کخ وا دین آن
پابرییا اسیت کیخ بیر  وظیفخ جمیومی قامون 04سربازی معان شومد. در حال حاضر مادر  رفتن بخ خدمت

تواممید از رفیتن بیخ خیدمت  ایثیارگری داردا می میار سیابلخ 04ها  اساس این قامون کلیخ کسامی کخ وا دین آن
میار  14تواممید بیا ارا یخ  باشیمد می یامبیازان مییز می از ایثیارگرامی کیخ سربازی معان دا   شیومد. آن دسیتخ

 .ایثارگری یکی از فرزمدان خود را معان از خدمت کممد سابلخ

  

 .کلیک کمید معافیت پزشکی سیمخ فرورفتخ یهت دریافت اطتجات در مورد

  

 سنپدربرایمعافیتتکفرزندی

https://irantahsil.org/
https://vazifeh.police.ir/index.jsp?siteid=25&fkeyid=&siteid=25&pageid=5111
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-%d8%b3%db%8c%d9%86%d9%87-%d9%81%d8%b1%d9%88%d8%b1%d9%81%d8%aa%d9%87/


باشیید کییخ در آن کلیییخ کسییامی کییخ از طریییق قییامون تییک  می هییای جییییس سییربازی سیین پییدر یکییی از معافیت
 سال باشد یا اگر کمتر از آن باشیدا 04ها باالی  معان شومد باید سن پدر آن خواهمد از خدمت فرزمدی می

مباشیید. همچمییین در خییود  آمزییار پدرشییان باییید از کییار افتییادر یییا بیمییار باشیید و قییادر بییخ امیییا  امییور شخلییی
تواممیید خییدمت  سییربازی قبییول شییومدا می لییورتی کییخ مشییمو ین خییدمت در حییین ادامییخ تحلیییل در امریییخ

دهمد. حال شما برای کسس یز یات بیشیتر در میورد محیور  سربازی خود را متوقن کردر و ادامخ تحلیل
 .لحبت کمید ایران تحلیل توامید با کارشماسان تک فرزمدی می متوقن کردن خدمت سربازی

  

 

 های جییس سربازی سن پدر برای تک فرزمدی معافیت

  

 هایعجیبسربازیازدواجبادخترانجانبازمعافیت

درلید بیخ بیاالتر اسیت. اگیر  14ازدواج بیا دختیران یامبیاز  های سیربازیا ی از قوامین جییس معافیتیک
 تواممید معافییت خدمت با این دختران بی  از پمج سیال باشیدا در ایین لیورت می تاریخ ثبت جلد مشمو ین

امییور ایثییارگران  موقییت بزیرمیید کییخ در لییورت اسییتمرار ازدواج پییس از پییمج سییال بییا تایییید بمیییاد شییهید و
همچمین خوس است بدامیید کیخ معافییت موقیت بیرای  .تواممد معافیت خود را از موقت بخ دا   تبدیل کممد می

شود. بمابراین بعد از آن اگر استمرار ازدواج داشتخ باشمد  مار لادر می 04این دستخ از سربازان بخ مدت 
تواممید آن را بیخ دا ی  تبیدیل  می د کمید بیا تمدیید معافییتهیا را تاییی بمیاد شهید و امور ایثارگران ازدواج آن و

 .کممد

https://irantahsil.org/


وظیفخ ذکر شدر است در لورتی کخ مشمو ین خیدمت بیا معافییت  های قامون سازمان مظا  ا بتخ در تبلرر
هییا بییخ وظیفییخ جمییومی اسییتان معافیییت موقییت همسییر   ییو  از گییزار  طییتق آن موقییت طییتق بزیرمیید پییس

 .شود می

  

 .کلیک کمید تفاوت معافیت دا   و موقت برای

  

 درصد04قانونمعافیتازسربازیپرداختمالیاتبیشتراز

درلید  44سیا زی  44سیال سین دارمید و تیا  10سیربازی کیخ  ن قامون کلییخ مشیمو ین خیدمتبر اساس ای
تواممید معیان از خیدمت شیومد. بیخ طیوری  خدمت رفتمد ما یات پرداخت کممد می بیشتر از مشموالمی کخ بخ

سییربازی در سییال  بییدون گذرامییدن سییربازی کییارت پایییان خییدمت خییود را بزیرمیید. اییین معافیییت جییییس کییخ
 .ادامخ دارد میز 1041ویس و تایید شد. بخ طوری کخ همچمان تا سال تل 1011

  

 معافیتازدواجباهمسرمعلول

همسر معلیول اسیت. طبیق ایین قیامونا اگیر سیربازی بتوامید بیا  های خدمت سربازی داشتن یکی از معافیت
توامد  می ودا آمزارحرکتی ازدواج کمد یا این کخ بعد از ازدواج همسر او معلول ش دختران معلول یسمی و

اسیتمرار داشیتخ باشید معافییت  هیا بخ میدت پیمج سیال معافییت موقیت بزییرد. امیا در لیورتی کیخ ازدواج آن
افییراد زیییادی بییا اسیتفادر از اییین قییامون بییا دختییران معلییول  شییود.  ییذا هییا بییخ معافیییت دا یی  تبیدیل می موقیت آن

 .رفتن بخ خدمت سربازی معان شومد کممد تا از ازدواج می

  

 .کلیک کمید معافیت پزشکی یومیورسا یس برای کسس اطتجات بیشتر در مورد

  

https://irantahsil.org/%d8%aa%d9%81%d8%a7%d9%88%d8%aa-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%81%db%8c%d8%aa-%d8%af%d8%a7%d8%a6%d9%85-%d9%88-%d9%85%d9%88%d9%82%d8%aa/
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-%db%8c%d9%88%d9%86%db%8c%d9%88%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d9%84/


 

 معافیت سربازی ازدواج با همسر معلول

  

 معافیتفوتاقوامدرجهیک

تواممد طبق مادر  ای از دست دادمد می خاموادر خود را در حادثخ سربازامی کخ دو مفر از اجضای دریخ یک
فییوت کمیید یییا  ای هییا در حادثییخ چمییین در لییورتی کییخ یکییی از وا ییدین آن  وظیفییخا معییان شییومد. ه مظییا  10

در اسیتان مداشیتخ باشیدا آمزیار فرزمید  معلول شود و متوامد امور زمدگی خود را امیا  دهد و فرزمد دیزری
 .معان شود توامد از سربازی آمادر بخ خدمت او می

  

 هایعجیبسربازانچاقوالغرمعافیت

هیا بیی  از حید  چاق و الغرها هستمد. بیخ طیوری کیخ اگیر آن های سربازیا یس معافیتیکی از قوامین جی
 شیومد.  یذا اسیتفادر از ایین قیامون باشیمدا از رفیتن بیخ خیدمت سیربازی معیان می چاق یا بیی  از حید الغیر

 .توامد ممیر بخ شزردهای یدیدی برای گرفتن معافیت مشمو ین خدمت باشد می

  

 معافیتبرادرانمشمولخدمت

ها بخ خیدمت اجیزا   مشمول بخ خدمت ویود داشتخ باشد و یکی از آن اگر در یک خاموادر دو یا چمد فرزمد
 .توامد بخ د یل رفتن برادر خود بخ خدمتا معافیت موقت بزیرد برادر دیزر می شودا آمزار

  



 .روی  یمک آبی کلیک کمید دفترچخ معافیت سربازی یهت

  

 قانونمعافیتفرزندخواندگیجانبازان

فرزمید مشیود و فیردی را بمیاد شهید و امور ایثارگران لاحس  اگر یامبازی بر اساس گواهی ثابت شدر بخ
خییدمت  توامیید فرزمیید خوامییدر خییود را از رفییتن بییخ خوامییدگی قییامومی قبییول کمیید. آمزییار می بییخ جمییوان فرزمیید

 .سربازی معان کمد

  

 قانونعجیبمعافیتفوتبرادربههنگامخدمت

قامون مظا   ای در حین خدمت فوت کمدا آمزار بر اساس خاموادر بر اساس این قامونا اگر یکی از فرزمدان
 توامیید از رفییتن بییخ خییدمت سییربازی ممییم شییود. حییال شییما بییرای کسییس فرزمیید دیزییر آن می وظیفییخ جمییومی

 .کمید توامید با کارشماسان ایران تحلیل لحبت اطتجات بیشتر در مورد این قامون می

  

 مشموالندارایفرزندمعلول

خ طیوری کیخ در ایین قیامون اگیر یکیی از باشید. بی معلیول می یکی از معافیت جییس سربازی داشتن فرزمد
 .توامد از رفتن بخ خدمت سربازی معان شود حداقل یک فرزمد معلول باشد می مشمو ین خدمت دارای

  

 .کلیک کمید گرفتن پاسپورت با معافیت موقت برای

  

https://irantahsil.org/%d8%af%d9%81%d8%aa%d8%b1%da%86%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/%da%af%d8%b1%d9%81%d8%aa%d9%86-%d9%be%d8%a7%d8%b3%d9%be%d9%88%d8%b1%d8%aa-%d8%a8%d8%a7-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%81%db%8c%d8%aa-%d9%85%d9%88%d9%82%d8%aa/


 

 معافیت دارای فرزمد معلول

  

 اناثقانونمعافیت

هستمد کخ در آن حداقل سخ فرزمد اماث )دختر( یا بیشیتر وییود داشیتخ  هایی مشموالمی کخ تمها پسر خاموادر
 .شومد این لورت طبق قامون مظا  وظیفخ از رفتن بخ دورر خدمت معان می باشد در

  

هییای  هییای سییربازیا رو  امییوام معافیت اهییای جییییس سییربازی معافیت یهییت دریافییت مشییاورر در مییورد
خییدمت سییربازیا چزومییخ از خییدمت سییربازی معییان شییوی ا  هییای دور زدن گییرفتن معافیییت سییربازیا رار

بییخ  ایییران تحلیییل بییا مشییاوران 1041مامییخ معافیییت سییربازی  آیین قییوامین جییییس معافیییت سییربازی و
 .حالل ممایید های زیر تماس شمارر

 تماس از سراسر کشور – 9099072952

 تماس از استان تهران – 9099072952

 شس 11لبح ا ی  8پاسخزویی همخ روزر از  از تلفن ثابت بدون گرفتن کد تماس

  

https://irantahsil.org/


 ختلخ مطلس

هییا  زیییادی ویییود دارد کییخ مشییمو ین خییدمت بییا تویییخ بییخ آن هییای جییییس سییربازی در حییال حاضییر معافیت
 هیا سربازی معان شومد. در این میان ممکن است برخی از مشمو ین از ایین معافیت از رفتن بختواممد  می

بییان کیردی .  1041سیربازی  های جییس مورد معافیت 11اطتجاتی مداشتخ باشمد. بخ همین د یل در باال 
توامید بیا  یجییس و خدمت سربازی داشتخ باشید م های حال اگر شما هر گومخ سوا ی در مورد این معافیت

 .کمید کارشماسان ایران تحلیل لحبت

 


