
 

 
 

 

 ل یتحص رانی | ا1401مناطق محروم خدمت  ست یمناطق محروم + ل  یسرباز یکسر

حصیل در دانشگاه نگردند و یا از معافیت های سالگی در آقایان، چنانچه مشغول به ت 18پس از فرا رسیدن 

خاصی برخوردار نباشند، می بایست برای انجام خدمت سربازی اقدام کنند. خدمت سربازی در ایران  

اجباری می باشد و در صورتی که مشمولین نسبت به انجام این وظیفه اقدام نکنند، با غیبت و در نهایت  

ال مناطقی که افراد مختلف در آنها مشغول به خدمت می گردند،  اضافه خدمت روبه رو خواهند شد. معمو

یکسان نمی باشد، از این رو برای رعایت عدالت و ایجاد شرایط یکسان برای همه، به افرادی که در  

مناطق محروم و بد آب و هوا خدمت می کنند، تسهیالتی چون کسری خدمت شامل می شود. در این مقاله  

و نیز لیست مناطق بد آب و هوای کشور می پردازیم. عالوه بر   کسری سربازی مناطق محروم به بررسی

آن به سواالتی چون کدام شهرها کسری خدمت دارند؟ و لیست مناطق محروم سربازی مشمول چه مناطقی  

  .ما همراه باشید است؟ پاسخ می دهیم. تا انتهای مقاله با 
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 کسری خدمت مناطق چیست؟ 

سالگی در آقایان، وظیفه ای تحت عنوان خدمت سربازی به عهده آقایان قرار داده می  18پس از پایان  

ماه مشغول به خدمت در  24الی  21لین آن می بایست به مدت شود. این وظیفه اجباری بوده و مشمو

سازمان و یا ارگانی که به آن ها معرفی می گردد، شوند. کسری خدمت نیز در واقع به معنای کم شدن  

مدت زمان خدمت وظیفه مشمولین می باشد. این کسری ممکن است به دالیل مختلف شامل افراد شود که  

ماه زمان سربازی را کم کند. کسری خدمت مناطق به علت جلوگیری از   6الی  2می تواند به مدت 

طوالنی شدن خدمت افرادی با شرایط خاص فردی، جسمی، اجتماعی و ... از سوی سازمان نظام وظیفه و  

  .سایر سازمان های مربوطه به افراد اعطا می گردد 

شد. براساس این نوع کسری،  یکی از انواع این کسری های خدمت، کسری خدمت مناطق محروم می با 

سربازانی که طول دوره خدمت سربازی خود را در مناطقی با آب و هوای بد یا مناطق مرزی و عملیاتی  

گذرانده اند، به علت برخورداری از شرایط سخت مشمول کسری خدمت می شوند و دوره سربازی کوتاه  

 .تری را سپری می کنند 

  

 :ومی، انواع کسری خدمت عبارتند ازبراساس قانون خدمت نظام وظیفه عم 

 کسری خدمت فرزند  •

 کسری خدمت ایثارگران  •

 کسری خدمت مشموالن و سربازان جانباز  •

 کسر خدمت متاهلین  •

 کسر خدمت بسیج  •

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

 کسر خدمت نخبگان  •

  

  

 .کلیک کنید  روش های اخذ کسری خدمت سربازی برای اطالع از
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بنابر آخرین اطالعیه سازمان نظام وظیفه عمومی، دوره ضرورت خدمت سربازی دچار تغییراتی شده 

 :است و این تغییرات بدین شرح می باشند 

 .ماه 24مدت زمان خدمت سربازی برای کارکنان وظیفه بومی در مناطق عادی   •

 .ماه  21مدت زمان خدمت سربازی برای کارکنان وظیفه غیربومی در مناطق عادی  •

 .ماه 18مدت سربازی در مناطق غیر درگیر، عملیاتی، محروم و بد آب و هوا   •

 .ماه 21مدت سربازی در مناطق غیر درگیر، غیر عملیاتی، محروم و بد آب و هوا   •

 .ماه 17مدت سربازی در مناطق امنیتی درگیر   •

  

اطق محروم سربازی  در این مقاله به بررسی کسری خدمت مناطق محروم و بد آب و هوا و ارائه لیست من

 .می پردازیم. تا انتهای مقاله با ما همراه باشید 

 منظور از کسری خدمت مناطق محروم چیست؟ 

کسری خدمت مناطق محروم مشمول افرادی می شود که در مناطق محروم مشغول به خدمت سربازی می  

سربازان در مناطق   باشند. به دلیل برخورداری از امکانات کم و همچنین سختی شرایط نسبت به سایر

دیگر، تسهیالتی چون کاهش مدت زمان خدمت به آن ها تعلق می گیرد. همانطور که می دانید محل خدمت 

هر سرباز، در زمان تقسیم نیرو ها توسط سازمان نظام وظیفه عمومی مشخص می گردد و مناطقی که باید  

ایط هر فرد متفاوت می باشد. سازمان  در آن مشغول به خدمت شوند معرفی می شود. بستگی به منطقه، شر

نظام وظیفه نیز تالش می کند تا حد ممکن شرایط را با در نظر گرفتن تسهیالتی برای افراد یکسان کند و  

عدالت را برقرار کند. طبیعتا افرادی که در مناطقی با امکانات خوب و آب و هوای مناسب خدمت می کنند 

 .شامل این تسهیالت نخواهند بود 

ماه تخفیف   2ازانی که در مناطق کم برخوردار و محروم مشغول به خدمت می باشند، به مدت حدودا سرب

ماه خدمت می کنند. فراموش نکنید که  22باشد، تنها  24دریافت کرده و اگر مجموع ماه های خدمت آن ها 

خدمت مناطق   برای استفاده از کسری خدمت نباید مشمول غیبت غیر موجه باشید. در رابطه با کسری

 :محروم این نکات را به یاد داشته باشید 

چنانچه افراد از دیگر کسری های خدمت نیز برخوردار باشند، می توانند از این نوع کسری  •

 .خدمت استفاده کنند و با دیگر کسری هایشان تجمیع نمایند 



 

 
 

محروم و بد   یکی از نکات مهم دیگر این است که مشموالن برای دریافت کسری مربوط به مناطق •

 .آب و هوا باید برگه عدم غیبت از سربازی را در دست داشته باشند 

چنانچه مشموالن دارای غیبت باشند و بتوانند غیبت خود را توجیه کنند نیز از این نوع کسری  •

 .بهره مند خواهند شد 

  

 .کلیک کنید  اخذ پروژه کسری خدمت سربازی  برای اطالع از نحوه

  

 منظور از کسری خدمت مناطق عملیاتی چیست؟ 

شامل  یکی دیگر از انواع کسری های خدمت، کسری خدمت مناطق عملیاتی می باشد. این نوع از کسری 

افرادی می باشد که در مناطق جنگی، مرزی و یا مناطقی که نامالیمات بسیاری داشته است، مشغول به  

  24انجام خدمت سربازی خود بوده اند. برخی از مناطق به دلیل اهمیت باالیی که دارند و نیاز به محافظت 

ی سرتاسر کشور که نیاز به  ساعته از آن ها، به عنوان مناطق عملیاتی شناخته می شوند مانند مرزها 

ساعته دارند. سربازان حاضر در این مناطق با سختی، فشار، استرس و نامالیمات بیشتری  24محافظت 

نسبت به سایر سربازان مواجه می شوند و به همین دلیل است که سازمان نظام وظیفه عمومی تخفیفاتی را 

  .می باشند، در نظر گرفته است برای سربازانی که در این مناطق حساس مشغول به خدمت 

https://irantahsil.org/%d9%be%d8%b1%d9%88%da%98%d9%87-%da%a9%d8%b3%d8%b1%db%8c-%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%aa-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa%d8%9f/


 

 
 

 

چنانچه مشغول به خدمت در مناطق عملیاتی، مرزی و یا حساس می باشید، بهتر است هر چه سریع تر 

افت کسری خدمت خود اقدام کنید. مشمولین گرامی می توانند با ثبت درخواست کسری خدمت جهت دری

 .ماه می باشد، دریافت کنند  3الی  2خود در سازمان نظام وظیفه عمومی، این تخفیف را که شامل 

  

 .کلیک کنید  سامانه استعالم کسری خدمت سربازی سپاه برای مشاهده

  

 لیست مناطق عملیاتی ایران 

 مناطق عملیاتی در واقع شامل بخش هایی از کشور می باشد که در دوران جنگ و پس از این دوران و

برای جلوگیری از نفوذ بیگانگان و نیز حفاظت از تمامیت ارضی کشور اهمیت دارند. مشخص کردن 
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لیست مناطق محروم سربازی به صورت دقیق و مناطقی که تحت عنوان مناطق حساس، امنیتی و مرزی 

رد و  شناخته می شوند، کار آسانی نمی باشد و به تشخیص سازمان نظام وظیفه عمومی ناجا صورت می گی

سپس کسری خدمت برای آن ها لحاظ می گردد. با این حال در این بخش از مقاله به ارائه لیست مناطق  

محروم سربازی که از جمله مناطق عملیاتی کشورمی باشند، می پردازیم. برای مشاهده این لیست به  

 .جدول زیر مراجعه کنید 

 

  

 استان آذربایجان غربی 

      سردشت  پیرانشهر 

  

 استان کردستان در غرب کشور 



 

 
 

   سر آباد  مریوان  بانه 

  

 استان کرمانشاه 

 تازه آباد  ازگله باینگان  سرپل ذهاب 

   نوسود  پاوه  اورامانات 

  

  استان ایالم

 مهران  صالح آباد  ایالم  ایوان 

     موسیان  دهلران

  

 استان خوزستان 

 هفت تپه   دزفول شوش  اندیمشک 

 حمیدیه  اهواز  آبادان  خرمشهر

 سوسنگرد  اروند کنار  شادگان  هویزه  

 هندیجان  بستان  ماهشهر   بندر امام خمینی 

  

 استان بوشهر 

 جزیره خارک  بندر بوشهر  بندر گناوه  بندر دیلم  

  

  

 کسری خدمت مناطق محروم و بد آب و هوا 



 

 
 

 

کسری خدمت منطقه بد آب و هوا و محروم نیز یکی دیگر از مواردی است که برای مشموالن نظام وظیفه  

است. فراموش نکنید که استفاده از این نوع کسری مختص گروه خاصی از   عمومی در نظر گرفته شده

مشموالن سربازی می باشد، نه همه. افرادی که در مناطقی با آب و هوای بد )خیلی گرم و یا خیلی سرد(  

مشغول به خدمت می باشند، متحمل سختی بیشتری می باشند تا سربازانی که در مناطق خوش آب و هوا  

د. به همین دلیل است که سازمان نظام وظیفه برای برقراری عدالت و مساوات، به افرادی خدمت می کنن

که در شرایط سخت و آب و هوای بد خدمت کرده اند تخفیفی را به مدت دو ماه ارائه می دهد و اگر فرد در  

  .ماه خدمت می کند  19ماه می بایست خدمت کند، با دریافت این تخفیف، تنها   21حالت عادی 

توجه به این نکته حائر اهمیت می باشد که اگر فردی از نوع دیگری از کسری مانند کسری نخبگان،  

فرزندان جانبازان و ایثارگران و ... نیز برخوردار باشد، همچنان می تواند کسری مناطق محروم و بد آب 

در نهایت مدت زمان   و هوای خود را نیز دریافت کند. این کسری با سایر کسری های آن ها جمع شده و

توجه داشته باشید که، سربازانی که به عنوان سرباز امریه در   خدمت سربازی آن ها کاهش می یابد.

ادارات دولتی و یا غیر دولتی مختلف مشغول به خدمت می باشند، نمی توانند از این نوع کسری استفاده  



 

 
 

ند. )نه تنها نمی توانند از کسری مناطق  ماه کامل در اداره مربوطه خدمت کن 24کنند و باید به مدت 

   محروم استفاده نمایند، بلکه از سایر انواع کسری ها نیز محروم می باشند.(

  

 .کلیک کنید  پروژه کسر خدمت سربازی وزارت دفاع   برای مشاهده

  

 لیست مناطق بد آب و هوای کشور

منظور از لیست مناطق بد آب و هوای کشور، مناطقی می باشند که هوای آن ها بسیار گرم و یا بسیار سرد  

، تحمل این هوا برای وی بسیار دشوار خواهد بود. باشد. در این حالت است که اگر سربازی غیربومی باشد 

معموال شهرهای جنوب کشور و یا شهر های واقع در مناطق کویری گرمای بسیاری دارند و یا شهر های  

نواحی شمال غربی مانند اردبیل بسیار سرد می باشند که جزئی از این لیست قرار می گیرند. در حالت 

آب و هوای کشور وجود ندارد چرا که این لیست ساالنه تغییر می کند و   کلی امکان انتشار لیست مناطق بد 

ثابت نمی باشد. به عنوان مثال ممکن است شهری که سال گذشته در لیست مناطق بد آب و هوای کشور  

قرار گرفته بود، امسال در این لیست قرار نگیرد. چنانچه تمایل به بررسی وضعیت شهر محل خدمت خود  

بایست به سازمان وظیفه مراجعه کرده و استعالم بگیرید. در این حالت است که مشخص   می باشید، می

 .می شود آیا کسری خدمت مناطق محروم و بد آب و هوا شامل شما می گردد یا خیر

  

 .کلیک کنید  راهنما اخذ معافیت سربازی برای مشاهده

  

 کدام شهرها کسری خدمت دارند؟ 

م، عملیاتی، مرزی و بد آب و هوا یکی از انواع کسری هایی است که از سوی  کسری خدمت مناطق محرو 

سازمان وظیفه عمومی به افراد مشمول تعلق می گیرد و افراد مشغول به خدمت در بسیاری از شهر های  

ایران شامل این کسری می شوند. شهر هایی که منجر به کسری خدمت مناطق محروم مشموالن می شوند  

از گروه های زیر قرار گیرند: مناطق محروم و یا کم برخوردار، مناطق بد آب و هوا، مناطق  باید در یکی

مرزی و مناطق عملیاتی که در طی سالیان جنگ مورد هجوم دشمن قرار گرفته اند و از نظر امنیتی  
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ماه را   اهمیت دارند و می بایست تمامیت ارضی آن ها حفظ گردد. این شهرها کسری های ما بین دو تا سه

 .برای مشمول به همراه دارند 

 

همانطور که پیش از این گفته شد، نمی توان لیست دقیقی از شهر ها را ارائه کرد تا دانست که کدام شهرها  

سری خدمت دارند، چرا که این اسامی ساالنه تغییر می کند. با اینکه در قسمت های فوق به ذکر برخی از ک

اسامی پرداختیم، ولی بهتر است به سازمان وظیفه عمومی مراجعه کرده و از مشمول بودن شهر محل 

یل تماس حاصل  خدمت خود اطمینان حاصل نمایید. همچنین می توانید با کارشناسان ما در ایران تحص

 .باشند   نمایید تا راهنمای شما در رابطه با سوال »کدام شهرها کسری خدمت دارند؟«

  

 .کلیک کنید  کسری خدمت ارتشپروژه   برای مشاهده
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  اخبار پیرامون کسری خدمت مناطق محروم

بنا به گفته های آقای حیدر بابا احمدی، معاون سرمایه انسانی سازمان بسیج مستضعفان، در رابطه   •

با محاسبه کسری خدمت برای فرزندان کارکنان دولتی در مناطق عملیاتی و امنیتی درگیر، این 

ه برای برخورداری از کسری خدمت یا معافیت فرزندان خود باید به سازمان  گونه گفته می شود ک

یا اداره متبوع مراجعه کرده و تشکیل پرونده بدهند تا بتوانند از کسری خدمت مناطق عملیاتی  

 .بهره مند شوند 

بنا به گفته سرهنگ سید مهدی تقوی: در سال های اخیر ستاد کل نیرو های مسلح به منظور   •

ازی خدمت سربازی مشموالن متاهل، تسهیالتی را برای آنان در نظر گرفته مبنی بر  خوشایندس

این که مشموالن متاهل در محل سکونت همسر خود به کارگیری شوند و در صورت داشتن 

 .فرزند، به ازای هر فرزند، سه ماه از مدت خدمت آنان کسر خواهد شد 

به خدمت سربازی پایه و اساس قانونی دارد،   شهریار حیدری با اشاره به اینکه اعزام مشموالن •

اظهار داشت: جمهوری اسالمی ایران کشور پهناوری است که هم همسایگان بسیار زیادی دارد و 

هم در حوزه دریا و خشکی مرز داریم، بنابراین برای تأمین امنیت کشور به سرباز و کادر نظامی  

 .نیاز داریم

جی مجلس با اشاره به اینکه ما در حوزه کادر نظامی  عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خار •

درصد از منابع انسانی نیروهای   ۴۰تا   ۳۰مشکل نداریم، گفت: باید به این نکته توجه کرد که بین  

شود. اگر ما به کل خدمت سربازی را حذف کنیم یا اینکه مسلح از طریق سربازان تأمین می 

ایش دهیم، دست نیروهای نظامی برای تأمین نیروی  های سربازی را بیش از اندازه افزمعافیت 

 .شود انسانی خود و دفاع از کشور خالی می 

های سربازی باید در اصالح الیحه قانون خدمت وظیفه عمومی حیدری اظهار داشت: معافیت  •

های سربازی به چه تعداد و به چه علتی داده مشخص شود. همچنین باید تعیین شود که معافیت 

خللی در انجام وظایف نیروهای نظامی وارد نشود. با وجود این، حتماً باید مشموالن شود تا می

 .غایب سربازی تعیین تکلیف شوند 

  

 خالصه مطلب 

سال گذاشته شده است.  18خدمت سربازی یکی از قوانین اجباری می باشد که بر عهده تمامی مردان باالی 

یکسانی برخوردار نمی باشند و بعضی مناطق محروم و کم  با توجه به اینکه تمام مناطق ایران از شرایط 

برخوردار است، سازمان وظیفه عمومی برای برقراری عدالت و یکسان سازی هر چه بیشتر شرایط  

تسهیالتی را برای افرادی که در مناطق سخت و پر مشقت مشغول به خدمت می باشند در نظر گرفته 



 

 
 

اشاره کرد. در همین راستا در این   سری سربازی مناطق محرومک است. از جمله این تسهیالت می توان به

مقاله به بررسی چیستی کسری خدمت مناطق محروم و بد آب و هوا و ارائه لیست مناطق محروم سربازی  

  .می پردازیم. همچنین با مطالعه دقیق این مقاله متوجه خواهید شد که کدام شهرها کسری خدمت دارند 

مقاله با سوال و یا اشکالی مواجه شدید می توانید با کارشناسان ما در ایران تحصیل  چنانچه پس از مطالعه 

تماس حاصل نمایید. همچنین می توانید برای ما کامنت بگذارید. کامنت شما در سریع ترین زمان ممکن از 

 .سوی کارشناسان و مشاوران ما پاسخ داده خوهند شد 

 


