
 

 
 

کند سربازی رفتن آن ها است. در حقیقت می سال تمام را دارند به خود درگیر می ۱۸دغدغه مهمی که ذهن بسیاری از پسرانی که 

 مسلح نیروهای ستاد مصوبه طبق باید مشموالن  توانیم بگوییم انجام خدمت سربازی برای تمام مشمولین نظام وظیفه اجباری است و

ماه در مناطق بومی خدمت کنند. اما مشموالن متاهل، غایب و دیگر افرادی که شرایط  ۲۴بومی  ماه در مناطق غیر ۲۱ مدت به

هستند. دولت نیز طی مصوبه ای طرح خرید خدمت سربازان فراری  خرید خدمت سربازی خدمت در این دوره را ندارند، عالقه مند به

را در دست بررسی دارد. برای اطالع از تمامی جزئیات طرح خرید خدمت سربازی و قانون های جدید آن پیشنهاد می کنیم این مقاله 

یشتر با مشاوران ما در ایران تحصیل ارتباط را تا انتها مطالعه کرده و در صورت داشتن هرگونه سوال یا نیاز به دریافت راهنمایی های ب

 .برقرار نمایید

 طرح پیشنهادی برای خرید خدمت سربازان فراری

برای سربازان غایب  ۱۴۰۱، کمیسیون تلفیق با طرح خرید خدمت سربازی در سال ۱۴۰۰بهمن  ۹در جلسه برگزار شده در تاریخ 

میلیون تومان، دارندگان مدرک تحصیلی  ۲۵۰انی و کمتر از آن با پرداخت موافقت کرد. طبق این طرح دارندگان مدرک تحصیلی کارد

میلیون تومان و دارندگان مدرک پزشکی عمومی و دکترای تخصصی و باالتر از  ۴۰۰کارشناسی و کارشناسی ارشد با پرداخت مبلغ 

 .به خرید سربازی خود هستند میلیون تومان به حساب خزانه کل کشور قادر ۶۰۰آن در تمامی رشته ها با پرداخت مبلغ 

 :آقای زارع سخنگوی کمیسیون تلفیق نیز در خصوص این طرح به ذکر موارد زیر پرداختند که

قانون اساسی و در راستای توجه به امر مقدس استحکام خانواده و فرزندآوری و تعیین تکلیف مشمولین غایب  ۱۱۰با رعایت اصل 

سال سن که ضریب انجام وظایف مقدس سربازی تحت تاثیر تحلیل قوای جسمانی  ۳۵و باالتر از سال با اولویت افراد متأهل  ۵بیش از 

بر این اساس افراد با پرداخت مبالغ  برای آن ها امکانپذیر نیست، می توانند از طرح خرید خدمت سربازان فراری استفاده کنند که

 .مشخص شده، کارت معافیت از خدمت در زمان صلح را دریافت کنند

درصد برخوردار خواهند بود و افراد متاهل تحت  ۶۰درصد تخفیف تا سقف حداکثر  ۲۰همچنین مشموالن متاهل به ازای هر فرزند از 

 .درصدی برخوردار خواهند شد ۵۰پوشش کمیته امداد حضرت امام خمینی )ره( و سازمان بهزیستی از تخفیف 

  

 �� اطالعیه ��

ور، خرید خدمت سربازی به طور کلی لغو شده است و تنها امکان خرید خدمت سربازی طی در حال حاضر طبق قوانین جاری کش

 .شرایطی برای مشموالن خارج از کشور فراهم می باشد

https://irantahsil.org/خرید-خدمت-سربازی/
https://irantahsil.org/خرید-خدمت-سربازی/


 

 
 

 

  

  .��بر روی لینک قرمز کلیک نمایید مجازات سرباز فراری زجهت اطالع ا�� 

 1401خرید خدمت سربازی در سال 

سالگی به بعد به خود مشغول می کند. در  18جریان نظام وظیفه و سربازی از جمله مواردی است که همواره ذهن پسران را در سن 

 .خود دارند نظام وظیفه واقع، کلیه آقایان جهت تحصیل در دانشگاه یا خروج از کشور نیاز به تعیین وضعیت

https://irantahsil.org/%d9%85%d8%ac%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%aa-%d8%b3%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b2-%d9%81%d8%b1%d8%a7%d8%b1%db%8c/
https://irantahsil.org/%d9%85%d8%ac%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%aa-%d8%b3%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b2-%d9%81%d8%b1%d8%a7%d8%b1%db%8c/


 

 
 

از جمله این سواالت می توان به این موضوع  .شمولین نظام وظیفه خطور می کنداما در این میان سواالتی نیز ممکن است به ذهن م

 :اشاره کرد

 آیا امکان خرید خدمت سربازی در حال حاضر برای مشمولین وجود دارد یا این که فراخوانی در این مورد داده شده است؟ ❓

 مت سربازی چقدر است؟در صورتی که امکان خرید خدمت سربازی وجود داشته باشد قیمت خرید خد ❓

 یا قسط بندی آن وجود دارد؟ مهلت خرید خدمت سربازی تا چه زمانی است؟ سربازان فراری آیا امکان خرید خدمت  ❓

در پاسخ به این سواالت باید بگوییم ابتدا طرح خرید خدمت سربازی در راستای توجه به امر مقدس استحکام خانواده و فرزندآوری و 

سال در مجلس مورد بررسی  30فرزند و باالتر از  2لین غایب بیش از پنج سال برای افراد متأهل، دارای حداقل تعیین تکلیف مشمو

قرار گرفت که طی یک تبصره مشموالن غائب می توانستند نسبت به پرداخت جریمه نقدی اقدام کرده و کارت معافیت دریافت کنند 

 .اری، این طرح توسط نمایندگان مجلس رد شد و به نصویب نرسیداما به دلیل مبلغ باالی خرید خدمت سربازان فر

سال غیبت  8برای اولین بار دولت، قانونی را تحت عنوان جریمه غیبت خدمت سربازی برای مشموالنی که بیش از  98البته در سال 

بازی معاف شوند و کارت پایان خدمت دارند وضع کرد که بر اساس این قانون افراد می تواستند با پرداخت جریمه نقدی، از خدمت سر

 .، جریمه غیبت سربازی در برنامه بودجه کشور دیده نشد98دریافت نمایند. اما از سال 

  

 . �� بر روی لینک قرمز لینک نمایید اضافه خدمت غیبت سربازی جهت اطالع از�� 

  طرح خرید سربازی مشموالن خارج از کشور

همانطور که پیشتر نیز گفته شد اکنون تنها طرحی که می توان از آن به عنوان خرید خدمت سربازی یاد کرد مربوط به طرح خرید 

 .خارج از کشور استسربازی مشموالن 

در این طرح افراد مشمول نظام وظیفه عمومی که در خارج از کشور مقیم هستند چنانچه از زمان فراخوان آن ها به خدمت وظیفه 

توانند با پرداخت مبلغی به عنوان جریمه غیبت خدمت ، کارت معافیت سربازی خود را  سال گذشته باشد می ۵عمومی حداقل 

 .دریافت کنند

https://irantahsil.org/%d8%a7%d8%b6%d8%a7%d9%81%d9%87-%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%aa-%d8%ba%db%8c%d8%a8%d8%aa-%d8%b3%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c/
https://irantahsil.org/%d8%a7%d8%b6%d8%a7%d9%81%d9%87-%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%aa-%d8%ba%db%8c%d8%a8%d8%aa-%d8%b3%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c/


 

 
 

 

قانون اساسی  ۱۱۰والن در این طرح که به تصویب نمایندگان مجلس شورای اسالمی رسیده است می توانند با رعایت اصل مشم

هزار یورو است پرداخت نمایند تا در تردد به کشور با مشکلی مواجه نشوند. همچنین درآمد  ۱۵جریمه نقدی خود را که معادل ریالی 

 .ر خارج از کشور حمایت از سربازان مناطق مرزی و محروم صرف گرددحاصل از خرید خدمت سربازان مشمول د

 

 

 



 

 
 

 بررسی طرح خرید سربازی مشموالن خارج از کشور

و اجرای طرح ساماندهی و تعیین تکلیف مشموالن غایب خدمت وظیفه عمومی، به نوعی تبعیض محسوب با توجه به اینکه تصویب 

قانون اساسی و سیاست های کلی نظام قانون گذاری است و عالوه بر آن تاثیر الزم  ۱۱۰می شود و همچنین این طرح مغایر با اصل 

یمه ها به نفع اقشار متمول است و اقشار ضعیف توان پرداخت آن را جر وضع زیرا نرسید مجلس نمایندگان تصویب به  را نیز ندارد

 .ندارند

البته طرح غریب سربازی مشموالن خارج از کشور به طور کلی ر در شده است و طبق طرح ساماندهی و تعیین تکلیف مشموالن 

یم هستند اجازه دریافت کارت معافیت مق خارجی کشورهای  سال در ۸ از بیشتر که غایبی مشموالن به  غایب خدمت وظیفه عمومی،

 .هزار یورو می نماید ۱۵از خدمت با پرداخت همان معادل ریالی 

 ۱۴۰۱بررسی سفر مشموالن غایب خارج از کشور در سال 

توانند بعد از پایان دوران تحصیل خود )فارغ التحصیلی، انصراف یا اخراج  مشموالن غایب در حال تحصیل در کشورهای خارجی می

 .از دانشگاه(، ودیعه الزم را واریز نمایند تا بتوانند دو بار در هر سال و به مدت ماه به کشور سفر کنند

  

 �� اطالعیه ��

 .ماه باشد،یک سال محسوب می گرددغیبت سربازان مشمول به خدمت که بیشتر از شش 

  99استثناء در خرید خدمت سربازی تا سال 

اقدام به خرید  ۹۷قانون خرید خدمت سربازی لغو شد؛ تنها برای آن دسته از مشموالنی که در سال  ۱۳۹۹با عنایت به آنکه در سال 

جریمه خود را  ۱۳۹۹ سال پایان تا که را داشتند یک قسط از مبلغ خرید خود را پرداختند این فرصت ۹۸سربازی کردند و در سال 

پرداخت کرده و کارت پایان خدمت را دریافت نمایند. البته نکته قابل توجه این بود که تمامی مشموالنی که در این طرح ثبت نام 

د در اسرع وقت نسبت به کرده بودند اما نسبت به پرداخت اقساط اقدامی انجام نداده بودند، مشمول خدمت نظام وظیفه بوده و بای

 .تعیین تکلیف وضعیت خود اقدام می کردند



 

 
 

 

 . ��بر روی لینک قرمز کلیک نمایید کسری خدمت مشموالن غایب جهت اطالع از�� 

 99هزینه خرید خدمت سربازی برای مشموالن غایب تا سال 

 :به صورت زیر بود 98صیلی این افراد در قانون بودجه سال میزان مبلغ جریمه برای خرید خدمت سربازان فراری طبق مدرک تح

 میلیون تومان ۱۰مشموالن زیر دیپلم:  ��

 میلیون تومان ۱۵مشموالن دیپلم:  ��

https://irantahsil.org/%da%a9%d8%b3%d8%b1%db%8c-%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%aa-%d9%85%d8%b4%d9%85%d9%88%d9%84%d8%a7%d9%86-%d8%ba%d8%a7%db%8c%d8%a8/
https://irantahsil.org/%da%a9%d8%b3%d8%b1%db%8c-%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%aa-%d9%85%d8%b4%d9%85%d9%88%d9%84%d8%a7%d9%86-%d8%ba%d8%a7%db%8c%d8%a8/


 

 
 

 میلیون تومان ۲۰مشموالن فوق دیپلم )کاردانی(:  ��

 میلیون تومان ۲۵مشموالن لیسانس )کارشناسی(:  ��

 میلیون تومان ۳۰(: مشموالن فوق لیسانس )کارشناسی ارشد ��

 میلیون تومان ۳۵مشموالن دکترای عمومی علوم پزشکی:  ��

 میلیون تومان ۴۰مشموالن دکترای تخصصی غیر از علوم پزشکی:  ��

 میلیون تومان ۵۰مشموالن پزشکان متخصص و باالتر: تا  ��

 اخبار پیرامون طرح خرید خدمت سربازی

  ۱۴۰۱در سال سال به باال  ۳۰معافیت مشموالن متاهل  ✅

سال تصویت شود که این طرح بسیار مورد توجه مردم قرار  ۳۰در ابتدا قرار بود طرح جبرانی مجلس برای مشموالن غایب باالی 

سال، سربازان غایب و یا فراری متاهل که دارای دو فرزند بودند و بیش از سی سال سن  ۳۰گرفت. طبق طرح مشموالن غایب باالی 

ند بدون پرداخت مبلغ جریمه از خدمت سربازی معاف شوند. اما این طرح نیز همچون طرح های دیگر خرید داشتند، می توانست

سال در دستور  ۳۰خدمت سربازان فراری در مجلس به تصویب نرسید و اکنون نیز طرحی مبنی بر معافیت مشمولین متاهل باالی 

 .کار نیروهای مسلح کشور وجود ندارد

  

  .��بر روی لینک قرمز کلیک نمایید بهترین زمان پست دفترچه سربازی جهت اطالع از�� 

  اخد مالیات بیشتر از مشموالن غایب ✅

طرح دوم نمایندگان با عنوانی جدید به تازگی تصویب شده است که در آن مشمولین غایب باید مالیات بیشتری بپردازند. در این 

ته اند درصد بیشتر از مشموالنی که سربازی رف 50سالگی،  50سال سن داشته باشد تا سن  28طرح هر مشمول غایبی که بیش از 

 .سال مشمول در نظر گرفته می شوند 50تا  18مالیات پرداخت خواهند کرد. در این طرح افراد بین 

درصد است که برای سند زدن، مسافرت خارجی، اخذ گواهینامه و خدمات دیگر گرفته  50میزان پرداخت مالیات بیشتر به اندازه 

بیست میلیون تومان وثیقه نیاز باشد. این افراد بایستی سی میلیون تومان  می شود. به طور مثال، اگر برای مسافرت به خارج کشور

 .وثیقه نزد نظام وظیفه امانت بگذارند

https://irantahsil.org/%d8%a8%d9%87%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%be%d8%b3%d8%aa-%d8%af%d9%81%d8%aa%d8%b1%da%86%d9%87-%d8%b3%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c/
https://irantahsil.org/%d8%a8%d9%87%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%be%d8%b3%d8%aa-%d8%af%d9%81%d8%aa%d8%b1%da%86%d9%87-%d8%b3%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c/


 

 
 

 .اما این طح نیز تنها در حد پیشنهاد باقی ماند و هنوز به تصویب نمایندگان مجلس نرسیده و اجرایی نشده است

 

 . ��بر روی لینک قرمز کلیک نمایید های عجیب سربازیمعافیت  جهت اطالع از�� 

  

 �� پادکست صوتی مقاله

[audio mp3="https://irantahsil.org/wp-content/uploads/2021/09/18.mp3"][/audio] 

https://irantahsil.org/%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%81%db%8c%d8%aa%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b9%d8%ac%db%8c%d8%a8-%d8%b3%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c/


 

 
 

 �� خالصه مطلب

این مقاله به طور کامل در مورد بسیاری از افراد ممکن است نتوانند به دالیل مختلفی برای خدمت سربازی اقدام کنند. بنابراین در 

 .توضیح دادیم و قوانین جدید خرید خدمت سربازان فراری را نیز بررسی کردیم ۱۴۰۱خرید خدمت سربازی در سال 

طی اطالعیه های جدید ذکر شده در این مقاله طرح پیشنهادی خرید خدمت به طور کلی لغو شده است اکنون امکان خرید سربازی 

سال در کشورهای خارجی سکونت داشته باشند و مبلغ جریمه خود را  ۸ج از کشور فراهم می باشد که بیشتر از برای مشموالن خار

 .پرداخت کنند

 .نیز استثنایی وجود داشت که در متن مقاله به طور کامل آن را توضیح دادیم ۹۹البته در خصوص خرید خدمت سربازی تا سال 

 .خدمت سربازان فراری را برای اطالع شما عزیزان بیان نمودیمدر آخر نیز اخبار مربوط به طرح خرید 

مطالعه این مقاله برای شما مفید واقع شده باشد. شما همراهان گرامی چنانچه در خصوص خرید خدمت سربازی، اخذ امریه، شرایط 

رار نمایید یا سوال خود را به صورت برق ارتباط ما مشاوران با توانید می دارید سوالی  معافیت یا کسری مدت اعزام به خدمت و...
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