
 

 
 

خدمت سربازی و معافیت از آن یکی از اصلی ترین مشغله های ذهنی جوانان است. به علت این که وارد شدن به بازار کار، 

بیمه شدن، خروج از کشور و بسیاری از فعالیت های دیگر به معافیت نظام وظیفه یا کارت پایان خدمت سربازی احتیاج  

معافیت   .خدمت سربازی به دنبال این هستند که بتوانند از خدمت نظام وظیفه سربازی معاف شونددارد، تمامی مشموالن 

 .یکی از انواع معافیت هایی است که امکان دارد شما دارای شرایط بهره مندی از آن باشید کفالت سه خواهری 

وجود دارد. در قانون جدید انواع معافیت در قوانین نظام وظیفه عمومی، معافیت های گوناگونی برای مشموالن نظام وظیفه 

های سربازی، معافیت کفالت سه خواهری نیز ذکر شده است. این نوع معافیت دارای شرایط و ضوابط خاصی است. در  

 .ادامه در رابطه با قوانین و شرایط معافیت خدمت سربازی سه خواهری توضیحاتی ارائه خواهیم داد. با ما همراه باشید

  

 فالت سه خواهری معافیت ک
خبر خوب برای پسرانی که دارای سه خواهر می باشند، این است که این امکان را دارند تحت شرایطی که در ادامه ذکر  

خواهیم کرد، از خدمت سربازی معاف شوند. یکی از دالیل معافیت به دلیل داشتن سه خواهر این است که شاید شرایط  

ی نباشد که بتوانند به خدمت سربازی بروند. در چنین شرایطی اغلب اوقات پسری زندگی این دسته از مشموالن به صورت

در خانواده مسئولیت گذران امورات خانواده را بر عهده دارد. به همین دلیل گرفتن معافیت کفالت برای این شخص حائز  

  .اهمیت است

ایی که دارای سه خواهر می باشند، در نظر  مطابق با اعالم نظام وظیفه عمومی، معافیت سربازی جدیدی برای تک پسره

گرفته شده است. این نوع معافیت کفالت را معافیت سربازی از طریق سه خواهر می نامند. معافیت کفالت سه خواهری زیر  

مجموعه معافیت کفالت سربازی قرار می گیرد، چرا که فرد مشمول، مسئولیت و وظیفه کمک به خانواده را دارد. زمانی که  

د مشمول دارای سه خواهر باشد، با برخورداری از شرایطی که در ادامه خواهیم گفت، می تواند از معافیت سه خواهری  فر

  .بهره مند شده و از خدمت سربازی معاف گردد. اما ابتدا معافیت کفالت و انواع آن را بررسی خواهیم کرد



 

 
 

 

  

 اطالعیه 

تواند به خدمت سربازی برود. به همین دلیل در قانون نظام وظیفه نوعی معافیت به دلیل نگهداری از اعضای خانواده نمی 

 .تحت عنوان معافیت کفالت در نظر گرفته شده است. معافیت سه خواهری نیز زیر مجموعه معافیت کفالت می باشد 

  

  

 معافیت کفالت سربازی 
معافیت کفالت به آن عده از مشموالنی تعلق می گیرد که سرپرست خانوار به شمار می آیند. از انواع معافیت کفالت می توان  

به معافیت کفالت پدر و مادر، معافیت کفالت خواهر و برادر، معافیت کفالت پدر بزرگ یا مادر بزرگ و... اشاره نمود.  



 

 
 

شرایط و ضوابط خاصی است که در مواردی از آن ها مشمول باید فاقد غیبت دریافت هر یک از این معافیت ها دارای 

 .سربازی باشد

کفالت به معنای سرپرستی شخصی دیگر را عهده دار شدن یا کفیل کسی شدن می باشد و معافیت کفالت یکی از انواع  

ز تسهیالت مربوط به آن استفاده معافیت های سربازی است که مشموالن این امکان را دارند که در صورت داشتن شرایط ا

نمایند. در مجموع معافیت های سربازی دو نوع اند؛ موقت و دائم. بر همین اساس برخی از معافیت های کفالت سربازی 

 .جزو معافیت های دائم هستند و برخی دیگر از جمله معافیت های موقت سربازی به شمار می آیند

سالگی و اعزام به خدمت سربازی قرار دارند، با شرایط و انواع معافیت    18مام جهت آشنا شدن افرادی که در آستانه ات

کفالت در ادامه قصد داریم شرایط خاصی که سازمان نظام وظیفه عمومی ناجا برای هر یک از معافیت های کفالت، اعم از  

  .ه است را بررسی کنیممعافیت کفالت پدر، مادر، برادر، خواهر، پدربزرگ، مادربزرگ، فرزند صغیر اعالم کرد

  

 . لینک کلیک کنیدبر روی  تبدیل معافیت پزشکی به کفالتبرای اطالع از 

  

 معافیت کفالت و انواع آن 
معافیت کفالت نظام وظیفه شکلی از معافیت است که مشموالن به واسطه پدر، مادر، خواهر، برادر و پدر بزرگ یا مادر  

  بزرگ خود از انجام خدمت سربازی معاف خواهند شد. البته برای دریافت این نوع از معافیت، مشموالن باید برخوردار از

شرایط معافیت کفالت سربازی باشند. بنابراین مانند سایر معافیت ها، این معافیت هم دارای شرایط خاصی است و به راحتی 

 .نمی توان آن را دریافت نمود

قوانین مربوط به معافیت های خدمت سربازی هر ساله تغییر می کند. به همین جهت الزم است که قبل از هر گونه اقدامی  

معافیت از قوانین به روز سازمان نظام وظیفه عمومی ناجا مطلع باشید. در جدول زیر انواع معافیت کفالت   جهت دریافت

و در ادامه به شرایط معافیت سربازی پرداخته خواهد شد. این شرایط، از جمله شرایطی    خدمت سربازی دسته بندی شده اند

 .مشموالن وضع کرده است است که به تازگی سازمان نظام وظیفه عمومی ناجا برای 

  

 انواع معافیت کفالت ردیف 
 سال 75پدر و پدربزرگ دارای سن باالی  1
 سال، ولی نیازمند مراقبت فرزند  75پدر دارای سن کمتر از  2
 مادر فاقد همسر 3
 خواهر فاقد همسر، فرزند و پدر 4

https://irantahsil.org/%d8%aa%d8%a8%d8%af%db%8c%d9%84-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%81%db%8c%d8%aa-%d9%be%d8%b2%d8%b4%da%a9%db%8c-%d8%a8%d9%87-%da%a9%d9%81%d8%a7%d9%84%d8%aa/


 

 
 

 .سال سن داشته باشد 18برادر صغیری که کمتر از  5
 سال فاقد همسر، شغل پدر و نیازمند مراقبت برادر  18دارای سن باالی برادر  6
 (معافیت جد )پدربزرگ فاقد همسر و فرزند و نیازمند مراقبت 7
 (معافیت جد )مادربزرگ پدری یا مادری فاقد همسر و فرزند 8
 معافیت فرزند صغیر مشمول  9

 معافیت فوت پدر یا برادر مشمول در زمان خدمت  10
 (معافیت برادر حین خدمت مشمول )دو برادر به طور همزمان خدمت کنند  11

  

 اطالعیه 

افراد مشمول خدمت سربازی، در حین خدمت نیز می توانند معافیت تحصیلی دریافت نمایند. این نوع از معافیت که ایست  

تحصیل دارند و یا دچار بیماری شده اند تعلق  خدمت سربازی نام دارد، به مشموالنی که در حین خدمت سربازی قصد ادامه 

  .می گیرد

  

 شرایط معافیت کفالت سربازی 
برای دریافت هر کدام از معافیت های کفالت سربازی باید از شرایط خاصی برخوردار بود که در بخش های بعدی به طور  

، اما به طور کلی شرایط دریافت  کامل بررسی شده است. هر یک از معافیت های کفالت دارای شرایط ویژه ای هستند

 :معافیت کفالت به شرح زیر می باشد

 .فرد مشمول یگانه فرزند ذکور مراقب یا نگهدارنده پدر نیازمند مراقبت که قادر به اداره امور خود نباشد •
 .فرد مشمول یگانه مراقب یا نگهدارنده مادر فاقد شوهر باشد  •
 .مسر و فرزند ذکور غیر محجورتنها برادر تنی سرپرست خواهر فاقد پدر، ه •
 .تنها برادر سرپرست برادر کبیر نیازمند مراقب و فاقد پدر و همسر و فرزند ذکور غیر محجور و فاقد شغل  •
 .یگانه سرپرست برادر کمتر از هجده سال تمام •
 .یگانه نوه ذکور مراقب یا نگهدارنده جد فاقد فرزند یا جده فاقد شوهر و فرزند •
فوت نموده و از او دارای فرزند صغیر بوده مادامی که ازدواج مجدد نکرده است و یا  مشمولی که همسرش  •

 .همسری دارد که بعد از ازدواج معلول شده و نیازمند مراقبت باشد
یکی از فرزندان پسر سربازی که در حین خدمت نظام وظیفه سربازی فوت کند و یا یکی از فرزندان ذکور  •

 .خانواده در حین انجام خدمت سربازی فوت کرده باشدای که یک فرزند آن خانواده



 

 
 

 

  

 اطالعیه 

انواع معافیت خدمت سربازی تنها شامل معافیت کفالت نیست، بلکه به طور کلی انواع معافیت های سربازی به دو بخش کلی  

شرایط خود می توانند از انواع  که شامل معافیت های موقت و دائم است تقسیم می شوند که مشموالن نظام وظیفه بسته به  

 .معافیت های پزشکی، ایثارگران، کفالت، تحصیلی و... برخوردار شوند

  

  

  معافیت کفالت خواهر



 

 
 

معافیت کفالت خواهر و برادر نیز مانند سایر معافیت ها از جمله کفالت مادر و پدر دارای شرایط خاصی است که فرد  

گاه باشد. شرط اصلی معافیت کفالت خواهر این است که خواهر مشمول هیچ سرپرستی مشمول باید قبل از هر اقدامی از آن آ

 :نداشته باشد. در ادامه شرایط مربوط به معافیت کفالت خواهر شرح داده شده که الزم است به آن دقت کنید

سال   18تر از  مشمول دارای برادر دیگری کوچک خواهر خود باشد. البته اگر خواهر مشمول باید تنها برادر تنی •

 .سال می تواند از این تسهیالت استفاده کند 18باشد، باز هم مشمول باالی 
 .مشمول طالق گرفته باشند مادر  و پدر مشمول فوت کرده باشد، یا  پدر خواهر •
 .خواهر مشمول فاقد همسر باشد، یعنی یا ازدواج نکرده باشد، یا طالق گرفته باشد و یا همسر وی فوت کرده باشد  •
 .مشمول نباید فرزند پسر سالم داشته باشد واهرخ  •
مشمول در هر یک از دو دسته، به   برادر به دو دسته تقسیم می شود. قرار گرفتن معافیت پدر معافیت برادر، مانند •

 .منزله معافیت مشمول می باشد 
وب می شود.  باشد، مشمول سرپرست وی محس پدر سال سن داشته باشد و فاقد 18مشمول کمتر از  برادر اگر •

 .صغیر باشد برادر سرپرستی مشمول این است که تنها  شرط البته
دریافت معافیت   سال باشد، ولی نیاز به مراقبت داشته باشد، امکان  18مشمول دارای سن باالی  برادر اگر •

 .باشد پدر وناتوان باید فاقد همسر، فرزند  برادر معافیت کفالت، برای مشمول وجود دارد. در این دسته از سربازی

  

 اطالعیه 

افراد مشمولی که به عنوان سرپرست خانواده و تک پسر خانواده به شمار می آیند، می توانند تحت شرایط خاصی اقدام به 

 .دریافت معافیت تک فرزندی نمایند. معافیت تک فرزندی جزو معافیت کفالت سربازی است

  

  

   سواالت کمیسیون معافیت کفالت خواهر 
گاهاً مشموالنی که درخواست معافیت های کفالت را دارند، سواالت زیادی در خصوص کمیسیون معافیت کفالت برادر یا 

(  ۲۴خواهر دارند. این کمیسیون مرجعی است که رای نهایی وضعیت نظام وظیفه را صادر خواهد کرد. بر اساس ماده )

وضع کسانی که می خواهند کفالت خواهر یا برادرشان را بر عهده قانون خدمت وظیفه عمومی، کمیسیون معافیت کفالت به  

ها رسیدگی خواهد کرد. افراد زیر اعضای این کمیسیون را تشکیل می دهند و   بگیرند، در مراکز شهرستان ها و بخش

 :مدارک و مستندات شما در نهایت در جلسه این کمیسیون بررسی می شود

 .بخشدار محل یا نماینده او •
 .ازمان وظیفه عمومی محل یا نماینده اورییس س •
 .نماینده دادستان شهرستان و در صورت نبودن دادسرا و وجود دادگاه صلح نماینده دادگاه •



 

 
 

 .یک نفر از نمایندگان شورای اسالمی شهرستان یا شورای اسالمی بخش یا شهر به معرفی شورای مربوطه •

 

  

 ۱۴۰۱آشنایی با معافیت کفالت سه خواهری در سال 
طبق اعالم ستاد نیروهای مسلح افراد مشمول خدمت سربازی که به عنوان تنها پسر خانواده خود به حساب می آیند و دارای 

سه خواهر باشند، می توانند از معافیت کفالت سه خواهری بهره مند شوند. این معافیت برای مشمولینی است که سرپرست  

و به علت جایگاه و نقش سرپرستی و مسئولیتی که در تأمین مخارج سه خواهر  خانواده خود را )پدر( از دست داده باشند 

 .تنی خود دارند، امکان اعزام به خدمت برای آنها فراهم نیست

نکته قابل توجه در این میان تحت پوشش قرار داشتن خانواده مشمول زیر نظر کمیته امداد و بهزیستی است، زیرا این 

سرپرست و کم بضاعت بوده و یکی از راه های اثبات این امر، تحت پوشش قرار گرفتن   معافیت مختص خانواده های بی

 .اعضای خانواده مشمول خدمت سربازی است 



 

 
 

اگر فرد از شرایط معافیت کفالت سه خواهری برخوردار باشد، اما از جمله مدد جویان کمیته امداد و یا بهزیستی نباشند، این 

ست و اعالم وضعیت خانوادگی خود، در نزدیک ترین محل نسبت به خانه محل سکونت خود  امکان را دارد تا با ثبت درخوا

 .اعزام شده و خدمت خود را انجام دهد

  

 . بر روی لینک کلیک نمایید ابطال کارت معافیت پزشکیبرای اطالع از شرایط 

  

  

 می گیرد؟ معافیت کفالت سه خواهری به چه کسانی تعلق 

 .مشمول تک فرزند پسر خانواده باشد
 .مشمول دارای سه خواهر باشد و هر سه خواهر در زمان درخواست معافیت در قید حیات باشند

 .فرد مشمول و خانواده او تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی باشد
 .فرد مشمول فاقد غیبت نظام وظیفه باشد

  

  

 ۱۴۰۱مراحل دریافت معافیت کفالت سه خواهری در سال  
افراد مشمول در صورت برخورداری از شرایط مورد نیاز دریافت معافیت، این امکان را دارند که نسبت به انجام مراحل  

 :زیر اقدام کنند

 مراجعه به کمیته امداد یا بهزیستی به منظور تأیید فرم های مربوطه •
 ۱۰+مراجعه به به دفاتر پلیس •
 دریافت فرم معافیت کفالت سه خواهر  •
 … تکمیل فرم های مربوط به درخواست معافیت و الصاق مدارک مورد نیاز مانند استشهادیه و  •
 دریافت رای نهایی کمیته پزشکی نظام وظیفه  •

https://irantahsil.org/%d8%a7%d8%a8%d8%b7%d8%a7%d9%84-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%81%db%8c%d8%aa-%d9%be%d8%b2%d8%b4%da%a9%db%8c/


 

 
 

 

 اطالعیه 

یا بهزیستی بوده و امکان شرط اصلی رسیدگی به این نوع از معافیت، تحت پوشش بودن فرد مشمول زیر نظر کمیته امداد و 

 .دریافت این معافیت برای سربازان غایب وجود ندارد

  

  

 تأثیر ازدواج خواهران مشمول بر معافیت سربازی 
تأهل خواهران فرد مشمول و یا حتی مطلقه بودن خواهران مانعی برای دریافت معافیت کفالت توسط مشمول محسوب نشده  

 .و معافیت به او تعلق خواهد گرفت



 

 
 

فقط باید در نظر داشت جهت کسب این نوع معافیت برای هر سه خواهر، مشمول باید در قید حیات بوده و فرد فاقد غیبت 

سربازی در دفترچه خود باشد، چرا که بهره گیری از معافیت کفالت سه خواهری برای سربازان غایب امکان پذیر نبوده و  

 .خواست وی بود تلقی خواهد شد به بیانی دیگر، غیبت مشمول مانع رسیدگی به در

  

 امکان دریافت معافیت کفالت خواهر در زمان حیات پدر 
عالوه بر موارد فوق، امکان دریافت معافیت خدمت برای افرادی که دارای سه خواهر بوده و پدر آنها در قید حیات است،  

یماری و یا معلولیت خاصی به تشخیص  نیز وجود دارد. این امر در صورتی امکان پذیر است که پدر مشمول به دلیل ب

شورای پزشکی فاقد صالحیت برای سرپرستی تشخیص داده شود و در نتیجه فرد مشمول مسئولیت مراقبت یا سرپرستی 

 .خانواده خود را عهده دار باشد، معافیت دائم به او داده خواهد شد

عیت جسمانی آن شخص مالک رسیدگی نبوده و تحت  الزم به ذکر است در این مورد برخالف معافیت کفالت پدر، صرفاً وض

پوشش بودن وی یا مادر مشمول در کمیته امداد یا بهزیستی شرط مهم و اصلی رسیدگی است. اما تعیین وضعیت پدر مشمول  

 .جهت سرپرستی خانواده در نهایت به نظر شورای پزشکی نظام وظیفه بستگی دارد



 

 
 

 

  

 برادر ناتنی دریافت معافیت کفالت توسط 

اگر فرد مشمول نسبت به سه خواهر خود برادر ناتنی به حساب آید، مطابق قانون امکان دریافت معافیت را نداشته و استفاده  

 .از معافیت کفالت سه خواهری تنها برای برادر تنی برادر امکان پذیر است

  

 تأثیر وجود مادر برای دریافت کفالت سه خواهری 

توان به ادعای کفالت خواهر فاقد پدر و همسر و فرزند رسیدگی نمود و وجود مادر مانع رسیدگی   میعلی رغم وجود مادر 

 .این امر نخواهد بود

  



 

 
 

 . بر روی لینک کلیک کنید راه برای اخذ معافیت   36برای اطالع از

  

  

 سایر قوانین و شرایط معافیت کفالت سه خواهری 
سال باشد.)مشمول اصال نباید  ۱۸فرد مشمول باید تنها پسر خانواده بوده و فاقد هرگونه برادر بیشتر یا کمتر از  •

 (برادر داشته باشد
وجود برادران غایب مفقوداالثر یا در حبس مانع بهره مندی مشمول از معافیت است )و به او معافیت تعلق نمي   •

 (.گیرد
تأهل )ازدواج كرده( یا مطلقه بودن )طالق گرفته( خواهران مانع معافیت مشمول نمی باشد )معافیت به او تعلق مي   •

 (.یردگ
در این معافیت غیبت مشمول مانع رسیدگی به درخواست وی بوده )غیبت مشكل دارد ( اما در صورت فوت یا  •

 .معلولیت فرد معاف شده پسر متولد شده دیگر نمی تواند از این معافیت استفاده نماید
 .ر قید حیات باشنددر زمان درخواست و رسیدگی به این معافیت حداقل می بایست سه نفر ازخواهران مشمول د •
در شرایطی که پدر در قید حیات باشد، وضعیت جسمانی وی مالک رسیدگی نبوده و صرفا تحت پوشش بودن وی   •

یا مادر مشمول در کمیته امداد یا بهزیستی شرط اصلی رسیدگی می باشد )پدر یا مادر حتما باید تحت پوشش كمیته  

 (.و یا بهزیستي باشند
این معافیت در صورتی که خواهران از طریق پدر یا مادر با مشمول دارای رابطه نسبی   استفاده برادر ناتنی از •

 (.باشند بالمانع است )باید یا از پدر و یا از مادر یكي باشند

https://irantahsil.org/36-%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%ae%d8%b0-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%81%db%8c%d8%aa/


 

 
 

 

 اطالعیه 

ز این اگر مشمولین شرایط معافیت سه خواهری را داشته باشند، ولی از جمله مدد جویان کمیته امداد و یا بهزیستی نباشند، نی

 .امکان را دارند که در نزدیک ترین محل نسبت به خانه ی محل سکونت خود اعزام شده و خدمت کنند 

  

 نکات مهم برای معافیت سربازی سه خواهری 
 .خواهری است ۳وجود برادران مفقود االثر یا در حبس مانع بهره مندی مشمول از معافیت  •
 .متأهل هم باشد باز مانعی برای اخذ معافیت سربازی سه خواهری نیست با توجه به قانون اگر خواهر فرد مشمول  •
 .هنگامی که فرد مشمول درخواست رسیدگی به این معافیت را می دهد باید هر سه خواهر در قید حیات باشند •
د از با توجه به قانون مشموالنی که پدر و مادرشان در قید حیات هستند و دارای سه خواهر می باشند هم می توانن •

 .خواهری بهره مند شوند. فقط به شرطی که تحت پوشش کمیته امداد یا بهزیستی باشند ۳معافیت سربازی 



 

 
 

چنانچه فرد مشمول برادر ناتنی است باید خواهران او از طریق پدر یا مادر با مشمول دارای رابطه نسبی باشند تا  •

 .مشمول بتواند از معافیت کفالت سه خواهری استفاده کند

  

 مشاوره معافیت کفالت سه خواهری 
شرایط دریافت معافیت مشموالن سربازی در سال های اخیر به یکی از پر مخاطب ترین اخبار مربوط به خدمت نظام وظیفه  

تبدیل شده است. نحوه دریافت معافیت کفالت، کسری خدمت و یا حتی معاف از رزم، در حال حاضر برای مشمولین بسیاری  

 .و سواالت زیادی در این مورد به گوش مشاوران ما می رسد  حائز اهمیت بوده 

قوانین نظام وظیفه ممکن است در گذر زمان تغییر نماید. یکی از راه هایی که افراد با استفاده از آن می توانند واجد شرایط 

در دسته موارد خاص  دریافت کارت معافیت سربازی شوند، معافیت از طریق کفالت سه خواهری می باشد. معافیت نامبرده 

معافیت های سربازی قرار دارد و موضوع مهمی که در رابطه با این معافیت می بایست در نظر گرفته شود، وضعیتی است  

 .که مشمول عالوه بر شرط سه خواهری باید از آن برخوردار باشد

از مشاورین کارآزموده ما در آکادمی   چنانچه به دنبال راهکاری برای معافیت از سربازی هستید، می توانید در این زمینه

ایران تحصیل کمک بگیرید. مشاوران ما آماده هستند تا با ارائه مشاوره آنالین و حضوری شما را برای اخذ هرچه سریع تر 

  .معافیت کفالت سه خواهری یاری نمایند



 

 
 

 
  

  جدیدترین اخبار پیرامون معافیت 

 اعالم شدشرایط و ضوابط دریافت کسری سربازی 

از خدمت مقدس سربازی و راه قانونی برای بهره مندی  کسری سربازی درپی دریافت خدمت  تعداد قابل توجهی از مشموالن

 .از این ظرفیت هستند

های  رسد، طبق ابالغیه ستاد کل نیرومشموالنی که سابقه ایثارگری والدین آنان به حد نصاب معافیت از خدمت سربازی نمی

 .مند شوندتوانند طبق شرایط و ضوابطی از کسر خدمت بهرهمی ۱۳۹۸/۰۲/۲۸مسلح مورخ 

  

 شرایط معافیت از خدمت سربازی مشمولین مقیم خارج از کشور تعیین شد



 

 
 

 .را تعیین کردند کشور سربازی مشمولین مقیم خارج از خدمت نمایندگان مجلس شرایط معافیت از

در جریان بررسی   اسفند( قوه مقننه و  ۱۴در نشست علنی نوبت صبح امروز )شنبه،  به گزارش مشرق، نمایندگان مجلس

 .ماده واحده این الیحه موافقت کردند ۱۰ تبصره (۳)  الحاقی کل کشور، با بند ۱۴۰۱بخش درآمدی الیحه بودجه سال 

عمومی مقیم خارج از کشور که حداقل پنج سال از زمان   وظیفه آمده است؛ مشمولین نظام ۱۰تبصره ( ۳در بند الحاقی )

قانون اساسی می توانند با پرداخت  ( ۱۱۰فراخوان آنها به خدمت وظیفه عمومی گذشته باشد، با رعایت اصل یکصد و دهم )

 .معادل ریالی پانزده هزار تومان

ی فرزند از مادر ایرانی از بیست و پنج درصد  یورو کارت معافیت از خدمت سربازی دریافت کنند. سربازان متاهل دارا

 .تخفیف برخوردار می شوند( ۲۵%)

  

 خالصه مطالب

یکی از شرایطی که مطابق آن فرد مشمول خدمت سربازی می تواند کارت معافیت خدمت سربازی را دریافت نماید، 

سال اگر به عنوان تک پسر دارای سه   ۱۸معافیت کفالت سه خواهری است. طبق قانون نظام وظیفه، فرزند مشمول باالی 

شد، واجد شرایط دریافت کارت معافیت دائم سربازی خواهد  فرزند خواهر باشد و سرپرستی خواهران صرفاً بر عهده او با 

در این مورد فرزند پسر باید به عنوان سرپرست خانواده باشد و اگر پدر مشمول در قید حیات است، شرایط دریافت  .بود

 .مشمولیت وی در کمیته پزشکی نظام وظیفه بررسی خواهد شد و بر حسب شرایط پدر وی، تصمیم گیری می شود 

نچه در ارتباط با شرایط اخذ معافیت وکالت سه خواهری سوال و ابهام داشته باشید، می توانید با مشاوران ما در ایران چنا 

  .تحصیل برای دریافت بهترین راهنمایی ها تماس حاصل نمایید

  

  .نمایید کلیکبرای دانلود پی دی اف مقاله 
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