
 

 
 

 دارد؟ خدمت کسری چقدر جانبازی درصد هر

های دریافت کسری خدمت سربازی استفاده از درصد جانبازی جهت دریافت کسری خدمت است. یکی از راه

توانند با ارائه مدارک جبهه و جانبازی فرد ایثارگر یا جانباز و مدارک هویتی خود، نسبت به فرزندان جانباز می

 . درصد جانبازی و ایثارگری این افراد با یکدیگر متفاوت است و هر فردی طبقنمایند دریافت کسری خدمت اقدام 

را دریافت می کند. برای دریافت این کسری خدمت، تمامی افراد باید شرایطی  درصد جانبازی کسری خدمت

  .را دارا بوده و مدارکی را به همراه داشته باشند

اگر شما هم جز افرادی هستید که می خواهید از میزان درصد جانبازی کسری خدمت خود مطلع شوید، باید 

تمامی شرایط و مدارک را دارا باشید و در زمان مقرر برای این کار اقدام نمایید. برای اطالع از مدارک، شرایط و 

ر ادامه مقاله هر آن چه که باید در رابطه با این میزان کسری خدمت خود، در ادامه مقاله با ما همراه باشید. ما د

  .موضوع بدانید را برای شما عزیزان بیان خواهیم کرد

  

  



 

 
 

 

  

  

 کسری خدمت سربازی چیست؟

سال می رسند، می  18است که تمامی آقایانی که به سن  همان گونه که همه ما می دانیم یکی از دوره هایی

 ممکن و نیست یکی  اما مدت زمان دوره سربازی برای همه افراد .بایست آن را سپری نمایند، سربازی می باشد

 خرید شرایط که داوطلبان از برخی که صورت این به. باشد داشته مختلف افراد برای متفاوتی زمانی بازه است

 شرایط پزشکی، معافیت) نیستند دوره این در شرکت به ملزم سربازی از معافیت با ندارند، را یسرباز خدمت

 زمان مدت توانند می بودن، خدمت کسری شرایط واجد صورت در دیگر افراد از برخی یا( …و کفالت معافیت



 

 
 

کسری خدمت به شرح  انواع عمومی، وظیفه خدمت قانون اساس بر که نمایند سرپری سربازی دوره در را کمتری

 :زیر می باشد

 کسر خدمت ایثارگران 

 کسر خدمت مناطق امنیتی و مناطق محروم و بد آب و هوا 

 کسر خدمت فرزند 

 خدمت کسری پروژه دریافت راهنمای کسر خدمت نخبگان )متقاضیان این شرط می بایست با 

 (.باشند داشته الزم آشنایی سربازی

 کسر خدمت مشموالن و سربازان جانباز 

 کسر خدمت متاهلین 

 کسر خدمت بسیج 

  

 هر درصد جانبازی چقدر کسری خدمت دارد؟

درصد جانبازی پدر،  1ازای هر  وظیفه عمومی موظف است که به قانون ششم توسعه، سازمان نظام 88طبق ماده 

روز کسری  12درصد جانبازی  1بارتی به هر روز کسری خدمت ارائه کند یا به ع 12به فرزند مشمول خدمت 

گیرد. این کسری به کسری خدمت فرزندان ایثارگر معروف است. این کسری )کسری ایثارگری( خدمت تعلق می

درصد  25افرادی که دارای درصد جانبازی کمتر از  .شودعالوه بر فرزندان جانباز شامل فرزندان ایثارگر هم می

زمان حضور در جبهه و یا مدت اسارت نسبت، به کسری و یا حتی معافیت  ه مدارک مدتتوانند با ارائهستند می

 .یکی از فرزندانشان اقدام نمایند

  

  

  



 

 
 

 . بر روی لینک کلک کنید سری خدمت فرزندان ایثارگرجهت آشنایی بیشتر با ک

  

  

 درصد 25کسری خدمت برای فرزندان جانباز باالی 

 برای دریافت معافیت و به جای تالش برای دریافت کسری خدمت، توانند بهدرصد می 25فرزندان جانباز باالی 

درصد است  25خصوص معافیت کفالت اقدام نمایند. فرزندان جانبازی که درصد جانبازی پدرشان بیشتر از 

توانند با مراجعه به بنیاد شهید و ایثارگران و یا بنیاد جانبازان نسبت به دریافت و تکمیل مدارک اقدام و مدارک می

 25سهمیه معافیت برای جانبازان  .مند شوندوظیفه ارائه کنند و از معافیت بهرهاماثبات جانبازی را به سازمان نظ

شود. اما دقت درصد شامل دو فرزند می 50ها و برای جانبازان باالی درصد تنها شامل یکی از فرزندان آن 50تا 

ذکور امکان استفاده از این  داشته باشید پس از استفاده یک یا دو فرزند از سهمیه معافیت جانباز، سایر فرزندان

 .سهمیه را نخواهند داشت

توان برای استفاده از معافیت جانبازی روی آن حساب کرد، استفاده از امتیازات جانبازی یک راه دیگر هم که می

که تلفیق مدت زمان حضور در جبهه و درصد جانبازی یک  و مدت زمان حضور جانباز در جبهه است. در صورتی

توانند از سهمیه معافیت استفاده برسد دو فرزند می 60که به عدد  برسد یک فرزند و در صورتی 30د فرد به عد

 .کنند

  

  

https://irantahsil.org/%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%DA%A9%D8%B3%D8%B1%DB%8C-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%AB%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86/


 

 
 

 

  

  

 درصد 50و کمتر از  25کسری و معافیت فرزندان جانباز باالتر از 

تواند با استفاده از تلفیق امتیازات جانبازی و حضور پدرش در جبهه، درخواست در این حالت فرزند جانباز می

معافیت خود را برای سازمان نظام وظیفه ارسال نماید. در صورتی که یکی از فرزندان بتواند معافیت را دریافت 

هستند یا به عبارتی معافیت یکی از فرزندان برابر است با نماید، امتیازات جانباز برای فرزند دیگر غیرقابل استفاده 

کاهش شانس کسری خدمت برای فرزند دیگر. اما در صورتی که فرزند اول اقدام به دریافت کسری جانبازی نماید 

 .های حضور در جبهه نمایدتواند اقدام به دریافت کسری بر اساس ماهفرزند دوم می



 

 
 

  

 درصد 25یر کسری خدمت فرزندان جانباز ز

توان چندان روی گرفتن معافیت درصد بسیار سخت بوده و نمی 25دریافت معافیت برای فرزندان جانباز زیر 

درصد  1توان به جمع امتیازات جهت دریافت کسری خدمت مناسب فکر کرد. از آنجایی که هر حساب کرد اما می

توان روی کسری خدمت مت در بر دارند، میروز کسری خد 12روز و هر ماه حضور در جبهه هم  12جانبازی 

توانند از این کسری استفاده کنند بدین شکل که یکی از کسری ای باز کرد. در ضمن دو فرزند هم میحساب ویژه

 .جانبازی و دیگری از کسری حضور در جبهه استفاده نماید

  

 کسری خدمت ایثارگران

در حالت عادی فرزندان ایثارگر شانس چندانی برای دریافت معافیت ندارند و می توان گفت که احتمال معافیت 

توان ساله در جبهه بوده باشد. اما از این سهمیه هم می 5است مگر اینکه ایثارگر سابقه حضور  0بسیار نزدیک به 

روز کسری  12حضور در جبهه، فرزند ایثارگر برای کسری خدمت استفاده کرد بدین شکل که به ازای هر ماه 

 .شودکند. این کسری تنها شامل یک فرزند ایثارگر میخدمت دریافت می

  

 پذیر است؟آیا تقسیم کسری خدمت بین فرزندان امکان

شود و امکان تقسیم توجه کنید که این کسری خدمت تنها شامل یک فرزند جانباز غیر غایب در دوران خدمت می

گونه نیست که هر درصد جانبازی شامل یک کسری  سری خدمت میان دو یا چند فرزند وجود ندارد. بدیناین ک

که فرزندان ذکور جانباز دوقلو باشند و هر  خدمت جداگانه برای هر یک از فرزندان جانباز باشد. البته در صورتی

 .م کسری بین دو فرزند را کردتوان درخواست تقسیدو همراه با هم به خدمت سربازی اعزام شوند، می



 

 
 

یک راه دیگر هم برای تقسیم کسری بین دو فرزند وجود دارد و آن هم استفاده از کسری جانبازی برای یک فرزند 

توان سهمیه و استفاده از کسری اسارت و حضور در جبهه )ایثارگری( برای فرزند دیگر است. از این طریق می

 نسبت همیه کسری ایثارگری یا همان مدت حضور در جنگ را به فرزند دیگرکسری جانبازی را به یک فرزند و س

 .داد و کسری را بین دو فرزند تقسیم کرد

  

  

 مراحل و مدارک اخذ کسری خدمت فرزندان جانباز

طور که گفته شد، برای دریافت کسری خدمت فرزندان جانباز ابتدا باید با مراجعه به بنیاد شهید و جانبازان همان

بت به دریافت و تکمیل مدارک جانباز اقدام نمایید. سپس با استفاده از مدارک هویتی خود و جانباز درخواست نس

توانید از مدت دریافت کسری خدمت جانبازی یا ایثارگری کنید. پس از ارائه مدارک و تثبیت مدارک شما می

تکرار سازمان نظام وظیفه، اقدام به رسم  کسری خدمت خود مطلع شوید. ما در اینجا، با استفاده از سواالت پر

 .ایمها و تاثیر درصد جانبازی بر کسری خدمت مشموالن پرداختهجدول میزان کسری

  

درصد جانبازی و 

 ایثارگری
 نوع کسری

 مدت کسری

 (روز)

 توضیحات

درصد + تنها  0

 حضور در جبهه
 کسری خدمت

های حضور در ماه)

 12×جبهه(
 شودتنها شامل یک فرزند می

درصد  25تا  5

جانبازی + حضور 

 در جبهه

 کسری خدمت

های حضور در ماه)

(+)درصد 12×جبهه

 (12×جانبازی

توان بین شامل یک فرزند است اما می

 دو فرزند هم تقسیم نمود



 

 
 

درصد  50تا  25

جانبازی + حضور 

 در جبهه

 معافیت و کسری

های حضور در ماه)

د (+)درص12×جبهه

 (12×جانبازی

معافیت تنها یک فرزند و یا کسری 

برای چند فرزند و تقسیم سهمیه بین 

 هاآن

درصد  50باالی 

 + حضور در جبهه
 معافیت و کسری

های حضور در ماه)

(+)درصد 12×جبهه

 (12×جانبازی

امکان معافیت تا دو فرزند هم وجود 

 دارد

 شهادت

  

 معافیت کامل   معافیت

  

  

 معافیت برادر شهید، آزاده و جانباز

تواند از سهمیه معافیت شهید در صورتی که شهید یا جاویداالثر دارای فرزند پسر نباشد، یکی از برادران شهید می

یا جاویداالثر استفاده کرده و درخواست معافیت به سازمان نظام وظیفه بدهد. دقت کنید در صورتی که شهید یا 

سال هم باشد، سهمیه معافیت به فرزند ذکور تعلق دارد و امکان استفاده  18رزند ذکور کمتر از جاویداالثر دارای ف

 .از سهمیه برای برادر شهید وجود ندارد

توانند از سهمیه کسری خدمت جانباز برادران جانبازان و آزادگان و ایثارگرانی که دارای فرزند ذکور نیستند هم می

کند د. در صورتی جانباز یا ایثارگر دارای چندین برادر باشد، جانباز یا ایثارگر تعیین میو یا ایثارگر استفاده نماین

در صورتی که ایثارگر فوت کرده باشد، این انتخاب بر عهده پدر و  .که این سهمیه به کدام یک از برادرانش برسد

این سهمیه توسط سازمان بنیاد  سپس بر عهده مادر ایثارگر است. در صورتی که هیچ کدام در قید حیات نبودند

   .گیردها تعلق میشهید و با توافق برادران ایثارگر به یکی از آن



 

 
 

  

 معافیت فرزندان شهدا و جاوید االثران

کلیه فرزندانی که پدر آنان به درجه رفیع شهادت نائل آمده و یا جاویداالثر گشته است، از خدمت سربازی معافند. 

ی است که به راحتی قابل دریافت و دسترسی توسط فرزندان شهید و جاویداالثر بوده و نیاز هایاین یکی از معافیت

به پیگیری چندانی ندارد. برای دریافت این معافیت تنها الزم است فرزند شهید مشمول به بنیاد شهید و امور 

ی مدارک هویتی خود به سازمان ایثارگران مراجعه کرده و تاییدیه شهادت و یا جاوید االثری پدرش را به همراه کپ

  .نظام وظیفه ارائه کند

  

 . وطه کلیک کنیدبر روی لینک مرب مشاوره معافیت سربازی برای دریافت

  

  

 درصد 50معافیت فرزندان جانباز باالی 

تواند با استفاده از سهمیه ایثارگری اقدام به دریافت معافیت نماید، استفاده از حالت بعدی که یک مشمول می

درصد است. در این حالت از آنجایی که جانباز دچار مشکالت زیادی بوده و نیاز به  50سهمیه جانبازی باالی 

تواند درخواست معافیت نماید. در صورتی که زمان حضور در جبهه جانباز مک فرزند دارد، فرزند جانباز میک

های حضور تواند برای دریافت کسری خدمت و یا معافیت مبنی بر ماهطوالنی بود باشد، یک فرزند دیگر هم می

   .پدرش در جبهه اقدام کند

  

  

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/
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/


 

 
 

 

  

  

  تاثیر غیبت بر دریافت سهمیه جانبازی و ایثارگری

نام و معرفی خود وظیفه نسبت به ثبتمشموالن غایب افرادی هستند که در مهلت مقرر شده توسط سازمان نظام

درصد  ترین شرایط استفاده از سهمیهها رد شده است. نداشتن غیبت یکی از مهماقدام ننموده و غیبت برای آن

اساس امتیاز بوده و سپس بر مبنای عدم اولویت استفاده از کسری خدمت ابتدا بر  .است جانبازی کسری خدمت

که برایتان غیبت رد شده است بالفاصله برای موجه کردن غیبتتان اقدام نمایید.  غیبت مشموالن است. در صورتی

 .آیدکه غیبتتان موجه نباشد احتمال دریافت کسری خدمت بسیار پایین می در صورتی



 

 
 

  

  

 

  

 جدیدترین اخبار کسری خدمت جانبازان

 شرایط و ضوابط دریافت کسری سربازی

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

 .مند شوندوانند طبق شرایط و ضوابطی از کسر خدمت بهرهتمی ۱۳۹۸/۰۲/۲۸های مسلح مورخ کل نیرو



 

 
 

 تشریح قوانین دریافت کسری خدمت برای مشموالن

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

 .مند شوندکسر خدمت بهرهتوانند طبق شرایط و ضوابطی از می ۱۳۹۸/۰۲/۲۸نیروهای مسلح مورخ 

 کسر خدمت سربازی در همدان اعالم شد فراخوان طرح

 طرح این: گفت همدان مقدس دفاع هایمحبوبه خضریان، مدیر تحقیقات آموزش و ترویج پژوهش

 .است شده منتشر باالتر و علمیه حوزه سه سطح طالب و دکترا و ارشد کارشناسی مقاطع دانشجویان ویژه

  

  

  

  .کنید کلیک نلود پی دی اف مقالهجهت دا

  

  

  

  خالصه مطلب

فرزندان جانبازان و ایثارگران  درصد جانبازی بر کسری خدمت ما در این مقاله سعی داشتیم تا شما عزیزان را با

آشنا کنیم. به یاد داشته باشید که برای دانستن دقیق کسری خدمت خود، می توانید از مشاوران ماهری همچون 

تحصیل کمک بگیرید. مشاوران ما در ایران تحصیل اطالعات کاملی در این زمینه دارند و می توانند شما ایران 



 

 
 

عزیزان را به خوبی راهنمایی نمایند. برای برقراری ارتباط با آن ها کافی است تا با ما تماس گرفته و یا رد زیر این 

  .زان یاری خواهند رساندمقاله کامنت بگذارید. همکاران ما در اسرع وقت به شما عزی

  

 

 


