
ها است و در بسیاری مواقع ، ساختار اصلی خدمت سربازی مانند گزینش دانشگاهجذب بازیکن سرباز در تیم های فوتبال

توان به طالب های میشود، برخی از این گروههای اجتماعی به صورت متفاوت انجام میبرای بسیاری از اقشار و یا گروه

 .حوزه علمیه، نخبگان و ورزشکاران اشاره کرد

 های قهرمانی و ورزشی بهها به علت اینکه افراد از سنین نوجوانی در میدانخدمت سربازی ورزشکاران به ویژه فوتبالیست

ه ایی داشته باشند ببرند و با قبول کردن این دوری دو ساله ممکن است شانس کمی برای بازگشت به میادین حرفهسر می

 .باز ورزشکار انجام خواهند دادهمین سبب خدمت سربازی خود را به صورت سر

این اتفاق ممکن است به این دلیل انجام شود که ورزشکاران در سطح قهرمانی در مدت مشخصی قادر باشند تا به فعالیت 

 .ایی خود ادامه دهندورزشی خود طبق برنامه ریزی خاصی به صورت پیوسته و حرفه

  

 .سالگی مشمول خدمت سربازی خواهند شد۳۰ان بعد از پوش سالگی و ملی۲۸ورزشکاران لیگ برتر، بعد از 

  

  

 چگونه سرباز فوتبالیست شویم؟
  

هایی است که اخبار و حواشی بسیار زیادی دارد و اظهار نطرهای ترین بحثخدمت سربازی بازیکنان فوتبال یکی از مهم

 .شودزیادی در این باره منشتر می

ن مصوبه اعالم کرده است، ورزشکاران سه رشته والیبال، فوتبال و بسکتبال ستاد نیروهای مسلح ورزشکاران، طبق آخری

سالگی قادر خواهند بود از  30سالگی و در صورت حضور در تیم ملی تا  28در صورت بازی در لیگ برتر تا سن 

 .معافیت موقت سربازی خود استفاده کنند

رفته شده است که در سطح نخست ورزش کشور فعالیت این قانون برای رفع مشکل خدمت سربازی ورزشکاران در نظر گ

ها تاثیر زیادی دارد. این گروه از ورزشکاران قادر هستند تا ایی آندارند و دوری از میادین اصلی ورزش در شرایط حرفه

و خدمت های سربازی به ورزش خود ادامه داده سالگی بدون اینکه به دانشگاه بروند با استفاده از سایر معافیت 28سن 

 .سربازی خود را به تاریخ دیگری موکول کنند

  

 .مراجعه کنند سایت ایران تحصیلبه  بیمه سربازی رایگان شرایطتوانند برای آشنایی با افراد می
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 آیا معافیت سربازی ورزشکاران حقیقت دارد؟

  

مند ایی است که فقط افراد شایسته قادر هستند از این معافیت بهرهشرایط معافیت سربازی برای قهرمانان ورزشی به گونه

 .شوند

هایی از سوی ستاد نیروهای مسلح در نظر برای مشموالن ورزشکار با شرایط خاص سهمیهبدین صورت که در این طرح 

 .شود و این شرایط برای کلیه ورزشکاران به صورت یکسان استگرفته می

همانطور که پیش از این اشاره کردیم، در طرح مذکور بازیکنان فوتبال هم شامل این خدمت هستند و صرفا زمان اعزام این 

 .نسبت به سایر افراد مشمول تغییراتی خواهد داشتاشخاص 

در این بین بازیکنانی که ملی پوش بوده و یا با درخواست سرمربی تیم ملی موردنیاز هستند، ممکن است به عنوان نخبه به 

 .صورت دائمی یا موقت از خدمت معاف شوند

 های معتبر همچون کسب مدالسب موفقییت در تورنمنتهرچند این مورد نیز به تایید نیروهای مسلح نیاز دارد و صرفا به ک

 .قهرمانی نیاز دارند

  



 شرایط سربازی فوتبالی یا ورزشکاری

  

 رتبه های اول تا سوم بازی های المپیک 
 رتبه های اول تا سوم بازی های پارالمپیک 
 رتبه های اول تا سوم در رقابت های جهانی و آسیایی 
 جام جهانی فوتبال، بسکتبال و والیبالمقام اول تا سوم مسابقه های  
 فرزندان قهرمانان پاراالمپیک 

  

 .منتشر شده است برای کسب اطالعت بیشتر کلیک کنید رشته دانشگاهی 10فراخوان جذب سرباز از 

  

ها وجود دارند فقط موارد خاصی هستند که های ورزشی که در این رقابتهمانطور که در باال به آن اشاره کردیم در رشته

 .ل، فوتبال و بسکتبال در نظر گرفته شده استهای جهانی والیبابرای رقابت

شود متشکل از مواردی همچون تکواندو، تنیس، دو و سال یک بار برگذار می 4هایی که به المپیک مربوط است و هر رشته

 .است… میدانی، فوتبال، قایقرانی، وزنه برداری و

ها فعال هستند در صورت کسب مدال ر این رشتهاشخاصی که د  رسد،رشته می 25ها به صورت کلی به تعداد این رشته

قادر خواهند بود تا زمانی که برای این ورزشکاران در نظر گرفته شده استفاده کنند و معافیت خدمت سربازی خود را 

 .دریافت کنند

غیره فعال   رشته ورزشی همچون تیر و کمان، اسکی، بسکتبال و 25یکی از فرزندان قهرمانان پارالمپیک جهانی که در 

اند، با معرفی وزارت ورزش و جوانان و همچنین موافقت هستند و عنواین متعددی مانند اول، دوم و سوم را بدست آورده

 .ستاد کل نیروهای مسلح برای انجام دوره خدمت نظام وظیفه معاف شد

ه یکی از فرزندان و نه فقط ایی که از سوی نیروهای مسلح در خصوص معافیت اعالم شده است، فقط ببراساس اطالعیه

 .شودصرفا برای تک تک افراد استفاده می

 .ها غیرمجاز شودشود تا معافیت سایر فرزندان آنلذا کسب عناوین متعدد برای قرمانان پاراالمپیک سبب می

  

 .مدت خدمت سربازی ورزشکاران تفاوتی با سربازان عادی نداشته و این مدت زمان یکسان می باشد
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 جذب سرباز فوتبالیست

  

های مشمول غایب مجوز بازی صادر نشد. پ از اینکه به به فوتبالیسترئیس سازمان تربیت بدنی ستادکل نیروهای مسلح 

 .استمشروط به درخواست کتبی فدراسیون فوتبال از ستادکل گفت: جذب بازیکنان فوتبال مشمول سربازی 

  

 تیم های خدمت سربازی

  

ان به توتوانند این افراد را جذب کنند که میها و ورزشکاران مشمول خدمت سربازی میا نظامی برای فوتبالیستهمعوال تیم

 .باشگاه تراکتورسازی اشاره کرد

 گذراندن خدمت سربازی در تیم فوتبال

باشد و به ارند میشهر محل خدمت بازیکنان فوتبال، مانند سایر افرادی که از محل خدمت خود پیش از اعالم اطالعی ند

 .شودتر مشخص میپایین های نظامی لیگ برتر و دستهواسطه ستاد نیروهای مسلح طبق نیازهای تیم



های نظامی برای جذب بازیکن سرباز، ظرفین مشخصی دارند و این امر برای هر فصل تغییراتی خواهد هریک از تیم

 .داشت

  

توانید به افراد فعال در این زمینه مراجعه کنید در صورتی که قصد دارید با شرایط می مشاوره معافیت سربازیبرای کسب 

 .یک کنیدو نحوه ثبت نام در این مشاوره بیشتر بدانید کل

  

 محل و شرایط انجام خدمت بازیکنان فوتبال

  

بازیکنان فوتبال شاغل در سطح اول فوتبال کشور پس از اینکه مدت معافیت به اتمام رسید، باید مدارک خود را که متشکل 

داده و پس از انجام دوه آموزشی فصل جدید لیگ + 10پلیس است به تحویل … از مدارک تحصیلی، معافیت ایثارگری و 

 .سال انجام خواهند داد 2های پایین به مدت های نظامی لیگ برتر و یا دستهورزشی را در یکی از تیم

خوب است بدانید که مدت خدمت سربازی ورزشکاران با سربازان عادی تفاوتی ندارد و برای هر دو دسته زمان یکسان 

 .است

ها در لیگ وجود دارد. این گذاری های جدید در خصوص بازیکنان سرباز، تاثیرات زیادی در نقل و انتقاالت آنقانونبا 

 .های نظامی کم بضاعت استمسئله در واقع به سود باشگاه

  

 اخبار پیرامون جذب بازیکن سرباز در تیم های فوتبال

 سرباز و دانشجو داریم ۱۱در ترکیب تیم ملی   

م ملی تی»ستیلی در جمع خبرنگاران در مورد آخرین وضعیت تیم ملی فوتبال در مقابل تیم کانادا پرداخت و افزود: حمید ا

کنیم. سفارت کانادا در آنکارا به مشکالتی دارد که از صبح امروز بحث خروج از کشور برخی از بازیکنان را پیگیری می

 «.ن شهر نرویم ویزای تیم ملی صادر نخواهد شدما زمانی را داده است که اگر در آن تاریخ به ای

 دعوت کاپیتان استقالل از دو بازیکن سرباز برای حضور در جشن قهرمانی 

سید حسین حسینی سنگربان و کاپیتان دوم آبی پوشان به واسطه دو پیام جداگانه از سیاوش یزدانی و حسین مرادمند که دو 

رغم میل باطنی شان برای اعزام به خدمت سربازی از این تیم جدا شدند، برای بودند و در میانه فصل علی  مدافع این تیم

 .حضور در جشن قهرمانی دعوت کرد

 تکلیف دو بازیکن جنجالی استقالل روشن شد 

مداقع میانی نیم فصل اول استقالل، محمد حسین مرادمند نیم فصل اول استقالل که جایگاه ثابتی نیز در این تیم داشت، با 

 .ماهه خود را دریافت کنند 18اند تا با استفاده از نامه تاییدیه معافیت اند توانستهدر ایشان که در جبهه خدمت کردهحضور پ
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 خالصه مطلب

های ورزشی در قالب صورت یا خدمت سربازی فوتبال مانند بسیای از رشته جذب بازیکن سرباز در تیم های فوتبال

های پایین های نظامی سطح اول ورزشی و یا در صورت لزوم سطحگیرد و افراد پس از دوره آموزشی به یکی از تیممی

 .شوندمنتقل می

گیرد و این افراد بدوت این معافیت خاصی میدر این بین شرایط اعزام ورزشکاران فوتبالیست با شرایطی متفاوت صورت 

 .شوندسالگی از اعرام به خدمتن معاف می 28داشته باشند تا سن 

 .سالگی است که از قابلیت تمدید ندارند 30این مسئله برا تمامی بازیکنان ملی تا سن 
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